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ALKUSANAT 

Profeetat ja kuninkaat on toinen k i r j a viisi merk i t t ävää teosta 
käsi t tävästä k i r j a sa r j a s t a , joka käsittelee koko pyhän his tor ian 
vaiheita. Näistä viidestä k i r j a s t a se kui tenkin kir joi te t t i in 
viimeksi, ja se on myös viimeinen teos siinä runsaassa tuotan-
nossa, joka on lähtöisin Ellen G. Whiten a rmoi te tus ta kynästä. 
Kaikessa, mitä Ellen White se i t semänkymmenen vuoden toimin-
tansa aikana puhui ja k i r jo i t t i Amerikassa ja muual lakin, hän 
tähdensi historian t apah tumien laa jaa merki tystä . Hän osoitti , 
miten ihmiskunnan vaiheissa on havaittavissa toisaalta vanhurs-
kauden ja toisaalta pahuuden näkymätöntä vaikutusta — 
Jumalan käden johda tus ta ja suuren vas tus ta jan toimintaa. 

Teki jän syvällinen näkemys Jumalan kaitselmuksell isesta 
to iminnas ta ilmenee hänen selostaessaan his tor ian fi losofiaa. 
Siten menneisyyden t apah tumissa on nähtävissä ikuisuus-
merki tystä . Hän ilmaisee t ä m ä n seuraavasti : 

»Kansakuntien ja yksilöiden voima ei piile niissä t i laisuuksissa 
ja mahdoll isuuksissa, jo tka näyttävät tekevän ne voit tamatto-
miksi, eikä liioin niiden ylvästelevässä suuruudessa . Ne voivat 
tulla suuriksi ja väkeviksi a inoastaan Jumalan voimasta ja 
tahdosta . Suhtautumisel laan hänen tahtoonsa ja tarkoi tuksi insa 
ne ratkaisevat itse kohtalonsa. 

»Inhimillinen historia kuvailee ihmisen saavutuksia , hänen 
sotilaallisia voi t tojaan ja menestyksekästä ki ipeämistään maail-
malliseen suuruuteen. Jumalan historia kuvailee ihmistä sellai-
sena kuin taivas hänet näkee.» 

Tämä teos, Profeetat ja kuninkaat, ker too aluksi Salomosta 
yhtenäisen Israelin kuninkaana , hänen loistavasta halli tuskau-
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destaan sekä H e r r a n temppel is tä oikean jumalanpalveluksen 
keskuksena. Edelleen selostetaan Jumalan vali tun kansan 
vaiheita ja sitä rist iri i taa, johon se joutui palvoessaan ympäri l lä 
asuvien kansojen jumalia , vaikka oli liitossa Juma lan kanssa. 
Tämän maai lmanhistor ia l l isen murrosvaiheen yhteydessä Kris-
tuksen ja saa tanan välillä raivoava taistelu ihmissieluista tulee 
väkevästi esille. 

Ki r jassa on runsaas t i kiehtovia luonnetutkielmia. Siinä esitel-
lään viisas Salomo, jonka viisaus ei kui tenkaan var je l lu t häntä 
lankeemuksil ta; Je robeam, i tsekäs poliitikko, ja hänen hallin-
tonsa huonot seuraukset ; voimallinen ja peloton Elia; Elisa, 
r auhan ja pa rannuksen profee t ta ; arka ja jumala ton Aahas; 
uskollinen ja hyväntahtoinen Hiskia; Jumalan r a k a s t a m a Daniel; 
Jeremia, murheen profee t ta ; Haggai, Saka r j a ja Malakia, jälleen-
rakennuksen profeeta t . Näiden kaikkien taustal le kohoaa 
k i rkkaana tuleva Messias-kuningas, Jumalan Kari tsa , jossa 
vertauskuvalliset uhr i t saavut tavat täyt tymyksensä. 

Patriarkat ja profeetat, s a r j an ensimmäinen osa, käsittelee 
maai lman historiaa luomisesta Daavidin hal l i tuskauden loppuun; 
Aikakausien Toivo, ko lmas osa, ker too Kris tuksen e lämästä ja 
toiminnasta . Neljäs osa, Apostolien teot, kuvailee varhaiskristi l-
lisen seurakunnan vaiheita, ja s a r j an viimeinen osa, Suuri 
taistelu, seuraa hyvän ja pahan välistä taistelua meidän päi-
vi imme asti ja u lo t taa profeetal l isen katseensa uudest i luotuun 
maahan saakka . 

Tämänkin osan suomalaisen laitoksen kuvitukseen on kiinni-
tetty erityistä huomiota . Suur in osa käytetystä kuva-aineistosta 
on kus t an ta j an to imesta valokuvattu juur i tä tä teosta varten 
ker ron taan liittyvillä historiallisilla tapahtumapaikoi l la Raama-
tun maissa. 

Julkaisija 
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1 . 

HERRAN 
VIINITARHA 

Suodakseen taivaan pa rha i t a l ah jo ja maan kaikille kansoille 
Juma la kutsui Aabrahamin lähtemään epäjumal ia palvovan su-
kunsa keskuudesta ja a se t tumaan asumaan Kanaanin maahan . 
»Minä teen sinusta suuren kansan», hän sanoi, »siunaan sinut 
ja teen sinun nimesi suureksi , ja sinä olet tuleva siunaukseksi» 
(1 Moos. 12: 2). Aabrahamin osaksi tuli suuri kunnia , k u n hänet 
valittiin sen kansan isäksi, jonka tuli vuosisatojen kuluessa var-
jella ja säilyttää Jumalan maai lmal le an tamaa to tuu t t a ja jonka 
kau t t a kaikki maan kansakunna t tulisivat s iunatuiksi luvatun 
Messiaan i lmaantuessa. 

Ihmise t olivat miltei tyystin menet täneet oikean Juma lan tun-
temuksen. Epäjumalanpalve lus oli sumentanut heidän mielensä. 
Jumalal l isen lain tilalle, joka on »pyhä, vanhurskas ja hyvä» 
(Room. 7: 12), ihmiset koet t ivat laatia oman ju lman ja i tsekkään 
mielensä mukais ia lakeja. Kui tenkin Jumala oli armoll inen eikä 
tuhonnu t heitä. H ä n halusi an taa heille t i laisuuden tu tus tua 
häneen hänen seurakuntansa välityksellä. Hänen ta rkoi tuksensa 
oli, e t tä hänen kansansa i lmaisemat periaat teet palaut tais ivat 
ihmiseen Jumalan siveellisen kuvan. 

Jumalan lakia oli korote t tava ja hänen arvoval taansa yllä-
pidet tävä. Tämä suur i ja jalo tehtävä uskott i in israelilaisille. 
Jumala erot t i heidät maa i lmas ta voidakseen an taa heille t ä m ä n 
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pyhän luot tamustehtävän. H ä n teki heidät lakinsa tal let taj iksi 
ja toivoi heidän säilyttävän hänet ihmisten t ietoisuudessa. Näin 
tuli taivaan valon loistaa pimeyden pei t tämään maai lmaan, ja 
äänen tuli kaikua ku tsuvana kaikille kansoille, jo t t a ne kään-
tyisivät epäjumala in palvonnasta palvelemaan elävää Jumalaa . 

Jumala vei valitun kansansa »pois Egyptin m a a s t a suurella 
voimalla ja väkevällä kädellä» (2 Moos. 32: 11). »Hän lähetti 
Mooseksen, palveli jansa, ja Aaronin, jonka hän oli valinnut. 
Nämä tekivät hänen tunnus tekonsa heidän keskellään, tekivät 
ihmeitä Haamin maassa . Hän nuhteli Kais lamer ta , ja se 
kuivui. Hän kul je t t i heitä syvyyksissä» (Ps. 105: 26, 27; 106:9). 
H ä n vapaut t i heidät o r juudes t a johdat taakseen heidät hyvään 
maahan , jonka hän kai tselmuksel laan oli va lmis tanut heille 
turvapaikaksi vihollisilta. Hän halusi vetää heidät luokseen 
ja ympäröidä heidät iankaikkisilla käsivarsillaan. Kiitollisina 
hänen hyvyydestään ja a rmos t aan heidän tuli ko ro t t aa hänen 
nimeään ja tehdä se kunnioi te tuksi maan päällä. 

»Herran kansa on hänen osuutensa, Jaakob on hänen perintö-
osansa. E rämaas ta hän löysi hänet , autiosta, ulvovasta korvesta; 
hän otti hänet suo jaansa ja hoitoonsa, varjel i hän tä kuin silmä-
teräänsä. Niinkuin ko tka k i i h o t t a a pesuet taan lentoon ja liitelee 
poikastensa suojana , niin hän levitti siipensä, ot t i hänet ja 
kantoi häntä sulillansa. H e r r a yksin johdat t i häntä , eikä hänen 
kanssansa ollut ke tään vierasta jumalaa» (5 Moos. 32: 9—12). 
Näin hän johdat t i israelilaiset tykönsä, jo t ta he saisivat asua 
aivan kuin Korke imman var jossa . Ihmeellisesti hei tä varjel t i in 
erämaavael luksen vaaroista . Lopulta heidät si joitet t i in asumaan 
luvat tuun maahan kansana , joka nautt i Jumalan suosiota. 

Vertauksen avulla Je sa ja on kuvaillut l i ikuttavan tunte ikkaast i 
Israel in kutsumis ta ja ha r jo i t t amis ta to imimaan maai lmassa 
Her ran edus ta jana , kaikessa hyvässä työssä hedelmää kantaen: 

»Minä laulan ystävästäni , laulan rakkaani laulun hänen viini-
ta rhas taan . Ystävälläni oli vi initarha lihavalla vuorenrinteellä. 
H ä n kuokki ja kivesi sen ja istutt i siihen ja lo ja köynnöksiä, 
rakensi sen keskelle to rn in ja hakkasi sinne myös kuurnan . Ja 
hän odott i sen kasvavan rypäleitä» (Jes. 5: 1,2) . 

Valitun kansan välityksellä Jumala oli a ikonut j akaa siunauk-
sia koko ihmiskunnalle. »Sillä Israelin heimo», p rofee t ta julisti, 
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»on Her ran Sebaotin viini tarha, ja Juudan miehet ovat hänen 
ilo-istutuksensa» (Jes. 5: 7) . 

Tälle kansalle uskott i in Juma lan puhumat i lmoitukset . Heitä 
suojasivat hänen lakinsa säädökset , totuuden, oikeuden ja puh-
tauden iankaikkiset per iaat teet . Näiden per iaat te iden noudat-
tamisen tuli varjel la heitä ja es tää heitä jou tumas ta synnillisten 
tekojensa tuhoamiksi . Ja aivan kuin torniksi v i ini tarhaansa 
Jumala sijoitt i maan keskelle pyhän temppelinsä. 

Kr is tus oli heidän ope t ta jansa . Kuten hän oli ollut heidän 
kanssaan erämaassa , hänen tuli edelleenkin olla heidän opetta-
jansa ja oppaansa. Pyhäkössä ja temppelissä hänen kunniansa 
näyttäytyi pyhänä valona a rmois tu imen yllä. Hän osoitt i heille 
aina runsaas t i r akkau t t aan ja kärsivällisyyttään. 

Mooses ilmoitti heille Juma lan tarkoi tuksen ja heidän menes-
tymisensä edellytykset. »Sinä olet Herralle, Jumalallesi , pyhi-
tet ty kansa», hän sanoi. »Herra , sinun Jumalasi , on valinnut 
s inut omaisuuskansakseen ennen kaikkia mui ta kanso ja , mi tä 
m a a n päällä on. Sinä olet t änään kuullut Her ran , sinun 
Jumalasi , julistavan, että hän tah too olla sinun Jumalas i ja e t tä 
s inun on vaellettava hänen tei tänsä ja noudatet tava hänen käs-
kyjänsä , säädöksiänsä ja oikeuksiansa sekä kuultava häntä . Ja 
H e r r a on kuullut sinun t änä päivänä julistavan, et tä sinä tahdot 
olla hänen omaisuuskansansa , niinkuin hän on sinulle puhunu t , 
ja nouda t taa kaikkia hänen käskyjänsä , et tä hän asettaisi sinut 
korkeammaks i kaikkia luomiansa kansoja , ylistykseksi, kun-
niaksi ja kiitokseksi, ja e t tä olisit Herralle, sinun Jumalallesi , 
pyhitetty kansa, niinkuin hän on puhunut» (5 Moos. 7 :6 ; 26: 
17—19). 

Israelin lasten tuli valloittaa ja pi tää hal lussaan koko Jumalan 
heille sää tämä alue. Heidän tuli karkot taa ne kansat , jo tka 
kieltäytyivät palvomasta ja palvelemasta oikeaa Jumalaa . Mut ta 
Jumalan tarkoi tuksena oli e t tä kun Israel ilmaisisi hänen luon-
teensa, se vetäisi ihmisiä hänen tykönsä. Evankel iumin ku t su 
tuli jul istaa koko maailmalle. Uhripalveluksesta saatavien ope-
tus ten tuli kohot taa Kr i s tus kansakunt ien katsel tavaksi , ja 
kaikki häneen katsovat saisivat elää. Kaikkien jo tka kanaani-
laisen Raahabin ja mooabilaisen Ruut in tavoin kääntyivät epä-
jumala in palvonnasta k u m a r t a m a a n oikeaa Jumalaa , tuli liittyä 

(l8—19] 13 



Profeetat ja kuninkaat 

hänen valit tuun kansaansa . Ja sitä mukaa kuin israelilaisten 
lukumäärä kasvoi, heidän tuli laa jentaa ra jo jaan , kunnes heidän 
val takuntansa käsit täisi koko maai lman. 

Mutta muinainen Israel ei täyt tänyt Jumalan tarkoi tus ta . 
He r ra sanoi: »Minä olin i s tu t tanut sinut jaloksi viiniköynnök-
seksi, puh ta immas ta siemenestä; kuinka olet m u u t t u n u t minulle 
vieraan viinipuun villiköynnöksiksi?» »Ja nyt, te Jerusa lemin 
asukkaat ja Juudan miehet , tuomitkaa minun ja minun viinitar-
hani välillä. Mitä olisi viinitarhalleni vielä ollut tehtävä, jo ta en 
olisi sille tehnyt? Miksi se kasvoi vi l l imarjoja, kun minä odotin 
sen kasvavan rypäleitä? Mut ta nyt minä ilmoitan teille, mi tä teen 
viinitarhalleni: minä pois tan siitä aidan, niin e t tä se jää hävitet-
täväksi, sä r jen siitä muur in , niin e t tä se jää tal lat tavaksi . Minä 
hävitän sen; ei sitä enää vesota eikä kuokita, vaan se on kasvava 
ohdaket ta ja o r j an t appu raa , ja minä kiellän pilvet sille vettä 
sa tamasta . Sillä — — hän odotti oikeutta, m u t t a katso, tuli 
o ikeut tomuus, ja vanhurskau t ta , mut ta katso, tuli vaikerrus» 
(Jer. 2: 21; Jes. 5: 3—7). 

Her ra oli Mooseksen välityksellä esittänyt kansalleen uskot-
tomuuden seuraukset . Kieltäytymällä p i tämästä hänen li i t toaan 
he i rrot tautuisivat Jumalan elämästä eikä hän enää voisi s iunata 
heitä. Aika a jo in näi tä varoi tuksia toteltiin, ja J u u d a n kansa 
ja sen välityksellä myös ympäri l lä asuvat kansa t tulivat run-
saasti siunatuiksi. Mut ta useimmiten he his tor iansa a ikana unoh-
tivat Jumalan ja sen ylevän etuoikeuden, että olivat hänen edus-
ta j iaan. He estivät Juma laa saamasta heiltä vaa t imaansa palve-
lusta ja lähimmäisiään saamas ta heiltä uskonnoll is ta opas tus ta 
ja pyhää esimerkkiä. He halusivat itse pääs tä nau t t imaan hedel-
mät siitä viinitarhasta, j onka hoitaj iksi heidät oli asetet tu . Hei-
dän ahneutensa sai pakana tk in halveksimaan heitä. Näin pakana-
maailmalle t a r jou tu i t i laisuus tulkita väärin Juma lan luonnetta 
ja hänen val takuntansa lakeja. 

Isän rakkaudella Juma la kärs i kansaansa. Väliin hän tar josi 
heille a rmoaan , väliin t aas pidät t i sen heiltä. H ä n esitt i heille 
heidän syntinsä ja toivoi kärsivällisesti, e t tä he tunnustais ivat 
ne. Profee t to ja ja sanansaa t ta j i a lähetettiin pe r imään viinitarhu-
reilta hänen saataviaan, m u t t a sen si jaan et tä n ä m ä arvostelu-
kykyiset ja hengellisesti kyvykkäät miehet olisi l ausu t tu terve-
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tulleiksi, heitä kohdelti in kuin vihollisia. Viini tarhuri t vainosi-
vat hei tä ja surmasivat heidät . Jumala lähetti vielä toisia palveli-
jo i taan, m u t t a he joutuivat s aman kohtelun alaisiksi ku in edelli-
setkin; vi ini tarhureiden viha näytt i vain ent isestään yltyneen. 

Jumalan pidät täessä suosionsa maanpakola isuuden a ikana se 
joht i monet tekemään pa rannuksen , mu t t a pa la t tuaan luvat tuun 
m a a h a n juutalaiset taas toistivat aikaisempien sukupolviensa 
virheet ja joutuivat valtiollisiin kiistoihin ympäril lä asuvien kan-
sojen kanssa. Jumala lähetti jälleen profee t to ja k o r j a a m a a n val-
litsevia vääryyksiä, mu t t a heihin suhtaudut t i in yhtä epäluuloi-
sesti ja pilkallisesti kuin aikaisempiinkin sanantuoj i in . Näin 
vi ini tarhan hoi ta ja t lisäsivät vuosisatain kuluessa ja tkuvas t i 
syyllisyyttään. 

Jumalal l inen Perheenisäntä is tut t i rehevän viinipuun Palestii-
nan kukkuloille, m u t t a Israel in miehet halveksivat sitä ja lopulta 
heitt ivät sen viini tarhan a idan ulkopuolelle. He r ikkoivat sen, 
polkivat jalkainsa alle ja toivoivat hävit täneensä sen ikiajoiksi . 
Perheenisäntä kor jas i viinipuun pois ja kätki sen heidän näky-
vistään. Sitten hän istutt i sen uudelleen, mut ta toiselle puolelle 
ai taa, niin ettei sen runko ollut enää näkyvissä. Sen oksat 
r i ippuivat yli aidan, ja siihen voitiin var t taa oksia, m u t t a itse 
varteen miehet eivät voineet yltää eivätkä vahingoittaa sitä. 

Eri tyisen arvokkai ta Juma lan t ämän a j an seurakunnal le — 
hänen vi ini tarhansa hoitaj i l le — ovat niiden profeet ta in neuvot 
ja kehotukset , jo tka ovat selostaneet hänen iankaikkista suunni-
te lmaansa, jonka hän on laat inut ihmiskunnan hyväksi. Profeet-
to jen opetukset i lmaisevat selvästi, et tä hän rakas taa langen-
nu t ta ihmissukua ja on laat inut suunni te lman sen pelastami-
seksi. Aina kun Jumala on menneinä vuosisatoina lähet tänyt 
sanansaa t ta j ia seurakunnal leen, he ovat kertoneet mi ten Jumala 
kutsui Israelin, miten se menestyi ja epäonnistui, mi ten se pääsi 
jälleen Jumalan suosioon, mi ten he hylkäsivät vi ini tarhan Mesta-
rin ja miten lopulta melkoinen jäännös tulee to t eu t t amaan 
aikakausien suunni te lman ja itse kokemaan kaikkien liiton 
lupausten täyttymyksen. Yhä vieläkin Jumalan sanoma seura-
kunnalleen — niille jo tka uskollisina vi ini tarhureina hoitavat 
hänen viini tarhaansa — on sama kuin se minkä profee t ta 
muinoin julisti: 
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»On viinitarha, tulisen viinin tarha; 
laulakaa siitä: 
'Minä, Her ra , olen sen var t i ja , 
minä kastelen sitä he tkes tä hetkeen; 
minä vartioitsen sitä öin ja päivin, 
ettei sitä mikään vahingoita. '» 

Jes. 27: 2, 3. 

Kiinni t täköön Israel toivonsa Jumalaan. Vi ini tarhan Mestari 
kokoaa jo nyt maa i lman kaikista kansois ta niitä ja lo ja hedelmiä, 
joita hän niin kauan on odot tanut . Kohta hän tulee omiensa luo, 
ja sinä onnellisena päivänä hänen iankaikkinen tarkoi tuksensa 
Israelin huoneen suhteen tulee lopullisesti täyt tymään. »Tulevina 
aikoina juu r tuu Jaakob, Israel kukkii ja kukois taa ja täyt tää 
maanpi i r in hedelmällänsä» (Jes. 27: 6). 
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2. 

SALOMO 

Daavidin ja Salomon hal l i tuskausina Israel voimistui kanso jen 
joukossa ja saattoi monin tavoin voimakkaast i edistää to tuuden 
ja oikeuden asiaa. He r r an n imeä ylistettiin ja kunnioitet t i in, ja 
israelilaiset näyttivät oivallisesti täyt tävän sen tarkoi tuksen, jo ta 
var ten he olivat saaneet luvatun maan asuttavakseen. Väliaidat 
kaatuivat , eikä pakanamais ta tulleiden to tuuden ets i jöiden tar-
vinnut palata tyhjin toimin. Tapahtu i kääntymyksiä, ja Jumalan 
maanpääl l inen seurakunta lisääntyi ja menestyi. 

Salomo voideltiin ja julistett i in kuninkaaksi , kun hänen isänsä 
Daavid loppuvuosinaan luopui k ruunus ta hänen hyväkseen. 
Hänen nuoruutensa oli lupaava. Jumalan ta rkoi tus olikin, et tä 
hän voimistuisi jatkuvast i , saisi yhä enemmän kunniaa ja pääsisi 
yhä lähemmäksi Jumalan luonteen kal taisuutta , jo t ta hänen kan-
sansa siitä innoittuisi t äy t t ämään saamansa pyhän tehtävän 
jumalall isen to tuuden ta l le t ta jana. 

Daavid tiesi, e t tä Israel voisi täyt tää Jumalan ylevän tarkoi-
tuksen vain siten, et tä sekä hall i tsi jat et tä kansa pyrkisivät her-
paan tuma t toman valppaasti saavut tamaan Jumalan vaat iman 
tason. Hän tiesi myös, e t tä hänen poikansa Salomo saat toi nuo-
rena kuninkaana suori t taa Jumala l ta saamansa kunnia tehtävän 
vain olemalla paitsi soturi , valt iomies ja hallitsija, myös voima-
kas ja hyvä ihminen, vanhurskauden opet ta ja ja esimerkill isen 
uskollinen. 

Hellän vakavasti Daavid kehot t i Salomoa olemaan miehekäs 
ja jalo, osoi t tamaan alamaisilleen armeliaisuut ta ja laupeut ta 
sekä kunnio i t tamaan ja k i rkas t amaan Jumalan nimeä kaikissa 
to imissaan maai lman kanso jen nähden. Hänen tuli todis taa elä-
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mällään pyhyyden kauneudesta . Monet koettelevat ja merkit-
tävät kokemukset , joita Daavid oli e lämänsä varrella saanut , 
olivat opettaneet hänelle ja lo jen hyveiden arvon, niin e t tä hän 
saattoi viimeisenä oh jeenaan sanoa Salomolle: »Joka hallitsee 
ihmisiä vanhurskaast i , j oka hallitsee Jumalan pelossa, hän on 
niinkuin huomenhohde aur ingon noustessa p i lvet tömänä aamu-
na, kun maa ki rkkaassa valossa vihannoi sateen jälkeen» (2 Sam. 
23: 3 ,4) . 

Miten er inomaisen t i laisuuden Salomo saikaan! Jos hän vain 
noudat tais i isänsä jumalall isest i innoitet tua opetus ta , hänen 
halli tsemisensa olisi vanhurskas ta Psalmin 72 kuvailemalla 
tavalla: 

»Jumala, anna kuninkaan tuomita, niinkuin sinä tuomitset , 
anna vanhurskautes i kuninkaan pojalle. 
Tuomitkoon hän s inun kansaasi vanhurskaas t i 
ja sinun kur j ias i oikeuden mukaan. 
Hän olkoon ni inkuin sade, joka nurmikolle vuotaa, 
niinkuin sadekuuro , joka kostut taa maan. 
Hänen päivinänsä vanhurskas kukoistaa, 
ja rauha on oleva runsas siihen saakka, kunnes kuu ta 

ei enää ole. 
Hall i tkoon hän meres t ä mereen 
ja Eufra t -v i r ras ta m a a n ääri in saakka. 
Tarsiin ja saar ten kuninkaa t tuovat lah jo ja , 
Saban ja Seban kuninkaa t veroa maksavat . 
Häntä kumar tava t kaikki kuninkaat , 
kaikki kansakunna t palvelevat häntä. 
Sillä hän pelastaa köyhän, joka apua huutaa , 
k u r j a n ja sen, jolla ei au t t a j aa ole. 
Hänen puolestansa rukoi l takoon alati, 
j a s iunat takoon hän tä lakkaamat ta . 
Pysyköön hänen n imensä iankaikkisesti , 
ja versokoon hänen nimensä, niin kauan kuin aur inko 

paistaa. 
Hänessä he i tseänsä s iunatkoot , 
ja kaikki kansakunna t ylistäkööt häntä onnelliseksi. 
Kiitetty olkoon H e r r a Jumala , Israelin Jumala , 
ainoa, joka ihmeitä tekee. 
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Kiitetty olkoon hänen kunniansa nimi iankaikkisesti , 
ja kaikki maa olkoon täynnä hänen kunniaansa. 
Amen, amen.» 

Nuoruudessaan Salomo omaksui Daavidin e lämäntavan ja 
vaelsi monet vuodet rehdist i ja tarkoin noudat taen Juma lan 
käskyjä . Hall i tuskautensa alussa hän lähetti sanan valtakun-
tansa neuvosmiehille, »tuhannen- ja sadanpäämiehil le, tuoma-
reille ja kaikille ruhtinail le koko Israelissa, perhekunta-päämie-
hille», kutsuen heidät Gibeoniin, missä e rämaassa rakenne t tu 
pyhäkkö yhä oli, ja siellä hän uhras i po l t touhre ja Jumalal le 
vihkiytyen samalla heidän kanssaan koko sydämestään palvele-
maan Herraa . Salomo käsi t t i jo takin kuninkuuteensa liittyvien 
velvollisuuksien suuruudes ta . H ä n tiesi vastuullisissa asemissa 
olevien tarvitsevan jumalal l is ta viisautta ja johda tus ta voidak-
seen suor i t taa tehtävänsä hyväksyttävästi . Siksi hän kehott i 
neuvonanta j iaan yhdessä hänen kanssaan va rmis tumaan siitä, 
et tä Jumala hyväksyi heidät . 

E n e m m ä n kuin kaikkea maall is ta hyvää kuningas halusi 
viisautta ja ymmär rys tä voidakseen suori t taa Jumala l ta saa-
mansa tehtävän. Hän kaipasi mielen vireyttä, älyä ja lempeyttä . 
Sinä yönä Her ra ilmestyi Salomolle unessa ja sanoi: »Ano, mi tä 
tahdot , et tä minä sinulle antaisin.» Nuori ja kokematon kuningas 
tunsi olevansa avuton ja tarvi tsevansa tukea, ja vastasi: »Sinä 
olet tehnyt suuren laupeuden palvelijallesi, minun isälleni Daa-
vidille, koska hän vaelsi s inun edessäsi to tuudessa ja vanhurs-
kaudessa sekä vilpit tömällä sydämellä sinua kohtaan. Ja sinä 
olet säilyttänyt hänelle t ä m ä n suuren laupeuden ja an tanu t 
hänelle pojan, joka istuu hänen valtaistuimellansa, ni inkuin on 
laita t änä päivänä. 

»Ja nyt, Herra , minun Jumalani , sinä olet tehnyt palvelijasi 
kuninkaaksi minun isäni Daavidin si jaan; mut ta minä olen kuin 
pieni poikanen: en osaa lähteä enkä tulla. Ja palvelijasi on 
keskellä sinun kansaasi , j onka olet valinnut, niin moni lukuis ta 
kansaa, et tä sitä ei voi laskea eikä lukea sen pa l jouden tähden. 
Anna sentähden palvelijallesi kuuliainen sydän tuomitakseni 
s inun kansaasi ja erot taakseni hyvän pahasta ; sillä kuka voi 
muu ten tä tä sinun suur ta kansaas i tuomita?» 

»Herralle oli otollista, e t tä Salomo tä tä anoi.» 
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»Ja Jumala sanoi Salomolle: 'Koska sinulla on t ä m ä mieli 
etkä anonut r ikkaut ta , tavaraa ja kunniaa, et vihamiestesi 
henkeä, e tkä myöskään anonut pitkää ikää, vaan anoi t itsellesi 
viisautta ja taitoa tuomitakses i minun kansaani ' , 'niin katso, 
minä teen, niinkuin sanot : katso, minä annan sinulle viisaan ja 
ymmärtäväisen sydämen, niin ettei sinun vertais tasi ole ollut 
ennen sinua eikä tule s inun jälkeesi. Ja lisäksi minä annan 
sinulle, mitä et anonutkaan : sekä r ikkaut ta e t tä kunniaa ' , 'niin 
ettei sitä ole ollut niin pa l joa kenelläkään kuninkaal la ennen 
sinua eikä tule olemaan sinun jälkeesi. ' 'Ja jos sinä vaellat 
minun teitäni, nouda t t aen minun säädöksiäni ja käskyjäni , niin-
kuin sinun isäsi Daavid vaelsi, niin minä suon sinulle p i tkän iän'» 
(1 Kun. 3: 5—14; 2 Aikak. 1: 7—12). 

Jumala lupasi olla Salomon kanssa samoin kuin oli ollut 
Daavidin kanssa. Jos kuningas vaeltaisi vi lpi t tömästi Her ran 
edessä ja täyttäisi hänen käskynsä, hänen kuninkuutensa lujit-
tuisi ja hänen hal l i tuskautensa olisi omiaan an t amaan ympäri l lä 
asuville kansoille Israel is ta sellaisen käsityksen, e t tä se oli 
»viisas ja ymmär tävä inen kansa» ja heidän val is ta jansa. 

Rukoillessaan Juma laa Gibeonin muinaisen a l t tar in edessä 
Salomo käytti sanoja , jo tka ilmaisevat hänen nöyryytensä ja 
syvän kunnioi tuksensa Jumalaa kohtaan. Hän käsi t t i e t tä vailla 
jumalall ista tukea hän oli yhtä avuton kuin pieni lapsi suoritta-
maan vastuullisia tehtäviään.) Salomo ta jus i arvostelukyvyn 
puut teensa, ja siksi hän etsi Jumalaa saadakseen hänel tä viisaut-
ta. Hän ei mielessään vähääkään tavoitellut i tsekkääst i sellaista 
tietoa, joka korot ta is i hänet toisten yläpuolelle. Hän halusi vain 
uskollisesti täyt tää tehtäväänsä liittyvät velvollisuudet. Siksi 
hän valitsi sellaisen lah jan , jonka avulla hänen hall i tsemisensa 
koituisi kunniaksi Jumalal le . Salomo ei koskaan ollut niin r ikas 
tai viisas tai niin todella suur i kuin tunnustaessaan: »Minä olen 
kuin pieni poikanen: en osaa lähteä enkä tulla.» 

Niiden joilla t änä a ikana on luot tamustehtäviä , tulisi koettaa 
omaksua se mitä Salomon rukouksesta voidaan oppia. Mitä 
korkeammassa asemassa joku on ja mi tä suurempi hänen vas-
tuunsa on, sitä laa jempi on myös hänen vaikutuksensa, ja sitä 
enemmän hänen tulee tu rvautua Jumalaan. Hänen tulisi aina 
muis taa , et tä ku tsuessaan johonkin tehtävään Juma la samalla 
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kehot taa vael tamaan varoen toisten ihmisten parissa. Hänellä 
tulee olla oppilaan asenne Jumalan edessä. Asema ei s inänsä 
anna luonteen pyhyyttä. Ihminen tulee todella suureksi vain 
kunnioi t tamalla Jumalaa ja tot telemalla hänen käskyjään . 

Juma la jota me palvelemme ei katso henkilöön. Hän joka 
antoi Salomolle arvostelukykyä, on valmis suomaan saman 
s iunauksen lapsilleen tänäkin aikana. »Jos jol takin teis tä puut-
tuu viisautta», hänen sanansa julistaa, »anokoon sitä Jumala l ta , 
joka an taa kaikille alttiisti ja so imaamat ta , niin se hänelle anne-
taan» (Jaak. 1 :5) . Milloin t aakankan ta j a toivoo itselleen vii-
saut ta mie luummin kuin r ikkaut ta , valtaa tai kuuluisuut ta , hän 
ei tule pet tymään. Suuri Ope t ta ja ei neuvo hänelle vain sitä mitä 
hänen tulee tehdä vaan myös miten se on tehtävä, jo t ta Jumala 
voisi hyväksyä sen. 

Kun joku on saanut Jumala l ta arvostelukykyä ja m u u t a kyvyk-
kyyttä, ei hän tavoittele korkeaa asemaa eikä pyri hal l i tsemaan 
ja valvomaan toisia niin kauan kuin hän pysyy Jumalal le antau-
tuneena. Ihmiset jou tuvat pakostakin kan tamaan vastuuta , 
m u t t a valta-aseman tavoit telun s i jas ta tosi j oh ta j a rukoilee 
itselleen ymmärtäväis tä sydäntä osatakseen e ro t taa hyvän 
pahasta . 

Johta j iks i ase te t tu jen polku ei ole helppo. Mutta heidän on 
opit tava rukoi lemaan jokaisen vaikeuden tullen, eikä heidän tule 
koskaan jä t tää kysymät tä neuvoa kaiken viisauden Lähteeltä. 
Mestar i työnteki jän vahvis tamina ja valistamina he voivat var-
jel tua epäpyhiltä vaikuttei l ta ja kykenevät e ro t t amaan oikean 
vääräs tä ja hyvän pahasta . He hyväksyvät sen minkä Jumalak in 
hyväksyy ja pyrkivät pa rhaansa mukaan es tämään väärien 
periaat teiden tunkeutumis ta hänen työnsä yhteyteen. 

Jumala antoi Salomolle sitä viisautta, jota hän halusi mie-
luummin kuin r ikkaut ta , kunniaa tai pi tkää ikää. H ä n anoi 
mielen vireyttä, älyä ja lempeyttä , ja sitä kaikkea hänelle suotiin. 
»Jumala antoi Salomolle vi isautta ja ymmär rys tä ylen runsaas t i 
ja älyä niin laajalti , kuin on hiekkaa meren rannalla, niin et tä 
Salomon viisaus oli suurempi kuin kaikkien Idän miesten ja 
kaikkien egyptiläisten viisaus. Hän oli viisaampi kaikkia ihmisiä, 

ja hänen nimensä tuli kuuluksi kaikkien ympäri l lä olevien 
kansojen keskuudessa» (1 Kun. 4: 29—31). 

[ 3 0 - J2] 21 



Profeetat ja kuninkaat 

»Ja he [koko Is rae l ] pelkäsivät kuningasta; sillä he näkivät, 
et tä hänessä oli Jumalan viisaus oikeuden jakamiseen» (1 Kun. 
3: 28). Kansa oli mieltynyt Salomoon niin kuin a iemmin Daavi-
diinkin, ja se totteli hän tä kaikessa. »Salomo vahvistui 
kuninkuudessansa , ja Her ra , hänen Jumalansa , oli hänen kans-
sansa ja teki hänet ylen suureksi» (2 Aikak. 1 :1) . 

Monet vuodet Salomon Jumalal le jä t täytyminen oli selvästi 
havaittavissa. Hän oli rehti ja vahvasti periaatteell inen sekä 
noudat t i tarkoin Jumalan käskyjä . Hän oli itse kaikkien tärkei-
den yritysten johdossa ja hoiti viisaasti myös val takunnan 
taloutta. Hän voitti puolelleen alamaistensa kuul ia isuuden ja sai 
osakseen monien maiden halli tsijoiden ihailun ja kunnioi tuksen 
r ikkaudellaan ja viisaudellaan, suurenmoisil la rakennuksi l laan 
ja muilla hal l i tuskautensa alkuvuosien julkisilla töillä sekä sillä 
tarmolla, hurskaudel la , oikeamielisyydellä ja jalomielisyydellä, 
mikä ilmeni hänen sanoissaan ja teoissaan. 

Her ran nimeä kunnioi tet t i in suurest i Salomon hal l i tuskauden 
alkupuolella. Kuninkaan viisaus ja vanhurskaus todist ivat kai-
kille kansoille sen Juma lan er inomaisuudesta , jo ta hän palveli. 
Jonkin aikaa Israel oli maai lmalle valona ja todis tuksena Jahven 
suuruudesta . Salomon varhais ten hallitusvuosien lois tokkuus ei 
pe rus tunut hänen ve r ra t tomaan viisauteensa, ta rumais i in rik-
kauksiinsa eikä laajal le levinneeseen valtaansa ja maineeseensa 
vaan siihen, että hän taivaan lahjojen viisaalla käytöllä tuot t i 
kunniaa Israelin Juma lan nimelle. 

Vuosien mi t taan ja maineensa yhä lisääntyessä Salomo koetti 
kunnioi t taa Jumalaa kehit tyen yhä pi temmälle henkisesti ja 
hengellisesti sekä jakamal la ja tkuvast i toisille nii tä s iunauksia 
joi ta sai. Hän ymmärs i itse pa remmin kuin kukaan muu , et tä 
Her ra sulaa hyvyyttään oli an tanut hänelle vallan ja viisauden ja 
ymmärryksen. Hänelle oli suotu nämä lahjat , jo t ta hän levittäisi 
maailmalle tietoa kuningasten Kuninkaasta . 

Salomo har ras t i erityisesti luonnonhistoriaa m u t t a ei rajoit ta-
nut tu tk imuksiaan mih inkään tiedon alaan. Tutkimal la ahkeras t i 
kaikkea luomakuntaa , elollista niin kuin elotontakin, hän sai 
selvän käsityksen Luojas ta . Hän havaitsi Juma lan viisauden 
luonnon voimissa, k ivikunnassa ja e läinkunnassa sekä jokaisessa 
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puussa , pensaassa ja kukassa . Pyrkiessään oppimaan yhä enem-
m ä n hänen t ietonsa Jumalas ta ja rakkautensa häntä koh taan 
lisääntyivät ja tkuvast i . 

Jumalan innoi t taman viisautensa Salomo toi esille monina 
ylistyslauluina ja sananlaskuina. »Ja Salomo sepitti kolme-
tuha t t a sananlaskua, ja hänen laulujansa oli tuha t viisi. Hän 
puhu i puista, Libanonin se t r ipuus ta alkaen isoppiin asti, joka 
kasvaa seinän vieressä. H ä n puhui myös kar jae lä imis tä , linnuis-
ta, matel i jois ta ja kaloista» (1 Kun. 4: 32, 33). 

Sananlaskuissaan Salomo esi t tää pääpiir teissään pyhän elä-
m ä n ja ylevien pyr in töjen per iaat teet , taivaasta lähtöisin olevat 
ja jumal isuuteen johtavat per iaat teet , joiden tulisi vallita e lämän 
kaikkea toimintaa. Salomon hal l i tuskauden alkupuoli oli siveel-
lisen nousun samoin kuin aineellisen hyvinvoinnin aikaa juur i 
siksi, e t tä näitä per iaat te i ta levitettiin laajalt i kansan tietoon 
samalla tunnustaen, et tä Jumalal le kuului kaikesta kii tos ja 
kunnia . 

»Autuas se ihminen, joka on löytänyt viisauden», hän kir joi t t i , 
»ihminen, joka on saanut ta idon. Sillä parempi on hankkia sitä 
kuin hopeata, ja siitä saa tu voitto on kultaa jalompi. Se on 
kalliimpi kuin helmet, eivät mi tkään kalleutesi vedä sille vertaa. 
Pi tkä ikä on sen oikeassa kädessä, vasemmassa r ikkaus ja 
kunnia. Sen tiet ovat suloiset tiet, sen polut rauhaisa t kaikki 
tyynni. E lämän puu on se niille, jo tka siihen tar t tuvat ; onnelliset 
ne, jo tka siitä pitävät kiinni» (Sanani. 3: 13—18). 

»Viisauden alku on: hanki viisautta, ja kaikella muul la hankki-
mallasi hanki ymmärrys tä» (Sanani. 4: 7). »Herran pelko on 
viisauden alku» (Ps. 111:10). »Herran pelko on pahan vihaa-
mista. Kopeut ta ja ylpeyttä, pahaa tietä ja kavalaa suu ta minä 
vihaan» (Sanani. 8: 13). 

Olisipa Salomo myöhempinä vuosinaan o t tanut vaar in näistä 
suurenmoisis ta viisauden sanoista! Hän oli sanonut : »Viisasten 
huulet kylvävät tietoa» (Sanani . 15: 7). Hän oli ope t tanut m a a n 
kuninkai ta an tamaan kuningasten Kuninkaalle sen ylistyksen 
jonka he halusivat antaa jollekin maalliselle hallitsijalle. Jospa 
hänellä itsellään ei olisi koskaan ollut sitä »kopeutta ja ylpeyttä 
—- — ja kavalaa suuta», joka sai hänet o t t amaan itselleen 
yksin Jumalal le kuuluvan kunnian! 
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3. 

TEMPPELI JA 
SEN VIHKIMINEN 

Salomo toteutt i viisaasti Daavidin kauan vireillä p i t ämän suun-
ni te lman temppelin rakentamises ta Herralle. Sei tsemän vuoden 
a j a n Jerusalem oli täynnä kiireisiä työmiehiä, jo tka tasoit t ivat 
rakennuspaikkaa, pystytt ivät valtavia suo jamuure j a , laskivat 
leveitä perus tuks ia »hakatuista kivistä», jo tka olivat »suuria 
kiviä, kallisarvoisia kiviä» (1 Kun. 5 :17) , veistivät Libanonin 
mets is tä tuo tu ja raskai ta hirsiä ja niin rakensivat tuo ta suuren-
moista pyhäkköä. 

Näiden puu- ja kivirakenteiden tekoon osallistui tuhansia työ-
miehiä. Samaan aikaan valmistett i in temppelin kalustei ta »taita-
van, ymmärtäväisen miehen, Huuram-Aabin», johdolla. Hän oli 
tyyrolainen ja osasi »tehdä kulta- ja hopea-, vaski- ja rauta-, 
kivi- ja puutöitä, niin myös töitä purppuranpuna i s i s t a ja puna-
sinisistä langoista, valkoisista pellavalangoista ja helakanpunai-
sista langoista» (2 Aikak. 2: 13,14). 

Näin kohosi t emppel i rakennus Moorian vuorelle vähin äänin 
»kivistä, jo tka tulivat valmiina louhimosta, niin ettei kuulunut 
vasaran, ei minkään rauta-aseen kalketta temppel iä rakennet-
taessa» (1 Kun. 6: 7). Ja siinä ohessa valmistuivat myös kauniit 
kalusteet niiden mallien mukaan , jo tka Daavid uskoi pojalleen 
— »kaikki kalut, joiden tuli olla Her ran temppelissä» (2 Aikak. 
4: 19). Näihin kuuluivat sui tsutusal t tar i , näkyleipien pöytä, lam-
punja lka lamppuineen sekä pappien pyhäkköpalveluksessa tar-
vi tsemat astiat ja välineet, kaikki »puhtainta kultaa» (2 Aikak. 
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4: 21). Polt touhrial t tar i , suur i vesiallas, jota kaksi toista valet tua 
hä rkää kannatt ivat , sekä p ienemmät altaat ja monet m u u t ast iat 
ja työkalut tehtiin vaskesta, ja »Jordanin lakeudella kuningas 
ne valatti savimuotteihin, Sukkot in ja Seredan välillä» (2 Aikak. 
4: 17). Näitä ka lu ja tehti in pal jon, jottei niistä olisi mi tään 
puute t ta . 

Ver ra t toman kaunis ja ainut laatuisen loistelias oli se palatsi-
mainen rakennus, jonka Salomo apulaisineen pystytti Jumalal le 
hänen palvontaansa varten. Kallisarvoisin kivin kor is te l tuna, 
tilavien pihojen ja komeiden port t ien ympärö imänä ja vuorat-
tuna veistetyillä setripuilla ja kiilloitetulla kullalla temppeli-
rakennus kaikkine k i r ja i l tu ine verhoineen ja arvokkaine kalus-
teineen sopi hyvin kuvaamaan tässä maai lmassa elävää Jumalan 
seurakuntaa , joka kaut ta a ikojen on rakentunut jumalal l isen 
mallin mukaisest i »kuin temppel in veistetyt kulmapatsaa t» ja 
yhtä kalliisti kuin »kullasta, hopeasta , jalokivistä» valmis te t tuna 
(Ps. 144: 12; 1 Kor. 3 :12) . Tässä hengellisessä temppel issä on 
»kulmakivenä itse Kr is tus Jeesus, jossa koko rakennus liittyy 
yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa» (Ef. 2: 20, 21). 

Lopulta kuningas Daavidin suunni t te lema ja hänen poikansa 
Salomon raken tama temppel i saatiin valmiiksi. Näin Salomo oli 
»menestynyt kaikessa, mi tä oli a jatel lut tehdä Her ran temppe-
lissä» (2 Aikak. 7: 11). Ja nyt , jo t ta t ämä Moorian hu ipun kruu-
naava »linna» pääsisi o lemaan Her ran asumus sen Daavidin 
toivomuksen mukaan, et tä »tämä linna ei ole aiot tu ihmiselle, 
vaan Herral le Jumalalle» (2 Aikak. 29: 1), se oli vielä juhlall isin 
menoin muodollisestikin vihittävä Jahvelle ja hänen palvon-
taansa . 

Sitä kohtaa johon temppeli rakennet t i in oli kauan pidetty 
pyhänä paikkana. Täällä Aabraham, uskovien isä, oli osoit tautu-
nut valmiiksi uh raamaan ainoan poikansa Her ran käskystä . 
Täällä Jumala oli uudis tanut s iunauksen liittonsa Aabrahamin 
kanssa, minkä s isäl tämän ihanan lupauksen m u k a a n Korkeim-
man Poika uhril laan vapaut tais i ihmiskunnan (ks. 1 Moos. 22: 
9,16—18). Täällä Daavid uhras i pol t touhre ja ja yhteysuhre ja 
saadakseen hävittävän enkelin estetyksi käy t tämäs tä ojenta-
maansa koston miekkaa, ja Jumala vastasi hänelle lähet tämällä 
taivaasta tulen alttarille (ks . 1 Aikak. 21). Ja nyt H e r r a n palve-
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lijat kokoontuivat jälleen tänne kohtaamaan Jumalaansa ja 
uudis tamaan uskoll isuuden valansa hänelle. 

Temppelin vihkimiseen valittu a jankohta oli er i t tä in sopiva 
— sei tsemäs kuukausi , jolloin väkeä tavallisesti kokoontu i valta-
kunnan kaikista osista Jerusalemiin vie t tämään lehtimajan-
juhlaa, joka oli erityisesti iloista juhla-aikaa. Sato oli juur i 
k o r j a t t u eivätkä uuden vuoden työt olleet vielä alkaneet . Huo-
lista vapaana kansa saat toi an tau tua naut t imaan juhlan pyhistä 
ja riemullisista hetkistä . 

Määrät tyyn aikaan Israel in joukot ja monien ulkoval tojen 
juhla-asuiset edus ta ja t kokoontuivat temppelin piha-aukiolle. 
Näky oli epätavallisen loistelias. Israelin vanh immat ja kansan 
vaikutusval tais immat miehet olivat yhdessä Salomon kanssa 
palanneet toisaalta kaupungis ta tuoden muassaan l i i tonarkin. 
Gibeonin uhr ikukkula l ta leeviläiset papit olivat tuoneet »ilmes-
tysmajan sinne, sekä kaiken pyhän kaluston, joka oli majassa» 
(2 Aikak. 5: 5). Israelin lapset pitivät näitä rakkaina muis to inaan 
erämaavael luksensa ja Kanaanin valloituksen ajoi l ta , ja nyt 
ne saivat pysyväisen pa ikkansa tässä loistavassa rakennuksessa , 
joka oli pystytetty noiden siirreltävien rakennelmien tilalle. 

Tuodessaan temppeli in pyhän arkin, joka sisälsi ne kaksi 
kivitaulua joihin Jumala oli sormellaan k i r jo i t t anu t kymmenen 
käskyn lainsanat, Salomo noudat t i isänsä Daavidin an tamaa 
esimerkkiä. Aina kun ark in kan ta ja t olivat as tuneet kuusi 
askelta, hän uhrasi . Juhlavin menoin, laulun ja soiton kaikuessa 
»papit toivat He r r an l i i tonarkin paikoilleen temppel in kuoriin, 
kaikkeinpyhimpään, kerubien siipien alle» (2 Aikak. 5: 7). 
Tul tuaan ulos pyhäköstä papi t asettuivat määrätyi l le paikoilleen. 
Leeviläiset laulajat seisoivat valkoisiin »pellavavaatteisiin pukeu-
tuneina kymbaaleineen, harppuineen ja kanteleineen i tään päin 
al t tarista, ja heidän kanssaan sata kaks ikymmentä pappia , jotka 
puhalsivat torviin» (2 Aikak. 5: 12). 

»Ja puhal ta j ien ja veisaajien oli yhdyttävä yhtaikaa ja yhteen 
ääneen yl is tämään ja k i i t tämään Her raa — ja kun torvet, 
kymbaali t ja muu t soi t tokoneet soivat ja viritett i in Her ran 
ylistys: 'Sillä hän on hyvä, sillä hänen a rmonsa pysyy iankaikki-
sesti ' , silloin pilvi täytt i huoneen, Her ran temppelin, niin että 
papit eivät voineet as tua to imi t tamaan virkaansa pilven tähden; 
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sillä He r r an k i rkkaus täyt t i Jumalan temppelin» (2 Aikak. 5: 
13,14). 

Salomo ymmärs i t ämän pilven merki tyksen ja julisti: »Herra 
on sanonut tahtovansa asua pimeässä. Mutta minä olen raken-
tanu t huoneen sinulle asunnoksi , asuinsi jan, asuaksesi siinä 
iäti» (2 Aikak. 6: 1,2) . 

»Herra on kuningas, vaviskoot kansat — 
hän, jonka valtaistuinta kerubi t kannat tavat — 
huo jukoon maa. 
Suur i on Her ra Siionissa, 
hän on korkea yli kaikkien kansojen. 
He ylistävät s inun suu r t a ja pel jä t tävää nimeäsi. 
H ä n on pyhä. 
Ylistäkää Herraa , meidän Jumalaamme, 
kumar tukaa hänen ja lkainsa ast inlaudan eteen. 
H ä n on pyhä.» Ps. 99: 1—5. 

Temppelin »esikartanon keskelle» Salomo oli teet tänyt »lavan 
vaskesta, viittä kyynärää pi tkän, viittä kyynärää leveän ja 
kolmea kyynärää korkean». Sille hän nousi ja kohot taen kätensä 
siunasi edessään olevan suuren kansan joukon . »Ja koko Israelin 
seurakun ta seisoi» (2 Aikak. 6: 13, 3). 

»Kiitetty olkoon Herra», Salomo huudaht i , »joka kädel länsä 
on täyt tänyt sen, mi tä h ä n suullansa puhui minun isälleni 
Daavidille, sanoen: Je rusa lemin minä olen valinnut nimeni 
asuinsi jaksi» (2 Aikak. 6: 4, 6). 

T ä m ä n jälkeen Salomo polvistui lavalla ja esitti vihkimys-
rukouksen kaiken kansan kuullen. Hän kohott i kätensä taivasta 
kohti , ja kansan ollessa kumar tuneena maahan kuningas rukoili: 
»Herra, Israelin Jumala , ei ole sinun vertaistasi Jumalaa , ei 
taivaassa eikä maan päällä, sinun, joka pidät liiton ja säilytät 
laupeuden palvelijoitasi kohtaan , jo tka vaeltavat s inun edessäsi 
kaikesta sydämestänsä. 

»Mutta asuuko todella Juma la maan päällä ihmisten seassa? 
Katso, taivaisiin ja taivasten taivaisiin sinä et mahdu; kuinka 
si t ten tähän temppeliin, j onka minä olen rakentanut ! Käänny 
kui tenkin palvelijasi rukouksen ja anomisen puoleen, Her ra , 
m inun Jumalani , niin e t tä kuulet huudon ja rukouksen , jonka 
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palvelijasi s inun edessäsi rukoilee, ja et tä silmäsi ovat päivät ja 
yöt avoinna tä tä temppel iä kohti , tä tä paikkaa koht i , johon sinä 
olet sanonut asettavasi nimesi, niin et tä kuulet rukouksen , jonka 
palvelijasi tähän pa ikkaan päin kääntyneenä rukoilee. Kuule 
palvelijasi ja kansasi Israel in rukoukset , jo tka he rukoilevat 
t ähän paikkaan päin kääntyneinä; kuule asuinpaikastasi , tai-
vaasta, ja kun kuulet , niin anna anteeksi. 

»Jos vihollinen voit taa s inun kansasi Israelin, sentähden että 
he ovat tehneet syntiä s inua vastaan, mu t t a he kääntyvät ja 
kii t tävät sinun nimeäsi , rukoilevat ja anovat a rmoa sinun 
kasvojesi edessä tässä temppelissä, niin kuule ta ivaasta ja anna 
anteeksi kansasi Israel in synti ja tuo heidät takais in tähän 
maahan , jonka olet an tanu t heille ja heidän isillensä. 

»Jos taivas sul je taan, niin ettei tule sadetta, koska he ovat 
tehneet syntiä s inua vastaan, m u t t a he rukoilevat kääntyneinä 
tähän paikkaan päin ja ylistävät sinun nimeäsi ja kääntyvät 
synnistänsä, koska sinä nöyryytät heitä, niin kuule taivaasta ja 
anna anteeksi palvelijaisi ja kansasi Israelin synti — sillä sinä 
osoitat heille hyvän tien, jo ta heidän on vaeltaminen — ja suo 
sade maallesi, jonka olet an tanu t kansallesi per intöosaksi . 

»Jos maahan tulee nälänhätä , rut to, jos tulee noki tähkä ja 
vi l janruoste, jos tulevat heinäsi rkat ja tuhos i rka t , jos sen vihol-
liset ahdistavat sitä maassa , jossa sen port i t ovat, jos tulee mikä 
tahansa vitsaus tai vaiva, ja jos silloin joku ihminen, kuka 
hyvänsä, tai koko s inun kansasi Israel, rukoilee ja anoo armoa, 
kun he kukin tuntevat vi tsauksen ja tuskan, joka on kohdannut 
heitä, ja ojentavat kä tensä tähän temppeliin päin, niin kuule 
silloin taivaasta, asuinpaikastasi , ja anna anteeksi ja anna jokai-
selle aivan hänen tekojensa mukaan, koska sinä tunne t hänen 
sydämensä, e t tä he pelkäisivät sinua ja vaeltaisivat sinun 
teitäsi, niin kauan kuin he elävät tässä maassa , jonka sinä olet 
meidän isillemme antanut . 

»Myös jos joku muukala inen, joka ei ole s inun kansaasi 
Israelia, tulee kaukaises ta maas ta sinun suuren nimesi, väkevän 
kätesi ja o jennetun käsivartesi tähden — jos hän tulee ja rukoi-
lee kääntyneenä t ähän temppeli in päin, niin kuule taivaasta, 
asuinpaikastasi , hän tä ja tee kaikki, mitä muukala inen sinulta 
rukoilee, että kaikki m a a n kansat tuntisivat s inun nimesi ja 
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pelkäisivät sinua, samoin kuin sinun kansasi Israel, ja tulisivat 
t ie tämään, et tä sinä olet o t t anu t nimiisi t ämän temppelin, jonka 
minä olen rakentanut . 

»Jos sinun kansasi lähtee sotaan vihollisiansa vas taan sitä 
tietä, jota sinä heidät lähetät , ja he rukoilevat sinua kääntyneinä 
t ähän kaupunki in päin, jonka sinä olet valinnut, ja t ähän temp-
peliin päin, jonka minä olen sinun nimellesi rakentanut , niin 
kuule taivaasta heidän rukouksensa ja anomisensa ja hanki 
heille oikeus. 

»Jos he tekevät syntiä s inua vastaan — sillä ei ole ihmistä, 
joka ei syntiä tee — ja s inä vihastut heihin ja annat heidät 
vihollisen valtaan, niin e t tä heidän vangitsi jansa vievät heidät 
vangeiksi kaukaiseen tai läheiseen maahan, mu t t a jos he sit ten 
menevät itseensä siinä maassa , johon heidät on viety vangeiksi, 
kääntyvät ja anovat sinulta a r m o a vankeutensa maassa , sanoen: 
'Me olemme tehneet syntiä, tehneet väärin ja olleet jumalat-
tomat ' , ja pala javat sinun tykösi kaikesta sydämestään ja kai-
kesta sielustaan vankeutensa maassa , johon heidät on vangeiksi 
viety, ja rukoilevat kääntyneinä tähän maahan päin, jonka sinä 
olet heidän isillensä antanut , t ähän kaupunki in päin, jonka sinä 
olet valinnut, ja tähän temppeli in päin, jonka minä olen sinun 
nimellesi rakentanut , niin kuule taivaasta, asuinpaikastasi , 
heidän rukouksensa ja anomisensa , hanki heille oikeus ja anna 
anteeksi kansallesi, mitä he ovat r ikkoneet sinua vastaan. 

»Olkoot siis, minun Jumalani , sinun silmäsi avoinna, ja tar-
ka tkoot sinun korvasi rukouks ia tässä paikassa. Ja nyt: Nouse, 
Her ra Jumala , tule leposijaasi, sinä ja sinun voimasi arkki . 
Sinun pappisi, Her ra Jumala , olkoot puetut autuuteen, ja sinun 
hurskaas i r iemuitkoot siitä, mikä hyvä on. Her ra Jumala , älä 
hylkää voideltuasi; muis ta armolupauksias i , jotka annoit Daavi-
dille, palvelijallesi» (2 Aikak. 6: 14—42). 

Salomon lakat tua rukoi lemasta »tuli taivaasta tuli ja kulut t i 
pol t touhr in ja teurasuhri t» . Papit eivät voineet mennä temppe-
liin, »sillä Her ran k i rkkaus täytt i Her ran temppelin. Ja kun 
kaikki israelilaiset näkivät tulen tulevan alas ja näkivät temp-
pelin päällä Her ran k i rkkauden, polvistuivat he kivillä lasketulla 
pihalla kasvoillensa maahan ja rukolivat ja kiittivät Her raa 
siitä, et tä hän on hyvä, et tä hänen a rmonsa pysyy iankaikkisesti .» 
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Sitten kuningas ja kansa uhrasivat Her ran edessä. »Näin he, 
kuningas ja koko kansa, vihkivät Her ran temppelin» (2 Aikak. 
7: 1—5). »Se oli sangen suur i kokous», seitsenpäiväinen riemu-
juhla, johon tuli väkeä va l takunnan kaikista osista, »aina sieltä, 
mis tä mennään Hamat i in , ja aina Egyptin puro l ta asti». Seu-
raava viikko vietettiin vielä yhdessä leh t imajan juhlaa . Kun näin 
oli r iemumielin uudelleen jät täydytty Jumalalle, palasi kansa 
kotiinsa, ja kaikki »iloitsivat ja olivat hyvillä mielin siitä hyvästä, 
minkä Herra oli tehnyt Daavidille ja Salomolle ja kansallensa 
Israelille» (2 Aikak. 7: 8 ,10) . 

Kuningas oli pa rhaansa m u k a a n rohkaissut kansaa pyhittäyty-
mään kokonaan Jumalal le ja hänen palvelukseensa sekä ylis-
t ämään hänen pyhää nimeään. Salomo oli ke r r an a iemmin 
Gibeonissa, hal l i tuskautensa alussa, saanut vahvistuksen Juma-
lan hyväksymisestä ja s iunauksesta , ja samoin H e r r a nytkin 
ilmestyi hänelle yöllä ja sanoi: »Minä olen kuullut s inun rukouk-
sesi ja valinnut t ämän paikan uhripaikakseni . Jos minä sul jen 
taivaan, niin ettei tule sadet ta , jos minä käsken heinäsirkkain 
syödä maan tahi jos minä lähetän ruton kansaani , m u t t a minun 
kansani , joka on ote t tu minun nimiini, nöyrtyy, ja he rukoilevat 
ja etsivät minun kasvojani ja palajavat pahoil ta teil tänsä, niin 
minä kuulen taivaasta ja annan anteeksi heidän syntinsä ja teen 
heidän maansa jälleen terveeksi. Nyt minun silmäni ovat 
avoinna, ja minun korvani tarkkaavat rukouksia tässä paikassa. 
Ja nyt minä olen valinnut ja pyhit tänyt t ämän temppelin, e t tä 
minun nimeni olisi siinä iäti; ja minun silmäni ja sydämeni 
tulevat aina olemaan siinä» (2 Aikak. 7: 12—16). 

Jos Israel olisi pysynyt uskollisena Jumalalle, t ä m ä loistava 
rakennus olisi säilynyt ikuisesti pysyvänä merkk inä siitä, et tä 
Jumalan valittu kansa oli hänen erityisessä suosiossaan. »Ja 
muukalaiset», Jumala julisti , »jotka ovat liittyneet Her raan , 
palvellakseen häntä ja rakas taakseen Her ran nimeä, ollakseen 
hänen palvelijoitansa, kaikki, jo tka pitävät sapat in eivätkä sitä 
r iko ja pysyvät minun liitossani, ne minä tuon pyhälle vuorelleni 
ja i lahutan heitä rukoushuoneessani , ja heidän pol t touhr insa 
ja teurasuhr insa ovat otolliset minun alttaril lani, sillä minun 
huoneeni on kutsu t tava kaikkien kansojen rukoushuoneeksi» 
(Jes. 56: 6 ,7) . 
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Samalla kun Her ra näin vakuut t i hyväksymistään, hän viitoitti 
kuninkaal le hyvin selväksi hänen velvollisuutensa polun. »Ja 
jos sinä», hän sanoi, »vaellat minun edessäni, ni inkuin sinun 
isäsi Daavid vaelsi, ja teet kaiken, mitä minä olen käskenyt s inun 
tehdä, ja noudata t minun käskyjän i ja oikeuksiani, niin minä 
p idän pystyssä sinun kuninkaal l isen valtaistuimesi, ni inkuin 
minä lupasin sinun isällesi Daavidille sanoen: 'Aina on mies 
s inun suvustasi hallitseva Israelia '» (2 Aikak. 7: 17,18). 

Jo s Salomo olisi edelleen palvellut Her raa nöyräst i , hänen 
koko hal l i tuskaudestaan olisi jäänyt tava t toman hyvä vaikutus 
ympäri l lä asuville kansoille, joihin oli jo vaikut tanut suotuisast i 
hänen isänsä Daavidin hal l i tuskausi sekä hänen omat viisaat 
sanansa ja suurenmoiset tekonsa kuninkuutensa alkuvuosil ta. 
Juma la näki edeltä hyvinvointiin ja maai lman kunniaan liittyvät 
ankara t kiusaukset . Siksi hän varoitt i Salomoa luopumukses ta 
ja ilmaisi synnin kauheat seuraukset . Hän sanoi, e t tä äsken 
vihitty kaunis temppelikin tulisi »sananparreksi ja pis topuheeksi 
kaikille kansoille», jos israelilaiset hylkäisivät »Herran, isiensä 
Jumalan» ja kumarta is ivat epä jumal ia (2 Aikak. 7: 20, 22). 

Rohkais tuneena ja suures t i iloissaan siitä, et tä H e r r a näin 
ilmaisi kuulleensa hänen rukouksensa Israelin puolesta, Salomo 
siirtyi nyt kuninkuutensa lois tavimpaan kauteen, jolloin »kaikki 
m a a n kuninkaat» halusivat tu tus tua häneen »kuullaksensa hänen 
vi isaut taan, jonka Jumala oli an tanut hänen sydämeensä» 
(2 Aikak. 9: 23). Monet tulivat o t t amaan oppia hänen hallitus-
tavas taan ja kuulemaan, mi ten vaikeita asioita oli hoidet tava. 

Näiden tapaamisten a ikana Salomo kertoi vierailleen Juma-
lasta joka on kaiken Luoja. Lähtiessään takaisin koti insa heillä 
oli ent is tä selvempi käsitys Jumalas ta ja hänen rakkaudes taan 
ihmiskuntaa kohtaan. Luonnon ilmiöissä he havaitsivat nyt 
hänen rakkautensa ja luonteensa ilmauksia, ja monet alkoivat 
palvoa hän tä Jumalanaan . 

Ottaessaan kantaakseen vas tuun valtion asioista Sa lomo tun-
nust i nöyräst i Jumalalle: »Minä olen kuin pieni poikanen» 
( I K u n . 3: 7). Hän rakast i ha r taas t i Jumalaa, kunnioi t t i syvästi 
jumalall isia asioita, ei tu rvannut itseensä vaan ylisti ää re tön tä 
kaiken Luojaa. Kaikki nämä tavoit telun arvoiset luonteenpiir teet 
i lmenivät hänen asenteessaan temppelin valmistumisen yhtey-
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dessä vietetyn juhla jumalanpalveluksen aikana, kun hän esitti 
v ihkimysrukouksensa polvistuneena anojan nöyrään asentoon. 
Kris tuksen seuraaj ien tulisi tänä aikana varoa mene t t ämäs tä 
kunnioi t tavaa mielenlaatuaan ja jumalanpelkoaan. Raamat tu 
opet taa ihmisiä lähes tymään Luojaansa nöyräst i ja pyhän pelon 
tunnossa, uskon kau t ta jumalalliseen Välimieheen. Psalmista 
sanoo tästä: 

»Herra on suur i Jumala , 
suuri kuningas yli kaikkien jumalien. 
Tulkaa, k u m a r t u k a a m m e ja polvis tukaamme, 
polvillemme lange tkaamme 
Her ran , meidän Luojamme, eteen.» 

Ps. 95: 3,6. 

Sekä julkisessa et tä yksityisessä jumalanpalveluksessa on 
e tuoikeutenamme notkis taa polvemme Her ran edessä, kun 
rukoi lemme häntä . Jeesus, es imerkkimme, »laskeutui polvilleen 
ja rukoili» (Luuk. 22: 41). Samoin jokainen hänen opetuslap-
sensa Pietarin tavoin »laskeutui polvilleen ja rukoili» (Ap.t. 
9 :40) . Paavali sanoi: »Minä notkistan polveni I sän edessä» 
(Ef. 3: 14). Tunnus taessaan Jumalan edessä Israelin synnit Esra 
polvistui (ks. E s r a 9: 5). Ja Daniel »lankesi kolmena hetkenä 
päivässä polvillensa, rukoili ja kiitti Jumalaansa» (Dan. 6: 10). 

Jumalan ää re t tömän suuruuden ja hänen läsnäolonsa tajuami-
nen herä t tää tosi kunnioi tusta . Kun Näkymätön tällä tavoin 
t a ju taan , sen tulisi vaikut taa syvästi jokaisen mieleen. Jumalan 
läsnäolo pyhit tää rukouksen hetken ja paikan. Kunnioi tuksen 
i lmeneminen rukousasennossa ja käytöksessä syventää sitä 
herät tävää tunnet ta . »Pyhä ja pel jä t tävä on hänen nimensä», 
jul is taa psalmista (Ps. 111: 9). Tuon nimen maini tessaan enke-
litkin peittävät kasvonsa. Miten kunnioit tavast i pi täisikään 
meidän, jotka o lemme langenneita ja syntisiä, lausua se! 

Niin vanhojen kuin nuor tenkin olisi hyvä mietiskellä, mitä 
Raamat tu sanoo Juma lan erityisen läsnäolon pa ikan kunnioitta-
misesta. »Riisu kengät jalastasi», hän käski Moosesta palavan 
pensaan luona, »sillä paikka, jossa seisot, on pyhä maa» (2 Moos. 
3: 5). Ja enkelinäkynsä jälkeen Jaakob huudaht i : »Herra on 
totisesti tässä paikassa, enkä minä sitä t iennyt. Tässä on 
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varmast i Jumalan huone ja taivaan portt i» ( l M o o s . 28: 16,17). 
Kaikella mi tä vihkimysjumalanpalveluksessa sanott i in, Salomo 

oli koet tanut hälventää läsnäolevien mielestä sitä ta ikauskois ta 
suh tau tumis ta Luojaan, mikä synkisti pakanoiden mielialoja. 
Taivaan Jumala ei ole käsin tehtyjen temppeleiden r a jo i t t ama 
niin kuin pakanain jumala t , m u t t a hän tahtoo kyllä Henkensä 
välityksellä kohdata kansaansa sen ollessa kokoontuneena hänen 
palvelukseensa pyhitettyyn paikkaan. 

Vuosikausia myöhemmin Paavali opetti samaa to tuu t ta seu-
raavasti : »Jumala, joka on tehnyt maai lman ja kaikki, mi tä 
siinä on, hän, joka on taivaan ja maan Herra , ei asu käsillä 
tehdyissä temppeleissä, eikä hän tä voida ihmisten käsillä pal-
vella, ikäänkuin hän jo takin tarvitsisi, hän, joka itse an taa 
kaikille elämän ja hengen ja kaiken, — — että he etsisivät 
Jumalaa , jos ehkä voisivat hapuilemalla hänet löytää — hänet , 
joka kui tenkaan ei ole kaukana yhdestäkään meistä; sillä 
hänessä me elämme ja l i ikumme ja olemme» (Ap.t. 17: 24—28). 

»Autuas se kansa, jonka Jumala Her ra on, 
se kansa, jonka hän on per innöksensä valinnut! 
Her ra katsoo alas taivaasta, 
näkee kaikki ihmislapset; 
asumukses taan , val tais tuimeltaan 
hän katselee kaikkia m a a n asukkai ta 
Her ra on pystyttänyt i s tu imensa taivaisiin, 
ja hänen kuninkuutensa hallitsee kaikkia. 
Jumala , sinun tiesi on pyhä; 
kuka on jumala, suur i ni inkuin sitä, Jumala? 
Sinä olet Jumala , joka teet ihmeitä, 
sinä olet i lmoit tanut voimasi kansojen seassa.» 

Ps. 33: 12—14; 103: 19; 77: 13, 14. 

Vaikkei Jumala asukaan käsin tehdyissä temppeleissä, hän 
kuitenkin kunnioi t taa läsnäolollaan kansansa kokoontumisia . 
Hän on luvannut, että kun he kokoontuvat e ts imään häntä , 
t unnus tamaan syntinsä ja rukoi lemaan toistensa puolesta, hän 
kohtaa heitä Henkensä välityksellä. Mutta häntä palvelemaan 
kokoontuvien pitäisi luopua kaikesta pahuudesta . Elleivät he 
palvo häntä hengessä ja to tuudessa ja pyhässä kaunis tuksessa , 

(49-50) 33 

Libanonin setri taustanaan lumen 
koristelemaa vuoristoa. Salomon 
aikana setripuita käytettiin runsaasti 
palatsien ja temppelin rakennusaineeksi. 



Profeetat ja kuninkaat 

heidän kokoontumisensa on turhaa . Sellaisista H e r r a sanoo: 
»Tämä kansa kunnioi t taa minua huulillaan, m u t t a heidän sydä-
mensä on minus ta kaukana ; mu t t a tu rhaan he palvelevat minua» 
(Matt . 15: 8 ,9) . J u m a l a a palvelevien täytyy rukoilla hän tä »hen-
gessä ja totuudessa; sillä senkaltaisia rukoil i joi ta myös Isä 
tahtoo» (Joh .4 : 23). 

^ 

»Herra on pyhässä temppelissänsä, hänen edessään vaietkoon 
kaikki maa» (Hab. 2: 20). 
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4. 

MENESTYKSEN 
YLPISTÄMÄ 

Niin kauan kuin Salomo pit i kunniassa taivaan lakia, Juma la oli 
hänen kanssaan, ja hän sai vi isautta halli takseen Israel ia puo-
lueet tomast i ja armollisesti . Aluksi hän pysyi nöyränä vaikka 
r ikastuikin ja sai maailmall is ta kunniaa, ja hänen vaikutuksensa 
ulot tui varsin laajalle. »Salomo hallitsi kaikkia val takunt ia 
Eufra t -vi r ras ta aina fi l istealaisten maahan ja Egyptin r a j aan 
asti, ja hänellä oli r auha joka puolelta yltympäri , niin et tä 
Juuda ja Israel asuivat turvallisesti , i tsekukin vi inipuunsa ja 
vi ikunapuunsa alla, niin kauan kuin Salomo eli» (1 Kun. 
4: 21,24,25) . 

Mut ta hyvin lupaavan alkuvaiheen jälkeen luopumus synkensi 
hänen elämänsä. Hän tä oli ku t su t tu Jedidjaksi , »Herran lemmi-
kiksi», ja Jumala oli suonut hänelle niin huomat tavas t i suosio-
taan, että koko maai lma kiitt i hänen viisauttaan ja oikeamieli-
syyttään. Hän oli saanut toisia kunnioi t tamaan Israelin Jumalaa , 
m u t t a täs tä kaikesta huol imat ta on historian surull inen tosiasia, 
et tä hän luopui palvelemasta He r r aa kumar taakseen pakanain 
epäjumal ia . 

H e r r a näki edeltä Israel in hallitsijoiksi val i t tuja uhkaavat 
vaara t ja antoi Moosekselle heitä koskevia ohjei ta jo sa to ja 
vuosia ennen kuin Salomo oli noussut valtaistuimelle: »Kun hän 
[kuningas] on noussut valtaistuimellensa, k i r jo i tu t t akoon hän 
itsellensä k i r jaan jä l jennöksen täs tä laista, joka on leeviläisten 
pappien huostassa. Ja hän pi täköön sen luonaan ja lukekoon 
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sitä, niin kauan kuin elää, oppiaksensa pe lkäämään Herraa , 
Jumalaansa , ja nouda t t amaan tarkoin kaikkia t ämän lain sanoja 
ja näi tä käskyjä, ettei hänen sydämensä ylpistyisi hänen veljiän-
sä kohtaan ja ettei hän poikkeaisi käskyistä, ei oikealle eikä 
vasemmalle — niin et tä hän ja hänen poikansa kauan hallitsisi-
vat Israelin keskuudessa» (5Moos . 17: 18—20). 

Kuninkaaksi voideltavalle Her ra antoi t ämän lisäksi vielä 
seuraavia varoit tavia ohje i ta : »Älköönkä hän o t tako itsellensä 
mon ta vaimoa, ettei hänen sydämensä luopuisi pois; ä lköönkä 
hän kootko itsellensä ylen pal jon hopeata ja kultaa» (5Moos . 
17: 17). 

Salomo tunsi n ä m ä varoi tukset ja aluksi noudat t ik in niitä. 
Hänen suurin halunsa oli elää ja hallita Siinailla anne t tu jen 
säädösten mukaisest i . H ä n hoiti val takuntansa asioita aivan 
toisin kuin muissa valtioissa oli tapana hänen a ikanaan — ne 
kun eivät pel jänneet Jumalaa eivätkä niiden hall i ts i jat noudatta-
neet Jumalan pyhää lakia. 

Pyrkiessään lu j i t t amaan suhtei taan Israelin eteläpuolella 
si jai tsevan mahtavan va l takunnan kanssa Salomo uskal tautui 
kielletylle alueelle. Saa tana tiesi kuuliaisuuden hyvät seuraukset 
ja näki miten menestyksell isiä Salomon hal l i tuskauden alku-
vuodet olivat kuninkaan viisauden, hyväntekeväisyyden ja suora-
luonteisuuden johdosta . Siksi hän koetti salakavalast i saada 
Salomon r ikkomaan per iaa t teensa ja luopumaan Jumalas ta . 
Tässä yri tyksessään vihollinen onnistuikin, mikä ilmenee seu-
raavasta r aamatunkohdas ta : »Ja Salomo tuli f a raon , Egyptin 
kuninkaan vävyksi: hän ot t i f a raon tyt tären vaimokseen. Ja hän 
vei hänet Daavidin kaupunki in» (1 Kun. 3: 1). 

Inhimillisesti ka t so t tuna t ämä avioliitto näytt i Jumalan lain 
opetusten vastaisenakin koi tuvan siunaukseksi, sillä Salomon 
pakanall inen vaimo kääntyi ja ryhtyi hänen kanssaan palvele-
maan oikeaa Jumalaa . Lisäksi israelilaiset olivat tässä yhtey-
dessä hyötyneet huomat tavas t i ; faarao »oli näet tullut ja valloit-
t anu t Geserin, pol t tanut sen tulella ja su rmannu t kanaanilaiset , 
jo tka asuivat kaupungissa, ja antanut sen myötäjä is iks i tyttärel-
lensä, Salomon puolisolle» (1 Kun. 9: 16). Tämän kaupungin 
Salomo rakensi uudelleen ja näytti näin saavan hyvän vahvis-
tuksen valtakunnalleen Välimeren rannikolta. Mut ta liittoutu-
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maila pakanavalt ion kanssa ja naimalla epäjumal ia palvelevan 
pr insessan Salomo hark i t semat tomas t i hylkäsi kaikki ne opetuk-
set, joilla Jumala halusi säilyttää kansansa puhtaana . Toivo 
egyptiläisen vaimon kääntymises tä oli varsin heikkona puolus-
tuksena kuninkaan synnille. 

Säälivässä laupeudessaan Jumala joksikin aikaa kumos i tuon 
hirvi t tävän virheen vaikutuksen. Jos kuningas olisi nyt menetel-
lyt viisaasti, hän olisi voinut ainakin suureksi osaksi hillitä niitä 
paho ja voimia, jo tka hänen hark i t semat tomuutensa oli herät-
tänyt toimimaan. Mutta Sa lomo oli jo alkanut mene t t ää näky-
vistään valtansa ja loistonsa Antajan. Kun mielihalu voitti 
j ä r j en , vahvistui i tseluot tamus, ja hän yrit t i to teut taa Jumalan 
suunni te lman omalla tavallaan. Hän päätteli, et tä valtiolliset 
ja kaupalliset liitot ympäri l lä olevien kansakunt ien kanssa 
johtaisivat nämä kansat oikean Jumalan tuntemukseen, ja niin 
hän solmi epäpyhän liiton vuoron perään eri valtioiden kanssa. 
Usein nämä liitot vahvistetti in avioliitolla pakanapr insesso jen 
kanssa. Ympäril lä asuvien kansojen tavat syr jäyt t ivät He r r an 
käskyt . 

Salomo uskotteli itselleen, e t tä hän saisi viisaudellaan ja 
es imerkkinsä voimalla vaimonsa s i i r tymään epäjumal ien palvon-
nas ta k u m a r t a m a a n oikeaa Jumalaa ja että näin solmitut liitot 
vetäisivät ympäril lä asuvat kansat lähempään kosketukseen 
Israel in kanssa. Mutta ne olivat turh ia toiveita! Salomo erehtyi 
p i tämään itseään kyllin vahvana vas tus tamaan pakanal l is ten 
kumppaneidensa vaikutusta , ja se oli kohtalokasta . Samoin 
osoi t tautui kohtalokkaaksi se väärä luulo, joka sai hänet toivo-
maan, että toiset ryhtyisivät kunnio i t tamaan ja to t te lemaan 
Jumalan lain pyhiä säädöksiä siitä huolimatta et tä hän rikkoi 
niitä. 

Kuninkaan liitot ja kaupall iset suhteet pakanavalt ioihin toivat 
hänelle mainetta, kunniaa ja t ämän maai lman r ikkaut ta . Hän 
sai suuret määrä t kul taa Oofir is ta ja hopeaa Tarsi ista. »Ja 
kuningas toimitt i niin, e t tä Jerusalemissa oli hopeata ja kul taa 
kuin kiviä, ja setr ipuita niin pal jon kuin metsävi ikunapui ta 
Alankomaassa» (2 Aikak. 1: 15). Salomon päivinä tuli r ikkaus 
siihen liittyvine kiusauksineen yhä useampien osaksi, m u t t a 
luonteen jalo kulta h immeni ja turmel tui . 
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Niin vähittäistä oli Sa lomon luopumus, että hän oli jo etään-
tynyt kauas Jumalas ta ennen kuin edes huomasi sitä. Todella 
aivan huomaamat t aan hän alkoi turvautua yhä vähemmän 
jumalalliseen johda tukseen ja siunaukseen ja luotti sen si jaan 
omaan voimaansa. Vähitellen hän pidätt i Jumala l ta sen kuuliai-
suuden, jonka piti tehdä Israel is ta Herran omaisuuskansan , ja 
mukautu i yhä läheisemmin ympäri l lä asuvien kanso jen tapoihin. 
Suostumalla niihin kiusauksiin, jo tka liittyivät hänen menestyk-
seensä ja arvoasemaansa , hän unohti hyvinvointinsa Alkuläh-
teen. Kunnianhimoisena hän halusi maansa tulevan mui ta 
valtioita mahtavammaks i ja loistavammaksi, ja niin hän kierou-
tui kään tämään tähän asti Jumalan kunniaksi käy t tämänsä 
taivaalliset lahja t palvelemaan itsekkäitä tarkoi tuksia . Itsek-
käästi hän käytti nyt kunnianhimoisi in hankkeisi insa ne varat , 
jo tka olisi pi tänyt pyhäst i varata hyödyt tämään avustuksi in 
o ikeute t tu ja köyhiä ja ed is tämään pyhän e lämän per iaat te i ta 
kaikkialla maai lmassa. 

Pyrkiessään niin kiihkeästi kehi t tymään ulkonaisest i mui ta 
valtioita mah tavammaks i kuningas laiminlöi oman luonteensa 
kehit tämisen kauniiksi ja kypsäksi. Hän luopui omas ta kunnias-
taan ja puhtaudes taan saadakseen itselleen maa i lman mainet ta ; / 
Niihin suunnat tomiin tuloihin, joita hän sai käydessään kauppaa 
monien maiden kanssa, hän liitti vielä raskaan verotuksen. 
Ylpeys, kunnianhimo, tuhlailu ja hillittömyys olivat näin johta-
neet ju lmuuteen ja k iskontaan. Hall i tuskautensa alkupuolella 
hän oli kohdellut kansaa tunnollisesti ja huomaavaisest i , mu t t a 
nyt oli kaikki toisin. Hall i ts i joista viisain ja armoll isin oli 
madal tunut hirmuval t iaaksi . Säälivästä ja Jumalaa pelkäävästä 
kansan holhoojas ta oli tullut itsevaltainen sor ta ja . H ä n kantoi 
kansal ta veroa veron jälkeen saadakseen puser re tuks i rahaa 
loisteliaan hovinsa ylläpitoon. 

Kansan keskuudesta alkoi kuulua valituksia. Se oli ennen 
kunnioi t tanut ja ihaillut kuningastaan, mu t t a nyt se oli tyyty-
mätön tä ja suhtautui häneen kammoksuen. 

Jo t ta ne, jo tka tulisivat hall i tsemaan Israelia, eivät luottaisi 
lihan käsivarteen, H e r r a oli varoi t tanut heitä hankk imas ta itsel-
leen pal jon hevosia (5 Moos. 17: 16). Mutta vä l i t tämät tä täs tä 
varoi tuksesta vähääkään »hevosia tuotiin Salomolle Egyptistä ja 

38 [55—56] 



Menestyksen ylpistämä 

kaikista muista maista». »Salomo kokosi so tavaunuja ja ratsu-
miehiä, niin et tä hänellä oli tuhanne t nel jä tsadat sotavaunut ja 
kaksi tois ta tuha t ta ra tsumies tä ; ne hän sijoit t i vaunukaupun-
keihin ja Jerusalemiin kun inkaan luo» (2 Aikak. 9: 28; 1 Kun. 
10: 26). 

Yhä enemmän kuningas alkoi pi tää ylellisyyttä, nautinnon-
ha lua ja maai lman suosiota suuruuden merkkeinä. Viehättäviä 
kaunot ta r ia tuotiin sadoi t ta in Egyptistä, Foinikiasta, Edomis ta , 
Mooabista ja monis ta muis ta paikoista. He olivat epä jumala in 
palveli joita ja tot tunei ta ju lmiin ja alentaviin menoihin. Hur-
maantuneena heidän kauneudes taan kuningas laiminlöi velvol-
l isuutensa Jumalaa ja kansaansa kohtaan. 

Salomon vaimot saivat voimakkaal la vaikutuksel laan hänet 
vähitellen mukaansa uskonnoll isi in menoihin. Väl i t tämät tä 
niistä ohjeista, joilla Jumala oli koet tanut varjel la hän tä luopu-
mukses ta , hän antautui nyt k u m a r t a m a a n vääriä jumalia . »Kun 
Salomo vanheni, taivutt ivat hänen vaimonsa hänen sydämensä 
seu raamaan mui ta jumalia , niin ettei hän an tau tunu t ehyin 
sydämin Herralle, Jumalal lensa, ni inkuin hänen isänsä Daavidin 
sydän oli ollut. Niin Salomo lähti seuraamaan Astartea, siidoni-
laisten jumala tar ta , ja Milkomia, ammonilais-il jetystä» ( I K u n . 
11: 4 ,5 ) . 

ö l jyvuoren etelän puoleiselle huipulle, vas tapäätä Moorian 
vuor ta missä sijaitsi kaunis H e r r a n temppeli , Salomo pystytt i 
upean rakennusryhmän epä jumal ien pyhätöksi. Vaimojensa mie-
liksi hän sijoitt i myrtti- ja oliivilehtoihin suunnat tomia epäjuma-
lankuvia, rumia puu- ja kivi veistoksia. Näiden »Kemokselle, 
mooabilais-iljetykselle ja samoin Moolokille, ammonilais-
iljetykselle» (1 Kun. 11:7) pystytet tyjen al t tareiden ääressä 
vietettiin sitten mi tä h u r j i m p i a ja inhottavimpia pakanall is ia 
menoja . 

Salomon menettely ei voinut j äädä rankaisemat ta . Jumalas ta 
luopuminen ja seurustelu epäjumalanpalvel i joiden kanssa koitui 
hänen turmiokseen. Hän ei enää pystynyt hal l i tsemaan i tseään 
sen jälkeen kun oli lakannut olemasta kuuliainen Jumalal le . 
Hänen siveelliset kykynsä lamautuivat . Hänen herkkätunteisuu-
tensa tur tu i ja omatun tonsa paatui . Hän joka kuninkuutensa 
alussa oli niin viisaalla ra tkaisul laan ja myötätunnol laan palaut-
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t anut avut toman pienokaisen onnettomalle äidille (ks. 1 Kun. 3: 
16—28), lankesi niin syvälle et tä suostui pys ty t t ämään epä-
jumalankuvan, jolle uhra t t i in eläviä lapsia. H ä n jolla nuoruu-
dessaan oli ollut arvostelukykyä ja ymmärrys tä ja joka miehuu-
den voimissaan oli innoi te t tuna k i r jo i t tanut : »Miehen mielestä 
on oikea monikin tie, joka lopulta on kuoleman tie» (Sanani. 
14: 12), poikkesi myöhempinä vuosinaan puh taudes ta siinä 
määr in että hyväksyi Kemoksen ja Astarten pa lvonnan irstaat 
ja r iet taat menot . Hän joka temppeliä vihkiessään oli sanonut 
kansalleen: »Antautukaa te ehyin sydämin Herral le , Jumalal-
lenne» (1 Kun. 8 :61) , joutu i itse syyllisenä sydämessään ja 
e lämässään kie l tämään omat sanansa. Hän erehtyi p i t ämään 
hill i t tömyyttä vapautena. Hän yrit t i — mut t a mi ten surkein 
tuloksin! — yhdistää toisiinsa valoa ja pimeyt tä , hyvää ja 
pahaa , Kris tus ta ja Belialia. 

Oltuaan suur impia kuninkai ta , jo tka koskaan ovat pi täneet 
valt ikkaa kädessään, Sa lomo vajosi elostelijaksi, tois ten sätky-
nukeksi ja or jaks i . Hänen ennen niin jalo ja miehekäs luon-
teensa veltostui hervot tomaksi . Jumalankiel teiset epäilykset 
syrjäyt t ivät hänen uskonsa elävään Jumalaan. Epäusko tuhosi 
hänen onnensa, heikensi hänen periaat teensa ja turmel i hänen 
elämänsä. Hänen varhais ten halli tusvuosiensa oikeudenmukai-
suus ja ylevämielisyys vaihtuivat itsevaltaiseksi hirmuvallaksi . 
Miten kehno ja heikko ihmisluonto onkaan! Jumala ei voi tehdä 
pa l jonkaan niiden hyväksi, jotka eivät enää tunne olevansa 
riippuvaisia hänestä . 

Näinä luopumuksen vuosina Israelin hengellinen taso laski 
ja tkuvast i . Mitä m u u t a saat toi odot taakaan, kun heidän kunin-
kaansa oli l i i t toutunut saatanall is ten voimien kanssa . Vihollinen 
käytt i välikappaleitaan h ä m m e n t ä m ä ä n israelilaisten käsityksiä 
oikeasta ja vääräs tä palvonnasta , ja helposti hän saikin heidät 
saaliikseen. Kaupankäynt i toisten kansojen kanssa joht i heidät 
läheiseen kosketukseen niiden kanssa, jo tka eivät lainkaan 
rakastaneet Jumalaa , ja niin heidän rakkautensa häneen laimeni 
huomattavast i . He eivät enää ta junneet Juma lan luonteen 
ylevyyttä ja pyhyyttä. Kieltäytymällä kulkemasta kuul ia isuuden 
tietä he joutuivat vanhurskauden vihollisen alamaisiksi . Avio-
liitot epäjumalanpalvel i ja in kanssa yleistyivät, eivätkä inhot tavat 
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palvontamenot kohta tuntuneet israelilaisista lainkaan pahal ta . 
Moniavioisuuskin hyväksytti in. Epä jumal ia palvelevat äidit kas-
vatt ivat lapsensa nouda t t amaan pakanallisia menoja . He r r an 
sää t ämä puhdas jumalanpalvelus vaihtui eräiden elämässä mi tä 
synkimmäksi epä jumala in palvonnaksi . 

Kris t i t ty jen on pysyteltävä erossa maai lmasta , sen hengestä 
ja vaikutuksista. Jumala pystyy kyllä var je lemaan mei tä maail-
massa , mut ta me emme saa olla maailmanmielisiä. Hänen rak-
kautensa ei ole epävarmaa eikä epävakaista. Hän huolehti i 
lapsis taan ääre t tömän valppaasti . Mutta hän myös vaatii ehdo-
tonta uskoll isuutta. »Ei kukaan voi palvella kahta he r raa ; sillä 
hän on joko tä tä vihaava ja toista rakastava, taikka t ähän liittyvä 
ja toista halveksiva. Et te voi palvella Jumalaa ja m a m m o n a a » 
(Matt . 6: 24). 

Salomolle suotiin ihmeellistä viisautta, mu t t a maa i lma veti 
hänet eroon Jumalasta . Eivät ihmiset ole nykyäänkään häntä 
voimakkaampia, vaan ovat yhtä altt i i ta niille vaikutuksille, jo tka 
joht ivat hänen kukis tumiseensa. Samoin kuin Jumala varoit t i 
Salomoa häntä uhkaavas ta vaarasta , hän varoi t taa nykyäänkin 
lapsiaan, etteivät nämä vaaranta is i sieluaan mieltymällä maail-
maan . »Lähtekää pois heidän keskeltänsä», hän kehot taa , »ja 
e ro tkaa heistä, ä lkääkä saastaiseen koskeko; niin minä 
otan teidät huostaani ja olen teidän Isänne, ja te tulet te minun 
poj ikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra , Kaikkivaltias» ( 2 K o r . 
6: 17,18). 

Hyvinvoinninkin keskellä vaanii vaara. Kaut ta a ikojen ovat 
r ikkaus ja maine olleet vaa rana nöyryydelle ja hengellisyydelle. 
Ei ma l j aa ole vaikea kan taa tyh jänä vaan silloin kun se on 
äär iään myöten täynnä. Ahdingot ja vastoinkäymiset voivat 
a iheut taa surua, mut ta hyvinvointi on vaarallisinta hengellisyy-
delle. Ellei ihminen alistu ja tkuvas t i Jumalan tah toon ja ole 
to tuuden pyhit tämä, saa luontainen ta ipumus yllykettä menes-
tyksestä ja tekee hänet varmas t i omahyväiseksi. 

Nöyryytyksen laaksossa, jossa ihminen tuntee tarvi tsevansa 
Jumalan opetusta ja opas tus ta joka askeleella, on suhteellisen 
turvall ista. Mutta suur immassa vaarassa ovat ne, jo tka seisovat 
aivan kuin vuoren huipulla ja joi ta asemansa perusteel la pide-
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tään hyvin viisaina. Elleivät sellaiset turvaudu Jumalaan , he 
varmast i lankeavat. 

Aina kun ylpeys ja kunnianhimo pääsevät valtaan, ne turme-
levat elämän, sillä ylpeys ei tunne tarvitsevansa mi tään ja sulkee 
siten sydämen taivaan ra ja t tomi l t a siunauksil ta. I t sekoro tus ta 
tavoitteleva havaitsee jäävänsä vaille Jumalan a rmoa , jonka 
avulla hän osallistuisi todellisesta r ikkaudesta ja pa rhaan tyydy-
tyksen tuot tavasta ilosta. Mut ta joka uhraa ja tekee kaikkensa 
Kris tuksen hyväksi, saa kokea t ämän lupauksen täyt tymyksen: 
»Herran s iunaus r ikkaaksi tekee, ei oma vaiva siihen mitään 
lisää» (Sanani. 10: 22). Armon lempeällä kosketuksel la Vapah-
t a j a poistaa sielusta levot tomuuden ja epäpyhän kunnianhimon 
sekä muut taa vihollisuuden rakkaudeksi ja epäuskon luotta-
mukseksi . Kun hän sanoo sielulle: »Seuraa minua», menet tää 
maai lma viehätyksensä. Hänen äänensä karko t taa sydämestä 
ahneuden ja kunianhimon, ja ihminen lähtee vapaute t tuna seu-
raamaan häntä . 
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5. 
RIKKOMUKSEN 
SEURAUKSET 

Huomat tav impia niistä perussyistä , jo tka johtivat Salomon 
tuhlai luun ja sortotoimiin, oli se ettei hän ylläpitänyt ja kehit-
tänyt i tsessään uhrau tuvaa mielenlaatua. 

K u n Mooses Siinain juurel la julisti kansalle Jumalan käskyn: 
»Tehkööt he minulle pyhäkön asuakseni heidän keskellään» 
(2 Moos. 25: 8), israelilaiset olivat vastauksensa yhteydessä val-
miit an tamaan tarkoi tukseen sopivia lahjoja . »Sitten he tulivat 
takaisin, jokainen, jonka sydän hän tä siihen vaati, ja jokainen, 
jonka henki oli siihen altis, ja toivat antinsa» (2 Moos. 35: 21). 
Pyhäkön rakentaminen vaati suuria ja laa jo ja valmistuksia. 
Tarvit t i in pal jon arvokkai ta ja kalliita rakennusainei ta . Mut ta 
H e r r a hyväksyi vain vapaaehtoiset uhr i lahja t . »Jokaiselta, jonka 
sydän on siihen altis, o t takaa vastaan anti minulle» (2 Moos. 
25: 2), kuului hänen käskynsä, jonka Mooses välitti kansalle. 
Jumalal le an tau tuminen ja uhrimieli olivat ensimmäisiä edelly-
tyksiä, kun Korkeimmalle ryhdytti in valmis tamaan asuinsi jaa . 

Samanlainen vetoomus uhrimielestä esitettiin silloin, kun 
Daavid siirsi Salomolle vas tuun temppelin rakentamises ta . 
Daavid kysyi koolla olevalta kansal ta : »Tahtooko kukaan muu 
tänä päivänä tuoda vapaaehtoisest i , täysin käsin, l ah jo j a Her-
ralle» (1 Aikak. 29: 5). Temppel in rakentaj ien olisi p i tänyt aina 
muis taa tämä kehotus pyhitykseen ja vapaaehtoiseen palve-
lukseen. 

E r ä m a a n pyhäkön rakentamiseen valituille miehille Jumala 
antoi erityistä tai toa ja viisautta. »Ja Mooses sanoi israelilaisille: 
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'Katsokaa, Her ra on n imel tään kutsunut Besalelin, Juudan 
sukukunnas ta , ja on täyt tänyt hänet Jumalan hengellä, taidol-
lisuudella, ymmärryksel lä , tiedolla ja kaikkinaisella kätevyydellä. 

Hänelle ja Oholiabille, Daanin sukukunnas ta , hän on 
myös antanut kyvyn opet taa muita . Nämä hän on täyt tänyt 
taidollisuudella t ekemään kaikkinaisia töitä, jommois ia tekevät 
seppä, kuvakudosten teki jä , k i r jokankaiden ku to ja sekä 
m u u kankuri , ne, jo tka valmistavat kaikkinaisia töitä. ' Ja 
Besalel ja Oholiab ynnä kaikki taidolliset, joille H e r r a on anta-
nut taidollisuuden ja ymmärryksen», suorit t ivat si t ten työn, ja 
taivaalliset olennot olivat yhteis toiminnassa näiden työmiesten 
kanssa jotka Jumala itse oli valinnut. 

Näiden ammat t imies ten jälkeläiset perivät suureks i osaksi 
esi-isilleen suodut kyvyt. Jonkin aikaa nämä Juudan ja Daanin 
miehet pysyivät nöyrinä ja epäitsekkäinä, m u t t a vähitellen, 
miltei huomaamat ta , heidän otteensa Jumalas ta he rpaan tu i 
eivätkä he enää halunneet palvella häntä epäi tsekkääst i . He 
pyysivät pa lkankorotuks ia sen perusteella et tä pystyivät mui ta 
ta i tavampina va lmis tamaan vaativia taidetuottei ta . Erä issä 
tapauksissa heidän vaat imuksi insa suostutt i in, m u t t a usein he 
hakeutuivat töihin ympäri l lä oleviin maihin. He eivät enää olleet 
niin ja loja ja uhrautuvais ia kuin maineikkaat esi-isänsä, vaan 
tulivat ahneiksi ja halusivat ansaita ja tkuvast i yhä enemmän. 
Tyydyttääkseen i tsekkäitä ha lu jaan he käyttivät Jumala l ta saa-
miaan kykyjä pakanakuninka iden palvelukseen ja valmistivat 
ta idokkaast i sellaisia tuot tei ta , jo tka häpäisivät heidän Luo-
jaansa. 

Näistä miehistä Salomo etsi työn joh ta jaa valvomaan Moorian 
vuorelle pystytet tävän temppelin rakennustöi tä . Kuningas oli 
saanut yksityiskohtaiset työselitykset t ämän pyhän rakennuksen 
kaikista eri kohdista . Hän olisi voinut uskoa Juma lan järjes-
tävän hänelle pyhit tyneitä apulaisia, joille olisi suotu erityistä 
tai toa suori t taa ta idokkaas t i ja täsmällisesti kaikki vaadi tut työt. 
Näin Salomo olisi voinut ha r jo i t t aa uskoaan Jumalaan . Hän 
kui tenkin laiminlöi t ä m ä n t i laisuuden ja esitti sen s i jaan Tyyron 
kuninkaalle pyynnön: »Lähetä nyt minulle mies, joka on taitava 
tekemään kulta-, hopea-, vaski- ja rautatöi tä , niin myös töitä 
purppuranpunais i s ta , helakanpunais is ta ja punasinis is tä lan-

44 [62—63] 



Rikkomuksen seuraukset 

goista, ja joka osaa veistää veistoksia, työskentelemään yhdessä 
niiden tai taj ien kanssa, jo i ta minulla on Juudassa ja Jerusale-
missa» (2 Aikak. 2: 7). 

Foinikialainen kuningas lähett i vastaukseksi Huuramin , »joka 
on daanilaisen vaimon poika ja jonka isä on tyyrolainen» 
(2 Aikak. 2: 14). H u u r a m polveutui äitinsä puolelta Oholiabista, 
jolle Jumala oli sa toja vuosia aikaisemmin an tanut eri tyistä 
viisautta pyhäkön rakentamiseen. 

Näin siis sijoitettiin Salomon työmiesten kärk ipäähän mies, 
jonka toiminnan vaikut t imena ei ollut epäitsekäs halu palvella 
Jumalaa . Hän palveli t ä m ä n maai lman jumalaa — m a m m o n a a . 
H ä n oli sydänjuur iaan myöten itsekäs. 

Er inomaisena ammat t imiehenä H u u r a m vaati kovaa palkkaa. 
Ja a j a n mi t taan hänen työtoverinsakin omaksuivat hänen väärä t 
per iaat teensa. Työskennellessään päivästä toiseen yhdessä he 
alkoivat verrata omaa pa lkkaansa hänen tuloihinsa, ja niin he 
menet t ivät näkemyksen työnsä pyhästä luonteensa. Itsensäkiel-
tävä mielenlaatu vaihtui ahneudeksi . Ennen pi tkää hekin vaati-
vat palkan lisäystä ja saivatkin sitä. 

Tällä tavoin liikkeelle lähtenyt turmioll inen vaikutus tunkeutu i 
kaikkialle Her ran palvelukseen ja levisi koko val takuntaan. 
Monet niistä jotka vaativat ja saivat korkeita pa lkkoja saat toivat 
ruveta elämään ylellisesti ja tuhlaavasti . Rikkaat sort ivat köyhiä, 
ja kohta ei juur i kukaan väli t tänyt olla uhrautuvainen. Näiden 
vaikutusten kauaskantoiset seuraukset saattoivat osal taan rat-
kaisevasti johtaa hirvi t tävään luopumukseen hänet , jo ta ke r ran 
pidett i in viisaimpien kuolevaisten joukkoon kuuluvana. 

E r ä m a a n pyhäkön r aken ta j a t poikkesivat mielenlaadul taan ja 
vaikut t imil taan niin jyrkäs t i Salomon temppelin rakenta j i s ta , 
e t tä saamme siitä syvällisen opetuksen. Tuota samaa temppel in 
rakenta j ien hyödyntavoit telua ilmenee myös siinä i tsekkyydessä, 
joka nykyään vallitsee maai lmassa . Hallitsevien asemien ja kor-
keiden palkkojen ahneht iminen on huipussaan. Pyhäkön raken-
ta j ien vapaaehtoista palvelusta ja iloista uhrau tuva i suu t ta 
tavataan enää aniharvoin. Ja kuitenkin pitäisi Jeesuksen seuraa-
jien mielenlaadun olla yks inomaan tällainen. Jumalal l inen Mes-
t a r imme on jät tänyt es imerkin siitä, miten hänen opetuslastensa 
tulee työskennellä. Niille joita hän kutsui työhönsä sanoen: 
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»Seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastaj ia» 
(Matt. 4: 19), hän ei t a r j o n n u t mitään määrä t tyä s u m m a a kor-
vaukseksi heidän palveluksistaan. Heidän tuli hänen tavallaan 
kieltäytyä ja uhrau tua . 

Meidän ei tule työskennellä saamamme palkan vuoksi. Niiden 
vaikutt imien, jo tka saavat meidät tekemään työtä Jumalalle, 
olisi oltava täysin vapaat kaikesta oman hyödyn tavoit telusta. 
Epäi tsekäs an taumus ja uhrimieli ovat aina olleet ja tulevat 
aina olemaan hyväksyt tävän palveluksen ensimmäis iä edelly-
tyksiä. H e r r a m m e ja Mes ta r imme tarkoi tus on, ettei hänen 
työhönsä kudota yhtään itsekkyyden lankaa. Meidän tulee 
osoit taa to imissamme samaa tahdikkuut ta ja tai toa, t a rkkuu t t a 
ja viisautta kuin täydellisyyden Jumala vaati maall isen pyhäkön 
rakentaj i l ta . Silti meidän on kaikessa työssämme muiste t tava, 
et tä parhaatk in kyvyt ja loistavimmatkin suor i tukse t ovat 
hyväksyttäviä vain silloin, kun ihminen laskee i tsensä alttaril le 
eläväksi, palavaksi uhriksi . 

Israelin kuninkaan lankeamiseen johti lopulta eräs toinenkin 
poikkeaminen oikeista periaat teis ta , nimit täin hänen taipumi-
sensa siihen kiusaukseen, et tä hän otti itselleen sen kunnian 
joka kuuluu yksin Jumalal le . 

Siitä päivästä lähtien, jolloin Salomolle uskot t i in temppelin 
rakentaminen, aina sen valmistumiseen asti hän aikoi vakaasti 
»rakentaa temppelin Her ran , Israelin Jumalan , nimelle» 
(2 Aikak. 6: 7). Temppel in vihkimysjuhlassa t ämä a ikomus 
esitettiin täysin selvästi kaikelle koolla olleelle kansalle. Rukouk-
sessaan kuningas myönsi e t tä Her ra oli sanonut : »Minun nimeni 
on asuva siellä» (1 Kun. 8: 29). 

Salomon vihkimysrukouksen liikuttavimpia koht ia oli hänen 
pyyntönsä, et tä Juma la kuulisi myös niitä muukalais ia , jo tka 
tulisivat kaukaisis ta mais ta saamaan lisätietoa hänes tä , jonka 
maine oli levinnyt laajal t i toistenkin kansojen keskuuteen. »Sillä 
sielläkin kuullaan», lausui kuningas rukouksessaan , »sinun 
suures ta nimestäsi , väkevästä kädestäsi ja o jennetus ta käsivar-
restasi.» Jokaisen tällaisen muukalaisen rukoi l i jan puolesta 
Salomo oli pyytänyt: »Niin kuule — — ja tee kaikki, mitä 
muukalainen sinulta rukoilee, että kaikki maan kansa t tuntisivat 
s inun nimesi ja pelkäisivät sinua, samoin kuin s inun kansasi 
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Israel , ja tulisivat t ie tämään, et tä sinä olet o t tanut nimiisi t ämän 
temppelin, jonka minä olen rakentanut» (1 Kun. 8: 42,43) . 

Jumalanpalveluksen lopussa Salomo oli kehot tanut Israel ia 
pysymään uskollisena Jumalal le , »että kaikki m a a n kansat 
tulisivat t ie tämään, että H e r r a on Jumala eikä muu ta jumalaa 
ole» (1 Kun. 8: 60). 

Salomoa suurempi oli ollut temppelin suunni t te l i jana. 
Temppel i ilmensi Jumalan viisautta ja kunniaa. Ne jo tka eivät 
olleet täs tä tietoisia, t ie tenkin ihailivat ja kiittelivät Salomoa 
temppel in arkki teht ina ja raken ta jana , mu t t a kuningas ei 
o t t anu t itselleen mi tään kunniaa sen suunnit telusta eikä raken-
tamisesta . 

Näin kävi silloinkin, k u n Saban kuningatar tuli käymään 
Salomon luona. Kuul tuaan hänen viisaudestaan ja rakentamas-
taan suurenmoises ta temppel is tä kuningatar päät t i tulla »koet-
te lemaan häntä arvoituksilla» ja ka t somaan itse hänen kuuluisia 
töi tään. Hän otti mukaansa suuren seurueen palvelijoita ja 
kameleja , »jotka kantoivat hajuainei ta , kul taa ylen pa l jon ja 
kalliita kiviä», ja lähti pi tkälle matkalleen Jerusalemiin. »Ja kun 
hän tuli Salomon luo, puhu i hän tälle kaikki, mitä hänellä oli 
mielessänsä.» Kuningatar keskustel i hänen kanssaan luonnon 
salaisuuksista, ja Salomo opett i hänelle luonnon Jumalas ta , 
suures ta Luojasta, joka asuu korke immassa taivaassa ja hallit-
see kaikkea. »Salomo selitti hänelle kaikki hänen kysymyksensä; 
kuninkaal le ei mikään jäänyt ongelmaksi, jo ta hän ei olisi 
hänelle selittänyt» (1 Kun. 10: 1—3). 

»Kun Saban kuningatar näki kaiken Salomon viisauden» ja 
»linnan, jonka hän oli r aken tanu t , meni hän miltei henget-
tömäksi.» »Totta oli se puhe», hän myönsi, »jonka minä koti-
maahan i sinusta ja sinun viisaudestasi kuulin. Minä en uskonut , 
mi tä sanotti in, ennenkuin itse tulin ja sain omin silmin nähdä; 
ja katso, ei puol takaan oltu minulle kerrot tu . Sinulla on pa l jon 
enemmän viisautta ja r ikkaut ta , kuin minä olin kuul lut huhut-
tavan. Onnellisia ovat s inun miehesi, onnellisia nämä palvelijasi, 
jo tka aina saavat olla s inun edessäsi ja kuulla s inun viisauttasi» 
(1 Kun. 10: 4—8). 

Vierailunsa loppuun mennessä kuningatar oli saanut Salo-
mol ta niin täyden selvityksen t ämän viisauden ja menestyksen 
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alkulähteestä, et tä hän ei saa t tanut ylistää ihmistä , vaan hänen 
oli pakko huudah taa : »Kiitetty olkoon Herra , s inun Jumalasi , 
joka sinuun on niin mielistynyt, et tä on aset tanut s inut Israelin 
valtaistuimelle. Sentähden, e t tä Her ra rakas taa Israel ia ainiaan, 
hän on pannut sinut kuninkaaksi , tekemään sitä, mikä oikeus 
ja vanhurskaus on» (1 Kun. 10: 9). Tämä vaikutelma piti Juma-
lan suunni te lman m u k a a n antaa kaikille kansoille. Ja kun 
»kaikki maan kuninkaat pyrkivät näkemään Salomoa kuullak-
sensa hänen viisauttaan, jonka Jumala oli an tanu t hänen sydä-
meensä» (2 Aikak. 10: 23), Salomo jonkin aikaa kunnioi t t i 
Jumalaa ker tomalla heille taivaiden ja maan Luojas ta ja kaikki-
viisaasta kaikkeuden Hall i ts i jasta . 

Jos Salomo olisi ja tkuvas t i nöyrin mielin kääntänyt ihmisten 
huomion i tsestään Jumalaan , jolta hän oli saanut viisautta, 
r ikkaut ta ja kunniaa , mi tä hänen elämästään olisikaan voitu 
kertoa! Mutta es i t täessään hänen hyveitään innoi te t tu kynä 
todistaa uskollisesti myös hänen lankeemuksestaan. Suuruuden 
huipulle kohote t tuna ja onnen runsaiden lah jo jen ympärö imänä 
Salomoa huimasi , hän menet t i tasapainonsa ja lankesi. Maail-
mall isten ja tkuvast i kehumana hän ei lopulta j aksanu t vastustaa 
heidän imarte luaan. Hän ylpistyi viisaudesta, jo ta oli suotu 
hänelle jot ta hän kunnioi t ta is i sen Antajaa. Lopulta hän salli 
ihmisten ylistää hän tä ansioi tuneimpana tuon rakennuksen 
ver ra t tomas ta loistosta, joka oli suunnitel tu ja rakennet tu 
»Herran, Israelin Jumalan , nimelle». 

Näin tuli Her ran temppel i tunnetuksi kansojen keskuudessa 
»Salomon temppelinä». Inhimill inen välikappale oli o t tanut 
itselleen kunnian, joka kuului Hänelle, joka on kaikkia mui ta 
ylhäisempi (Saarn. 5: 7). Salomo oli vakuut tanut Herra l le kaik-
kien tulevan t ie tämään, »että sinä olet o t tanut nimiisi t ämän 
temppelin, jonka minä olen rakentanut» (2 Aikak. 6: 33), m u t t a 
tänäkään päivänä siitä ei yleensä käytetä n imitys tä Her r an 
temppeli , vaan »Salomon temppeli». 

Ihminen osoit taa suu r imman heikkoutensa sall iessaan toisten 
kehua hän tä taivaan suomis ta lahjoista. Tosi kr is t i t ty antaa 
Jumalal le ensimmäisen, viimeisen ja pa rhaan s i jan kaikessa. 
Mitkään kunnianhimoiset pyyteet eivät viilennä hänen rakkaut-
taan Jumalaan; vakaast i hän ja tkuvast i pa laut taa kunnian tai-
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vaalliselle Isälleen. Kun uskollisesti yl is tämme Jumalan nimeä, 
pysyvät herä t t eemme hänen valvonnassaan ja niin hengelliset 
ja älylliset kykymme pääsevät kehi t tymään. 

Jeesus, jumalall inen Mestari , korot t i aina taivaallisen Isänsä 
nimeä. Hän opetti opetuslapsiaan rukoi lemaan: »Isä meidän, 
joka olet taivaissa! Pyhitet ty olkoon sinun nimesi.» Ja heidän 
oli muis te t tava tunnus taa : »Sinun on kunnia» (Matt . 6: 
9 ,13) . Niin tarkoin huolehti suur i Pa ran ta j a huomion siirtämi-
sestä pois i tsestään voimansa Alkulähteelle, et tä ihmettelevä 
kansa »nähdessään mykkäin puhuvan, r aa ja r ikko jen olevan 
terveitä, r ampojen kävelevän ja sokeain näkevän» ei kiitellyt 
häntä , vaan ylisti »Israelin Jumalaa» (Matt. 15: 31). Rukoilles-
saan har taas t i vähää ennen r is t i innauli tsemistaan Kr i s tus lausui: 
»Minä olen ki rkas tanut s inut m a a n päällä.» »Kirkasta Poikasi», 
hän rukoili, »että Poikasi kirkastais i sinut.» »Vanhurskas Isä, 
maa i lma ei ole sinua tuntenut , m u t t a minä tunnen sinut, ja n ä m ä 
ovat tulleet tuntemaan, e t tä sinä olet minut lähettänyt. Ja minä 
olen tehnyt sinun nimesi heille tunnetuksi ja teen vastakin, et tä 
se rakkaus , jolla sinä olet minua rakas tanut , olisi heissä ja minä 
olisin heissä» (Joh. 17: 1, 4, 25, 26). 

»Näin sanoo Her ra : Älköön viisas kerskatko vi isaudestansa, 
ä lköön väkevä kerskatko väkevyydestänsä, älköön r ikas kers-
ka tko r ikkaudestansa; vaan joka kerskaa, kerskatkoon siitä, e t tä 
hän on ymmärtäväinen ja tuntee minut : että minä, Her ra , teen 
laupeuden, oikeuden ja vanhurskauden maan päällä. Sillä sen-
kaltaisi in minä mielistyn, sanoo Herra» (Jer. 9: 23,24). 

»Niin minä veisuulla kii tän Jumalan nimeä 
ja ylistän häntä kiitosvirsillä.» 
»Sinä, meidän H e r r a m m e ja meidän Jumalamme, 
olet arvollinen saamaan ylistyksen ja kunnian ja voiman.» 
»Kaikesta sydämestäni minä kii tän sinua, 
Her ra , minun Jumalani , 
ja kunnioi tan sinun nimeäsi iankaikkisesti.» 
»Ylistäkää minun kanssani Her raa , 
k i i t täkäämme yhdessä hänen nimeänsä.» 

Ps. 69: 31; I lm. 4: 11; Ps. 86: 12; 34: 4. 
Samaan aikaan kun i lmaantui aatteita, jo tka heikensivät 

uhr imie l tä ja lisäsivät i t sekorotuksen mielenlaatua, i lmeni vielä 
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toisenlaistakin k ieroutumis ta Israelia varten laadi tus ta jumalal-
lisesta suunni te lmasta . Jumalan tarkoi tuksen m u k a a n hänen 
kansansa tuli olla maa i lman valona. Sen tuli k i rkas taa hänen 
lakiaan käytännölliseen e lämään sovellettuna. Saadakseen 
t ämän a ikomuksensa to t eu tumaan hän oli j ohda t t anu t valitun 
kansansa edustavaan asemaan maan kansojen keskelle. 

Salomon aikana Israel in val takunta ulottui pohjois-eteläsuun-
nassa Hamat is ta Egypti in ja i tä-länsisuunnassa Eufra t -v i r ras ta 
Välimereen. Tämän alueen halki kulki useita maa i lmankaupan 
valtateitä, joilla kaukais is ta mais ta lähteneitä ka ravaane ja mat-
kasi alituiseen eri suunti in. Näin t a r jou tu i Salomolle ja hänen 
kansalleen ti laisuus i lmaista kaikille kansoille kuningasten 
kuninkaan luonnetta ja opet taa heitä kunnio i t tamaan ja tottele-
m a a n häntä . Tätä t ietoa oli levitettävä kaikkialle maai lmaan. 
Vertauskuvall isten uhr i to imi tus ten opetusten avulla tuli kan-
soille julistaa Kr is tus ta , jo t ta kaikki ha lukkaat pääsisivät 
osallisiksi elämästä. 

Salomo oli asetet tu hal l i tsemaan kansaa, jonka Jumala oli 
ta rkoi t tanut olemaan valona ympäril lä asuville kansoille. Siksi 
Salomon olisi pi tänyt käyt tää Jumalal ta saamaansa viisautta ja 
valtaa suuren liikkeen jä r jes tämiseen ja johtamiseen niiden 
valistamiseksi, jo tka eivät tunteneet Jumalaa ja hänen totuut-
taan. Näin olisi voitet tu suur ia joukkoja kuuliaisiksi jumalal-
lisille käskyille, Israel olisi var je l tunut pakanain pahoil ta 
tavoilta, ja k i rkkauden H e r r a olisi saanut suuren kunnian . Mutta 
t ämä ylevä ta rkoi tus häipyi pois Salomon mielestä. H ä n ei käyt-
tänyt niitä er inomaisia t i laisuuksia joita hänelle t a r j ou tu i niiden 
valistamiseen, jo tka alituiseen kulkivat hänen alueensa halki tai 
viipyivät sen t ä rke immissä kaupungeissa. 

Lähetysmieli, jonka Salomo ja kaikki tosi israelilaiset olivat 
saaneet sydämeensä Jumala l ta , vaihtui kaupalliseksi a ja t te luksi . 
Niistä t i laisuuksista, joi ta yhteydet moniin kansoihin tar jos ivat , 
pyrit t i in saamaan henki lökohtais ta hyötyä. Salomo koett i vah-
vistaa valtiollista asemaansa rakentamal la va rus te t tu j a kaupun-
keja kaupallisiin solmukoht i in . Hän rakensi ja l innoitt i Geserin, 
joka oli lähellä Joppea, Egyptin ja Syyrian välisen tien varrella; 
Jerusalemista länteen si jai tsevan Beet-Hooronin, joka hallitsi 
Juudean s isämaasta Geseriin ja rannikolle johtavan päät ien solia; 
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Megiddon, joka sijaitsi Damaskos ta Egyptiin ja Jerusa lemis ta 
pohjoiseen johtavan karavaani t ien varrella, sekä »Tadmorin 
erämaassa» (2 Aikak. 8: 4), idästä tulevan karavaanit ien varrella. 
Kaikki n ämä kaupungit hän linnoitti vahvasti. Hyötyäkseen 
Punaiselle merelle pääsyn t a r joamis t a kaupallisista eduista 
»Salomo rakensi myös laivaston Esjon-Geberissä, joka on 
lähellä Eelatia Kais lameren rannal la Edomin maassa». Tyyrosta 
saati in aluksille »meritaitoisia laivamiehiä, Salomon palveli jain 
mukaan» ja niin he pur jeh t iva t »Oofiriin ja noutivat sieltä 
kultaa» ja »hyvin pal jon sante l ipuuta ja kalliita kiviä» (1 Kun. 
9: 26—28; 10: 11). 

Kuningas ja monet hänen alamaisensa olivat suurest i l isänneet 
tu lo jaan, mu t t a millä hinnalla! Voitonhimossaan ja lyhytnäköi-
syydessään ne, joille Juma la oli uskonut sanansa, jät t ivät 
liikenteen pääväylien lukemat tomat kulki ja t vaille He r r an 
tun temus ta . 

Kr is tuksen elämä hänen m a a n päällä ollessaan poikkesi 
jyrkäs t i Salomon vaelluksesta. Vaikka Vapahtajal la oli »kaikki 
valta», hän ei koskaan käyt tänyt tä tä valtaa omaksi edukseen. 
Hän palveli ihmiskuntaa niin täydellisesti, ettei uneks inu tkaan 
mis tään maallisesta valloituksesta tai maailmallisesta suuruu-
desta. »Ketuilla on luolat ja taivaan linnuilla pesät», hän sanoi, 
»mutta Ihmisen Pojalla ei ole, mihin hän päänsä kallistaisi» 
(Matt . 8 :20) . Niiden jo tka ku tsun kuul tuaan ovat lähteneet 
Mestar i työnteki jän palvelukseen, on hyvä tutkia hänen työ-
tapo jaan . Hän käytt i hyväkseen tilaisuuksia, joita hänelle 
t a r j ou tu i liikenteen valtaväylillä. 

Er i suunti in tekemiensä m a t k o j e n välillä Jeesus asui Kaper-
naumissa ja palasi sinne kuin »omaan kaupunkiinsa», jollaisena 
se tunnet t i inkin (Matt . 9 : 1 ) . Se sijaitsi sen päät ien varrella, 
joka joht i Damaskosta Jerusalemiin, Egyptiin ja Välimerelle, ja 
sopi si ten hyvin Vapah ta jan to iminnan keskukseksi . Kaupungin 
läpi matkas i väkeä monis ta maista , ja sitä pidett i in myös 
levähdyspaikkana reitin varrella. Siellä Jeesus tapasi kaikkien 
maiden ja yhteiskuntaluokkien edusta j ia . Siten hänen opetuk-
sensa kulkeutuivat muihin maihin ja moniin koteihin. Tällä 
tavoin heräsi mielenkiinto Messiasta koskeviin ennustuksi in , 
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huomio kohdistui Vapahta jaan , ja hänen teh tävänsä levisi 
maai lman tietoisuuteen. 

Meidän päivinämme pääs tään kaikkien ihmisluokkien ja 
monien kansall isuuksien yhteyteen pal jon he lpommin kuin 
tuona aikana. Liikenteen valtaväylät ovat l isääntyneet tuhat-
kertaisiksi . 

Kr is tuksen tavoin tulisi Korke imman sanansaa t ta j ien 
nykyäänkin aset tua suur ten valtaväylien varsille, missä he voivat 
tavata väkeä kaikista mais ta . Pysytellen hänen laillaan lähellä 
Jumalaa heidän tulee kylvää evankeliumin s iementä ja esit tää 
toisille Pyhän Raamatun arvokkai ta totuuksia, jo tka juur tuva t 
syvälle mieleen ja sydämeen ja versovat iankaikkiseen elämään. 

Vakavia ovat opetukset Israelin epäonnis tumises ta niinä 
vuosina, jolloin niin kuningas kuin kansakin luopuivat siitä 
suunnitelmasta , jo ta heidät oli ku tsu t tu to teu t tamaan . Missä he 
olivat heikkoja aina lopulliseen epäonnistumiseen asti, siinä on 
niiden oltava vahvoja, jo tka ovat Jumalan nykyistä Israel ia ja 
niitä taivaan edusta j ia , jois ta koostuu Kris tuksen tosi seura-
kunta . Heidän tehtävänään on näet saat taa päätökseen ihmisille 
uskot tu työ ja toimia tulevan pa lkanmaksun päivän airuina. 
Kuitenkin joudutaan yhä koh taamaan samoja vaikutuksia , jo tka 
olivat vallalla Israel issa Salomon hall i tuskaudella. Kaiken 
vanhurskauden vihollisen joukot ovat vahvasti l innoit tautuneet . 
Ne ovat voitettavissa vain Jumalan voimalla. E d e s s ä m m e oleva 
taistelu edellyttää i tsensäkieltävää mielenlaatua. Se vaatii 
olemaan luo t tamat ta i tseensä ja tu rvau tumaan yksin Jumalaan 
sekä käyt tämään viisaasti kaikki sielujen pelastamiseen tar jou-
tuvat t i laisuudet. He r ra on siunaava seurakuntaansa , kun se 
yksimielisesti edeten ilmaisee pimeydessä olevalle maailmalle 
pyhyyden kauneut ta osoi t tamalla Kris tuksen kal ta is ta uhrautu-
vaisuutta, korot tamal la jumalal l is ta mie luummin kuin inhimil-
listä sekä rakas tamal la ja palvelemalla väsymät tä niitä, jo tka 
niin suurest i tarvi tsevat evankeliumin siunauksia. 
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Kahdest i Salomon kuninkuuden aikana Her ra oli i lmestynyt 
hänelle, i lmaissut hänelle hyväksymisensä ja an tanut hänelle 
neuvoja . Gibeonissa H e r r a lupasi hänelle unessa viisautta, 
r ikkaut ta ja kunniaa sekä neuvoi häntä pysymään nöyränä ja 
kuuliaisena. Temppelin vihkimisen jälkeen Her ra uudelleen 
kehot t i häntä uskoll isuuteen. Salomo sai selviä kehotuksia ja 
ihmeellisiä lupauksia. Hänen olosuhteensa, luonteensa ja koko 
e lämänsä näyttivät soveltuvan erinomaisest i t äy t tämään taivaan 
odotukset , mut ta kuitenkin hänes tä sanotaan, että »hänen sydä-
mensä oli kääntynyt pois Her ras ta , Israelin Jumalas ta , joka 
kahdest i oli ilmestynyt hänelle ja n imenomaan kieltänyt hän tä 
seuraamas ta muita jumalia». Ja koska »hän ei ollut nouda t t anu t 
H e r r a n kieltoa» (1 Kun. 11: 9 ,10) , hän luopui täysin Her r a s t a 
ja paadut t i sydämensä synnissä niin, et tä hänen tapauksensa 
näytt i miltei toivottomalta. 

Sen si jaan, että olisi i loinnut Jumalan yhteydessä, Salomo 
ryhtyi e ts imään tyydytystä aineellisista, fyysisistä naut innois ta . 
Näistä vaiheistaan hän ker too: 

»Minä tein suuria töi tä: rakensin itselleni taloja, is tutin 
itselleni vi initarhoja. Minä laitoin itselleni puu ta rho ja ja puis-
to ja . Minä ostin o r j i a ja o r ja t t a r ia . Minä kokosin 
itselleni myöskin hopeata ja kul taa ja kuninkai t ten ja maa-
kunt ien aartei ta ja hankin itselleni laulajia ja lau la ja t ta r ia ja 
ihmislasten iloja, vaimon, jopa vaimoja. Minä tulin suureks i ja 
yhä suuremmaksi , yli kaikkien, jo tka olivat olleet ennen minua 
Jerusalemissa. 
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»Enkä minä pidät tänyt si lmiäni mistään, mi tä ne pyysivät, enkä 
kieltänyt sydämeltäni mi tään iloa, sillä minun sydämeni iloitsi 
kaikesta vaivannäöstäni. Mutta kun minä käänsin huomioni 
kaikkiin töihin, joi ta minun käteni olivat tehneet , ja vaivan-
näköön, jolla olin vaivannut itseäni niitä tehdessäni , niin katso: 
se oli kaikki t u rhuu t t a ja tuulen tavoittelua; eikä ole hyötyä 
mis tään auringon alla. 

»Kun minä käännyin ka t somaan viisautta ja mielet tömyyttä 
ja tyhmyyttä — sillä mi tä tai taa ihminen, joka tulee kuninkaan 
jälkeen, muu ta kuin tehdä, mitä jo ennen on tehty? Niin 
minä kyllästyin e lämään. — — Ja minä kyllästyin kaikkeen 
vaivannäkööni, jolla olin vaivannut itseäni auringon alla» (Saarn. 
2: 4—18). 

Omasta ka tkeras ta kokemukses taan Salomo oppi ymmärtä-
mään sellaisen e lämän turhaks i , joka pitää maall isia asioita 
korkeimpana tavoit teenaan. ^Hän pystytti a l t tare i ta pakana-
jumalille vain todetakseen, etteivät ne pystyneet t äy t tämään 
mielenrauhan lupaustaan. Synkät ja sielua ahdistavat a ja tukse t 
vaivasivat häntä öin ja päivin. Hän oli menet tänyt kaiken 
elämänilonsa ja mie lenrauhansa , ja tulevaisuus näytt i epätoivoi-
sen synkältä. 

He r ra ei kui tenkaan hyl jännyt häntä. Nuhtelevin sanomin ja 
ankar in rangaistuksin H e r r a koetti saada Salomon h u o m a a m a a n 
e lämänmenonsa synnillisyyden. Hän poisti var je luksensa ja salli 
vihollisten ahdistaa ja heikentää val takuntaa. »Niin Her ra 
nostat t i Salomolle vas tus ta jaks i edomilaisen Hadadin . Ja 
Jumala nostat t i Salomolle vas tus ta jaks i Resonin», joka oli ollut 
»part iojoukon pääll ikkönä. Hän inhosi Israelia; ja hänestä 
tuli Aramin kuningas. Myöskin Salomon palvelija Jerobeam, 

kelpo mies kohott i kätensä kuningasta vastaan» 
(1 Kun. 11: 14—28). 

Lopulta Her ra lähetti Salomolle profeetan välityksellä hätkäh-
dyttävän sanoman: »Koska sinun on käynyt näin, ja koska et 
ole pitänyt minun liittoani etkä noudat tanut minun käskyjäni , 
jo tka minä sinulle annoin, niin minä repäisen val takunnan 
sinulta ja annan sen s inun palvelijallesi. Mut ta isäsi Daavidin 
tähden minä en tee tä tä s inun päivinäsi; sinun poikasi kädestä 
minä sen repäisen» (1 Kun . 11: 11,12). 
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T ä m ä Salomolle ja hänen suvulleen lausuttu tuomion sanoma 
havahdut t i hänet aivan kuin unesta . Omatunto heränneenä hän 
alkoi nähdä mielet tömyytensä oikeassa valossaan. Masentu-
neena, sielullisesti ja ruumiil l isesti voimat tomana, uupuneena 
ja janoissaan hän hylkäsi maall iset särkyvät säiliöt juodakseen 
vielä ke r ran elämän lähteestä. Hänessä kärs imyksen ku r i tu s oli 
lopulta a ikaansaanut pa rannuksen . Kauan hän tä oli ahd is tanut 
pelko lopullisesta per ikadosta , koska hän ei kyennyt käänty-
m ä ä n hul luudestaan, m u t t a nyt hänen saamas taan sanomas ta 
pi lkaht i esiin toivon säde. Jumala ei ollut tyystin hyl jännyt 
häntä . Jumala oli vielä valmis vapau t tamaan hänet kuolemaakin 
j u lmemmas ta vankeudesta , mis tä hän ei mi tenkään kyennyt 
vapau tumaan omin voimin. 

Kiitollisena Salomo tunnust i , e t tä Jumala voimassaan ja 
laupeudessaan oli kaikkia mui ta ylhäisempi (Saarn . 5 : 7 ) . 
Katuvana hän alkoi jälleen tavoitella sitä ylevää puh tauden ja 
pyhyyden tasoa, jolta hän oli langennut niin syvälle. H ä n ei voinut 
la inkaan toivoa vält tyvänsä synnin tuhoisilta seurauksi l ta eikä 
pystyvänsä unoh tamaan hi l l i t tömän e lämänmenonsa muis toa . 
Mut ta hän yrittäisi vakavast i varoi t taa muita ryh tymäs tä mie-
lettömyyksiin. Nöyrästi hän tunnusta is i menetelleensä väär in ja 
korot ta is i äänensä varo i t t amaan toisia, jo t ta he eivät joutuis i 
pe ruu t t amat tomas t i tu rmioon hänen a iheut tamansa pahuuden 
vaikutuksesta . 

Todella katuva ei unohda mennei tä syntejään eikä suh taudu 
heti r auhan saatuaan väl inpi tämät tömäst i tekemiinsä erehdyk-
siin. H ä n ajat telee niitä, jo i ta hän on menettelyllään joh tanu t 
pahuuteen, ja koet taa kaikin mahdollisin keinoin pa lau t taa 
heidät oikealle polulle. Mitä selvempään valoon hän itse on 
päässyt , sitä vo imakkaammin hän haluaa aut taa toisiakin 
oikealle t i e l l e n i hän kaunistele syntistä vaellustaan eikä vähät-
tele vääryyksiään, vaan pysty t tää vaaramerkin varo i t t amaan 
toisia. 

Salomo myönsi, että »ihmislasten sydän on täynnä pahaa ja 
e t tä mielettömyys on heillä sydämessä» (Saarn. 9 : 3 ) . Edelleen 
hän lausui: »Milloin pahan teon tuomio ei tule pian, saavat 
ihmislapset rohkeut ta tehdä pahaa , koskapa syntinen saa tehdä 
pahaa sata ker taa ja elää kauan; tosin minä tiedän, e t tä Jumalaa 
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pelkääväisille käy hyvin, sentähden et tä he hän tä pelkäävät , 
m u t t a et tä jumalat tomil le ei käy hyvin eikä hän saa ja tkaa 
päiviään pitkiksi kuin var jo , sentähden ettei hän pelkää Juma-
laa» (Saarn. 8: 11—13). 

Hengen innoi t tamana kuningas kertoi jälkipolville hukkaan 
elet tyjen vuosiensa vaiheet ja niihin liittyvät varoi t tavat opetuk-
set. Näin ei hänen e lämäntyönsä mennyt täysin hukkaan , vaikka 
hänen kansansa joutuikin k o r j a a m a a n hänen kylvönsä pahuuden 
satoina. Sävyisästi ja nöyräst i Salomo myöhempinä vuosinaan 
»opetti kansalle tietoa, punni ts i , harki ts i ja sommit te l i sanan-
laskuja paljon». Hän »koki löytää kelvollisia sanoja , oikeassa 
mielessä k i r jo i te t tu ja , to tuuden sanoja. Viisaitten sanat ovat 
kuin tu tkaimet ja kootut lauseet kuin isketyt naulat ; ne ovat 
saman Paimenen antamia . Ja vielä näiden lisäksi: Poikani, ota 
varoi tuksesta vaari» (Saarn . 12: 9—12). 

»Loppusana kaikesta, mi tä on kuultu, on tämä», hän kir joi t t i . 
»Pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä, sillä niin tulee jokaisen 
ihmisen tehdä. Sillä Juma la tuo kaikki teot tuomiolle, joka 
kohtaa kaikkea salassa olevaa, olkoon se hyvää tai pahaa» 
(Saarn .12: 13,14). 

Salomon myöhemmis tä k i r jo i tuks is ta ilmenee, et tä sitä mukaa 
kuin hän yhä pa remmin t a jus i oman e lämänmenonsa jumalat-
tomuuden, hän keskittyi yhä enemmän varo i t tamaan nuor isoa 
lankeamasta niihin erehdyksiin, jo tka olivat saaneet hänet tyystin 
hukkaamaan taivaan pa rhaa t lahja t . Murheisena ja häpeissään 
hän tunnust i , e t tä miehuutensa kukoistuksessa, jolloin hänen 
olisi pitänyt pi tää Jumalaa lohtunaan, tukenaan ja e lämänsä 
ylläpitäjänä, hän hylkäsi taivaan valon ja viisauden ja asetti 
epä jumala in palvonnan H e r r a n palveluksen tilalle. Ja nyt kun 
hän oli jou tunut kokemaan sellaisen elämän mielet tömyyden, 
hänen ha r ra s halunsa oli varjel la toisia niiltä katker i l ta koke-
muksi l ta , joita hänellä oli ollut. 

Liikuttavan hellästi hän kir joi t t i niistä e tuoikeuksis ta ja 
velvollisuuksista, joita nuori l la on heidän palvellessaan Jumalaa : 

»Suloinen on valo, ja silmille tekee hyvää nähdä aur inkoa. 
Niin, jos ihminen elää vuosia pal jonkin, i loitkoon hän niistä 
kaikista, mu t t a muis takoon pimeitä päiviä, sillä nii tä tulee 
pal jon. Kaikki, mikä tulee, on turhuut ta . Iloitse, nuorukainen , 
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nuoruudessasi , ja sydämesi i lahut takoon sinua nuoruus ikäs i 
päivinä. Vaella sydämesi tei tä ja silmiesi halun mukaan ; m u t t a 
t iedä: Jumala tuo sinut tuomiolle kaikesta tästä. Karkoi ta su ru 
sydämestäsi ja t o r j u kärs imys ruumiistasi , sillä nuo ruus ja 
a amurusko ovat tu rhuut ta» (Saarn . 11: 7—10). 

»Ja muis ta Luojaasi nuoruudessas i , 
ennenkuin pahat päivät tulevat 
ja joutuvat ne vuodet, jois ta olet sanova: 
'Nämä eivät minua miellytä'; 
ennenkuin pimenee aur inko, päivänvalo, 
kuu ja tähdet, 
ja pilvet palajavat sateen jälkeenkin — 
jolloin huoneen var t i ja t vapisevat 
ja voiman miehet käyvät koukkuisiksi 
ja jauhajanaise t ovat jouti laina, 
kun ovat menneet vähiin, 
ja akkunoista-kurkistel i ja t jäävät pimeään, 
ja kadulle vievät ovet sulkeutuvat 
ja myllyn ääni heikkenee 
ja noustaan l innunlauluun 
ja kaikki laulun tyt täret hil jentyvät; 
myös pel jä tään mäkiä, ja tiellä on kauhuja , 
ja mantel ipuu kukkii, 
ja heinäsirkka kulkee kankeast i , 
ja kapr i is innuppu on tehoton; 
sillä ihminen menee iankaikkiseen majaansa , 
ja val i t tajat kiertelevät kaduil la — 
ennenkuin hopealanka ka tkeaa 
ja kul tamal ja särkyy 
ja vesiastia r ikkoutuu lähteellä 
ja ammennuspyörä särkyneenä putoaa kaivoon. 
Ja tomu pala jaa maahan , niinkuin on ollutkin, 
ja henki pa la jaa Jumalan tykö, 
joka sen on antanutkin.» 

Saarn . 12: 1—7. 

Salomon elämä on täynnä varoi tusta paitsi nuorille, myös 
kypsyysvuosiinsa ehtineille sekä niille, jotka e lämänsä kukku lan 
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r innet tä laskeutuen katselevat länteen painuvaa aur inkoa. 
Näemme ja kuulemme nuoruuden epävakaisuudesta — miten 
nuore t häilyvät oikean ja väärän välillä, kunnes vahingolliset 
intohimot vetävät heidät pyörteisiinsä. Var t tuneemmil ta emme 
enää odota tällaista epävakaisuut ta ja u sko t tomuu t t a vaan 
vaki intunut ta luonnetta ja syvään juur tunei ta periaat te i ta . Mut ta 
aina ei käy näin. Kun Salomon olisi pi tänyt olla luonteel taan 
vankka kuin tammi, hänen lu juutensa ei kestänyt kiusauksen 
tullen, vaan hän lankesi. Hänet havaittiin he ikoimmaksi silloin, 
kun hänen piti olla voimakkaimmil laan. 

Tällaisten esimerkkien pitäisi opettaa meille, e t tä niin nuore t 
kuin vanhatkin var je l tuvat vain valvomalla ja rukoilemalla. 
Korkeaan asemaan ja suur i in etuoikeuksiin ei ole luot tamista . 
Vuosikausien aidon kristill isen vaelluksenkin jälkeen voidaan 
vielä olla suoja t tomia saa tanan hyökkäyksiä vastaan. Viisas ja 
voimakas Salomokin joutu i tappiolle tais telussaan sisäistä 
syntiä ja ulkonaista k iusausta vastaan. Hänen tappios taan 
opimme, että olkoonpa ihminen miten älykäs tahansa ja 
olkoonpa hän a ikaisemmin palvellut Jumalaa mi ten uskollisesti 
hyvänsä, hän ei koskaan voi turvallisesti luot taa omaan viisau-
teensa eikä kunnoll isuuteensa. 

Kaikkina sukupolvina ja kaikissa maissa luonteenkasvatuksen 
perus ta ja tavoite ovat olleet samat . Ainoa va rma pe rus tus ja 
ainoa luotettava opas on t ämä jumalall isen lain suur i periaate , 
joka ilmeni Vapah ta jan luonteessa ja elämässä: »Rakasta 
Herraa , sinun Jumalaasi , kaikesta sydämestäsi , ja lähim-
mäistäs i niinkuin itseäsi» (Luuk. 10:27). H e r r a »on sinun 
aikojesi vakuus, avun runsaus , viisaus ja ymmärrys» (Jes. 33: 6), 
ja t ämän viisauden ja ymmärryksen löydämme vain hänen 
Sanastaan. 

Se mitä Israelille sanott i in Her r an käskyjen noudat tamises ta , 
pätee vielä nykyäänkin: »Se on oleva teidän viisautenne ja 
ymmärryksenne kansojen silmissä» (5 Moos. 4 : 6 ) . Tässä on 
yksilön kunnoll isuuden, kodin puhtauden, yhte iskunnan hyvin-
voinnin ja kansakunnan pysyvyyden ainoa vakuus. E lämän 
kaikissa pulmati lanteissa, vaaroissa ja. r ist ir i idoissa on aina 
turvallisinta ja varminta toimia Jumalan sanan mukaan . »Herran 
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asetukset ovat oikeat» (Ps. 19: 9), ja »joka näin tekee, hän ei 
ikinä hor ju» (Ps. 15: 5). 

Ne jo tka ottavat vaarin Salomon luopumuksesta , kavahtavat 
niiden syntien ens immäis tä lähestymistä, jo tka voittivat hänet . 
Vain kuuliaisuus taivaan vaatimuksil le varjelee ihmis tä luopu-
muksel ta . Jumala on runsaas t i valistanut ja s iunannut ihmistä , 
m u t t a ellei tä tä valoa ja nä i tä s iunauksia vastaanoteta , ei niistä 
ole mi tään suojaa to t t e lemat tomuut ta ja luopumusta vastaan. 
K u n ne, jo tka Jumala on ase t tanut korkeisiin luot tamustehtävi in , 
luopuvat hänestä ja luot tavat inhimilliseen viisauteen, heidän 
valonsa muu t tuu pimeydeksi , ja heille uskotut kyvyt tulevat 
heille paulaksi. 

Taistelun loppuun asti tulee olemaan niitä, jo tka luopuvat 
Jumalas ta . Saatana m u o k k a a olosuhteet sellaisiksi, e t tä ellei 
Juma lan voima var je le mei tä , ne miltei huomaama t t a heiken-
tävät sielun suojavarus tuks ia . Meidän on syytä kysyä joka 
askeleella: »Onko t ämä H e r r a n tie?» Elämän loppuun asti on 
aihet ta valvoa tuntei ta ja miel ihaluja lujast i ja määrät ie toisest i . 
E m m e voi olla hetkeäkään turvassa , ellemme luota Juma laan ja 
ellei e l ämämme ole kä tke t tynä Kris tuksessa. Valvomalla ja 
rukoilemalla säilymme puhta ina . 

Kaikki jotka pääsevät Juma lan kaupunkiin, joutuvat käymään 
sisälle ahtaas ta por t is ta tuskall is in ponnistuksin, koska ei »sinne 
ole pääsevä mi tään epäpyhää» ( I lm. 21:27). Mutta kenenkään 
langenneen ei tarvi tse vaipua epätoivoon. Iäkkäätk in ja aikai-
semmin Jumalan kunnio i t t amat ovat saat taneet t ah ra t a sielunsa 
ja uhrannee t siveytensä h imon alttaril la. Mut ta jos he katuvat , 
hylkäävät syntinsä ja kääntyvät Jumalan puoleen, on heillä vielä 
toivoa. Hän joka julistaa: »Ole uskollinen kuolemaan asti , niin 
minä annan sinulle e lämän k ruunun» (I lm. 2: 10), esi t tää myös 
ku t sun : »Jumalaton hyl jä tköön t iensä ja väär in teki jä a ja tuk-
sensa ja pala tkoon Her ran tykö, niin hän a rmah taa häntä , ja 
meidän J u m a l a m m e tykö, sillä hänellä on pa l jon anteeksi-
an tamusta» (Jes. 55:7) . Juma la vihaa syntiä mu t t a rakas taa 
syntistä. »Minä pa rannan teidän luopumuksenne», h ä n lausuu, 
»omasta halustani minä tei tä rakas tan» (Hoos. 14: 5). 

Salomo katui vilpit tömästi , m u t t a hänen huonon es imerkkinsä 
haitallisia vaikutuksia ei voitu tehdä mität tömiksi . Hänen luopu-

[83-84] 59 



Profeetat ja kuninkaat 

muksensa aikana va l takunnassa oli miehiä, jo tka eivät pet täneet 
saamaansa luot tamusta vaan pysyivät nuhtee t tomina ja uskol-
lisina. Mutta monet joutuivat harhateille, eikä ka tuvan kunin-
kaan ollut helppo pysähdyt tää niitä pahuuden voimia, jo tka 
epäjumalanpalveluksen käytäntöön ot taminen ja maailmall is ten 
tapojen omaksuminen olivat päästäneet liikkeelle. H ä n ei enää 
pystynyt läheskään entiseen tapaan va ikut tamaan hyvää. Monet 
eivät enää varauksi t ta luot taneet hänen johtoonsa . Vaikka 
kuningas tunnust ik in syntinsä ja ki r jo i t t i jälkipolvien hyödyksi 
hul luutensa ja ka tumuksensa vaiheista, hän ei voinut koskaan 
toivoa saavansa väärien tekojensa turmiollisia vaikutuksia täysin 
hävitetyiksi. Hänen luopumuksensa rohkaisemina mone t tekivät 
ja tkuvast i ja pelkäs tään pahaa . Ja useiden hänen jälkeensä 
tulleiden hall i tsi joiden rappeutumisen voidaan katsoa saaneen 
vaikuttei ta siitä, e t tä hän käytt i väärin ja alhaisesti Jumala l ta 
saamiaan kykyjä. 

Muistellessaan tuskaisen ka tkerana huonoa vaellustaan 
Salomon oli pakko lausua: »Viisaus on parempi kuin sota-aseet, 
m u t t a yksi ainoa syntinen saa t taa hukkaan pa l jon hyvää. 
On onne t tomuus se, minkä olen nähnyt auringon alla, vallan-
p i tä jäs tä lähtenyt erehdys: tyhmyys asetetaan arvon kor-
keuksiin.» 

»Myrkkykärpäset saavat ha isemaan ja käymään voiteenteki jän 
voiteen. Pieni tyhmyys painaa enemmän kuin viisaus ja kunnia» 
(Saarn. 9: 18; 10: 5, 6 ,1 ) . 

Salomon elämän t a r j o a m i s t a monis ta opetuksis ta e i mi tään 
ole niin voimakkaast i koros te t tu kuin seurauksi l taan hyvän tai 
pahan vaikutuksen voimaa. Olkoonpa p i i r imme mi ten ahdas 
tahansa, va ikutuksemme voi silti a iheuttaa joko onnea tai 
onnet tomuut ta . T i e t ämä t t ämme tai t a h t o m a t t a m m e se koi tuu 
toisille s iunaukseksi tai kiroukseksi . Se voi olla alakuloisuuden, 
tyytymättömyyden tai i tsekkyyden sävyttämää tai jopa jonkin 
hellityn synnin kalmanlöyhkän myrkyt tämää; tai se voi uhkua 
elämää antavaa uskon voimaa, rohkeut ta ja toivoa sekä rakkau-
den sulotuoksua. Mutta hyvää tai pahaa siitä varmas t i seuraa. 

Vakavaa on ajatel la , e t tä va ikutuksemme olisi kuoleman h a j u 
kuolemaksi , m u t t a s i t tenkin se on mahdoll is ta. Kun yksikin 
ha rhaan johdet tu sielu mene t tää ikuisen au tuuden, niin kuka 
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pystyy arvioimaan tuon tappion suuruuden! Ja kui tenkin meidän 
tarvi tsee vain ke r ran t ehdä pikais tuksissamme jo takin tai 
pääs tää suus tamme a ja t t e lematon sana, ja se voi va ikut taa 
j onkun toisen elämään niin ratkaisevan syvällisesti, e t tä se 
koi tuu hänen sielunsa tuhoksi . Yksikin luonteenvirhe voi loiton-
taa mone t Kristuksesta . 

Kun kylvetty siemen tuo t taa sadon ja se vuorostaan kylvetään, 
niin sato moninker ta is tuu. T ä m ä laki pätee myös suh teessamme 
toisiin. Jokainen teko ja jokainen sana ovat satoa tuo t tavaa 
s iementä. Jokainen huomaavaisen ystävällinen teko, jokainen 
kuul iaisuuden tai kiel täymyksen osoitus tois tuu toisissa ja 
heidän välityksellään vielä muissa . Samoin jokainen kateellinen, 
pahansuopa tai riitaisa teko on siemen, josta kasvaa monille 
turmiol l inen »katkeruuden juuri» (Hebr . 12: 15). Ja mi ten pa l jon 
s u u r e m m a n joukon nuo »monet» myrkyt tävätkään! Näin siis 
hyvän ja pahan kylvö ulot taa vaikutuksensa sekä t ähän aikaan 
et tä tulevaan. 
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7. 

VALTAKUNNAN 
JAKAUTUMINEN 

»Sitten Salomo meni lepoon isiensä tykö ja hänet haudat t i in 
isänsä Daavidin kaupunki in . Ja hänen poikansa Rehabeam tuli 
kuninkaaksi hänen si jaansa» (1 Kun. 11: 43). 

Kohta valtaistuimelle nousemisensa jälkeen Rehabeam meni 
Sikemiin, missä hän odot t i kaikkien heimojen muodoll isest i 
tunnus tavan hänet kuninkaaksi . »Koko Israel oli tul lut Sikemiin 
tekemään häntä kuninkaaksi» (2 Aikak. 10: 1). 

Läsnäolevien joukossa oli myös Jerobeam, Nebat in poika — 
sama Jerobeam, joka Salomon hall i tusaikana oli t unne t tu »kelpo 
mieheksi» ja jolle siilolainen profeet ta Ahia oli esi t tänyt t ämän 
yllättävän sanoman: »Katso, minä repäisen va l takunnan Salo-
mon kädestä ja annan kymmenen sukukuntaa sinulle» ( I K u n . 
11: 28,31). 

Sanansaa t ta jansa välityksellä Her ra oli selvästi sanonut 
Jerobeamille, että va l takunnan jakaminen oli vä l t tämätöntä . 
Jaon täytyi tapahtua , »koska he ovat hyljänneet minu t ja kumar-
taneet Astartea, siidonilaisten jumala ta r ta , ja Kemosta , Mooabin 
jumalaa , ja Milkomia, ammonila is ten jumalaa , eivätkä ole 
vaeltaneet minun teitäni eivätkä tehneet sitä, mikä on oikein 
minun silmissäni, eivätkä noudat taneet minun käskyjän i ja 
oikeuksiani niinkuin Salomon isä Daavid» (1 Kun. 11: 33). 

Jerobeamille oli lisäksi selitetty, ettei va l takuntaa jaet taisi 
ennen kuin Salomon hal l i tuskauden jälkeen. »Kuitenkaan en 
minä ota hänen kädes tään koko valtakuntaa», oli H e r r a julista-
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nut , »vaan annan hänen olla ruh t inaana koko elinaikansa palve-
l i jani Daavidin tähden, jonka minä valitsin, koska hän noudat t i 
minun käskyjäni ja säädöksiäni . Mut ta hänen poikansa kädes tä 
minä otan kuninkuuden ja annan sen sinulle, n imit tä in ne 
kymmenen sukukuntaa» (1 Kun. 11: 34, 35). 

Salomo oli ha lunnut valmistaa Rehabeamia, valit tua seuraa-
jaansa , menet te lemään viisaasti Jumalan profeetan ennus tamaan 
ahdinkot i laan joudut taessa , m u t t a hän ei koskaan ollut saanut 
voimakkaal la vaikutuksel laan suunnatuks i poikansa miel tä 
hyvään, t ämän lapsuusa jan kasvatuksen jäätyä niin pahoin 
laiminlyödyksi. Rehabeam oli per inyt ammonilaisel ta äidil tään 
häilyvän luonteen. Toisin a jo in hän yritti palvella Jumalaa ja 
sai jossain määr in kokea menestys täkin , mut ta hän ei ollut lu ja 
vaan antoi lopulta periksi sille pahalle, mikä oli ympäröinyt 
hän tä lapsuudesta saakka. Rehabeamin tekemät virheet ja 
lopullinen luopumus osoit tavat, mi ten pelottavat seuraukset oli 
Sa lomon liittymisellä epä jumal ia palvoviin naisiin. 

Edellisen hall i tsi jansa a ikana heimot olivat kauan kärs ineet 
epäoikeudenmukais ta ja raskas ta sortoa. Luopumuksensa a ikana 
Salomo oli joutunut tuhlaavaisuutensa takia vero t tamaan kansaa 
raskaas t i ja vaat imaan heil tä pa l jon työvelvollisuutta. Siksi 
he imojen johtavat miehet päät t ivät ennen uuden hal l i ts i jan 
k ruunaamis t a varmis tua siitä, oliko Salomon po jan tarkoi tuk-
sena keventää näi tä t aakko ja vai ei. »Niin Je robeam ja koko 
Israel tuli saapuville, ja he puhuivat Rehabeamille sanoen: 
'Sinun isäsi teki meidän ikeemme raskaaksi; mu t t a huo jenna 
sinä nyt se kova työ, jota isäsi teetti, ja se raskas ies, j onka hän 
pani meidän niskaamme, niin me palvelemme sinua.'» 

Rehabeam halusi keskustella neuvonantaj iensa kanssa ennen 
hal l i tusohje lmansa laat imista ja vastasi: » 'Odottakaa kolme 
päivää ja tulkaa sitten takaisin minun tyköni. ' Ja kansa meni. 
Kuningas Rehabeam neuvotteli vanhain kanssa, jo tka olivat 
palvelleet hänen isäänsä Salomoa, kun tämä vielä eli, ja kysyi: 
'Kuinka te neuvotte vas taamaan tälle kansalle?' He vastasivat 
hänelle ja sanoivat: 'Jos sinä olet hyvä tä tä kansaa kohtaan , olet 
armoll inen heille ja puhu t heille hyviä sanoja, niin he ovat 
s inun palvelijoitasi kaiken elinaikasi '» (2 Aikak. 10: 3—7). 

Tyytymät tömänä Rehabeam kääntyi nuor ten miesten puoleen, 
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joiden kanssa hän oli seurustel lut nuoruudessaan ja miehuu-
tensa alkuvuosina, ja kysyi heiltä: »Kuinka te neuvot te meitä 
vas taamaan tälle kansalle, joka on puhunut minulle sanoen: 
'Huojenna se ies, jonka sinun isäsi on pannut meidän niskaam-
me'?» (1 Kun. 12:9) . Nuoret miehet kehott ivat hän tä kohtele-
m a a n val takuntansa alamaisia ankaras t i ja t ekemään heille 
selväksi, ettei hän alusta pi täen suvainnut mi tään puu t tumis t a 
henkilökohtaisiin toivomuksi insa. 

Sen a ja tuksen imar te lemana, et tä saisi kohta käyt tää ylintä 
käskyvaltaa, Rehabeam pää t t i olla nouda t t amat ta va l takuntansa 
vanhempien miesten neuvoa ja ot taa nuo remmat miehet neuvon-
antaj ikseen. Niin sit ten kävikin, että kun »Jerobeam ja kaikki 
kansa tuli Rehabeamin tykö kolmantena päivänä» kuulemaan, 
miten hän aikoi vasta isuudessa menetellä, »kuningas antoi 
kansalle kovan vastauksen, sanoen: 'Jos minun isäni on 
tehnyt teidän ikeenne raskaaksi , niin minä teen ikeenne vielä 
raskaammaksi ; jos minun isäni on kur i t tanut tei tä raipoilla, niin 
minä kur i tan teitä piikkiruoskilla '» ( jakeet 12—14). 

Jos Rehabeam ja hänen kokemat tomat neuvonanta jansa 
olisivat ymmär tänee t Juma lan tahdon Israelin suhteen, he 
olisivat kuunnelleet kansaa , joka vaati maan hall intoa ratkaise-
vasti uudistet tavaksi . Mut ta Sikemin kokouksessa t a r jou tuneen 
ti laisuuden hetkellä he eivät ajatelleet johdonmukaises t i ja 
pystyivät sen jälkeen enää heikosti va ikut tamaan suureen osaan 
kansasta . Kun he ilmaisivat päät täneensä j a tkaa ent is tä anka-
r ammin Salomon hal l i tuskauden aikana a loi te t tu ja sor totoimia, 
se oli täysin sen suunni te lman vastaista, jonka Jumala oli laatinut 
Israelia varten, ja antoi kansalle hyvän syyn epäillä heidän 
vaikutt imiensa vilpi t tömyyttä. Tällä epäviisaalla ja tunnotto-
malla vallankäytön yrityksellään kuningas ja hänen neuvon-
an ta jansa ilmaisivat vain haluavansa ylpeillä asemallaan ja 
arvovallallaan. 

Her ra ei sallinut Rehabeamin toteut taa laa t imaansa hallitus-
ohje lmaa. Heimojen keskuudessa oli tuhansia, jo tka olivat kovin 
tuohtunei ta Salomon hal l i tuskauden sortotoimista , ja nämä eivät 
katsoneet voivansa muu ta kuin kapinoida Daavidin sukua vas-
taan. »Kun koko Israel huomasi , ettei kuningas hei tä kuullut , 
vastasi kansa kun inkaa l l e näin: 'Mitä osaa meillä on Daavidiin? 

64 [89-90] 



Valtakunnan jakautuminen 

Ei meillä ole perintöosaa l isäin poikaan. Majoillesi, Israel! Valvo 
nyt huonet tasi , Daavid!' Ja Israel meni majoillensa» (Jae 16). 

Rehabeamin ha rk i t semat tomas ta puheesta a iheutunut välien 
r ikkoutuminen osoit tautui ko r j aamat tomaks i . Siitä lähtien 
Israel in kaksitoista heimoa pysyivät jakautuneina. J u u d a n ja 
Benjamin in heimot muodost iva t eteläisen Juudan kuningas-
kunnan , jo ta Rehabeam hallitsi. Pohjoiset kymmenen heimoa 
muodost ivat oman hall i tuksensa, joka tunnett i in Israel in valta-
kuntana , ja sen hall i tsi jana oli Je robeam. Näin toteutui p ro fee tan 
ennus tama val takunnan jakautuminen , »sillä Her ra sen niin 
salli täyt tääkseen sanansa» ( j ae 15). 

Kun Rehabeam huomasi , e t tä kymmenen heimoa i r ro t t au tu i 
hänen alaisuudestaan, hän ryhtyi sovittelemaan. Rauhan lähetti-
lääksi hän »lähetti ma tkaan verotöiden valvojan Adoramin», 
m u t t a koska tunteet Rehabeamia vastaan olivat jo kovin kiih-
tyneet, »kivitti koko Israel hänet kuoliaaksi». Tämä oli jo varsin 
hä tkähdyt tävä osoitus kapinan voimasta. »Silloin kuningas 
Rehabeam nousi nopeasti vaunuihinsa ja pakeni Jerusalemiin» 
( j ae 18). 

Jerusalemiin tul tuaan »kokosi hän koko Juudan he imon ja 
Benjamin in sukukunnan, sa takahdeksankymmentä tuha t t a sota-
kuntois ta valiomiestä, so t imaan Israelin heimoa vastaan ja 
pa lau t t amaan kuninkuut ta Rehabeamille, Salomon pojalle. 
Mut ta Jumalan miehelle Semaja l le tuli t ämä Jumalan sana: 
'Sano Rehabeamille, Salomon pojalle, Juudan kuninkaalle, ja 
koko Juudan ja Benjaminin heimoille sekä muulle kansalle näin: 
»Näin sanoo Her ra : Älkää menkö sot imaan veljiänne, israeli-
laisia, vastaan. Palatkaa kukin kotiinne, sillä minä olen sallinut 
t ä m ä n tapahtua.» ' Niin he kuulivat Her ran sanaa, kääntyivät 
takais in ja menivät pois H e r r a n sanan mukaan» ( jakeet 21—24). 

Kolmen vuoden a j an Rehabeam koetti osoit taa oppineensa 
jo takin kuninkuutensa alussa saamas taan surullisesta kokemuk-
sesta, ja tässä yri tyksessään hän onnistuikin. Hän »linnoitti 
lu jas t i Juudan kaupunkeja . Hän varusti l innoitukset ja 
s i joi t t i niihin päämiehiä sekä muonavaras to ja , öljyä ja viiniä». 
H ä n linnoitti nämä kaupungi t huolellisesti ja »varusti ne hyvin 
lujast i» (2 Aikak. 11: 5 ,11,12) . Mut ta se että Juuda menestyi 
Rehabeamin kuninkuuden alkuvuosina, ei joh tunut varsinaisest i 
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näis tä toimenpiteistä vaan siitä, et tä he tunnust ivat Jumalan 
korke immaksi Hall i ts i jakseen. Tämä koitui Juudan heimoille 
eduksi. Heihin liittyi monia Jumalaa pelkääviä miehiä myös 
pohjois is ta heimoista. Raamat tu kertoo, et tä »heitä seurasivat 
kaikis ta Israelin sukukunnis ta Jerusalemiin ne, jo tka sydämes-
tään antautuivat e ts imään Her raa , Israelin Jumalaa , uhra takseen 
Herral le, isiensä Jumalal le . Näin he vahvistivat Juudan valta-
kuntaa ja tukivat Rehabeamia, Salomon poikaa, ko lme vuotta; 
sillä he vaelsivat Daavidin ja Salomon teitä kolme vuotta» 
( jakeet 16,17). 

Ja tkamal la tähän tapaan Rehabeam olisi voinut suureksi 
osaksi ko r j a t a a ika isemmat virheensä ja saada kansan jälleen 
luot tamaan siihen, et tä hän pystyi hall i tsemaan sitä kunnollisesti . 
Mut ta innoitettu sana jou tuu ikäväksemme to teamaan Salomon 
seuraa jan sellaiseksi, joka vaikutuksellaan varsin heikosti herät t i 
kuuliaisuut ta Her raa kohtaan. Vaikka hän olikin luonnostaan 
itsepäinen, i tsevarma, omaa tahtoaan toteut tava ja taipuvainen 
palvelemaan epäjumal ia , hän olisi silti voinut, jos hän olisi täysin 
luot tanut Jumalaan , kehit tyä lujaluonteiseksi , vahvauskoiseksi 
ja Jumalan käskyille kuuliaiseksi. Mutta sitä mukaa kuin aikaa 
kului, kuningas alkoi yhä enemmän luottaa asemaansa ja 
vahvasti l innoit tamiinsa kaupunkeihin. Vähitellen saivat perityt 
heikkoudet hänet t a ipumaan kokonaan epäjumal ien palvontaan. 
»Kun Rehabeamin kun inkuus oli vahvistunut ja hän oli voimis-
tunut , hylkäsi hän H e r r a n lain, hän ja koko Israel hänen 
kanssaan» (2 Aikak. 12: 1). 

Miten murheell iset ja syvämerkityksiset ovatkaan sanat : »Ja 
koko Israel hänen kanssaan»! Kansa jonka Jumala oli valinnut 
val is tamaan ympäri l lä asuvia kansoja , oli nyt hylkäämässä 
voimansa Alkulähteen ja pyrkimässä tu lemaan näiden kaltai-
seksi. Kuten Salomon niin Rehabeaminkin huono es imerkki johti 
monet harhaan. Heidän tavallaan käy jokseenkin samoin 
jokaisen pahanteki jän vielä nykyäänkin — hänen pahuutensa 
t a r t t uu toisiinkin. Kukaan ei elä vain itselleen. Kukaan ei yksin 
tuhoudu pahuuteensa . E lämänsä vaikutuksella jokainen joko 
valaisee ja i lahdut taa toisten vaellusta tai johtaa heidät synkkään 
epätoivoon ja turmioon. J o h d a m m e toisia joko ylöspäin, onneen 
ja kuo lemat tomaan elämään, tai alaspäin, su ruun ja iankaikki-
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seen kuolemaan. Mutta jos teoi l lamme vahvis tamme toisten 
p a h o j a kykyjä tai h e r ä t ä m m e ne toimimaan, osal l i s tumme 
heidän syntiinsä. 

Jumala ei jä t tänyt Juudan kuninkaan luopumusta rankaise-
ma t t a . »Kuningas Rehabeamin viidentenä hal l i tusvuotena hyök-
käsi Siisak, Egyptin kuningas, Jerusalemin k imppuun , sillä he 
olivat tulleet uskot tomiksi He r r aa kohtaan. Hänellä oli muka-
naan so tavaunuja tuhat kaks isa taa ja ra tsumiehiä kuusikym-
men tä tuhat ta , ja lukematon oli väki, joka tuli hänen kanssaan 
Egyptis tä . Ja hän valloitti Juudan varus te tu t kaupungi t 
ja tul i aina Jerusalemiin saakka . 

Niin profeet ta Semaja tuli Rehabeamin ja Juudan päämies ten 
tykö, jo tka olivat kokoontuneet Jerusalemiin Siisakia pakoon, ja 
hän sanoi heille: 'Näin sanoo Her ra : Te olette hyl jänneet minut , 
sentähden olen minäkin hyl jännyt teidät Siisakin käsiin'» 
( jakee t 2—5). 

Kansa ei ollut mennyt luopumuksessaan vielä niin pitkälle, 
e t tä olisi väheksynyt Juma lan rangaistustuomioi ta . Se käsi t t i 
m a a h a n hyökänneen Siisakin a iheut tamat tappiot Juma lan 
sallimiksi ja nöyrtyi joksikin a jaks i . »Herra on vanhurskas», 
se tunnust i . 

»Kun Her ra näki heidän nöyrtyvän, tuli Semajal le t ä m ä 
H e r r a n sana: 'He ovat nöyrtyneet ; minä en tuhoa heitä, vaan 
minä annan heidän hädin tusk in pelastua, eikä minun vihaani 
vuodate ta Jerusalemin päälle Siisakin käden kaut ta . Kui tenkin 
heidän on tultava hänen palvelijoikseen, et tä he tulisivat tietä-
mään , mi tä on palvella minua ja mitä on palvella vierai t ten 
mai t ten valtakuntia. ' 

»Niin Siisak, Egyptin kuningas, hyökkäsi Jerusa lemin kimp-
p u u n ja otti He r r an temppel in aar teet ja kuninkaan linnan 
aar teet , otti kaikki tyynni. H ä n otti myös kaikki kultakilvet , 
jo tka Salomo oli teet tänyt . Kuningas Rehabeam teet t i niiden 
s i jaan vaskikilvet ja jät t i ne henkivar t i ja in pääll iköit ten hal tuun, 
jo tka vartioivat kuninkaan l innan ovella. Sentähden, e t tä 
Rehabeam nöyrtyi, kääntyi H e r r a n viha hänestä pois, niin ettei 
tul lut täydellistä tuhoa; ja ol ivathan asiat Juudassa vielä hyvin» 
( jakee t 6—12). 

Mut ta kun selvittiin ahdingosta ja kansakunta alkoi jälleen 
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menestyä, monet unoht ivat pelkonsa ja ryhtyivät taas palvele-
m a a n epäjumalia . Näihin liittyi kuningas Rehabeamkin. Vaikka 
hänen kokemansa onne t tomuus olikin nöyryyttänyt häntä , ei hän 
kui tenkaan ratkaisevasti m u u t t a n u t e lämäntapaansa . Hän unoht i 
sen opetuksen, jonka Jumala oli koet tanut an taa hänelle, ja 
vajosi jälleen niihin synteihin, jo tka olivat saa t taneet kansa-
kunnan vaikeuksiin. Ele t tyään vielä muu tamia kunnia t tomia 
vuosia, joiden aikana »hän teki sitä, mikä on pahaa , sillä hän 
ei kiinnit tänyt sydäntänsä e ts imään Herraa , Rehabeam 
meni lepoon isiensä tykö, ja hänet haudat t i in Daavidin kaupun-
kiin. Ja hänen poikansa Abia tuli kuninkaaksi hänen si jaansa» 
( jakeet 14,16). 

Val takunnan jakautuessa Rehabeamin kun inkuuden alku-
vuosina Israel alkoi mene t tää loistoaan pääsemät tä enää kos-
kaan entiseen kukois tukseensa . Seuraavien vuosisatojen 
kuluessa oli Daavidin valtaistuimella a joi t ta in niin siveellisesti 
ryhdikkäitä , arvostelukykyisiä ja kaukokatseis ia miehiä, et tä 
heidän kuninkuutensa a ikana Juudan kansan saamat s iunaukset 
levisivät naapur imaihinkin . Aika ajoin kunnioitet t i in Her r an 
nimeä ja hänen lakiaan enemmän kuin mi tään väärää jumalaa . 
Ajasta toiseen i lmaantui voimallisia profee t to ja vahvis tamaan 
hall i tsi joita ja rohka isemaan kansaa pysymään ja tkuvas t i uskol-
lisena. Mutta sitä pahuuden kylvöä, joka versoi jo Rehabeamin 
tullessa kuninkaaksi , ei koskaan saataisi kokonaan juur i tuks i 
pois. Aika ajoin tuo Juma lan ker ran suosima kansa vajoaisi niin 
matalalle, et tä se tulisi pakana in sananparreksi . 

Epä jumal ia palvelevien turmelukses ta huol imat ta Jumala 
a rmossaan teki kaikkensa estääkseen j akau tunu t t a val takuntaa 
tuhou tumas ta lopullisesti. Ja vaikka hänen suunni te lmansa 
Israelin suhteen näytt ivät vuosien mi t taan epäonnis tuvan täy-
dellisesti niiden juoni t te lu jen vuoksi, joihin pahuuden henki-
vallat yllyttivät ihmisiä, havaitti in hänen yhä to teut tavan 
siunauksellisia ta rkoi tuks iaan valitun kansan maanpakolaisuu-
den ja jä l leenrakentamisen aikoina. 

Val takunnan j akau tuminen oli vain alkuna niille ihmeellisille 
vaiheille, jo tka ilmaisevat Jumalan pitkämielisyyttä ja säälivää 
a rmoa . Selvittyään siitä ahdis tus ten tulikokeesta, johon he 
joutuivat per i t ty jen ja hank i t tu j en huonojen ta ipumustensa 
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vuoksi, joutuisivat ne jois ta Jumala koetti puhdis taa itselleen 
omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee, lopulta 
tunnus tamaan : 

»Ei ole ketään sinun vertaistasi , Herra ; sinä olet suuri , ja 
suur i ja voimallinen on s inun nimesi. Kuka ei sinua pelkäisi, 
sinä kansojen kuningas? Sillä kaikissa kansojen viisaissa 
ja kaikissa heidän val takunnissansa ei ole yhtäkään s inun ver-
taistasi . He r ra on tot inen Jumala; hän on elävä Jumala 
ja iankaikkinen kuningas» (Jer . 10: 6, 7,10). 

Epä jumal ien palvojat saisivat lopulta oppia, e t tä väärä t 
jumala t ovat voimat tomia nos tamaan ja pelas tamaan. »Jumalat , 
jo tka eivät ole tehneet ta ivasta eikä maata , ne katoavat maan 
pääl tä ja taivaan alta» ( j ae 11). Ihminen voi löytää levon ja 
rauhan vain ollessaan a lamainen elävälle Jumalalle, kaiken 
Luojalle ja Hallitsijalle. 

Yksimielisesti tulisivat kur i te tu t ja katuvat Israel ja Juuda 
lopulta uudis tamaan l i i t tosuhteensa isiensä Jumalan H e r r a n 
Sebaotin kanssa. Hänes tä he julistaisivat: 

»Hän on tehnyt maan voimallansa, 
vahvistanut maanpi i r in viisaudellansa 
ja levittänyt taivaat taidollansa. 
Kun hän jylisee, 
käy vetten pauhina taivaalla, 
ja hän nostaa pilvet m a a n ääris tä , 
tekee salamat ja sateen 
ja tuo tuulen sen säilytyspaikoista. 
J ä r j e tön on jokainen ihminen, tietoa vailla, 
häpeän saa jokainen kul taseppä veistetystä kuvasta , 
petos ta on hänen valamansa kuva, 
eikä niissä henkeä ole. 
Turhuu t t a ne ovat, naure t tavia tekeleitä; 
kun niiden rangais tus tulee, ne hukkuvat . 
Näiden kaltainen ei ole hän, 
joka on Jaakobin osa, 
sillä hän on kaiken Luoja , 
ja Israel on hänen per in tösukunsa : 
Her ra Sebaot on hänen nimensä.» 

Jer . 10: 12—16. 
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JEROBEAM 

Daavidin sukua vastaan kapinoineet Israelin kymmenen heimoa 
asett ivat kuninkaakseen Jerobeamin, Salomon entisen palveli jan. 
Siinä asemassaan t ä m ä saat toi suori t taa viisaita yhteiskunnal-
lisia ja uskonnollisia uudis tuksia . Salomon hal l i tuskauden 
aikana hän oli oso i t tau tunut kyvykkääksi ja järkeväksi . Palvel-
tuaan uskollisesti vuosikaudet hän oli saanut tietoa, jonka avulla 
hän pystyi hal l i tsemaan tai tavasti . Mutta Je robeam ei tu rvannut 
Jumalaan. 

Je robeam pelkäsi eniten sitä, et tä Daavidin valtaistuimella 
oleva halli tsi ja voittaisi jolloinkin tulevaisuudessa puolelleen 
hänen alamaisensa. Hän päätteli , et tä jos kymmenen heimon 
sallittaisiin käydä usein juutalais ten val takunnan ikivanhalla 
hallintopaikalla, missä temppel in uhripalvelusta suori tet t i in yhä 
samoin kuin Salomon kuninkuuden aikana, monet saattaisivat 
ruveta jälleen Jerusalemiin keskit tyneen hall i tuksen alamaisiksi . 
Neuvonantaj iensa oh jeen mukaises t i Je robeam päät t i yhdellä 
rohkealla iskulla ehkäis tä mahdol l i s imman tehokkaas t i kaiken 
i r tautumisen hänen hal l innostaan. Tähän tulokseen hän aikoi 
pääs tä perus tamal la uuden val takuntansa alueelle kaksi jumalan-
palveluksen keskusta , toisen Beeteliin ja toisen Daaniin. Kymme-
nen heimoa kutsut ta is i in palvelemaan Jumalaa näissä paikoissa 
Jerusalemin si jasta. 

Tämän pa ikanmuutoksen yhteydessä Jerobeam arveli voivansa 
vedota israelilaisten mielikuvitukseen jä r jes tämäl lä heille jota-
kin näkyväistä vast inet ta kuvaamaan näkymätöntä Jumalaa . 
Hän teetti kaksi kul ta is ta vasikkaa, ja ne asetet t i in kahteen 
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a r k k u u n ja vietiin kumpaank in jumalanpalveluskeskukseen. 
Yri t täessään näin kuvata juma luu t t a Je robeam rikkoi H e r r a n 
selvää käskyä: »Älä tee itsellesi jumalankuvaa. Älä k u m a r r a 
nii tä äläkä palvele niitä» (2 Moos. 20: 4, 5). 

J e robeam halusi niin ki ihkeäst i pi tää kymmenen heimoa 
poissa Jerusalemista , et tä unoht i suunni te lmansa perusheikkou-
den. Hän ei huomannut , mi ten suureen vaaraan hän saat toi 
israelilaiset aset tamalla heidän nähtäväkseen sellaisen vertaus-
kuvan jumaluudes ta , jonka heidän esi-isänsä olivat niin hyvin 
tunteneet Egyptin o r juuden vuosisatoina. Je robeam oli vas t ikään 
oleskellut Egyptissä, joten hänen olisi pitänyt t ietää, miten 
epäviisasta oli tuoda kansan katsel tavaksi moisia pakanuuden 
tuot tei ta . Mutta hän eksyi tuollaisiin sopimat tomuuksi in sen 
tähden, et tä halusi niin jy rkäs t i lopettaa pohjois ten he imojen 
vuotuiset käynnit Pyhässä kaupungissa . »Te olette jo tarpeeksi 
kauan kulkeneet Jerusalemissa», hän selitti. »Katso, Israel , tässä 
on s inun Jumalasi , joka on johda t t anu t sinut Egyptin maas ta» 
(1 Kun. 12: 28). Näin hän saat toi heidät k u m a r t a m a a n kultaisia 
jumalankuvia ja o m a k s u m a a n outo ja palvelusmenoja. 

Pohjoisen val takunnan alueella asui joi takin leeviläisiä, ja 
kuningas koetti saada heitä palvelemaan pappeina Beetelin ja 
Daanin uusissa uhripaikoissa. Mut ta kun hän ei siinä onnis tunut , 
hänen oli pakko koro t taa »kansan keskuudesta papeiksi kaiken-
kaltaisia miehiä» ( jae 31). Tulevaisuudestaan huolestuneina 
mone t uskollisista ja heidän joukossaan suuri joukko leeviläisiä 
pakenivat Jerusalemiin, missä he saattoivat palvella Jumalaa 
hänen vaatimallaan tavalla. 

»Jerobeam laittoi juhlan kahdeksannessa kuussa, kuukauden 
viidentenätoista päivänä, sen juhlan kaltaisen, jota vietetään 
Juudassa , ja nousi silloin itse alttarille; niin hän teki Beetelissä 
ja uhras i niille vasikoille, jo tka hän oli teettänyt. Ja tekemiänsä 
uhr ikukkulapappe ja hän aset t i v i rkaan Beeteliin» ( jae 32). 

Näin julkeasti kuningas syr jäy t t i Jumalan asetukset , eikä sitä 
sopinut j ä t tää oikaisematta . Hänen ollessaan parhai l laan uhraa-
massa ja pol t tamassa sui tsukkei ta Beeteliin r aken tamansa 
a l t ta r in vihkimisti laisuudessa hänen luokseen saapui Juudan 
val takunnas ta Jumalan mies nuhte lemaan häntä näistä jumalan-
palveluksen uusista muunnoks is ta . Profeet ta »huusi a l t tar ia 
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kohti ja sanoi: 'Alttari, alt tari , näin sanoo Her ra : Katso, 
Daavidin suvusta on syntyvä poika, nimeltä Joosia. Hän on 
teuras tava sinun päälläsi uhr ikukkulapapi t , jo tka pol t tavat 
uh re j a s inun päälläsi, ja sinun päälläsi tul laan po l t t amaan 
ihmisten luita. ' 

»Ja hän antoi sinä päivänä ennusmerkin , sanoen: 'Ennusmerkk i 
siitä, et tä Her ra on puhunu t , on tämä: al t tar i halkeaa, ja tuhka, 
joka on sen päällä, hajoaa. '» Samassa »alttari halkesi ja tuhka 
ha jos i alt tari l ta, ni inkuin Jumalan mies H e r r a n käskystä oli 
ennusmerkin antanut» (1 Kun . 13: 2, 3, 5). 

Tämän nähdessään Je robeam uhmasi avoimesti Jumalaa ja 
koet t i p idät tää sanoman jul is ta jan. Vihoissaan hän ojensi 
»kätensä al t taria kohti ja sanoi: 'Ottakaa hänet kiinni.'» Mutta 
käsi, jonka hän niin ra isust i ojensi He r r an sanansaa t t a j aa 
vastaan, kävikin äkkiä voimat tomaksi ja kuivettui, »eikä hän 
enää voinut vetää sitä takaisin». 

Kauhuissaan kuningas pyysi profee t taa rukoi lemaan puoles-
taan Jumalaa . »'Lepytä Her raa , Jumalaasi , ja rukoile minun 
puolestani, et tä minä voisin vetää käteni takaisin. ' Ja Jumalan 
mies lepytti Herraa ; niin kuningas voi vetää kä tensä takaisin, 
ja se tuli entiselleen» ( jakeet 4, 6). 

Turhaan oli Je robeam yri t tänyt juhlallisesti vihkiä vieraan 
alt tarin, jonka kunnioi t taminen olisi johtanut Je rusa lemin temp-
pelissä suori te tun jumalanpalveluksen väheksymiseen. Israelin 
kuninkaan olisi pi tänyt p rofee tan sanoman johdos ta ka tua ja 
luopua jumala t tomis ta hankkeis taan, jotka vieroitt ivat kansan 
oikeasta Jumalan palveluksesta. Mutta hän paadut t i sydämensä 
ja päät t i pysyä omaksumal laan kannalla. 

Beetelin juhlan aikana israelilaiset eivät olleet sydämel tään 
täysin paatunei ta . Moniin saat toi Pyhä Henki vielä vaikut taa. 
H e r r a halusi pysähdyt tää hänes tä luopuneita a j a u t u m a s t a liian 
pitkälle, ennen kuin se oli liian myöhäistä. H ä n lähett i sanan-
saa t ta jansa keskeyt tämään pakanalliset menot ja i lmoi t tamaan 
kuninkaalle ja kansalle, mihin t ämä luopumus lopulta johtaisi . 
Alttarin halkaiseminen osoitti , miten vastenmielis tä t ämä 
Israelin i l jettävä teko oli Jumalal le . 

H e r r a ei halua hävi t tää, vaan hän koet taa pelastaa. Hän 
iloitsee saadessaan au t taa syntisiä. »Niin tot ta kuin minä elän, 
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sanoo Her ra , Herra , ei ole minulle mieleen juma la t t oman kuo-
lema» (Hes. 33: 11). Varoi t taen ja har taas t i pyytäen hän kutsuu 
eksyneitä luopumaan pahan teos taan ja kääntymään hänen ty-
könsä saadakseen elää. H ä n an taa valituille sanansaat ta j i l leen 
pyhää rohkeut ta , jo t ta ne jo tka kuulevat heitä pelkäisivät ja 
tekisivät parannuksen. Miten ankaras t i Jumalan mies nuhteli-
kaan kuningasta! Ja t ämä a n k a r u u s oli väl t tämätöntä ; mil lään 
muul la tavoin ei silloista pahaa olisi voitukaan oikaista. He r ra 
antoi palvelijalleen rohkeut ta , jo t ta hän voisi jä t tää kuulijoi-
hinsa pysyvän vaikutuksen. H e r r a n sanansaat ta j ien ei pitäisi 
koskaan pelätä joutuessaan esi intymään ihmisten edessä, vaan 
heidän tulee puolustaa j ä rkkymä t t ä oikeutta. Heidän ei tarvi tse 
pelätä niin kauan kuin he turvaavat Jumalaan, sillä hän joka 
an taa heille tehtävän vakuut taa heille myös var je lus taan. 

Jul is te t tuaan sanomansa profee t ta oli lähdössä pois, kun 
Je robeam sanoi hänelle: »Tule minun kanssani kotiini virkistä-
m ä ä n itseäsi; minä annan sinulle lahjan.» Mutta p rofee t ta 
vastasi: »Vaikka antaisit minulle puolet linnastasi, en minä tulisi 
s inun kanssasi . Tässä paikassa en minä syö leipää enkä juo vettä. 
Sillä niin käski minua H e r r a sanallansa, sanoen: 'Älä syö leipää, 
älä juo vettä äläkä palaa s amaa tietä, jota olet tullut '» (1 Kun. 
13: 7—9). 

Profee tan olisi käynyt hyvin, jos hän a ikomuksensa mukai-
sesti olisi vi ipymättä pa lannut Juudeaan. Mutta hänen kulkies-
saan toista tietä kotiin päin m u u a n vanha mies tapasi hänet . 
Väit täen olevansa profee t ta vanhus esitti Jumalan miehelle 
valheellisen sanoman: »Minäkin olen profeet ta niinkuin sinä, ja 
enkeli on puhunut minulle H e r r a n käskystä, sanoen: 'Vie hänet 
kanssasi takaisin kotiisi syömään leipää ja juomaan vettä. '» H ä n 
toisteli tä tä valhettaan ja houkut te l i Jumalan miestä, kunnes 
t ämä suostui palaamaan. 

Koska tosi profeet ta suostui to imimaan velvollisuutensa vas-
taisesti , Jumala salli hänen jou tua kärs imään r ikkomuksensa 
rangais tuksen. Kun hän ja se, joka oli houkutel lut hänet palaa-
m a a n Beeteliin, yhdessä istuivat pöydässä, sai väärä p rofee t ta 
Kaikkivalt iaan innoituksen. »Ja hän huusi Juudas ta tulleelle 
Jumalan miehelle, sanoen: 'Näin sanoo Her ra : Koska sinä olet 
niskoitellut Her ran käskyä vas taan etkä ole nouda t t anu t sitä 
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määräys tä , jonka Her ra , s inun Jumalasi , sinulle antoi, niin 
älköön sinun ruumiisi tulko isiesi hautaan '» ( jakeet 18—22). 

Tämä tuomion ennus tus meni pian täytäntöön. »Kun hän oli 
syönyt leipää ja juonut , satuloi hän aasin profeetalle. Kun 
t ämä oli lähtenyt, kohtas i hänet leijona tiellä ja tappoi hänet . 
Ja hänen ruumiinsa oli p i tkänään tiellä, ja aasi seisoi hänen 
vieressään, ja leijona seisoi ruumiin ääressä. Ja katso, siitä kulki 
ohitse miehiä, ja he näkivät ruumiin pi tkänään tiellä. He 
menivät ja puhuivat siitä kaupungissa, jossa vanha profee t ta 
asui. Kun profeet ta , joka oli pa laut tanut hänet tieltä, kuuli sen, 
sanoi hän: 'Se on se Jumalan mies, joka niskoitteli H e r r a n 
käskyä vastaan'» ( jakeet 23—26). 

Uskot toman sanansaa t t a j an saama rangaistus vahvisti todeksi 
al t tar is ta lausutun ennustuksen. Jos profeetal le ei olisi tapahtu-
nut mitään hänen r iko t tuaan Her ran käskyä vastaan, olisi 
kuningas koet tanut puolus taa sillä omaa to t te lemat tomuut taan . 
Mutta kun alt tari halkesi, käsi halvaantui ja H e r r a n nimen-
omaisen käskyn uhmaten r ikkonut sai osakseen hirvi t tävän 
kohtalon, Je robeamin olisi pi tänyt siitä havaita louka tun Juma-
lan nopea pahas tuminen, ja näiden rangaistusten olisi pi tänyt 
varoi t taa häntä j a tkamas t a itsepintaisesti pahuu t t aan . Mutta 
vähääkään ka tumat t a Je robeam »teki taas uhr ikukkulapapeiks i 
kaikenkaltaisia miehiä kansan keskuudesta . Kuka vain halusi, 
sen hän vihki papin virkaan, ja niin siitä tuli uhr ikukkulapappi .» 
Näin hän ei a inoastaan itse tehnyt pahoin syntiä, vaan saattoi 
»Israelin tekemään syntiä». Ja »tämä tuli synniksi Je robeamin 
suvulle ja syyksi siihen, e t tä se hävitetti in ja hukute t t i in maan 
päältä» ( jakeet 33, 34; 14: 16). 

Kaks ikymmentäkolme vuot ta kestäneen levot toman hallitus-
kautensa lopussa J e robeam kärs i tuhoisan tappion sodassa 
Abiaa, Rehabeamin seuraa jaa , vastaan. »Eikä Je robeam enää 
tullut voimiinsa Abian elinpäivinä, vaan Her ra löi häntä , niin 
e t tä hän kuoli» (2 Aikak. 13: 20). 

Jerobeamin kuninkuuden aikana alkanut luopumus levisi yhä 
laajemmalle , kunnes se lopulta johti Israelin va l takunnan 
täydelliseen tuhoon. Jo ennen Jerobeamin kuolemaa Siilon iäkäs 
profeet ta Ahia, joka vuosia aikaisemmin oli ennus tanut Jerobea-
min pääsyn valtaistuimelle, julisti: »Herra on lyövä Israelia, 
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niin e t tä se tulee ruovon kaltaiseksi, joka häilyy vedessä. Ja 
hän kiskaisee Israelin irti t ä s tä hyvästä maasta , jonka hän on 
an tanu t heidän isillensä, ja ha jo t t a a heidät tuolle puolelle Euf ra t -
vi r ran, koska he ovat tehneet itsellensä asera-karsikkoja ja siten 
vihoit taneet Herran . Ja hän an taa alttiiksi Israelin niiden syntien 
tähden, jo tka Je robeam on tehnyt ja joilla hän on saa t t anu t 
Israel in tekemään syntiä» (1 Kun. 14: 15,16). 

H e r r a ei kui tenkaan hyl jännyt Israelia koe t t amat ta ensin 
pa rhaansa mukaan saada si tä jälleen kuuliaiseksi. Pi tkinä 
synkkinä vuosina, jolloin hal l i ts i ja toisensa jälkeen uhmas i 
julkeast i taivasta ja johti Is rael in yhä syvemmälle epä jumala in 
palvontaan, Jumala lähetti s anoman toisensa jälkeen luopu-
neelle kansalleen. Profeet ta insa välityksellä hän antoi heille mah-
doll isuuksia estää luopumus ta leviämästä ja palata hänen 
tykönsä. Val takunnan j akau tumis ta seuraavina vuosina tulisivat 
Elia ja Elisa elämään ja to imimaan, ja maa saisi kuulla Hoosean, 
Aamoksen ja Obad jan hellät vetoomukset . Israelin va l takuntaa 
ei koskaan jätettäisi vaille ja lo ja todisteita siitä, et tä Juma la on 
voimallinen pelas tamaan synnistä. Synkimpinäkin aikoina olisi 
niitä, jo tka pysyisivät uskollisina jumalalliselle Halli tsi jalleen 
ja epä jumala in palvonnan keskelläkin eläisivät nuhtee t tomas t i 
pyhän Jumalan kasvojen edessä. Nämä uskolliset kuuluivat 
siihen kelpo jäännökseen, jonka välityksellä Her ran ikuinen 
t a rko i tus lopullisesti täyttyisi. 
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KANSALLINEN 

LUOPUMUS 

Jerobeamin kuolemasta lähtien aina siihen asti, jolloin Elia 
i lmaantui Ahabin eteen, Israelin kansa rappeutui hengellisesti 
koko a jan . Kun hall i ts i joina oli miehiä, jo tka eivät pelänneet 
He r r aa vaan ott ivat käytäntöön vieraita pa lvontamuoto ja , 
kansan enemmistö kadot t i piankin käsityksensä velvollisuudes-
taan palvella elävää Jumalaa ja omaksui monia epä jumala in 
palvontaan liittyviä tapoja . 

Naadab, Jerobeamin poika, hallitsi Israelia vain m u u t a m a n 
kuukauden. Hänen paheellinen uransa katkesi äkisti , kun yksi 
hänen sotapääll iköistään, Baesa, teki salaliiton hän tä vastaan ja 
otti vallan käsiinsä. Hän surmas i Naadabin ja kaikki hänen 
jälkeläisensä »Herran sanan mukaan, jonka hän oli puhunu t 
palvelijansa, siilolaisen Ahian, kaut ta — niiden syntien tähden, 
jo tka Jerobeam oli tehnyt ja joilla hän oli saa t t anu t Israelin 
tekemään syntiä» (1 Kun. 15: 29, 30). 

Näin tuhoutui Je robeamin suku. Hänen a lo i t tamansa epä-
jumala in palvonta oli saanut taivaan langet tamaan sen har joi t ta-
jille rangais tus tuomionsa. Siitä huol imat ta seuranneet hall i ts i jat 
— Baesa, Eela, S imri ja Omri — jatkoivat lähes nel jänkymme-
nen vuoden a jan samaa paheell isuuden kohta lokas ta menoa . 

Pääosan tästä Israel in luopumuksen a ja s t a Aasa hallitsi 
Juudan val takuntaa. Monet vuodet »Aasa teki sitä, mikä oli 
hyvää ja oikeata Her ran , hänen Jumalansa , silmissä. H ä n poisti 
vieraat al t tari t ja uhr ikukkula t , murskas i pa tsaa t ja hakkasi 
maahan asera-karsikot. Ja hän kehott i Juudaa e t s imään Her raa , 
heidän isiensä Jumalaa , ja nouda t t amaan lakia ja käskyjä . Ja 
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kaikista Juudan kaupungeis ta hän poisti uhr ikukkula t ja aurin-
gonpatsaat , ja val takunnassa oli rauha hänen aikanansa» 
(2 Aikak. 14: 2—5). 

Aasan usko joutui kovalle koetukselle, kun »etiopialainen 
Serah lähti heitä vastaan sotajoukol la , jossa oli miehiä tuhannen 
tuha t t a ja sotavaunuja kolmesataa» ( jae 9), ja hyökkäsi hänen 
maahansa . Vaikka Aasa oli r aken tanu t »varustet tuja kaupunke ja 
Juudaan» ja ympäröinyt ne »muureilla ja torneilla, ovilla ja 
salvoilla», ja vaikka hänen hyvin har jo i te tu t joukkonsa »olivat 
so taurhoja» , ei hän tässä ahdingossaan tu rvau tunut niihin. 
Kuninkaan turvana oli H e r r a Sebaot, jonka nimessä Is rae l oli 
ennenkin niin ihmeellisesti selviytynyt vaikeuksista. H ä n asetti 
joukkonsa sotar in taan ja huus i sit ten avukseen Jumalaa . 

Sotaa käyvät a rmei ja t olivat nyt vastakkain. Her raa palvele-
vat joutuivat nyt anka raan kokeeseen. Oliko jokainen synti 
tunnus te t tu? Luott ivatko J u u d a n miehet täysin Jumalan vapaut-
tavaan voimaan? Tällaisia a j a tuks ia heidän pääll ikkönsä mietti-
vät. Inhimillisesti katsoen tuo valtava Egyptin a rmei ja saat toi 
pyyhkäistä kaiken tieltään. Mut ta rauhan aikana Aasa ei ollut 
tavoitellut naut in toa ja huvi tuksia vaan oli va rus tau tunu t 
kaiken varalle. Hän oli ha r jo i t t anu t joukkonsa sotakuntois iksi 
ja koe t tanut saada kansansa e lämään sovussa Jumalan kanssa . 
Ja vaikka hänen joukkonsa nyt olivatkin vihollista vähälukui-
semmat , hän oli ki innit tänyt luot tamuksensa Jumalaan eikä 
sallinut uskonsa hor jua . 

Ets i t tyään Her raa menestyksen päivinä kuningas saat to i nyt 
tu rvau tua häneen vastoinkäymisten tullessa. Hänen rukoukses-
taan ilmeni, ettei Jumalan ihmeellinen voima ollut hänelle 
vierasta. »Herra, sinä yksin voit auttaa», hän rukoili, »taistelussa 
voimallisen ja voimat toman välillä. Auta meitä, Her ra , meidän 
Juma lamme, sillä s inuun me tu rvaudumme ja sinun nimessäsi 
me o lemme tulleet tä tä suu r t a joukkoa vastaan. Her ra , sinä olet 
meidän Jumalamme; älä salli ihmisen päästä voitolle sinusta» 
( j ae 11). 

Aasan rukoukseen voi jokainen krist i t ty sopivasti yhtyä. 
Meilläkään ei ole taistelu ver ta ja lihaa vastaan vaan hall i tuksia 
vastaan, val toja vastaan ja pahuuden henkiolentoja vas taan 
ta ivaan avaruuksissa (ks. Ef . 6: 12). E lämän taistelussa meidän 
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vas tassamme on pahuuden voimia, jo tka ovat jä r jes täytyneet 
vas tus tamaan oikeutta. E m m e voi kiinnit tää to ivoamme ihmi-
seen vaan elävään Jumalaan . Uskossamme täysin varmoina 
saamme odottaa hänen liit tävän kaikkivaltansa inhimillisiin 
ponnis tuks i imme nimensä kunniaksi . Hänen vanhurskau tensa 
sota-asussa voimme voit taa jokaisen vihollisen. 

Kuningas Aasan usko tuli merkit tävällä tavalla palki tuksi . 
»Herra antoi Aasan ja Juudan voittaa etiopialaiset, ja etiopialai-
set pakenivat . Ja Aasa ja väki, joka oli hänen kanssansa , ajoivat 
heitä takaa Gerari in saakka. Ja etiopialaisia kaa tu i niin pal jon, 
ettei heistä jäänyt ketään henkiin, sillä Her ra ja hänen sota-
joukkonsa tuhosivat heidät» (2 Aikak. 14: 12,13). 

Juudan ja Benjaminin voitokkaiden joukkojen palatessa 
Jerusalemiin »Jumalan henki tuli Asarjaan, Oobedin poikaan. 
Hän meni Aasaa vastaan ja sanoi hänelle: 'Kuulkaa minua, 
Aasa ja koko Juuda ja Benjamin . Her ra on teidän kanssanne, 
kun te olette hänen kanssansa; ja jos häntä etsi t te, niin te 
löydätte hänet, m u t t a jos hylkäät te hänet , niin hän hylkää teidät. 

Mutta te olkaa lu ja t ä lkääkä antako kä t tenne vaipua, sillä 
teidän työllänne on palkkansa '» (2 Aikak. 15: 1 ,2 ,7 ) . 

Suurest i rohkais tuneena näistä sanoista Aasa aloitti toisen 
uskonpuhdis tuksen Juudassa . Hän »toimitti pois i l jetykset koko 
Juudan ja Benjaminin maas ta ja niistä kaupungeista , jo tka hän 
oli valloittanut E f ra imin vuoris tosta , ja uudist i H e r r a n al t tar in, 
joka oli Her ran eteisen edessä. 

»Ja hän kokosi koko Juudan ja Benjaminin ja myöskin heidän 
luonaan asuvat muukala ise t , jo tka olivat tulleet Ef ra imis ta , 
Manassesta ja Simeonista, sillä monet olivat siirtyneet Israel is ta 
hänen luokseen nähtyänsä , et tä Herra , hänen Jumalansa , oli 
hänen kanssaan. Ja he kokoontuivat Jerusalemiin Aasan viiden-
nentoista hall i tusvuoden kolmannessa kuussa ja uhras ivat sinä 
päivänä Herral le saaliista, minkä he olivat tuoneet , seitsemän-
sataa raavasta ja se i t semäntuhat ta lammasta . Ja he tekivät 
liiton, että etsisivät Her raa , isiensä Jumalaa, kaikesta sydämes-
tään ja kaikesta sielustaan, ja löysivät hänet ; niin Her ra 

soi heidän päästä r auhaan joka taholta» ( jakeet 8—12,15). 
Pi tkän ja uskollisen palveluskautensa aikana Aasa teki vain 

muu tamia virheitä sellaisina aikoina, jolloin ei täysin luot tanut 
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Jumalaan . Niinpä ker ran Israel in kuningas hyökkäsi J u u d a a n ja 
valloitti l innoitetun Raaman kaupungin, jonne Jerusa lemis ta 
oli ma tkaa vain va jaa t kymmenen kilometriä. Tällöin Aasa yri t t i 
selviytyä ti lanteesta l i i t toutumalla Syyrian kuninkaan Benha-
dadin kanssa. Mutta kun Aasa ei turvautunut yksin Juma laan 
t änä hädän hetkenä, tuli p ro fee t t a Hanani hänen luokseen ja 
nuhtel i häntä ankarast i : 

»Koska sinä turvaudui t Aramin kuninkaaseen etkä turvautu-
nu t Her raan , Jumalaasi , sentähden on Aramin kuninkaan sota-
joukko päässyt sinun käsistäsi . Eikö etiopialaisia ja liibyalaisia 
ollut suur i sota joukko, eikö heillä ollut hyvin pal jon so tavaunu ja 
ja ra tsumiehiä? Mutta koska sinä turvaudui t Her raan , antoi hän 
heidät sinun käsiisi. Sillä H e r r a n silmät ta rkkaavat kaikkea 
maa ta , et tä hän voimakkaast i aut tais i niitä, jo tka ovat ehyellä 
sydämellä antautuneet hänelle. Tässä sinä teit tyhmäst i , sillä 
t ä s tä lähtien on sinulla yhä oleva sotia» (2 Aikak. 16: 7—9). 

Sen s i jaan että olisi t ekemänsä virheen johdosta nöyrtynyt 
Juma lan edessä »Aasa vihastui näk i jään ja panet t i hänet vanki-
laan, sillä niin vihoissaan hän oli hänelle tästä. Myöskin muuta-
mille muille kansas ta Aasa siihen aikaan teki väkivaltaa» 
( j ae 10). 

»Kolmantenakymmenentenä yhdeksäntenä hal l i tusvuotenaan 
Aasa sairastui jaloistaan, ja hänen taut insa yltyi hyvin kovaksi. 
Mut ta taudissaankaan hän ei etsinyt Herraa , vaan lääkärei tä» 
( jae 12). Kuningas kuoli 41. hal l i tusvuotenaan, ja hänen poikansa 
Joosafa t tuli kuninkaaksi hänen jälkeensä. 

Kaksi vuotta ennen Aasan kuolemaa tuli Ahab Israelin kunin-
kaaksi . Alusta alkaen sai Jumalas t a luopuminen hänen a ikanaan 
ke r ras saan outoja ja hirvit täviä piirteitä. Hänen isänsä Omri, 
Samar ian perus ta ja , »teki sitä, mikä on pahaa Her ran silmissä, 
teki enemmän pahaa kuin kaikki hänen edeltäjänsä» ( I K u n . 
16: 25), mu t t a Ahabin synnit olivat vielä suuremmat . Hänelle 
»ei ollut siinä kylliksi, et tä h ä n vaelsi Jerobeamin, Nebatin po jan , 
synneissä», vaan hän »teki vielä pa l jon muu ta ja vihoitti Her raa , 
Israel in Jumalaa, enemmän kuin kukaan niistä Israelin kunin-
kaista , jo tka olivat olleet ennen häntä» ( jakeet 31, 33). H ä n ei 
tyytynyt vain nouda t t amaan Beetelissä ja Daanissa ha r jo i t e t t u j a 
pa lvontamenoja , vaan johti kansan mi tä syvimpään pakanuuteen 

[113—114] 79 



Profeetat ja kuninkaat 

ottamalla julkeasti Baalin palvonnan Her ran palvelemisen 
tilalle. 

Ahab »otti myös vaimokseen Iisebelin, siidonilaisten kunin-
kaan» ja Baalin ylipapin »Etbaalin tyt tären, ja rupesi palvele-
m a a n Baalia ja k u m a r t a m a a n sitä. Ja hän pystyt t i a l t tar in 
Baalille Baalin temppeli in, jonka hän oli rakentanut Samariaan» 
( jakeet 31,32). 

Ahab ei pannut Baalin palvontaa alulle vain pääkaupungissa 
vaan rakensi Iisebelin johdolla pakana-alt tarei ta niin, et tä niitä 
oli »uhrikukkuloil la ja kummui l la ja jokaisen viheriän puun 
alla» (2 Aikak. 28: 4). Ympäröivien lehtojen suojassa papit ja 
m u u t t ämän viettelevän epäjumalanpalveluksen kanna t t a j a t 
har jo i t t iva t turmiollisia menojaan , kunnes miltei koko Israel 
seurasi Baalia. »Ei ole ollut ketään, joka olisi niin myynyt itsensä 
tekemään sitä, mikä on pahaa Her ran silmissä, kuin Ahab, kun 
hänen vaimonsa Iisebel vietteli häntä . Hän teki ylen kauhista-
vasti, kun lähti s eu raamaan kivijumalia, aivan ni inkuin amori-
laiset tekivät, jo tka H e r r a karkoi t t i israelilaisten tieltä» (1 Kun. 
21: 25,26). 

Ahab oli siveellisesti heikko. Hänen avioliittonsa t a r m o k k a a n 
ja t emperament ikkaan m u t t a epäjumal ia palvovan naisen 
kanssa koitui tuhoisaksi sekä hänelle itselleen et tä koko kan-
salle. Per iaa t tee t tomana hänellä ei ollut kovinkaan selvää käsi-
tystä siitä, mikä oli oikeaa, ja niin pääsi päät täväinen Iisebel 
helposti muovaamaan hänen luonnet taan. Luonnos taan itsek-
käänä hän ei kyennyt a rvos tamaan Jumalan a rmoa Israelia 
kohtaan eikä omia velvoituksiaan valitun kansan var t i j ana ja 
joh ta jana . 

Ahabin hall innon vahingollisen vaikutuksen alaisena Israel 
loitontui kauas elävästä Jumalas ta , ja sen jumalanpalvelus 
turmel tui . Vuosien mi t t aan he olivat menet täneet käsi tyksensä 
kunnioi tuksesta ja jumalanpelosta , ja nyt ei enää näyt tänyt 
olevan ketään, joka olisi uska l tanut vaarantaa henkeään ryhty-
mällä avoimesti vas tus tamaan vallitsevaa jumala t tomuut t a . 
Luopumuksen synkkä v a r j o peitti koko maan . Baalien ja 
Astarten patsai ta oli kaikkialla samoin kuin epä jumala in 
temppelei tä ja uhr i lehtoja , joissa noita ihmisten kä t ten töitä 
kumarre t t i in . Väärille jumali l le pol te t tu jen uhr ien savut pilasi-

8 0 [ 1 1 4 - 1 1 5 ] 





Kansallinen luopumus 

vat i lman. Kukkulat ja laaksot kaikuivat, kun pakanapap i t 
juovuspäissään hoilasivat uhra tessaan auringolle, kuulle ja 
tähdille. 

Iisebel ja hänen juma la t toma t pappinsa saivat opete tuksi 
kansalle, et tä pystytetyt epä jumalankuva t olivat todellisia 
jumalia , jo tka salaperäisellä voimallaan hallitsivat maan , tulen 
ja veden alkuaineita. Kaikki taivaan runsaat annit — solisevat 
puro t , virtaavat joet, virvoit tava kaste ja sadekuurot , jo tka 
rehevöittivät ketojen kasvun — selitettiin Baalin ja Astar ten 
ansioksi. Näin unohdet t i in kokonaan Jumala , jolta jokainen 
hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee. Kansa unoht i , e t tä 
k u m m u t ja laaksot, virrat ja vetten lähteet olivat kaikki elävän 
Juma lan kädessä ja et tä hän hallitsi aurinkoa, taivaan pilviä ja 
kaikkia luonnon voimia. 

Uskollisten sanansaa t ta j iensa välityksellä Her ra lähetti toistu-
via varoi tuksia luopuneelle kuninkaal le ja kansalle, m u t t a nämä 
nuhteen sanat kaikuivat kuuroi l le korville. Turhaan vakuut t ivat 
nuo innoitetut sanansaa t ta ja t , e t tä Her ra oli Israelin a inoa oikea 
Jumala . Turhaan he ylistivät niitä lakeja, joita hän oli an tanu t 
heille. Pakanall isten pa lvontamenojen loiston ja viehätyksen 
lumoissa kansa seurasi kun inkaan ja hänen hovinsa es imerkkiä 
ja an tau tu i aistillisen palvonnan huumaaviin ja alentaviin nau-
tintoihin. Sokeassa hurmiossaan he hylkäsivät Jumalan ja hänen 
palvelemisensa. Heidän armoll isest i saamansa valo oli muut-
tunut pimeydeksi. Jalo kul ta oli h immentynyt . 

Miten olikaan Israelin lo is tokkuus hävinnyt! Koskaan aikai-
semmin ei Jumalan valittu kansa ollut va jonnut niin syvälle 
luopumukseen. Maassa oli »neljäsataa viisikymmentä Baalin 
profee t taa ja nel jäsataa Aseran profeet taa» (1 Kun. 18: 19). Vain 
Jumalan ihmeitätekevä voima saat toi pelastaa kansakunnan 
lopulliselta tuholta. Israel oli ehdoin tahdoin e ro t t au tunu t 
Her ras ta , mut ta laupeudessaan hän yhä ikävöi syntiin harhau-
te t tu ja . Pian hän lähettäisi heille yhden voimallisimmista profee-
tois taan, jonka toiminta palaut ta is i monet vielä kuuliaisiksi 
heidän isiensä Jumalalle. 
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10. 

TISBELÄINEN 
ELIA 

Gileadin vuoristossa, Jo rdan in itäpuolella, asui Ahabin päivinä 
uskon ja rukouksen mies, jonka toiminnan oli m ä ä r ä pysähdyt-
tää luopumuksen nopea leviäminen Israelissa. Tisbeläinen Elia 
oli kaukana tunnetuis ta kaupungeis ta ja vailla mi tään arvo-
asemaa. Hän ryhtyi kui tenkin tehtäväänsä luot taen siihen, et tä 
Jumala suunni te lmansa mukaisest i valmistaisi t ietä hänen 
edellään ja antaisi hänen työlleen täyden menestyksen. Hänen 
puheensa oli uskon ja voiman täyt tämää, ja hän omist i koko 
elämänsä olojen uudis tamiseen. Erämaassa huutavan äänellään 
hän nuhteli synnistä ja t o r j u i etenevää pahuut ta . Mut ta vaikka 
hän lähestyikin kansaa synnistä nuhtelevana, hänen sanomansa 
ta r jos i samalla Gileadin palsamia kaikille synninsairaille, jo tka 
halusivat paran tua . 

Nähdessään Israelin vajoavan yhä syvemmälle epä jumala in 
palvontaan Elia sekä huolestui mielessään et tä vihastui. Jumala 
oli suor i t tanut suur ia t eko ja kansansa hyväksi. Hän oli vapaut-
tanut heidät o r juudes ta ja an tanu t »heille pakanain maa t , 
e t tä he noudat tais ivat hänen käskyjänsä ja ottaisivat hänen 
laeistansa vaarin» (Ps. 105: 44,45). Mutta H e r r a n hyvää tekevät 
suunni te lmat olivat miltei tyystin unohdetu t . Epäusko oli 
nopeast i e ro t tamassa vali t tua kansaa sen voiman Alkulähteestä. 
Kun Elia vuoris toon vetäytyneenä tarkkaili t ä tä luopumusta , se 
suret t i häntä kovin. Sieluntuskassaan hän rukoili Jumalaa 
pysäyt tämään tuon ke r ran suosimansa kansan huonon vaelluk-
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sen ja tarvi t taessa rankaisemaankin sitä, jo t ta se oppisi näke-
m ä ä n oikeassa valossaan i r ro t tau tumisensa taivaan Jumalas ta . 
H ä n toivoi heidät saa te t tavan parannukseen ennen kuin he 
menisivät pahuudessaan niin pitkälle, että Her ran olisi pakko 
perä t i hävit tää heidät. 

Elia sai vastauksen rukoukseensa . Monesti toistetuilla vetoo-
muksil la , vakavilla nuhteil la ja varoituksilla ei Israel ia ollut 
saa tu parannukseen. Nyt oli tul lut aika, jolloin Juma lan täytyi 
puhutel la heitä rangaistustuomioil la . Koska Baalin palvoja t 
väitt ivät, et tä taivaan lahja t , kas te ja sade, eivät tulleet Her ra l ta 
vaan olivat hallitsevien luonnonvoimien vaikutusta ja et tä 
aur ingon luova voima r ikas tu t t i m a a n ja sai kaiken kasvamaan 
runsaast i , Jumala sallisi k i rouksensa kohdata raskaana tuota 
saas tu te t tua maata . Israelin luopuneille heimoille näytettäisi in, 
mi ten mieletöntä on luot taa Baalin voimaan, kun oli kyse ajalli-
sista siunauksista. Ennen kuin he kääntyisivät katuvina Juma lan 
puoleen ja tunnustaisivat hänet kaiken siunauksen lähteeksi, ei 
m a a saisi kaste t ta eikä sadet ta . 

Elialle uskott i in t ämän taivaallisen tuomiosanoman julistami-
nen Ahabille. Hän ei pyrkinyt He r r an sanansaa t ta jaks i , vaan 
H e r r a n sana tuli hänelle. Tavoitellessaan vain Jumalan kunniaa 
hän ei epäröinyt totella Juma lan käskyjä , vaikka jumala ton 
kuningas hänet siitä syystä tuhoaisikin nopeasti . Profee t ta lähti 
heti ma tkaan ja kulki yötä päivää, kunnes saapui Samar iaan . 
Palatsissa hän ei pyydellyt puheillepääsyä eikä jäänyt odotta-
m a a n muodoll is ta esittelyä. Sen a j a n profeetoille tavalliseen 
ka rkeaan asuun pue t tuna hän pääsi näköjään h u o m a a m a t t a 
var t i joiden ohi ja seisoi he tk is tä myöhemmin hämmäs tyneen 
kuninkaan edessä. 

Elia ei pyydellyt anteeksi odot tamatonta i lmaantumis taan . 
Israel in kuningasta Suurempi oli käskenyt hänen esi t tää sano-
man . Elia kohott i kätensä ta ivasta kohti ja vakuut t i juhlall isesti 
elävän Jumalan nimeen, e t tä Korke imman rangais tus kohtaisi 
Israelia. »Niin to t ta kuin Her ra , Israelin Jumala , elää, jonka 
edessä minä seison», hän julisti , »näinä vuosina ei tule kas te t ta 
eikä sadet ta muuto in kuin minun sanani kautta.» 

Elia saattoi esi t tää sanomansa vain siksi, e t tä hän uskoi lu jas t i 
Juma lan sanan pe t t ämä t tömään voimaan.(Ellei hän olisi ehdot-
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tomas t i luot tanut Her raan , jo ta hän palveli, ei hän olisi koskaan 
toht inut tulla Ahabin puheille. Matkallaan Samar iaan Elia oli 
s ivuut tanut vuolaita vir toja , vihannoivia kukkuloi ta ja mahtavia 
metsiä, joihin kuivuus ei näyt tänyt yltävän. Koko luonto näytti 
olevan kauneuden kukois tuksessaan. Profeet ta olisi voinut 
kummastel la , miten nuo alati virtaavat joet saat toivat kuivua tai 
nuo vehreät kukkula t ja laaksot lakastua kuivuuden kärventä-
minä. Mutta hän to r ju i mielestään kaikki epäuskoiset a ja tukse t . 
Hän uskoi täysin siihen, e t tä Jumala nöyryyttäisi luopuneen 
Israelin ja saattaisi sen rangaistuksi l laan ka tumaan . Taivas oli 
an tanu t käskynsä, eikä Jumalan sana voinut raueta tyhji in. 
Henkensä uhallakin Elia täyt t i pelot tomast i tehtävänsä . Kuin 
sa lamana kirkkaal ta taivaalta iskeytyi lähestyvän tuomion 
sanoma jumala t toman kuninkaan korviin. Mutta ennen kuin 
Ahab pystyi to ipumaan hämmäs tykses tään tai laa t imaan vas-
taus ta , Elia poistui yhtä äkist i kuin oli tullutkin, j ä ä m ä t t ä katse-
lemaan sanomansa vaikutusta . He r ra kävi hänen edellään tietä 
avaten ja käski profee t taa : »Mene pois täältä ja käänny i tään 
päin ja kätkeydy Keri t in purolle, joka on Jordan in itäpuolella. 
Sinä saat juoda puros ta , ja minä olen käskenyt kaarneiden 
elät tää sinua siellä.» 

Kuningas koetti kaikin keinoin saada selville El ian olinpaikan, 
m u t t a profeet taa ei löytynyt. Vihoissaan sanomasta , joka oli 
lakkaut tanut taivaan siunaukset , kuningatar Iisebel neuvotteli 
tuo ta pikaa Baalin pappien kanssa, ja niin he yhdessä kirosivat 
p rofee tan ja uhmasivat H e r r a n vihaa. Mutta t u rhaan he haeske-
livat häntä , joka oli ennus tanu t heille onnet tomuut ta ; hän ei ollut 
löydettävissä. He eivät liioin pystyneet p i tämään omana tieto-
naan sitä tuomion jul is tusta , joka oli lausuttu vallalla olevasta 
luopumukses ta . Elia oli paheksunut Israelin syntejä ja ennus-
tanut pikaisesti lähestyvää rangaistusta , ja uut inen täs tä levisi 
nopeast i kaut ta maan . Muutamissa se herät t i pelkoa, mu t t a 
yleensä tuohon taivaalliseen sanomaan suhtaudut t i in ivaten ja 
pi lkaten. 

Profee tan sanat alkoivat heti to teutua. Ne jo tka kä rkkä immin 
ilkkuivat onne t tomuuden a ja tus tak in , saivat pian vakavaa miet-
t imistä: virvoittavan kas teen ja sateen puut tuessa m a a kuivui 
jo muu tamassa kuukaudessa , ja kasvillisuus lakastui . Ajan 
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mit taan vesi alkoi vähetä sellaisissakin virroissa, joiden ei 
t iedetty koskaan ehtyneen, ja pu ro t alkoivat kuivua. Kuitenkin 
j oh t a j a t kehottivat kansaa luo t tamaan Baalin voimaan ja pitä-
m ä ä n Elian ennustus ta turhanpäiväisenä puheena. Papit väittivät 
i tsepintaisesti , e t tä sadekuuro t lankesivat Baalin voimasta . He 
yllyttivät kansaa olemaan pe lkäämät tä Elian Jumalaa ja vapise-
m a t t a hänen sanaansa. He väittivät, että Baal tuot t i sadon 
a ikanansa ja huolehti niin ihmisis tä kuin eläimistäkin. 

Ahab in Jumalal ta saama sanoma antoi Iisebelille ja hänen 
papeilleen sekä kaikille Baalin ja Aseran seuraaji l le t i laisuuden 
koetella jumaliensa voimaa ja jos mahdoll ista osoi t taa Elian 
sanat vääriksi. Elian ennus tus oli yksinään satojen epä jumal ia 
kumar tav ien pappien vakuut te lu ja vastassa. Jos Baal, vastoin 
p rofee tan julistusta, saat toi vielä antaa kastet ta ja sadet ta , 
mikä saisi virrat edelleen juoksemaan ja kasvillisuuden viheriöi-
mään , niin kumar takoon Israel in kuningas häntä ja sanokoon 
kansa , et tä hän on Jumala . 

Päät täneinä pi tää kansan petet tynä Baalin papit uhraava t 
edelleen jumalilleen ja rukoilevat yötä päivää niitä virvoitta-
m a a n maata . Kallishintaisilla uhri lahjoil la papit koet tavat 
lepyttää jumal tensa vihaa. He puuhailevat pakana-al t tareidensa 
ympäri l lä niin innokkaast i ja kestävästi , et tä se olisi ansa innut 
pa remmank in asian, ja rukoilevat har taas t i sadetta. I l ta toisensa 
jälkeen heidän huuto jaan ja pyyntöjään kuullaan tuon tuomi tun 
m a a n eri tahoilla. Mut ta päivällä ei i lmaannu yhtään pilveä 
pe i t t ämään auringon paahtavia säteitä. Ei vähinkään kaste tai 
sade virkistä janoista maa ta . H e r r a n sanaa ei muu ta mikään, 
mi tä Baalin papit saat tavat tehdä. 

Kuluu vuosi eikä vieläkään ole saatu yhtään sadetta . Maa on 
kuin tulen korventama. Paahtava helle tuhoaa senkin vähän, 
mi tä kasvill isuudesta on jäänyt jäljelle. Virrat kuivuvat. 
Ammuvat ka r j a l aumat ja määkivät lammaslaumat vaeltelevat 
hädissään sinne tänne. Kukois taneet kedot ovat muu t tunee t 
polt taviksi e rämaan hiekka-aavikoiksi, lohdut tomaksi autio-
maaksi . Epä jumal ien palvontaan omistetut lehdot ovat lehdet-
tömiä. Kolkoiksi luonnon luurangoiksi kuihtuneet me t sän puu t 
eivät t a r j oa mi tään var joa . I lma on kuivaa ja tukahdut tavaa . 
Hiekkamyrskyt sokaisevat si lmät ja miltei salpaavat hengityk-
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sen. Kukoistaneet kaupungi t ja kylät ovat muut tunee t murheen 
tyyssijoiksi. Ihmisiä ja eläimiä kuolee pelot tavassa määr in 
nälkään ja janoon. Nälänhätä kaikkine kauhuineen lähestyy yhä 
lähemmäksi . 

Näistä Jumalan voiman todisteista huol imat ta israelilaiset 
eivät tehneet pa rannus ta eivätkä oppineet sitä läksyä, jonka 
Jumala halusi heidän oppivan. He eivät käsi t täneet , e t tä hän 
joka loi luonnon, myös valvoo sen lakeja ja voi käyt tää niitä 
joko siunaukseksi tai t uo t t amaan tuhoa. Ylpeinä ja väärän 
jumalanpalveluksensa tenhoamina he eivät halunneet nöyrtyä 
Jumalan väkevän käden alle vaan alkoivat etsiä jo takin muu ta 
syytä kärs imystensä a iheut ta jaks i . 

Iisebel kieltäytyi ehdot tomas t i tunnus tamas ta kuivuut ta Her-
ran rangaistustuomioksi . H ä n oli lujast i pää t tänyt u h m a t a 
taivaan Jumalaa ja yhtyi miltei koko Israelin kanssa syyt tämään 
Eliaa heidän ku r juu tensa a iheut ta jaksi . Eikö hän ollut pahek-
sunut heidän pa lvontamenojaan? Hän väitti, e t tä heidän jumal-
tensa viha lakkaisi ja heidän vaikeutensa loppuisivat, jos vain 
Elia saataisiin pois tieltä. 

Kuningat taren yl lyt tämänä Ahab lähetti miehensä entistä 
t a rkemmin ets imään profee tan piilopaikkaa. Hän lähetti sanan-
saa t ta j ia sekä kaukana et tä lähellä oleviin val takunti in tiedus-
telemaan miestä, jo ta hän vihasi mu t t a samalla pelkäsi. Saadak-
seen t ämän ets innän mahdol l i s imman perusteelliseksi hän vaati 
näi tä valtakuntia valalla vahvis tamaan sen, ettei siellä t iedetty 
mi tään profeetan ol inpaikasta. Mutta etsiskely ei tuo t tanu t 
tulosta. Profeet ta oli tu rvassa sen kuninkaan pahuudel ta , jonka 
synnit olivat langettaneet m a a n ylle hänen loukkaamansa Juma-
lan tuomion. 

Epäonnis tu t tuaan Eliaa vastaan suunnatuissa yri tyksissään 
Iisebel päät t i kostoksi su rmau t t aa kaikki Israel issa olevat 
He r r an profeetat . Ketään ei saanut jä t tää henkiin. Tuo raivoisa 
nainen todella toteut t i aikeensa, ja seuranneessa verilöylyssä 
mone t Jumalan palvelijat saivat surmansa . Kaikki eivät kuiten-
kaan tuhoutuneet . Obadja , Ahabin palatsin pääll ikkö ja Her raa 
pelkääväinen mies, oli näet oman henkensä uhalla »ot tanut sata 
profee t taa ja pi i lot tanut heidät luolaan, vi is ikymmentä kerral-
laan, ja elättänyt heitä leivällä ja vedellä» (1 Kun. 18: 4). 
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Nälänhädän toinen vuosi kului, eikä a rmot tomal ta taivaalta 
näkynyt merkkiäkään sateesta. Kuivuus ja nälänhätä ja tkoivat 
hävi tystään koko val takunnassa . Voimatta lievittää lastensa 
kärs imyksiä isien ja äitien oli pakko nähdä heidän kuolevan. 
Siitä huol imat ta kieltäytyi yhä luopumuksen tilassa ollut Israel 
sydämestään nöyr tymästä Juma lan edessä. Israelilaiset napisivat 
edelleen sitä miestä vastaan, jonka sana oli tuo t tanut heidän 
kärs i t täväkseen t ämän hirvi t tävän rangaistuksen. He eivät näyt-
täneet pystyvän havai t semaan kärs imyksessään ja ahdingossaan 
jumalal l is ta pa rannusku t sua ja asiaan puu t tumis ta heidän 
pelastamisekseen yl i t tämästä kohtalokkaast i taivaan anteeksi-
annon ra jaa . Israelin luopumus oli kaikkia nälänhädän moninai-
sia kauhu jak in pelot tavampi paha. Jumala koetti vapaut taa 
kansan harhakäsi tyksis tä ja saada sen ymmär t ämään olevansa 
vas tuussa hänelle, jolta he olivat saaneet e lämän ja kaiken 
muunk in . Hän koett i au t t aa hei tä saamaan takaisin menettä-
m ä n s ä uskon, ja siksi hänen oli pakko saat taa heidät vaikeaan 
ahdinkoon. 

»Olisiko minulle mieleen juma la t t oman kuolema, sanoo Her ra , 
Her ra ; eikö se, et tä hän kääntyy pois teiltänsä ja elää? 
Hei t täkää pois pääl tänne kaikki syntinne, joilla te olette rikko-
neet, ja tehkää itsellenne uusi sydän ja uusi henki. Ja minkä-
tähden te kuolisitte, Israelin heimo? Sillä ei ole minulle mieleen 
kuolevan kuolema, sanoo Her ra , Her ra . Siis kääntykää, niin 
te saa t te elää.» »Kääntykää, kääntykää pois pahoil ta teil tänne; 
ja minkä tähden te kuolisit te, Israel in heimo!» (Hes. 18: 23, 31, 
32; 33: 11). 

Jumala oli lähettänyt sanansaa t t a j i a Israeliin keho t t amaan 
kansaa pa laamaan kuuliaisuuteen. Jos he olisivat noudat tanee t 
näi tä vetoomuksia ja palanneet Baalin palvonnasta elävän 
Juma lan tykö, ei Elian tuomiosanomaa olisi koskaan annet tu . 
Mut ta nämä varoitukset , jo tka olisivat voineet olla e lämän 
tuoksu elämäksi, osoi t tautuivat olevan heille kuoleman h a j u 
kuolemaksi . Ylpeydessään loukkaantuneina he olivat vihastuneet 
sanansaa t ta j i in ja tunsivat nyt s i lmitöntä vihaa profee t ta Eliaa 
kohtaan . Jos he vain saisivat hänet käsiinsä, he ilomielin luovut-
taisivat hänet Iisebelille — ikään kuin he vaimentamalla hänen 
äänensä voisivat estää hänen sano jaan täyt tymästä! Onnetto-
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muuden uhatessakin he palvelivat edelleenkin epä jumal ia , mikä 
vain antoi l isäperustet ta niille tuomioille, joi ta taivas oli langet-
tanut maalle. 

Lyöty Israel saat toi pa ran tua vain yhdellä keinolla — käänty-
mällä niistä synneistä, jo tka olivat aiheuttaneet heille Kaikki-
valtiaan kur i tuksen, ja kääntymäl lä Her ran puoleen ehyin 
sydämin. Heille oli vakuute t tu : »Jos minä sul jen taivaan, niin 
ettei tule sadetta, jos minä käsken heinäsirkkain syödä maan 
tahi jos minä lähetän ru ton kansaani , mu t t a minun kansani , joka 
on otet tu minun nimiini, nöyrtyy, ja he rukoilevat ja etsivät 
minun kasvojani ja pa la java t pahoil ta teil tänsä, niin minä 
kuulen taivaasta ja annan anteeksi heidän syntinsä ja teen 
heidän maansa jälleen terveeksi» (2 Aikak. 7: 13,14). Tähän 
s iunat tuun lopputulokseen päästäkseen Jumala pidät t i heiltä 
kasteen ja sateen ra tkaisevan uskonpuhdis tuksen i lmenemiseen 
asti. 
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Jonkin aikaa Elia pysyi vuor is toon kätkeytyneenä Kerit in pu ron 
lähellä. Siellä häntä ruoki t t i in ihmeellisellä tavalla usei ta kuu-
kausia. Myöhemmin, kun pu ros t a loppui vesi ja tkuvan kuivuu-
den vuoksi, Jumala kehott i palveli jaansa hakeu tumaan tu rvaan 
pakanamaahan . Her ra sanoi: »Nouse ja mene Sarpat i in , joka 
on Siidonin aluetta, ja asetu sinne. Katso, minä olen käskenyt 
leskivaimon elättää sinua siellä.» 

Tämä vaimo ei ollut israelilainen. Hän ei ollut koskaan päässyt 
osal l is tumaan Jumalan vali tun kansan etuoikeuksista ja siunauk-
sista. Mut ta hän uskoi tosi Jumalaan ja oli vaeltanut sen valon 
mukaan , joka oli valaissut hänen polkuaan. Nyt kun Elian ei enää 
ollut turvall ista j äädä Israel in maahan , Jumala lähetti hänet 
t ä m ä n vaimon luo saamaan turvapaikan hänen kodissaan. 

»Niin hän nousi ja meni Sarpat i in . Ja kun hän tuli kaupungin 
portil le, niin katso, siellä oli leskivaimo keräi lemässä pui ta . Hän 
huusi tälle ja sanoi: 'Tuo minul le vähän vettä ast iassa juodak-
seni.' Kun hän meni hakemaan, huusi hän hänelle ja sanoi: 'Tuo 
minulle myös palanen leipää kädessäsi. '» 

Tässä köyhtyneessä kodissa tuntu i nälänhätä ankarana , ja 
per in vähiin huvenneet ruokavara t näyttivät tyystin loppuvan. 
El ian tulo juur i sinä päivänä, jolloin leski pelkäsi jou tuvansa 
luopumaan henkensä pi t imiksi käymästään taistelusta, koetteli 
äär immil leen hänen uskoaan elävään Jumalaan hänen tarpei-
densa täyt tä jänä . Mutta äär immäisessä puut teessaankin hän 
todist i uskos taan suostumal la muukalaisen pyynnöstä j a k a m a a n 
viimeisen leipäpalansa hänen kanssaan. 
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Elian pyydettyä leskeltä ruokaa ja juomaa t ä m ä vastasi: »Niin 
tot ta kuin Herra , s inun Jumalasi , elää, minulla ei ole leipä-
kakkuakaan , vaan a inoastaan kourall inen j auho ja ruukussa ja 
vähän öljyä astiassa. Ja katso, kerät tyäni par i puu ta minä menen 
leipomaan itselleni ja pojalleni, syödäksemme ja si t ten kuollak-
semme.» Silloin Elia sanoi hänelle: »Älä pelkää; mene ja tee, 
ni inkuin olet sanonut . Mut ta leivo minulle ensin pieni kalt iainen 
ja tuo se minulle. Leivo si t ten itsellesi ja pojallesi. Sillä näin 
sanoo Herra , Israelin Jumala : Jauhot eivät lopu ruukus ta , eikä 
öljyä ole puut tuva ast ias ta siihen päivään asti, jona H e r r a antaa 
sateen maan päälle.» 

Tätä suurempaa uskon koet ta ei olisi voitu vaatia. Leski oli 
tähänkin asti kohdellut kaikkia muukalaisia ystävällisesti ja 
auliisti. Väl i t tämättä siitä kärs imyksestä , mikä saat toi kohdata 
hän tä ja hänen lastaan, ja luottaen siihen, että Israel in Jumala 
täyttäisi hänen jokaisen tarpeensa, hän suoriutui täs tä vaikeim-
mas ta vieraanvaraisuuden kokeesta tekemällä »niinkuin Elia oli 
sanonut». 

Suurenmois ta oli t ämän foinikialaisen vaimon osoi t tama 
vieraanvaraisuus Jumalan profeetalle, mut ta suurenmoises t i 
tulivat myös hänen uskonsa ja anteliaisuutensa palkituiksi . »Ja 
hänellä sekä myös Elialla ja vaimon perheellä oli syötävää 
pi tkäksi aikaa. Jauho t eivät loppuneet ruukus ta , eikä öljyä 
puu t tunu t astiasta, sen H e r r a n sanan mukaan , jonka hän oli 
Elian kaut ta puhunu t . 

»Sen jälkeen vaimon, talon emännän, poika sairastui ; ja hänen 
taut insa kävi hyvin kovaksi, niin ettei hänessä enää ollut henkeä. 
Silloin vaimo sanoi Elialle: 'Mitä minulla on tekemis tä sinun 
kanssasi , Jumalan mies? Sinä olet tullut minun luokseni saat-
t amaan minun paha t tekoni muis toon ja tuo t t amaan kuoleman 
minun pojalleni. ' 

»Mutta hän sanoi hänelle: 'Anna poikasi minulle. ' Ja hän otti 
t ämän hänen sylistään ja vei hänet yl iskammioon, jossa asui, 
ja pani hänet vuoteellensa. Sitten hän o jen tau tu i po jan yli 
kolme ker taa [ j a ] huusi Her raa . Ja H e r r a kuuli Eliaa, 
ja po j an sielu tuli häneen takaisin, ja hän virkosi henkiin. 

»Ja Elia otti po j an ja toi hänet yl iskammiosta alas huoneeseen 
ja antoi hänet hänen äidillensä. Ja Elia sanoi: 'Katso, poikasi 
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elää. ' Niin vaimo sanoi Elialle: 'Nyt minä tiedän, et tä s inä olet 
Juma lan mies ja e t tä H e r r a n sana sinun suussasi on tosi.'» 

Sarpa t in leski jakoi kalt iaisensa Elian kanssa, ja vastapalve-
lukseksi hän ja hänen poikansa säilyivät hengissä. Juma la on 
luvannut suuren s iunauksen kaikille, jo tka koetusten ja puut teen 
aikana osoittavat myötä tun toaan ja antavat apuaan niille, jo tka 
ovat enemmän sen tarpeessa kuin he itse. Hän ei ole m u u t t u n u t . 
Hänen voimansa ei ole yh tään vähentynyt Elian a jois ta . Yhtä 
luotet tava on vielä tänäänkin Vapah ta j amme lausuma lupaus: 
»Joka profee tan ot taa tykönsä profee tan nimen tähden, saa 
p ro fee tan palkan» (Matt. 10: 41). 

»Älkää unhot tako vieraanvaraisuut ta ; sillä sitä osoi t tamalla 
m u u t a m a t ovat t ie tämät tään saaneet pi tää enkeleitä vierainaan» 
(Hebr . 13:2) . Nämä sanat eivät ole menet täneet vähääkään 
voimastaan a jan kuluessa. Taivaallinen I sämme aset taa yhä 
vieläkin lastensa polulle t i laisuuksia, jotka ovat ve rho t tu j a 
s iunauksia. Ne jo tka ot tavat vaar in näistä t i laisuuksista, saavat 
iloita suurest i . »Jos tar i tset elannostasi isoavalle ja ravitset 
vaivatun sielun, niin valkeus koi t taa sinulle pimeydessä, ja s inun 
pi lkkopimeäsi on oleva ni inkuin keskipäivä. Ja Her ra johda t t aa 
s inua alati ja ravitsee s inun sielusi kuivissa erämaissa ; hän 
vahvistaa sinun luusi, ja sinä olet oleva niinkuin runsaas t i 
kas te l tu puuta rha , niinkuin lähde, jos ta vesi ei koskaan puutu» 
(Jes. 58: 10,11). 

Nykyajan uskollisille palvelijoilleen Kris tus sanoo: »Joka ot taa 
minu t tykönsä, ot taa tykönsä hänet , joka on minut lähettänyt.» 
Ei yksikään hänen nimessään osoitet tu ystävällisyys jaa saa.-
m a t t a tunnus tus ta ja pa lkkaansa . Ja tähän samaan hellään 
huomioonsa Kris tus sulkee he ikoimmat ja vaa t imat tomimmat-
kin Jumalan perheestä. H ä n sanoo: »Ja kuka hyvänsä antaa 
yhdelle näistä pienistä» — niistä jo tka uskossaan ja Kr is tuksen 
tun temuksessaan ovat lasten kaltaisia — »maljallisen kylmää 
vettä, hänen juodaksensa, opetuslapsen nimen tähden, totisesti 
minä sanon teille: hän ei jää pa lkkaansa vaille» (Matt. 10: 40, 42). 

Kuivuuden ja nä länhädän pi tkinä vuosina Elia rukoil i har-
taast i , e t tä israelilaiset kääntyisivät epäjumalanpalvelukses taan 
kuuliaisiksi Jumalalle. Kärsivällisesti profeet ta odott i H e r r a n 
käden levätessä raskaana lyödyn m a a n yllä. Nähdessään puut-
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teen ja k u r j u u d e n l isääntyvän joka taholla h ä n oli pakah tua 
surus ta . Hän kaipasi voimaa, joka nopeasti a ikaansaisi uskon-
puhdis tuksen. Mut ta Jumala itse toteutt i suunni te lmaansa , eikä 
hänen palveli jansa voinut muu ta kuin edelleenkin rukoilla 
uskossa ja odot taa ra tkaisevan toiminnan alkamista . 

Ahabin aikana vallinnut luopumus oli seuraus ta vuosikausien 
pahanteosta . Askel askeleelta, vuosi vuodelta, Israel oli poiken-
nut oikealta tieltä. Sukupolvi toisensa jälkeen he olivat kieltäy-
tyneet tekemästä po lku ja suoriksi jaloilleen. Lopulta kansan 
suur i enemmistö oli jä t täytynyt pimeyden voimien valtaan. 

Noin vuosisata oli ku lunut siitä, kun Israel oli kuningas 
Daavidin hall i tuskaudella iloiten yhtynyt laulamaan ylistysvirsiä 
Korkeimmalle tunnus taen olevansa täysin r i ippuvainen hänen 
päivit täisistä a rmon osoituksistaan. Näin syvästi kunnioi t tavaa 
oli heidän laulunsa: 

»Sinä, meidän a u t u u t e m m e Jumala , 
aamun ja ehtoon ääret sinä täytät riemulla. 
Sinä pidät maas ta huolen, kastelet sen runsaast i , 
sinä teet sen ylen r ikkaaksi . 
Jumalan virta on vettä täynnä. 
Sinä valmistat heidän vil jansa, sillä niin sinä valmistat maan . 
Sinä kastelet sen vaot, sinä muhennat sen mul tapaaku t , 
sadekuuroil la sinä sen pehmi tä t ja siunaat sen laihon. 
Sinä kaunis ta t vuoden hyvyydelläsi, 
ja s inun askeleesi t iukkuvat l ihavuutta. 
E r ä m a a n lai tumet t iukkuvat , 
ja kukkulat vyöttäytyvät r iemuun. 
Kedot verhoutuvat lammaslaumoihin , ja vil ja pei t tää 

laaksot. 
Riemuitaan ja lauletaan!» 

Psalmi 65: 6, 9—14. 

Silloin Israel oli tunnus tanu t Jumalalle: »Sinä asetit m a a n 
perustuksillensa.» He ilmaisivat uskonsa laulamalla: 

»Sinä peitit sen syvyyden vesillä kuin vaatteella: 
vuoria ylempänä seisovat vedet. 
Mut ta ne pakenivat s inun nuhteluasi , 
sinun jylinääsi ne juoksivat pakoon; 
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vuoret kohosivat ja laaksot laskeutuivat 
paikkoihin, jo tka sinä olit niille valmistanut . 
Sinä pani t r a jan , jonka yli vedet eivät käy 
eivätkä pa la ja pe i t t ämään maata.» 

Psalmi 104: 5—9. 

Väkevällä voimallaan pi tää Ääretön maan, meren ja ta ivaan 
luonnonvoimat määrä ty issä ra jo issaan. Näitä luonnonvoimia 
hän käyttelee luotujensa onneksi . »Herra avaa r ikkaan 
aar rekammionsa» auliisti »antaakseen sateen a ikanansa 
ja siunatakseen» ihmiskät ten työt (5 Moos. 28: 12). 

»Sinä kuohut i t laaksoista lähteet, 
jo tka vuorten välillä vuotavat . 
Ne antavat juoman kaikille metsän eläimille, 
villiaasit niistä janonsa sammut tava t . 
Niiden partail la asuvat ta ivaan linnut 
ja visertävät lehvien välissä. 
Sinä kasvatat ruohon kar ja l l e 
ja kasvit ihmisen tarpeeksi . 
Niin sinä tuotat maas ta leivän 
ja viinin, joka i lahuttaa ihmisen sydämen; 
niin sinä saatat kasvot ö l jys tä kiiltäviksi, 
ja leipä vahvistaa ihmisen sydäntä. 
Kuinka moninaiset ovat s inun tekosi, Herra! 
Sinä olet ne kaikki viisaasti tehnyt, 
m a a on täynnä sinun luotujas i . 
Merikin, suuri ja aava — 
siinä vilisee lukemat tomat laumat 
pieniä ja suuria eläviä. 
Ne kaikki odottavat s inua, 
e t tä antaisit heille ruuan ajal lansa. 
Sinä annat niille, ja ne kokoavat , 
sinä avaat kätesi, 
ja ne ravitaan hyvyydellä.» 

Psa lmi 104: 10—15,24—28. 

Israelilaisilla oli ollut ylen mää r in iloitsemisen syytä. H e r r a 
oli johda t tanu t heidät maahan , joka vuoti mai toa ja met tä . 
Juma la oli vakuut tanut heille erämaavael luksen aikana opasta-
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vansa heidät maahan , jossa heidän ei tarvinnut koskaan kärsiä 
sateen puutet ta . »Sillä se maa , jota sinä menet omakses i otta-
maan», hän oli sanonut heille, »ei ole niinkuin Egyptin maa , josta 
te olette lähteneet ja jo ta sinä, siemenesi siihen kylvettyäsi, 
jalalla polkien kasteli t ni inkuin vihannestarhaa. Vaan se maa, 
jota te menet te omaksenne o t tamaan, on maa, jossa on vuoria 
ja laaksoja ja joka juo vet tä taivaan sateesta, maa , jos ta Her ra , 
sinun Jumalasi , p i tää huolen ja jota Herran , s inun Jumalas i , 
si lmät aina katsovat , vuoden alusta sen loppuun saakka.» 

Sateen runsauden lupaus oli annet tu kuul iaisuuden ehdolla. 
Sen oli He r ra selvästi jul is tanut : »Jos nyt tot telet te minun käs-
kyjäni , jo tka minä tänä päivänä teille annan, niin et tä rakas ta t te 
Her raa , teidän Jumalaanne , ja palvelette hän tä kaikes ta sydä-
mestänne ja kaikesta sielustanne, niin minä annan teidän maal-
lenne sateen ajal lansa, syyssateen ja kevätsateen, ja sinä saat 
k o r j a t a viljasi ja viinisi ja öljysi. Ja minä annan sinun kar ja l les i 
ruohoa kedoilla: ja sinä syöt ja tulet ravituksi.» 

»Varokaa», oli He r ra kehot tanut kansaansa, »ettei teidän 
sydämenne an taudu vieteltäväksi, niin että poikkeat te pois ja 
palvelette mui ta jumal ia ja niitä kumarra t te ; muuto in Her ran 
viha syttyy teitä kohtaan , ja hän sulkee taivaan, niin ettei tule 
sadet ta eikä maa anna satoansa, ja te häviätte pian siitä hyvästä 
maas ta , jonka Her ra teille antaa» (5 Moos. 11: 10—17). 

Edelleen hän oli varoi t tanut israelilaisia: »Mutta jo s sinä et 
kuule Herran , s inun Jumalas i , ääntä etkä ta rkoin p idä hänen 
käskyjänsä ja säädöksiänsä», niin »taivaasi, joka on s inun pääsi 
päällä, on niinkuin vaski, ja maa, joka on aliasi, on niinkuin 
rauta . He r ra muu t t aa s inun maasi sateen tomuksi ja tuhaksi ; 
taivaasta se tulee sinun päällesi, kunnes tuhoudut» (5 Moos. 28: 
15,23,24). 

Nämä olivat H e r r a n viisaita neuvoja muinaiselle kansalleen. 
»Painakaa siis nämä minun sanani sydämeenne ja mieleenne», 
hän oli käskenyt vali t tua kansaansa, »ja s i tokaa ne merkiksi 
käteenne, ja ne olkoot muis tolauseena otsallanne; ja opet takaa 
ne lapsillenne, niin et tä puhu t niistä kotona istuessasi ja t ietä 
käydessäsi, maa ta pannessasi ja ylös noustessasi» (5 Moos. 11: 
18,19). Selviä nämä käskyt olivat, mu t t a vuosisatain kuluessa 
ja sukupolven toisensa jälkeen unohtaessa nämä ohjeet , jo tka 
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oli anne t tu heidän hengelliseksi hyvinvoinnikseen, uhkasivat 
luopumuksen tuhoisat vaikutukset pyyhkäistä sivuun kaikki 
jumalal l isen a rmon pys ty t tämät suoja-aidat. 

Näin oli joudut tu siihen, e t tä Jumala nyt antoi ankar impien 
rangais tus tensa kohdata kansaansa . Elian ennustus täyttyi hir-
vittävällä tavalla. Kolmen vuoden a j a n etsittiin tä tä kärs imysten 
sanansaa t t a j aa kaupungis ta kaupunki in ja maas ta maahan . 
Ahabin valta-alueella olivat mone t halli tsijat vannoneet kun-
niansa kaut ta , ettei tuo ta outoa profeet taa tavattaisi heidän 
alueeltaan. Ets intää ja tket t i in kuitenkin, sillä Iisebel ja Baalin 
profee ta t vihasivat Eliaa niin katkerast i , e t tä koett ivat kaikin 
mahdoll is in keinoin saada hänet käsiinsä. Ja sadet ta ei vain 
tul lut . 

Lopulta, »pitkän a j a n kulu t tua , tuli Elialle t ämä H e r r a n 
sana: 'Mene ja näyttäydy Ahabille, niin minä annan sateen m a a n 
päälle.'» 

Käskyä noudat taen »Elia meni näyt täytymään Ahabille». 
Suunnil leen samaan aikaan kun profeet ta lähti matkal leen 
Samar iaan , oli Ahab ehdot tanu t palats insa päällikölle Obadjal le , 
e t tä he tutkisivat tarkoin kaikki vesilähteet ja puro t löytääkseen 
ruohoa nälkiintyneille kar ja laumoil leen. Kauan ja tkunut kuivuus 
vaikut t i kipeästi jo kuninkaan hoviinkin. Kuningas oli hyvin 
huol issaan taloutensa tulevaisuudesta. Siksi hän päät t i lähteä 
itse palveli jansa kanssa tu tk imaan eräi tä tunne t tu ja kohtia, 
jois ta saattoi löytyä laidunta. »Ja he jakoivat keskenään kuljet-
tavansa maan . Ahab kulki tois ta t ietä yksinänsä, ja Obad ja kulki 
tois ta tietä yksinänsä. 

»Kun nyt Obadja oli matkal la , niin katso, Elia tuli hän tä 
vastaan. Tuntiessaan t ämän hän heittäytyi kasvoillensa ja sanoi: 
'Sinäkö se olet, her ran i Elia?'» 

Israel in luopumuksen a ikana Obad ja oli pysynyt uskollisena. 
Hänen isäntänsä, kuningas, ei ollut pystynyt es tämään hän tä 
olemasta kuuliainen elävälle Jumalalle. Nyt hän sai kunnia-
tehtävän Elialta, joka sanoi: »Mene ja sano herrallesi: 'Katso, 
Elia on täällä.'» 

Kauhuissaan Obadja huudaht i : »Mitä minä olen r ikkonut , 
koska annat palvelijasi Ahabin käsiin, hänen surmat tavakseen?» 
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Tällaisen sanoman vieminen Ahabille merki ts i va rmaa kuolemaa. 
»Niin tot ta kuin Her ra , s inun Jumalasi , elää», Obad ja selitti 
profeetalle, »ei ole si tä kansaa eikä sitä val takuntaa, jos ta minun 
her ran i ei olisi lähettänyt e ts imään sinua, mut ta kun on vasta t tu: 
'Ei hän ole täällä', on hän vannot tanut sillä val takunnalla ja sillä 
kansalla valan, ettei sinua ole löydetty. Ja nyt sinä sanot : 'Mene 
ja sano herrallesi: Katso, Elia on täällä. ' Kun minä lähden pois 
luotasi, niin Her ran Henki kul je t taa sinut, en t iedä minne, ja 
kun minä menen i lmoi t tamaan Ahabille eikä hän löydä sinua, 
niin hän tappaa minut.» 

Har taas t i Obad ja pyysi profeet taa , ettei t ämä painostaisi 
häntä . »Palvelijasi on pel jännyt Her raa nuoruudes taan asti», 
hän vakuutt i , ja lisäsi: »Eikö herralleni ole ker ro t tu , mi tä minä 
tein, kun Iisebel tappoi H e r r a n profeeta t : kuinka minä piilotin 
luolaan sata Her r an profee t taa , vi isikymmentä kerral laan, ja 
elätin heitä leivällä ja vedellä? Ja nyt sinä sanot: 'Mene ja sano 
herrallesi: Katso, Elia on täällä ' , ja niin hän tappaa minut.» 

Juhlallisesti vannoen Elia lupasi Obadjalle, ettei t ämän tarvit-
sisi lähteä asialle tu rhaan . »Niin tot ta kuin H e r r a Sebaot elää, 
jonka edessä minä seison», hän julisti, »minä näyt täydyn tänä 
päivänä hänelle.» Näin vakuut tuneena »Obadja meni Ahabia 
vastaan ja ilmoitti hänelle tämän». 

Hämmästyneenä ja kauhuissaan kuningas kuuntel i sanomaa 
mieheltä, jo ta hän pelkäsi ja vihasi ja oli niin si tkeäst i etsinyt. 
H ä n tiesi hyvin, ettei Elia vaarantais i henkeään vain tavatakseen 
hänet . Saat toiko olla mahdoll is ta , että profeet ta aikoi jälleen 
ennustaa onne t tomuut ta Israelille? Pelko valtasi kun inkaan 
mielen. Muistaessaan Jerobeamin kuivettuneen käden Ahab ei 
uskal tanut olla nouda t t ama t t a saamiaan kehotuksia , eikä hän 
toht inut kohot taa kä t tään Jumalan sanansaa t ta jaa vastaan. 
Niinpä vapiseva kuningas lähti soti lassaattueen seuraamana 
t apaamaan profeet taa . 

Vihdoin kuningas ja p rofee t ta seisovat kasvokkain. Kiihkeästä 
vihastaan huol imat ta kuningas näyt tää Elian läsnäollessa menet-
täneen kaiken rohkeutensa ja voimansa. Hänen soper tavat alku-
sanansa: »Siinäkö sinä olet, sinä, joka syökset Israel in onnetto-
muuteen», pal jas tavat hänen sydämensä syvimmät tunteet . Ahab 
tiesi, e t tä Jumala oli sanal laan saanut taivaan vasken kaltaiseksi, 
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m u t t a silti hän koetti vieri t tää syyn maa ta kohdannees ta anka-
ras ta rangais tuksesta profee tan niskoille. 

Väär in teki jän on luonnollista pi tää Jumalan sanansaa t ta j i a 
niiden onnet tomuuksien a iheut ta j ina , jo tka kohtaavat heitä 
va rmana seurauksena siitä, et tä he ovat poikenneet vanhurs-
kauden tieltä. Saatanan val taan antautuneet eivät pysty näke-
m ä ä n asioita niin kuin Jumala näkee ne. Kun to tuuden peiliä 
p ide tään heidän edessään, hei tä ha rmi t t aa jo a ja tuskin siitä, et tä 
se nuhtel is i heitä. Synnin sokaisemina he kieltäytyvät t ekemäs tä 
pa rannus ta . Heistä tuntuu, e t tä Jumalan palvelijat ovat käänty-
neet hei tä vastaan ja ansaitsevat ankara t moit teet . 

Tietoisena syyttömyydestään Elia ei Ahabin edessä seisoessaan 
yr i t tänytkään puolustella i tseään tai imarrel la kuningasta . Ei 
hän liioin koet tanut välttyä kun inkaan vihalta ker tomal la iloisen 
uut isen siitä, että kuivuus pian päättyisi . Hän ei myöskään pyydä 
mi t ään anteeksi. Harmissaan ja toisaalta innokkaana puolusta-
m a a n Jumalan kunniaa hän t o r j u u Ahabin syytöksen ja selit tää 
pelo t tomast i kuninkaalle, e t tä tämän synnit ja tämän isien synnit 
ne ovat aiheuttaneet Israelille t ämän hirveän onne t tomuuden . 
»En minä syökse Israelia onnet tomuuteen», hän vakuut taa 
rohkeast i , »vaan sinä ja s inun isäsi suku, koska te hylkäät te 
H e r r a n käskyt ja koska sinä seuraa t baaleja.» 

Nykyäänkin tarvi taan anka ran nuhteen ääntä. Raskaat synnit 
ovat erot taneet ihmiset Jumalas ta . Uskot tomuus on tu lemassa 
yleisesti suosituksi. Tuhannet sanovat nykyään: »Emme tahdo 
tä tä kuninkaaksemme» (Luuk. 19: 14). Säyseät saarna t eivät jä tä 
pysyvää vaikutusta; pasuuna ei anna selvää ääntä. Jumalan sanan 
selkeät, terävät to tuudet eivät pääse tunkeu tumaan sydämeen. 

Monet kristi tyiksi tunnus tau tuva t voisivat i lmaista todelliset 
tunteensa sanomalla: »Onko tarpeell ista puhua noin suorin 
sanoin?» Mutta he saisivat yhtä hyvin kysyä: »Mitä syytä 
Johannes Kastajal la oli sanoa fariseuksille: 'Te kyykäärmei t ten 
sikiöt, kuka on teitä neuvonut pakenemaan tulevaista vihaa?'» 
(Luuk. 3 :7 ) . Miksi hänen oli tarpeell is ta herä t tää Herod iaan 
vihaa sanomalla Herodekselle, ettei tällä ollut lupaa pi tää 
vel jensä vaimoa? Kris tuksen edelläkävijä menet t i henkensä 
suoran puheensa tähden. Miksei hän voinut kulkea t ie tään 
j ou tuma t t a synnissä elävien epäsuosioon? 

Elian patsas Karmelilla, El-mahraqan 
huipulle rakennetun luostarin 
pihassa. Veistos kuvaa Eliaa 
surmaamassa Baalin nrofeettoia. 
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Miehet joiden pitäisi uskollisesti vartioida Jumalan lakia, ovat 
näin päätelleet, kunnes uskoll isuus on saanut väistyä ovelan 
takt ikoinnin tieltä ja synti on saanut jäädä nuhte lemat ta . Milloin 
saadaan kirkossa vielä ke r ran kuulla uskollisen nuhteen ääntä? 

»Sinä olet se mies» (2 Sam. 12:7) . Näin k i i s ta t toman suoria 
sanoja kuin nämä Naatanin Daavidille lausumat , harvoin kuul-
laan t ämän päivän saarnatuoleis ta tai nähdään sanomalehdissä. 
Elleivät ne olisi niin harvinaisia, näkis imme enemmän Jumalan 
voiman toimintaa ihmisten keskuudessa. H e r r a n sanansaa t ta ja t 
eivät saisi valittaa, etteivät heidän ponnistelunsa tuota tulosta, 
ennen kuin he tekevät pa rannuksen omasta hyväksytyksi tulemi-
sen ja ihmisten miel lyt tämisen halustaan, joka saa heidät vaien-
t amaan totuuden. 

Nuo saarnaa ja t , jo tka puhuvat mielin kielin ihmisille huutaen: 
Rauha, rauha, vaikka Jumala ei ole luvannut rauhaa , saisivat 
sydämestään nöyrtyä Jumalan edessä, pyytää anteeksi vilpilli-
syyttään ja siveellisen rohkeuden puutet taan. Eivät he lähim-
mäisen rakkaudes ta silottele heille uskot tua sanomaa, vaan 
koska he ovat naut innonhimois ia ja mukavuudenhaluis ia . Tosi 
r akkaus etsii ensin Juma lan kunniaa ja sielujen pelas tusta . Ne 
joilla on tätä rakkaut ta , eivät välttele to tuu t ta säästyäkseen 
suorien sanojen epämieluisi l ta seurauksil ta . Kun sielut ovat 
vaarassa, eivät Jumalan sananpalveli jat a ja t te le i tseään vaan 
puhuvat sen, mi tä ovat saaneet puhut tavakseen, kieltäytyen 
puolustelemasta tai l ieventämästä pahuut ta . 

Jospa jokainen sananpalvel i ja käsit täisi v i rkansa ja työnsä 
pyhyyden ja osoittaisi Elian kaltaista rohkeut ta! Juma lan aset-
tamina sanansaa t ta j ina heidän asemansa on t ava t toman vastuul-
linen. Heitä kehotetaan: »Nuhtele, varoita, kehoita , kaikella 
pitkämielisyydellä» (2 Tim. 4 : 2 ) . Kris tuksen asemes ta heidän 
on toimittava taivaan salaisuuksien huoneenhal t i joina, rohkais-
tava kuuliaisia ja varoi tet tava tot te lemattomia. Heidän ei tule 
pi tää maailmall ista takt ikoint ia missään arvossa. He eivät saa 
poiketa siltä polulta, jo ta Jeesus on käskenyt heidän vaeltaa. 
Heidän tulee kulkea eteenpäin uskossa ja muis taa , e t tä heillä on 
suur i pilvi todis ta j ia ympäri l lään. He eivät saa puhua omiaan 
vaan niitä sanoja , jo tka m a a n mahtavia suurempi on käskenyt 
heidän puhua. Heidän sanomansa tulee kuulua: »Näin sanoo 

98 [ 1 4 1 - 1 4 2 ] 



Ankaraa nuhtelua 

Herra.» Jumala kutsuu sellaisia miehiä kuin olivat Elia, Naatan 
ja Johannes Kas ta ja — miehiä jo tka esittävät hänen sanomansa 
uskollisesti , seurauksis ta väl i t tämät tä , miehiä jo tka lausuvat 
to tuuden rohkeasti , vaikka joutuisivat uh raamaan kaikkensa. 

Juma la ei voi käyt tää sellaisia, jo tka vaaran aikana, jolloin 
ta rv i taan kaikkien voimaa, rohkeu t ta ja vaikutusta, pelkäävät 
ase t tua lujast i to tuuden puolelle. Hän kutsuu ihmisiä, jo tka 
taistelevat uskollisesti vääryyt tä vastaan ja sotivat »hallituksia 
vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maai lman-
valtiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan 
avaruuksissa . Tämänkaltaisi l le hän tulee lausumaan: »Hyvä on, 
sinä hyvä ja uskollinen palveli ja. — — Mene her ras i iloon» 
(Mat t .25: 23). 
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KARMEL 

Seisoessaan Ahabin edessä Elia vaati, e t tä koko Israel koottaisi in 
koh taamaan hänet sekä Baalin ja Aseran profee ta t Karmel in 
vuorella. »Lähetä nyt», hän käski, »kokoamaan kaikki Israel 
minun luokseni Karmel-vuorelle, sekä nel jäsataa vi is ikymmentä 
Baalin profee t taa ja ne l jäsa taa Aseran profeet taa , jo tka syövät 
Iisebelin pöydästä.» 

Tämän käskyn antoi mies, joka näytti seisovan aivan Her ran 
väl i t tömässä tun tumassa . Ahab totteli heti aivan kuin profee t ta 
olisi ollut yksinvaltias ja kuningas hänen alamaisensa. Nopeita 
sanansaa t ta j ia lähetett i in kaikkialle val takuntaan ku t sumaan 
kansaa koolle Elian sekä Baalin ja Aseran p rofee t to jen luo. 
Jokaisessa kaupungissa ja kylässä valmistaudut t i in kokoontu-
m a a n määrä t tynä aikana. Heidän matka tessaan paikalle oudot 
aavistukset täyttivät monen mielen. Jotakin epätavall ista oli 
t apah tumassa — miksi hei tä muuto in näin olisi ku t su t t u koolle 
Karmel in vuorelle? Mikä uusi onne t tomuus mah to ikaan uha ta 
kansaa ja maa ta? 

Ennen kuivuuden aikaa Karmel in vuori oli ollut kaunis ta 
seutua. Sen virrat saivat vetensä ehtymät tömis tä lähteistä, ja 
sen hedelmälliset r inteet olivat kauniiden kukkien ja kukoista-
vien lehtojen pei t tämät . Mut ta nyt sen kauneus kuihtu i lakas-
tu t tavan kirouksen alla. Sen lehdettömissä lehdoissa oli nyt 
Baalin ja Aseran palvontaan omis te t tu ja al t tarei ta . E rään 
korkean ha r j an teen huipulla oli näiden jy rkkänä vas takohtana 
Her ran r ikot tu al t tari . 
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Karmeli l ta oli laa ja näköala , ja sen huiput näkyivät Israel in 
va l takunnan monis ta osista. Vuoren juurel la oli pa ikkoja , jois ta 
saat toi helposti seurata mi tä ylhäällä tapahtui . Rinteitä pei t tävän 
metsän suojassa oli epä jumal ien uhrimenoil la pahoin häväisty 
Jumalaa . Siksi Elia valitsi t ä m ä n kaikkialle näkyvän ylänteen 
sopivimmaksi paikaksi, jossa Jumalan voima voisi i lmetä ja 
hänen nimensä kunniaa voitaisiin puolustaa. 

Jo varhain sovitun päivän aamuna kerääntyy luopuneen 
Israel in kansaa innokkain odotuksin lähelle vuoren huippua . 
Iisebelin profeeta t marss iva t ylös kunnioi tusta herä t t ävänä 
rivistönä. Kuningas i lmaantuu kaikessa komeudessaan ja aset-
tuu pappien joukon kärkeen, ja epäjumalanpalvel i ja t tervehtivät 
hän tä huudoil laan. Mutta papi t käyvät pelokkaiksi muis taessaan, 
et tä profee tan sanan perusteel la Israelin maa on ollut vailla 
kas te t ta ja sadetta. Heistä t un tuu varmalta , että jokin pelot tava 
ra tka isu on tulossa. Jumala t joihin he ovat luottaneet, eivät ole 
pystyneet todis tamaan Eliaa vääräks i profeetaksi . Heidän kirku-
nansa , rukouksensa , i tkunsa, nöyryytyksensä, i l jet tävät uhri-
menonsa ja herkeämätön uhraamisensa ovat jä t täneet heidän 
palvontansa kohteet k u m m a n väl inpi tämättömiksi . 

Kuningas Ahabin ja väärien profee t to jen edessä sekä Israel in 
kokoontuneen kansan joukon ympärö imänä Elia seisoo ainoana, 
joka on i lmaantunut puo lus tamaan Her ran kunniaa. H ä n jo ta 
koko val takunta on syyttänyt kaikista kärs imyksis tään, on nyt 
heidän edessään näkö jään puolus tuskyvyt tömänä Israel in 
kuninkaan, Baalin profee t to jen , sotilaiden ja tuhatpäisen kansan-
joukon keskellä. Mutta Elia ei ole yksin. Hänen yläpuolellaan 
ja ympäri l lään ovat taivaan suo ja jouko t , väkevät enkelit. 

Vailla häpeän tai kauhun tunne t t a profeet ta seisoo väki joukon 
edessä täysin tietoisena siitä, e t tä on saanut tehtäväkseen juma-
lallisen käskyn täyt tämisen. Hänen kasvonsa ovat juhlall isen ja 
pelot tavan vakavat. Tuskaisen levot tomana kansa odot taa hänen 
sanovan jotakin. Elia ka tsoo ensin Her ran r ikot tua a l t tar ia ja 
sen jälkeen kansan joukkoa . Sit ten hän huutaa k i rkkaas t i kuin 
pasuunan äänellä: »Kuinka kauan te onnut te molemmil le puo-
lille? Jos Her ra on Jumala , seura tkaa häntä; m u t t a jos Baal on 
Jumala , seuratkaa häntä.» 

Kansa ei vastaa hänelle sanaakaan. Tuosta suures ta joukos ta 
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ei yksikään uskalla näyttäytyä uskolliseksi Jumalal le . Synkän 
pilven tavoin on sokaiseva eksytys levinnyt kaikkialle Israeliin. 
He eivät olleet langenneet t ähän kohtalokkaaseen luopumukseen 
yhdellä ker taa vaan vähitellen jä t tämällä a j a s t a toiseen huo-
mioon o t tamat ta ne varoi tuksen ja nuhteen sanat , jo tka H e r r a 
oli lähettänyt heille. Jokainen poikkeama oikeasta ja jokainen 
kieltäytyminen pa rannuksen teosta oli syventänyt heidän syylli-
syyttään ja loi tontanut heitä taivaasta. Ja nyt, tänä ra tka isun 
hetkenä, he i tsepintaisesti kieltäytyivät s i i r tymästä Jumalan 
puolelle. 

H e r r a inhoaa väl inpi tämät tömyyt tä ja u sko t tomuu t t a työnsä 
ratkaisevina aikoina. Koko kaikkeus t a rkkaa sanomat toman 
kiinnostuneesti hyvän ja pahan välisen suuren tais telun loppu-
tapahtumia . Jumalan kansa on lähestymässä ikuisen maa i lman 
ra jo ja . Mikä voi olla heille t ä rkeämpää kuin se, et tä he ovat 
uskollisia taivaan Jumalal le? Kaikkina aikoina Jumalal la on ollut 
siveellisiä sankarei ta , ja hänellä on niitä nytkin — nii tä jo tka 
Joosefin, Elian ja Danielin lailla häpeämät tä tunnus tau tuva t 
hänen omaisuuskansakseen. Hän siunaa erityisesti niiden toimen 
miesten tekoja, jo tka eivät suostu poikkeamaan velvollisuuden 
suoral ta tieltä vaan sanovat jumalall isen t a rmokkaas t i : »Joka 
on Her ran oma, se tu lkoon minun luokseni» (2 Moos. 32: 26); 
miehiä jo tka eivät tyydy vain kysymään, kuka on H e r r a n oma 
ja tahtoo kuulua Juma lan kansaan, vaan jo tka vaativat näitä 
myös astumalla eteenpäin i lmaisemaan selvästi uskoll isuutensa 
kuningasten Kuninkaalle ja her ra in Herralle. Sellaiset miehet 
alistavat tahtonsa ja suunni te lmansa riippuvaisiksi Jumalan 
laista. He arvostavat hänen rakkautensa omaa henkeäänkin 
kall i immaksi. Heidän tehtävänään on saada valoa Sanas ta ja 
an taa sen loistaa maa i lmaan selvin, tasaisin sätein. Uskollisuus 
Jumalal le on heidän mot tonsa . 

Israelin epäillessä ja epäröidessä Karmelin vuorella hiljaisuu-
den katkaisee jälleen Elian ääni: »Minä olen ainoa jäljelle 
jäänyt Her ran profeet ta , m u t t a Baalin profee t to ja on nel jäsa taa 
viisikymmentä. Antakaa meille kaksi mullikkaa, ja valitkoot he 
itselleen toisen mull ikan, paloitelkoot sen ja pankoot kappaleet 
puiden päälle, m u t t a älkööt panko tulta; ja minä valmistan 
toisen mull ikan ja asetan sen puiden päälle, m u t t a en pane tul ta. 
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Sit ten huutakaa te jumalanne nimeä, ja minä huudan H e r r a n 
nimeä. Se jumala, joka vastaa tulella, on Jumala.» 

El ian ehdotus on niin j ä rkevän kohtuullinen, ettei kansa juur i 
voi olla hyväksymättä sitä, ja niin he rohkaisevat mielensä ja 
vastaavat : »Niin on hyvä.» Baalin profeeta t eivät uskal la korot-
taa ään tään pannakseen vastaan, ja Elia antaa heille ohjeen: 
»Valitkaa itsellenne toinen mull ikka ja valmistakaa se ensin, 
sillä teitä on enemmän. Huu takaa si t ten jumalanne nimeä, m u t t a 
ä lkää panko tulta.» 

Ulkonaisesti rohkeina ja uhmaavina , mut ta syyllisessä mieles-
sään kauhis tuneina valepapit valmistavat al t tarinsa. He aset tavat 
sen päälle puut ja uhrieläimen, ja sit ten he aloittavat loi tsunsa. 
Heidän k i rkunansa kaiku kiirii pi tkin metsiä ja ympäröiviä 
kukkuloi ta , kun he huutavat jumalansa nimeä: »Baal, vastaa 
meille!» Papit kerääntyvät a l t tar insa ympärille, ja hypellen, 
vääntelehtien ja huutaen sekä raas taen tukkaansa ja viileksien 
i tseään he pyytävät jumalaansa avukseen. 

Aamu kuluu ja tullaan puolipäivään, mu t t a vieläkään ei näy 
mi t ään merkkiä siitä, et tä Baal kuulisi pete t ty jen seuraa j iensa 
huu to ja . Heidän kiihkeisiin rukouksi insa ei kuulu minkäänla is ta 
vastausta . Uhria ei mikään kuluta . 

Ja tkaessaan hu r j i a meno jaan ovelat papit koettavat koko a j a n 
keksiä jotakin keinoa, jolla saisivat tulen syt tymään alt tari l la 
uskotel lakseen sit ten kansalle Baalin itsensä sytyt täneen sen. 
Mut ta Elia t a rkkaa heidän jokais ta liikettään, ja papit ja tkavat 
mielet tömiä menojaan yr i t täen epätoivoisesti pääs tä toteutta-
m a a n petollista aiettaan. 

»Puolipäivän aikana Elia pi lkkasi heitä ja sanoi: 'Huu takaa 
kovemmin; hän on tosin jumala , m u t t a hänellä voi olla jo takin 
to imit tamis ta , tahi hän on po is tunut johonkin, tahi on matkal la ; 
kenties hän nukkuu, m u t t a kyllä hän herää. ' Niin he huusivat 
vielä kovemmin ja viileksivät i tseään tapansa mukaan miekoilla 
ja keihäillä, niin e t tä heistä vuoti verta. Kun puolipäivä oli 
ku lunut , joutuivat he hurmoks i in , aina siihen hetkeen asti, 
jolloin ruokauhr i uhra taan . Mut ta ei ääntä, ei vastausta , ei 
vaarinottoa!» 

Mielihyvin olisi saatana tullut niiden avuksi, jo tka hän oli 
pe t tänyt ja jo tka olivat an tau tunee t palvelemaan häntä . I lomielin 
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hän olisi lähettänyt sa laman sytyt tämään heidän uhr insa . Mutta 
H e r r a oli ase t tanut r a j a t saatanalle ja r a jo i t t anu t hänen voi-
mansa , eikä vihollinen saanut kaikilla juonil laan kipinääkään 
syt tymään Baalin alt taril la. 

Ääni käheänä pa l jos ta huutamises ta ja vaatteet verissä viilto-
haavoista papit menet tävä t lopulta kaiken toivonsa. Hillittö-
mässä raivossaan he sekoitt ivat nyt rukouksi insa aur inkojuma-
lansa hirveitä kirouksia. Elia seuraa edelleen ta rkoin heidän 
l i ikehtimistään, sillä hän t ie tää joutuvansa heti revityksi kappa-
leiksi, jos papit jollakin vilpillä saisivat a l t tar in tulensa sytty-
mään . 

I l ta hämärtyy. Baalin profee ta t ovat uupunei ta ja ymmällään. 
Yksi ehdot taa yhtä, toinen toista, kunnes he lopulta lakkaavat 
yr i t tämästä . Karmel in vuorella ei kuulla enää heidän kirkumis-
taan ja kiroiluaan. Epätoivoisina he luopuvat tais telusta. 

Kaiken päivää kansa on ollut näkemässä no la t tu jen pappien 
esityksiä. He ovat katselleet, mi ten nä m ä ovat hypelleet hu r j a s t i 
a l t tar in ympäri l lä aivan kuin yri t täen saada aur ingon paahtava t 
säteet palvelemaan tarkoi tuksiaan. Kauhuissaan he ovat seu-
ranneet pappien hirvi t tävää itsensä viiltelyä ja saaneet mietteis-
sään seura ta epä jumalanpa lvonnan mielet tömyyksiä. Monet 
väki joukosta ovat kyllästyneet paholaisuskon esityksiin ja 
odottavat nyt kovin ki innostuneina Elian toimenpitei tä . 

On i l tauhrin aika, ja Elia käskee kansaa: »Astukaa minun 
luokseni.» Kun he vavisten vetäytyvät lähemmäksi , Elia as tuu 
ha jo te tun al t tar in luo, jonka ääressä ennen palvott i in taivaan 
Jumalaa , ja k o r j a a sen. Hänelle t ämä rauniokasa on arvok-
kaampi kuin kaikki pakanuuden upeat al t tari t . 

Kor jaamal la t ä m ä n vanhan al t tar in Elia osoitt i kunnioitta-
vansa sitä liittoa, jonka Her ra teki Israelin kanssa t ämän 
siirtyessä Jordanin yli Luvat tuun maahan. H ä n valitsi »kaksi-
toista kiveä, yhtä mon ta kuin oli Jaakobin poikien sukukunt ia . 

Ja hän rakensi kivistä a l t tar in Her ran nimeen.» 

Turhis ta yri tyksistään väsyneet ja pettyneet Baalin papi t 
t a rkkaava t nyt, mi tä Elia tulee tekemään. Heitä k iuku t taa se, et tä 
p rofee t ta ehdott i sellaista koetta , joka ilmaisi heidän jumal iensa 
heikkouden ja kykenemät tömyyden. He pelkäävät hänen voi-
maansa . Kansaakin pelot taa, ja henkeään pidätellen se seuraa 
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Elian valmisteluja. Profee tan tyyni esiintyminen on aivan toisen-
laista kuin Baalin seuraaj ien kiihkeä, v immat tu ja mieletön 
hyppely. 

Alttarin tul tua valmiiksi p rofee t ta tekee sen ympäri l le ojan, 
aset taa puut ja mull ikan alt tari l le ja käskee kansaa valelemaan 
uhr in ja al t tar in vedellä. »Täyttäkää nel jä ruukkua vedellä», hän 
kehott i , »ja vuodat takaa se pol t touhr in ja puiden päälle.» »Ja 
hän sanoi: 'Tehkää se toinen kerta . ' Ja he tekivät niin toisen 
ker ran . Vielä hän sanoi: 'Tehkää se kolmas kerta. ' Ja he tekivät 
niin kolmannen kerran . Niin vesi juoksi ympär i al t tar in; o jankin 
hän täytt i vedellä.» 

Elia muis tu t taa kansaa kauan ja tkuneesta luopumukses ta , 
joka on herät tänyt He r r an vihan. Hän kehot taa heitä nöyrryt-
t ämään sydämensä ja kään tymään isiensä puoleen, jo t ta k i rous 
poistuisi Israelin maan yltä. Sit ten hän kumar tuu kunnioit ta-
vasti näkymät tömän Jumalan edessä, kohot taa kätensä taivasta 
koht i ja esi t tää yksinkertaisen rukouksen. Baalin papi t ovat 
ki l juneet suu vaahdossa ja hyppineet aamuvarhaises ta pitkälle 
i l tapäivään, mut ta kun Elia rukoilee, eivät mi tkään miele t tömät 
huudo t kaiu Karmelin vuorella. H ä n rukoilee aivan kuin tietäisi 
H e r r a n olevan läsnä katse lemassa tuota näkyä ja kuunte lemassa 
hänen vetoomustaan. Baalin profee ta t ovat rukoilleet sekavast i 
ja to lkut tomast i . Elia taas rukoilee yksinkertaisesti ja palavasti . 
Hän pyytää Jumalaa i lmaisemaan olevansa Baalia korkeampi , 
jo t ta Israel saataisiin pa laamaan hänen tykönsä. Näin hän 
rukoilee: 

»Herra, Aabrahamin, I isakin ja Israelin Jumala , tu lkoon tänä 
päivänä tiettäväksi, et tä s inä olet Jumala Israelissa ja e t tä minä 
olen sinun palvelijasi ja e t tä minä olen sinun käskystäsi tehnyt 
kaiken tämän. Vastaa minulle, Her ra , vastaa minulle, e t tä t ämä 
kansa tulisi näkemään, e t tä sinä, Her ra , olet Jumala ja e t tä sinä 
käännä t heidän sydämensä takaisin.» 

Koko kansa on juhlallisen, painostavan hi l jaisuuden vallassa. 
Baalin papit vapisevat kauhus ta . He tietävät syyllisyytensä ja 
odot tavat pikaista rangais tusta . 

Elia ehtii tuskin päät tää rukous taan , kun jo taivaasta laskeutuu 
leimuavana salamana tulen l iekkejä, jo tka pystytettyyn al t tar i in 
iskiessään kulut tavat uhr in , nuolevat veden ojas ta ja kulu t tavat 
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al t tar in kivetkin. Lieskojen loimu valaisee koko vuoren ja 
häikäisee kaikkien silmät. Tulen laskeutuminen näkyy selvästi 
alas laaksoihin, missä monet tähyilevät tuskaisen jännit tyneinä, 
mi tä ylhäällä tehdään. Kaikki hämmästelevät näkyä. Se muis-
tu t t aa tulenpatsasta , joka Punaisella merellä erot t i Israelin 
lapset egyptiläisten joukois ta . 

Vuorella kansa heittäytyy kunnioi t taen ja peloissaan maahan 
näkymät tömän Jumalan edessä uska l tamat ta enää katsella 
taivaasta lähetettyä tulta. He pelkäävät sen kulut tavan heidätkin 
ja tuntevat velvollisuudekseen tunnus taa Elian Jumalan isiensä 
Jumalaksi , jolle heidän on oltava kuuliaisia. He huutava t kuin 
yhteen ääneen: »Herra on Jumala! Her ra on Jumala!» Hätkäh-
dyttävän selvänä kaiku kiirii vuoren laelta alas tasangolle. 
Lopultakin Israel herää ka tuvana petoksestaan. Lopultakin 
kansa huomaa, miten pahoin se on häväissyt Jumalaa . Baalin 
palvonta havaitaan nyt selvästi oikean Jumalan vaa t iman järke-
vän palveluksen vastaiseksi. Kansa tunnus taa Juma lan olleen 
oikeamielinen ja armoll inen pidät täessään kasteen ja sateen, 
kunnes heidät saatiin t unnus t amaan hänen nimensä. Nyt he ovat 
valmiit myöntämään, et tä Elian Jumala on kaikkia epä jumal ia 
korkeampi . 

Baalin papit katselevat tyrmistyneinä Her ran voiman ihmeel-
listä ilmestystä. Kuitenkin he hämmingis tään ja Jumalan kirk-
kauden läsnäolosta huol imat ta kieltäytyvät ka tumas ta paho ja 
tekojaan. He tahtovat yhä pysyä Baalin profeet to ina ja osoit tavat 
näin olevansa kypsät tuhottaviksi . Jo t ta katuva Israel var je l tuis i 
niiden houkutuksi l ta , jo tka ovat opettaneet sitä pa lvomaan 
Baalia, Her ra antaa Elian tehtäväksi hävit tää nämä väärä t opet-
t a ja t . Kansa on jo suu t tunu t näihin r ikkomuksen joh ta j i in ja 
on valmis tot te lemaan, kun Elia käskee: »Ottakaa Baalin profee-
tat kiinni; älköön yksikään heistä pääskö pakoon!» He ottavat 
papi t kiinni ja kul je t tavat heidät Kiisonin purolle. Siellä Baalin 
papit su rmataan ennen sen päivän päät tymistä , joka merki ts i 
ratkaisevan uudis tuksen alkua. Ketään heistä ei jä te t ty henkiin. 
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Baalin profeet ta in su rmaaminen teki mahdolliseksi vo imakkaan 
hengellisen uskonpuhdis tuksen edistämisen pohjoisen valtakun-
nan kymmenen heimon keskuudessa . Elia oli osoi t tanut kansalle 
sen luopumuksen ja kehot tanut kaikkia nöyr ry t t ämään sydä-
mensä ja kään tymään H e r r a n tykö. Taivaan rangais tukset oli 
to imeenpantu . Kansa oli t unnus t anu t syntinsä ja isiensä Juma lan 
eläväksi Jumalaksi . Nyt oli taivaan kirouksen mää rä lakata ja 
e lämän ajall isten s iunausten aika palautua. Sateen oli aika 
virvoit taa maata . »Nouse, syö ja juo», sanoi Elia Ahabille, »sillä 
sateen kohina kuuluu.» Sit ten profee t ta nousi vuoren huipulle 
rukoi lemaan. 

Sadekuuro jen lankeamisesta ei vielä näkynyt mi tään ulko-
naisia merkke jä , joiden nojal la Elia olisi voinut niin luottavai-
sesti kehot taa Ahabia va lmis tau tumaan sadetta varten. Profee t ta 
ei nähnyt mitään pilviä taivaalla eikä kuullut mi tään ukkosen-
jyr inää. Hän puhui yksinkertaisest i sen, mitä Her ran Henki oli 
pannu t hänet puhumaan hänen oman vahvan uskonsa perus-
teella. Kaiken päivää hän oli j ä rkäh tämä t t ä to teut tanut Juma lan 
tah toa ja osoi t tanut luot tavansa ehdot tomast i Jumalan sanan 
lupauksiin. Nyt kun hän oli tehnyt kaiken voitavansa, hän tiesi, 
e t tä taivas auliisti antaisi ennus te tu t s iunaukset . Sama Jumala , 
joka oli lähettänyt kuivuuden, oli luvannut runsaas t i sadet ta 
oikein tekemisen palkkioksi , ja nyt Elia odott i sen luvat tua 
vuodatus ta . Nöyrästi hän »kumar tu i maahan ja painoi kasvonsa 
polviensa väliin» rukoil lessaan Jumalaa katuvan Israel in 
puolesta . 

[155—156] 107 



Profeetat ja kuninkaat 

Moneen ker taan Elia lähett i palveli jansa korkeaan pa ikkaan, 
jos ta saat toi nähdä Välimerelle, saadakseen t ietää joko ilmenisi 
jo takin näkyvää merkk iä siitä, et tä Jumala oli kuul lut hänen 
rukouksensa . Joka ker ta palvelija pala t tuaan sanoi: »Ei näy 
mitään.» Profeet ta ei silti tul lut kärs imät tömäks i eikä menettä-
nyt uskoaan, vaan rukoili edelleen hartaast i . Kuudes t i palvelija 
palasi ja kertoi , ettei vasken kaltaisella taivaalla näkynyt mi tään 
sateen merkkiä . Lannis tumat ta siitä Elia lähetti hänet m a t k a a n 
vielä ker ran . Nyt palvelija toi tullessaan t iedon: »Katso, pieni 
pilvi, miehen kämmenen kokoinen, nousee merestä.» 

Tämä riitti. Elian ei ta rv innut odot taa taivaan vetääntyvän 
täyteen pilveen. Uskossa hän näki runsaas t i sadet ta tuossa 
pienessä pilvessä. H ä n myös toimi uskonsa mukaises t i ja lähetti 
palveli jansa nopeast i viemään Ahabille sanomaa: »Valjasta ja 
lähde alas, ettei sade sinua pidättäisi.» 

Elian suuren uskon tähden Jumala saattoi käyt tää hän tä tänä 
Israel in his torian vaikean ahdingon aikana. K u n hän rukoili , 
kuro t tu i hänen uskonsa t a r t t u m a a n taivaan lupauksiin, ja hän 
rukoili kestävästi niin kauan, kunnes hänen pyyntöihinsä vastat-
tiin. Hän ei odot tanut täyt tä todistet ta siitä, e t tä Juma la oli 
kuul lut häntä , vaan oli valmis uska l tamaan kaiken jumalall isen 
suosion vähimmänkin merk in perusteella. Kui tenkin se mitä 
hän kykeni suor i t t amaan Juma lan avulla, on kaikkien mahdol-
lista tehdä palvellessaan Jumalaa omassa toimintapi i r issään, 
sillä tuos ta Gileadin vuor ten profeetas ta on k i r jo i te t tu : »Elia oli 
ihminen, yhtä vajavainen kuin mekin, ja hän rukoili rukoile-
malla, ettei sataisi; eikä sa tanut maan päällä kolmeen vuoteen 
ja kuuteen kuukauteen» (Jaak. 5: 17). 

Maailmassa tarvi taan tänä aikana tämänkal ta is ta uskoa — 
uskoa joka pitäytyy Juma lan sanan lupauksiin eikä hellitä, ennen 
kuin taivas kuulee. Tällainen usko yhdistää meidät läheisesti 
taivaaseen ja vahvistaa mei tä selviytymään taistelussa pimeyden 
voimia vastaan. Ent is inä aikoina Jumalan lapset »uskon kaut ta 
kukist ivat val takuntia, pit ivät vanhurskaut ta voimassa, saivat 
kokea lupauksien to teutumis ta , tukkivat ja lopeurain kidat , sam-
mut t iva t tulen voiman, pääsivät miekanter iä pakoon, voimistui-
vat heikkoudesta, tulivat väkeviksi sodassa, a joivat pakoon 
muukala is ten so ta joukot» (Hebr . 11: 33,34). Uskon kau t ta 
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meidän on tänään päästävä niihin korkeuksiin, jo tka Juma la on 
ta rko i t t anu t meille. »Kaikki on mahdoll is ta sille, joka uskoo» 
(Mark. 9: 23). 

Usko liittyy olennaisesti kes tävään rukoukseen. »Sen, joka 
Juma lan tykö tulee, täytyy uskoa, et tä Jumala on ja e t tä hän 
palkitsee ne, jotka häntä etsivät.» »Jos me jotakin a n o m m e 
hänen tahtonsa mukaan , niin hän kuulee meitä. Ja jo s me 
t i edämme hänen kuulevan meitä , mi tä ikinä anommekin , niin 
t i edämme, että meillä myös on kaikki se, mitä olemme hänel tä 
anoneet» (Hebr . 11: 6; 1 Joh. 5: 14,15). Kun meillä on Jaakobin 
kestävää uskoa ja Elian pe räänan tama ton ta sitkeyttä, s a a m m e 
esi t tää pyyntömme Isälle ja vedota hänen kaikkiin lupauksi insa. 
Hänen val takuntansa kunnia on sen varassa, et tä hän täyt tää 
sanansa. 

Karmel in vuori alkoi jo verhoutua illan hämyyn Ahabin 
valmistautuessa laskeutumaan vuorelta. »Ja tuossa tuokiossa 
taivas kävi mustaksi pilvistä ja myrskytuulesta , ja tuli anka ra 
sade. Mutta Ahab nousi vaunuihinsa ja lähti Jisreeliin.» Matka-
tessaan kohti kuninkaan kaupunkia pimeässä ja sokaisevassa 
rankkasa teessa Ahab ei voinut nähdä eteensä. Elia, joka Juma lan 
p rofee t t ana oli sinä päivänä nöyryyttänyt Ahabin a lamais tensa 
nähden ja su rmannu t hänen epä jumal ia palvoneet pappinsa , 
tunnus t i hänet yhä Israelin kuninkaaksi , ja kunnianosoi tukseksi 
ja Jumalan voiman vahvis tamana hän nyt juoksi kun inkaan 
vaunu jen edellä ja opasti kun inkaan kaupungin portil le asti . 

T ä m ä Jumalan sanansaa t t a j an ystävällinen teko jumalat to-
malle kuninkaalle on opetukseksi kaikille, jotka sanovat olevansa 
Jumalan palvelijoita m u t t a jo tka yliarvostavat i tseään. E rää t 
eivät tahdo alentua suor i t t amaan mielestään halpa-arvoisia 
tehtäviä. He arkailevat jopa tarpeellisen palveluksen suorit ta-
mis ta siitä pelosta, et tä heidät tavattaisi in tekemästä palvelijalle 
kuuluvaa työtä. Näillä on pa l jon opit tavaa Elian es imerkis tä . 
Hänen pyynnöstään taivas oli p idät tänyt maal ta an te jaan kolmen 
vuoden a jan . Jumala oli osoi t tanut hänelle erityistä suosiota 
vastaamalla hänen rukoukseensa Karmel in vuorella taivaalli-
sella tulella, joka kulut t i uhr in . Hän oli to imeenpannut Juma lan 
tuomion surmaamal la epä jumal ien profeetat , ja hänen rukoil-
tuaan sadet ta Jumala oli suonut sitä. Mutta kaikkien näiden 
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merki t tävien voit tojen jälkeen, joilla Jumala oli a rmossaan 
kunnioi t tanut hänen julkista toimintaansa, hän oli yhä valmis 
suor i t t amaan palkollisen palvelustehtävän. 

Jisreelin portilla Elia ja Ahab erosivat toisistaan. Elia halusi 
j äädä muur ien ulkopuolelle, kääriytyi viit taansa ja kävi maahan 
pi tkäkseen nukkumaan . Kuningas siirtyi sisälle kaupunki in ja 
pääsi pian palatsinsa suojiin. Siellä hän kertoi vaimolleen päivän 
ihmeellisistä t apah tumis ta ja siitä jumalall isen voiman valta-
vasta ilmestyksestä, joka oli todis tanut Israelille, e t tä H e r r a on 
tosi Jumala ja Elia hänen valit tu sanansaa t ta jansa . Mut ta kun 
Ahab kertoi kuningattarel le epä jumal ia palvelleiden profee t to jen 
surmaamises ta , Iisebel raivostui. Hän oli paa tunu t ja katuma-
ton. Hän kieltäytyi t unnus t amas ta Karmelin vuoren t apah tumia 
Jumalan kai tselmuksen val tasuuruudeksi , ja uhmassaan hän 
röyhkeäst i julisti, e t tä Elian oli kuoltava. 

Samana yönä kuningat ta ren lähetti herät t i väsyneen profee tan 
ja ker toi hänelle Iisebelin sanoman: »Jumalat rangaiskoot minua 
nyt ja vasta, jollen minä huomenna tähän aikaan tee sinulle 
samaa, mikä jokaiselle näis tä on tehty.» 

Olisi luullut, ettei Elia, joka oli osoi t tanut niin j ä r k ä h t ä m ä t ö n t ä 
rohkeut ta ja saanut niin perusteell isen voiton kuninkaas ta , 
papeis ta ja kansasta , olisi enää koskaan masen tunu t tai ruvennut 
aras t i pelkäämään. Mut ta hänkään , jolle Jumala oli suonut niin 
monia todisteita rakas tavas ta huolenpidostaan, ei ollut vailla 
inhimillisiä heikkouksia. Tänä synkkänä hetkenä hän menet t i 
uskonsa ja rohkeutensa. Ymmäl lään hän karisti unet si lmistään. 
Taivaalta tuli vettä kaatamal la , ja kaikkialla oli pimeää. 
Unohtaen sen, että kolme vuot ta aikaisemmin Jumala oli ohjan-
nut hänet paikkaan, jossa hän saattoi olla turvassa Iisebelin 
vihalta ja Ahabin etsinnöiltä, profeet ta pakeni nyt henkensä 
edestä ja saapui Beersebaan. »Sinne hän jät t i palveli jansa, mu t t a 
meni itse e rämaahan pä ivänmatkan päähän.» 

Elian ei olisi pi tänyt paeta velvollisuutensa paikal ta . Iisebelin 
uhatessa hänen olisi pi tänyt anoa var jelusta Herra l ta , jonka 
kunnian puolustamisen hän oli saanut tehtäväkseen. Hänen olisi 
pi tänyt vastata lähetille, e t tä Jumala , johon hän luotti , varjelisi 
hän tä kuningat taren vihalta. Olihan vasta m u u t a m a tunt i 
kulunut siitä, kun hän oli saanut kokea jumalal l isen voiman 
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ihmeellisen ilmestyksen. Sen olisi pi tänyt vakuut taa hänelle, 
ettei hän tä nytkään hyljättäisi . Jos hän olisi pysynyt paikal laan, 
o t t anu t Jumalan turvakseen ja voimakseen ja pysynyt lu jas t i 
puo lus tamassa totuut ta , hänet olisi suo ja t tu kaikelta vahingolta. 
H e r r a olisi suonut hänelle uuden merki t tävän voiton rankaise-
malla Iisebeliä, ja sen vaikutus kuninkaaseen ja kansaan olisi 
j oh tanu t suureen uskonpuhdis tukseen. 

Elia oli odot tanut pa l jon tapahtuvaksi Karmelin vuorella 
nähdyn ihmeen jälkeen. Hän oli toivonut, että Jumalan i lmaistua 
näin voimansa Iisebel menettäis i vaikutuksensa Ahabiin ja et tä 
se johtais i nopeaan uudis tukseen koko Israelissa. Karmel in 
huipulla hän oli raa tanut kaiken päivää ilman ruokaa. Mut ta 
fyysisestä rasi tuksesta huol imat ta hän oli rohkealla mielellä 
opas taessaan Ahabin vaunuja Jisreelin portille asti. 

Nyt Eliaa kuitenkin ahdist i sellainen vastavaikutus, joka usein 
seuraa vahvan uskon ja loistavan menestyksen kokemusta . Hän 
pelkäsi, ettei Karmelin vuorella a lkanut uskonpuhdis tus jäisi 
pysyväksi, ja hänet valtasi masennus . Hänet oli noste t tu Pisgan 
huipulle, mu t t a nyt hän oli laaksossa. Kaikkivaltiaan innoitta-
m a n a hän oli kestänyt anka r immank in uskon koetuksen, m u t t a 
t änä masennuksen aikana, Iisebelin uhkauksen kaikuessa hänen 
korvissaan ja saatanan vielä näkö jään ohjatessa t ämän jumalat-
t o m a n naisen vehkeilyjä, hän menet t i otteensa Jumalas ta . Hän tä 
oli ylen määr in korote t tu , ja vastavaikutus oli valtava. Elia 
pakeni pakenemistaan, kunnes huomasi olevansa e rämaassa 
yksinään. Kovin uupuneena hän »istuutui kinster ipensaan juu-
reen» lepäämään. Ja siinä is tuessaan hän toivoi kuolevansa. 
»Jo r i i t tää, Herra», hän sanoi, »ota minun henkeni, sillä minä 
en ole isiäni parempi.» Pakolaisena, kaukana ihmisten asuma-
sijoista, hän vajosi ka tkeraan masennust i laan. Pet tyneenä hän 
toivoi, ettei hänen tarvitsisi enää ikinä tavata ketään. Lopulta 
hän lopen uupuneena vaipui uneen. 

Kaikki joutuvat joskus kokemaan katkeraa pet tymystä ja 
syvää masennus ta — päiviä jolloin su run vallitessa on vaikea 
uskoa, et tä Jumala on mais ten lastensa lempeä hyvänteki jä , 
päiviä jolloin vaikeudet ahdis tavat sielua, kunnes kuolema tun tuu 
e lämää paremmal ta . Silloin mone t menet tävät ot teensa Juma-
lasta ja joutuvat epäilyksen o r juu teen ja epäuskon vankeuteen. 
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Jos sellaisina aikoina voisimme hengellisesti havai ta Jumalan 
sal l imuksen merki tyksen, saa t ta is imme nähdä enkelien koet-
tavan pelastaa mei tä i t ses tämme ja koettavan aset taa j a lkamme 
ikuisia vuoriakin lu jemmal le perustukselle. Silloin sais imme 
olemukseemme uu t t a uskoa ja uu t t a elämää. 

Uskollinen Job lausui ahdingon ja synkkyyden päivänään: 

»Kadotkoon se päivä, jona minä synnyin.» 
»Oi, jospa minun suruni punnit taisi in 
ja kova onneni pantaisi in sen kanssa vaakaan!» 
»Oi, jospa minun pyyntöni täyttyisi 
ja Jumala toteut tais i minun toivoni! 
Jospa Jumala suvaitsisi muser taa minut , 
o jentaa kätensä ja ka tkais ta elämäni langan!» 
»Niin en minäkään hillitse suutani , 
minä puhun henkeni ahdis tuksessa, 
minä valitan sieluni murheessa.» 

»Mieluummin tukehdun, mie luummin kuolen, 
Olen kyllästynyt, 
en tahdo elää iankaiken; 
anna minun olla rauhassa , 
sillä tuulen henkäystä ovat minun päiväni.» 

Job 3: 3; 6 : 2 , 8 , 9 ; 7: 11,15,16. 

Mut ta vaikka Job olikin väsynyt elämään, hänen ei sallittu 
kuolla. Hänelle näytet t i in tulevaisuuden mahdol l isuudet ja 
annett i in toivon sanoma: 

»Silloin olet kuin vaskesta valettu e tkä mi tään pelkää. 
Silloin unhota t onnet tomuutes i , 
muistelet sitä kuin vettä, joka on v i r rannut pois. 
Elämäsi selkenee k i rkkaammaks i keskipäivää, 
p imeänkin aika on niinkuin aamunkoi t to . 
Silloin olet turvassa , 
sillä sinulla on toivo; 
asetut makaamaan , 
kenenkään pe l j ä t t ämät tä , 
ja monet etsivät s inun suosiotasi. 
Mut ta jumala t tomain si lmät raukeavat; 
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turvapaikka on heiltä mennyt , 
ja heidän toivonsa on huokaus.» 

Job 11: 15—20. 

Masennuksen ja epätoivon syvyyksistä Job kohosi niihin 
korkeuksi in , missä hän luott i r a j a t tomas t i Jumalan a r m o o n ja 
pelas tavaan voimaan. Voitonriemuisest i hän julisti: 

»Minä t iedän lunas ta jani elävän, 
ja viimeisenä hän on seisova mult ien päällä. 
Ja si t tenkuin t ämä nahka on yltäni raas te t tu 
ja olen ruumiis tani irti, saan minä nähdä Jumalan. 
Hänet olen minä näkevä apunani ; 
minun silmäni saavat nähdä hänet — eikä vieraana.» 

Job 19: 25—27. 

»Herra vastasi Jobille tuul ispäästä» (Job 38:1) ja ilmaisi 
palvelijalleen voimansa väkevyyden. Saatuaan näkemyksen 
Luojas taan Job kauhistui i tseään ja katui tomussa ja tuhkassa . 
Silloin Her ra saattoi s iunata hän tä runsaast i ja tehdä Jobin 
loppuvuodet hänen e lämänsä parhaiksi . 

Toivo ja rohkeus kuuluvat olennaisesti täydelliseen Juma lan 
palvelukseen. Ne ovat uskon hedelmä. Epätoivo on synnillistä 
ja perus teetonta . Jumala pystyy ja on halukas an t amaan 
»runsain määrin» (2 Piet. 1: 11) palvelijoilleen sitä voimaa, jo ta 
he tarvitsevat koetuksiinsa ja vaikeuksiinsa. Hänen työnsä 
vihollisten suunni te lmat voivat näyt tää hyvin laadituil ta ja 
vankoilta, mu t t a Jumala voi kumota vahvimmatkin näistä. 
T ä m ä n hän tekee omalla a ja l laan ja tavallaan, kun näkee palveli-
j ansa uskon tulleen ri i t tävästi koetelluksi. 

Masentuneelle on olemassa va rma apukeino — usko, rukous 
ja työ. Usko ja toiminta an taa va rmuut t a ja tyydytystä, mikä 
lisääntyy päivä päivältä. Oletko kiusat tu vaipumaan tuskais ten 
aavis telujen tai jopa äär immäisen epätoivon tunteiden val taan? 
Vaikka synkimpien päivien ulkonaiset seikat näyttäisivät hyvin-
kin luotaantyöntävil tä, niin älä pelkää. Usko Jumalaan . Hän 
t ietää tarpeesi . Hänellä on kaikki valta. Hän ei koskaan väsy 
o lemaan ääre t tömän rakkaudel l inen ja myötätuntoinen. Älä 
pelkää, et teikö hän täyttäisi lupaustaan. Hän on iankaikkinen 
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to tuus . Hän ei koskaan m u u t a liit toaan, jonka on tehnyt niiden 
kanssa, jo tka rakas tavat häntä . Hän antaa uskollisille palveli-
joilleen kykyjä siinä määr in kuin heidän ta rpeensa vaativat. 
Apostoli Paavali todisti : »Ja hän sanoi minulle: 'Minun armos-
sani on sinulle kyllin; sillä minun voimani tulee täydelliseksi 
heikkoudessa. ' Sentähden minä olen mielistynyt heikkou-
teen, pahoinpitelyihin, hä tään , vainoihin, ahdistuksi in, Kristuk-
sen tähden; sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä» 
(2 Kor. 12: 9,10). 

Hylkäsikö Jumala Elian hänen koetuksensa hetkenä? Ei 
suinkaan! Elian tunt iessa i tsensä Jumalan ja ihmisten hylkää-
mäks i Her ra e i r akas tanu t palveli jaansa yhtään vähemmän kuin 
silloin, kun tuli leimahti taivaalta ja valaisi vuorenhuipun. Elian 
nukkuessa kevyt koske tus ja miellyttävä ääni herä t t ivät hänet . 
H ä n kavahti ylös kauhuissaan ja valmiina läh temään pakoon, 
sillä hän pelkäsi vihollisen löytäneen hänet . Mut ta hänen ylleen 
kumar tuva t säälivät kasvot eivät olleet vihollisen vaan ystävän 
kasvot. Jumala oli lähet tänyt enkelin taivaasta t u o m a a n ruokaa 
palvelijalleen. »Nouse ja syö», sanoi enkeli. »Ja kun hän katsaht i , 
niin katso, hänen päänsä pohj i ssa oli kuumennetui l la kivillä 
pais te t tu kaltiainen ja vesiastia.» 

Naut i t tuaan hänelle va lmis te t tu ja virvokkeita Elia paneutui 
jälleen nukkumaan . Mutta enkeli tuli toisen ker ran . Kosketet-
tuaan uupunut ta mies tä hän sanoi säälivän hellästi: »'Nouse ja 
syö, sillä muutoin käy m a t k a sinulle liian pitkäksi . ' Niin hän 
nousi ja söi ja joi. Ja hän kulki sen ruuan voimalla neljäkym-
mentä päivää ja ne l j äkymmentä yötä Jumalan vuorelle, Hoore-
bille, asti.» Siellä hän löysi turvapaikan erääs tä luolasta. 
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14. 

»MITÄ SINÄ 
TÄÄLLÄ TEET?» 

Vaikka ihmiset eivät t ienneetkään mi tään Elian vetäytymisestä 
Hoorebin vuorelle, Jumala oli siitä tietoinen, eikä hän jä t tänyt 
väsynyttä ja masen tunu t ta profee t taa yksin kamppai lemaan 
ahdistavia pimeyden val toja vastaan. Sen luolan suulla, jonka 
suo jaan Elia oli vetäytynyt, Jumala kohtasi hänet väkevän 
enkelin välityksellä, joka lähetet t i in kysymään profee tan tarpei ta 
ja selvi t tämään jumalal l is ta t a rko i tus ta Israelin suhteen. 

Vasta opi t tuaan täysin luo t tamaan Jumalaan Elia saat toi 
suor i t taa loppuun työnsä niiden hyväksi, jo tka oli vietelty 
k u m a r t a m a a n Baalia. Karmel in huipulla saatu merki t tävä voitto 
oli aukaissut tien vielä suuremmil le voitoille, mu t t a vaikka 
Elialle t a r jou tu i suurenmois ia t i laisuuksia, esti Iisebelin uhkaus 
hän tä käyt tämästä niitä hyväkseenv Jumalan mies oli saatava 
y m m ä r t ä m ä ä n nykyisen a semansa heikkous ve r ra t tuna siihen 
edulliseen asemaan, jonka H e r r a halusi hänellä olevan. 

Lähestyen koeteltua palvel i jaansa Jumala esitti hänelle kysy-
myksen: »Mitä sinä täällä teet, Elia?» Minä lähetin sinut Keri t in 
purol le ja sen jälkeen Sarpa t in lesken luo. Minä käskin sinun 
pa la ta Israeliin ja esiintyä epä jumal ia palvovien pappien edessä 
Karmel in vuorella. Minä vahvistin sinua niin, e t tä saatoit opastaa 
kun inkaan vaunut Jisreelin porti l le. Mutta kuka käski s inun 
pae ta kiireesti tänne e rämaahan? Mitä asiaa sinulla tääl lä on? 

Katkeroi tuneena Elia saat toi vain valittaa: »Minä olen kiivai-
lemalla kiivaillut Her ran , Juma lan Sebaotin, puolesta. Sillä 
israelilaiset ovat hyl jänneet s inun liittosi, ha jo t tanee t s inun 
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alt tarisi ja tappaneet miekalla s inun profeet tasi . Minä yksin olen 
jäänyt jäljelle, m u t t a minunkin henkeäni he väijyvät, o t taaksensa 
sen.» 

Enkeli kehott i Eliaa läh temään luolasta, nousemaan vuorelle 
H e r r a n eteen ja kuunte lemaan hänen sanaansa. »Ja katso, Her ra 
kulki ohitse, ja suur i ja r a j u myrsky, joka halkoi vuoret ja särki 
kalliot, kävi He r r an edellä; m u t t a ei Her ra ollut myrskyssä . 
Myrskyn jälkeen tuli maanjä r i s tys ; mu t t a ei H e r r a ollut maan-
jär is tyksessä. Maanjär i s tyksen jälkeen tuli tul ta; m u t t a ei Her ra 
ollut tulessa. Tulen jälkeen tuli hi l jainen tuulen hyminä. Kun 
Elia sen kuuli, peit t i hän kasvonsa vaipallansa, meni ulos ja 
aset tui luolan suulle.» 

Jumala ei ha lunnut i lmaista i tseään palvelijalleen millään 
voimansa mahtaval la i lmauksella, vaan siihen sopi p a r e m m i n 
»hiljainen tuulen hyminä». Hän halusi opet taa Elialle, ettei 
suur in ta huomiota herä t tävä toiminta aina täytä pa rha i t en hänen 
ta rkoi tus taan . Elian odotellessa Her ran i lmestystä myrsky 
raivosi, salamat leimahtelivat ja kulut tava tuli pyyhkäisi ohi, 
m u t t a Jumala ei ollut näis tä missään. Sitten tuli hi l ja inen tuulen 
hyminä, ja profee t ta peit t i kasvonsa Her ran läsnäolon edessä. 
Hänen ärtyisyytensä vaimeni, mielensä lauhtui ja tyyntyi. Nyt 
hän tiesi, e t tä hi l jainen luot tamus, luja tu rvautuminen Jumalaan , 
toisi hänelle aina avun silloin, kun hän tarvitsisi sitä. 

Sielu ei aina tule vakuut tuneeksi eikä käänny silloin, kun 
Jumalan to tuut ta esi tetään kaikkein oppineimmalla tavalla. Ei 
ihmissydäntä aina tavoiteta kaunopuheisuuden tai logiikan 
avulla, vaan Pyhän Hengen suloisella vaikutuksella, mikä hi l jaa 
m u t t a varmast i muu t t aa ja kehi t tää luonnetta. Juma lan Hengen 
hil jaisessa tuulen hyminässä on sydäntä muut tavaa voimaa. 

»Mitä sinä täällä teet, Elia?» kysyi ääni, ja jälleen profee t ta 
vastasi: »Minä olen kiivailemalla kiivaillut Her ran , Jumalan 
Sebaotin, puolesta. Sillä israelilaiset ovat hyl jänneet sinun 
liittosi, ha jo t tanee t s inun al t tar is i ja tappaneet miekalla s inun 
profeet tas i . Minä yksin olen jäänyt jäljelle, m u t t a minunkin 
henkeäni he väijyvät, o t taaksensa sen.» 

H e r r a vastasi Elialle, etteivät väär inteki jä t Israel issa jäisi 
vaille rangais tustaan. Oli erityisesti valittava miehiä toimeen-
panemaan se jumalal l inen rangaistus, joka oli t a rkoi te t tu epä-
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jumal ia palvoneelle val takunnalle. Oli ryhdyttävä jyrkki in 
toimenpiteisiin, jo t ta kaikki saisivat t i laisuuden si ir tyä tosi 
Juma lan puolelle. Elian i tsensä oli palat tava Israeliin ja yhdessä 
toisten kanssa a ikaansaatava uskonpuhdis tus . »Lähde takaisin 
samaa tietä, jota tulit», kuului H e r r a n käsky, »erämaan kau t ta 
Damaskoon. Mene ja voitele Hasael Aramin kuninkaaksi . Ja 
voitele Jeehu, Nimsin poika, Israelin kuninkaaksi . Ja voitele 
s i jaasi profeetaksi Elisa, Saafa t in poika, Aabel-Meholasta. Ja on 
tapah tuva näin: joka väl t tää Hasaelin miekan, sen s u r m a a 
Jeehu, ja joka välttää Jeehun miekan, sen su rmaa Elisa.» 

Elia oli luullut olevansa Israel issa ainoa tosi Jumalan palvelija. 
Mut ta hän, joka lukee kaikkien sydämen, ilmaisi profeetalle, e t tä 
oli monia muitakin, jo tka p i tkän luopumuskauden a j a n olivat 
pysyneet hänelle uskollisina. Juma la sanoi: »Mutta minä j ä t än 
jäljelle Israeliin se i t semäntuhat ta : kaikki polvet, jo tka eivät ole 
notkis tuneet Baalille, ja kaikki suut , jo tka eivät ole hänelle suuta 
antaneet.» 

Se mi tä Elia joutui kokemaan noina masennuksen ja näennäi-
sen tappion päivinä, sisältää monia eri t täin arvokkaita opetuksia 
Juma lan lapsille tänä aikana, jolle on ominaista yleinen poikkea-
minen siitä, mikä on oikein. Nykyään vallitseva luopumus on sen 
kaltaista, mikä profeetan päivinä levisi kaikkialle Israeli in. 
Kansan jouko t seuraavat t änä aikana Baalia koro t tamal la 
inhimillistä jumalallisen yläpuolelle, ylistämällä suos i t tu ja 
johta j ia , kumar tamal la m a m m o n a a ja korvaamalla jumalal l isen 
i lmoituksen to tuudet t ieteen opetuksilla. Epäily ja epäusko 
turmelevat ihmisten mielen, ja monet vaihtavat Jumalan sanat 
ihmisten teorioihin. Nyt opete taan julkisesti, e t tä o lemme tulleet 
aikaan, jolloin ihmisjärki olisi korote t tava Jumalan sanan opetus-
ten yläpuolelle. Jumalan lain, jumalal l isen mi t tapuun, sanotaan 
olevan vailla mi tään merki tys tä . Kaiken to tuuden vihollinen 
käyt tää pettävää valtaansa saadakseen ihmiset sy r j äy t t ämään 
Jumalan inhimillisillä säännöksi l lä ja unoh tamaan sen, mikä 
säädett i in ihmiskunnan onneksi ja pelastukseksi . 

Niin laajaksi kuin t ämä luopumus on tullutkin, se ei kuiten-
kaan ole levinnyt maai lmanlaajuiseksi . Eivät kaikki ole antautu-
neet la i t tomuuteen ja syntiin. Eivät kaikki ole ase t tuneet 
vihollisen puolelle. Jumalal la on monia tuhansia, jotka eivät ole 
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notkistaneet polviaan Baalille, monia jo tka haluavat y m m ä r t ä ä 
ent is tä pa remmin Kr is tus ta ja lakia ja jo tka kaikesta huol imat ta 
toivovat Jeesuksen tulevan pian lopet tamaan synnin ja kuoleman 
valtakauden. Ja on monia, jo tka ovat t ie tämät tään palvelleet 
Baalia mut ta joissa Jumalan Henki vielä vaikuttaa. 

Nämä tarvitsevat niiden henkilökohtais ta apua, jo tka ovat 
oppineet tun temaan Jumalan ja hänen sanansa voiman. Tällai-
sena aikana pitäisi jokaisen Jumalan lapsen olla aktiivisesti 
au t tamassa toisia. Jumalan enkelit ovat niiden mukana , jo tka 
Raamatun to tuut ta ymmär täv inä koettavat etsiä käsiinsä 
sellaisia, jo tka kaipaavat valoa. Eikä kenenkään tarvi tse pelätä 
lähteä sinne, minne enkelit menevät . Pyhittyneiden työnteki jöiden 
uskollisten yritysten seurauksena monet tulevat kään tymään 
epäjumalanpalvonnas ta palvelemaan elävää Jumalaa . Monet 
lakkaavat kunnio i t tamasta ihmisten tekemiä säännöksiä ja 
aset tuvat pelot tomast i Jumalan ja hänen lakinsa kannalle. 

Pal jon r i ippuu niiden he rkeämät tömäs tä to iminnasta , jo tka 
ovat uskollisia ja kuuliaisia. Siitä syystä saatana koet taa kaikin 
mahdoll isin keinoin estää kuuliaisia to teu t tamas ta jumalal l is ta 
suunni te lmaa. Hän saa erää t unoh tamaan korkean ja pyhän 
tehtävänsä ja tyytymään t ämän elämän nautintoihin. Hän johtaa 
heidät ase t tumaan paikoilleen mukaviin oloihin tai sitten, 
saadakseen enemmän maailmall is ta hyötyä, s i i r tymään pois 
sellaisilta paikoilta, joissa he voisivat a ikaansaada pa l jon hyvää. 
Toiset hän saa masentuneina pakenemaan velvollisuuttaan 
vastus tuksen tai vainon tähden. Mutta kaikkiin sellaisiin taivas 
suh tau tuu äär immäisen hellästi ja säälivästi. Jokaisel ta Jumalan 
lapselta, jonka äänen sielujen vihollinen on onnis tunut vaimen-
tamaan, kysytään: »Mitä sinä täällä teet?» Minä annoin tehtäväk-
sesi mennä kaikkeen maai lmaan ja saarnata evankeliumia sekä 
valmis tamaan kansan Jumalan päivää varten. Miksi olet täällä? 
Kuka on lähettänyt sinut tänne? 

Kr is tuksen ilo, joka vahvisti häntä kes tämään uhrauks ia ja 
kärsimyksiä , oli siinä, et tä hän sai nähdä syntisten pelastuvan. 
Tämän pitäisi olla jokaisen hänen seuraa jansa ilona kannusta-
massa häntä to imimaan. Ne jo tka edes ra joi te tus t i käsi t tävät , 
mi tä lunastus merki tsee heille ja heidän lähimmäisil leen, 
ymmär tävä t jossakin määr in ihmiskunnan valtavia tarpei ta . He 
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l i ikuttuvat säälistä nähdessään hirvi t tävän tuomion va r jos sa 
olevien tuhansien siveellisen ja hengellisen hädän, johon verrat-
tuna fyysinen kärs imys mene t t ää kaiken merki tyksensä. 

Perhei l tä kuten yksilöiltäkin kysytään: »Mitä sinä täällä teet?» 
Monissa seurakunnissa on Juma lan sanan totuuksi in hyvin 
perehtynei tä perheitä, jo tka voisivat avartaa vaikutuspi i r iään 
si ir tymällä sellaista palvelua tarvitseviin paikkoihin, jo ta he 
pystyvät an tamaan. Jumala kehot taa kr is t i t ty jä perhei tä lähte-
m ä ä n m a a n pimeisiin paikkoihin ja työskentelemään viisaasti 
ja si tkeästi niiden hyväksi, jo tka ovat hengellisen pimeyden 
verhoamina . Tähän ku t suun vas taaminen vaatii i tsensä kieltä-
mis tä . Monien odottaessa viimeisenkin esteen väistymistä s ieluja 
kuolee vailla toivoa ja i lman Jumalaa . Saadakseen maai lmall is ta 
e tua tai tieteellistä tietoa ovat monet valmiit u ska l t au tumaan 
terveyt tä turmeleviin seutuihin ja kes tämään vaikeuksia ja 
puute t ta . Missä ovat ne, jo tka olisivat yhtä valmiit moisi in 
uhrauks i in saadakseen ker ro tuks i toisille Vapahta jas ta? 

Ei ole mi tään outoa tai uu t t a siinä, et tä koettelevissa oloissa 
hengellisesti voimakkaatkin yksilöt ylen määr in ahtaalle joutues-
saan masentuvat ja tulevat siinä määr in epätoivoisiksi, etteivät 
a jo i t t a in näe elämässä mi tään toivottavaa. Muistakoot kaikki 
sellaiset, e t tä eräs voimall is immista profeetois ta pakeni henkensä 
edestä raivostuneen naisen vihaa. Pakolaisena, uupuneena ja 
ma tkas t a rasi t tuneena hän oli niin masennuksen m u r t a m a , et tä 
toivoi kuolevansa. Mutta menete t tyään toivonsa ja ollessaan 
vaarassa , joka näytti tekevän tyhjäks i koko hänen elämäntyönsä, 
hän oppi erään kal leimmista e lämänsä läksyistä. S u u r i m m a n 
heikkoutensa hetkenä hän oppi sen, että vaikeimmissakin oloissa 
oli tarpeell is ta ja mahdoll is ta luot taa Jumalaan. 

El ian kokemus voi rohkais ta niitä, jo tka käyt täessään elämän-
voimiaan epäitsekkääseen työhön ovat k iusa t tu ja mene t t ämään 
toivonsa ja luot tamuksensa . Juma la tukee valvovalla huolen-
pidollaan, rakkaudel laan ja voimallaan erityisesti niitä palveli-
jo i taan, joiden intoa ei y m m ä r r e t ä tai arvosteta, joiden neuvoja 
ja nuhte i ta väheksytään ja joiden uudis tuspyrkimykset saavat 
vas taansa pelkkää vihaa ja vas tus tus ta . 

Saa tana ahdis taa ihmistä kaikkein ankar immil la kiusauksil-
laan t ä m ä n ollessa heikoimmillaan. Näin hän toivoi kukis tavansa 
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Juma lan Pojankin, koska oli tällä menetelmällään saanut monia 
voi t toja ihmisestä. Nekin jo tka olivat kauan ja u rheas t i puolus-
taneet oikeutta, lankesivat kiusaukseen tahdonvoimansa heiken-
tyessä ja uskonsa herpaantuessa . Nel jänkymmenen vuoden 
vaelluksen ja epäuskon uuvu t t amana Mooses menet t i hetkeksi 
ot teensa Kaikkivalt iaasta. Hän epäonnistui pääs tyään aivan 
Luvatun maan rajoille. Samoin kävi Elian. Kuivuuden ja nälän-
hädän vuosina hän oli luot tanut Her raan ja seisonut järkähtä-
m ä t t ä Ahabin edessä. Tuona koettelevana päivänä hän oli 
Karmel in vuorella yksin todis tanut koko Israel in kansalle 
oikeasta Jumalas ta . Mut ta väsymyksensä hetkenä hänkin pääst i 
kuolemanpelkonsa sy r j äy t t ämään uskonsa Jumalaan. 

Samoin on nykyäänkin. Saa tana pyrkii h o r j u t t a m a a n luotta-
m u s t a m m e Her raan silloin, kun j o u d u m m e epäilyksiin, hämmen-
täviin olosuhteisiin tai puut teeseen tai m u u h u n ahdinkoon. 
Silloin hän muis tu t t aa mei tä erehdyksis tämme ja kiusaa meitä 
olemaan luot tamat ta Jumalaan ja epäilemään hänen rakkaut-
taan. Hän toivoo saavansa meidät masen tumaan ja i r ro t t amaan 
o t teemme Jumalas ta . 

Ne jo tka taistelun e tul in jassa ollen suori t tavat Pyhän Hengen 
kannus tamina jo takin eri tyistä työtä, joutuvat työn paineen 
helli t täessä usein t un t emaan vastavaikutuksen. Alakuloisuus 
saa t taa jä rkyt tää sankaril l isin takin uskoa ja heikentää voimak-
kaintakin tahtoa. Mut ta Jumala ymmär tää , säälii yhä ja rakas taa . 
H ä n tuntee sydämen vaikut t imet ja tarkoi tukset . Juma lan työn 
johdossa olevien tulee oppia odot tamaan kärsiväll isesti ja 
luo t tamaan silloinkin, kun kaikki näyt tää synkältä. Ei taivas 
heitä hylkää heidän vastoinkäymistensä päivänä. Mikään ei ole 
näkö jään avut tomampi m u t t a todellisuudessa vo i t t amat tomampi 
kuin sielu, joka mi tä t tömyytensä tunt ien täysin luot taa Juma-
laan. 

Mut ta eivät vain er i t tä in vastuullisissa asemissa olevat hyödy 
jo takin siitä Elian kokemukses ta , joka uudelleen opett i häntä 
luo t tamaan Jumalaan koetuksen hetkenä. Hän joka oli Elian 
voimana, on kyllin väkevä tukemaan jokaista kamppai levaa 
lastaan, vaikka t ämä olisi mi ten heikko. Jokaiselta hän odot taa 
uskoll isuutta, ja jokaiselle hän suo voimaa ta rpeen mukaan . 
I t sessään ihminen on voimaton, m u t t a Jumalan voimassa hän 
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voi kyetä voi t tamaan pahan ja au t taa toisiakin voi t tamaan. 
Saa tana ei koskaan voi saada val taansa sitä, joka turvaa Juma-
laan. »Ainoastaan Her rassa — niin pi tää minusta sano t t aman 
— on vanhurskaus ja voima» (Jes. 45: 24). 

Kris t i t ty toverini, saa tana t ietää sinut heikoksi, p idä siksi 
t iukast i kiinni Jeesuksesta. Pysymällä Jumalan rakkaudessa voit 
kes tää jokaisen kokeen. Vain Kr is tuksen vanhurskaudes ta voit 
saada voimaa maai lman yli vyöryvän pahuuden to r jumiseen . 
Sovella uskoasi käytäntöön. Usko keventää jokaisen k u o r m a n 
ja pois taa kaiken väsymyksen. Luot tamalla ja tkuvast i Jumalaan 
voit y m m ä r t ä ä hänen johda tus taan , joka nyt tun tuu käsi t tämät-
tömäl tä . Käy uskossa eteenpäin hänen vi i toi t tamaansa polkua. 
Joudu t kyllä koetuksiin, m u t t a j a tka vain matkaasi . Näin uskosi 
vahvistuu ja pätevöit tää sinut palvelemaan. Pyhän h is tor ian 
t apah tumia ei ole k i r jo i te t tu vain sitä varten, et tä vois imme 
lukea ja ihmetellä niitä, vaan jo t ta sama usko, joka vaikutt i 
muinoin Jumalan palvelijoissa, toimisi myös meissä. H e r r a on 
toimiva nyt yhtä merki t täväl lä tavalla, missä tahansa ihmissydän 
vain uskossa an tau tuu hänen voimansa käytettäväksi. 

Seuraava Pietarille lausut tu sana koskee myös meitä: »Saatana 
on tavoitellut teitä valtaansa, seuloakseen teitä niinkuin n isuja ; 
m u t t a minä olen rukoillut s inun puolestasi, ettei sinun uskosi 
raukeaisi tyhjään» (Luuk. 22: 31,32). Kris tus ei koskaan hylkää 
niitä, joiden puolesta hän on kuollut . Me saa tamme jä t t ää hänet 
ja jou tua kiusauksen valtaan, m u t t a Kris tus ei voi koskaan 
kääntyä pois ihmisestä, jonka puolesta hän on maksanu t lunnaat 
omalla hengellään. Jos hengellinen ka tseemme avautuisi , sai-
s imme nähdä, miten ihmispoloiset ahdistusten, murheen ja 
masennuksen taakkojen pa inamina ovat aivan kuolemanväsy-
neitä. Näkis imme miten enkelit lentävät nopeasti näiden 
k iusa t tu jen avuksi oh ja ten heidät lujalle perustukselle ja pakot-
taen heitä ahdistavat pahuuden voimat perääntymään. Näiden 
kahden so ta joukon välistä taistelua käydään yhtä todellisesti 
kuin t ämän maai lman a rmei ja t sotivat omilla taistelukenti l lään. 
T ä m ä n hengellisen kamppai lun tulos ratkaisee ihmissielujen 
ikuisen kohtalon. 

Profee t ta Hesekielin näyssä kerubeil la oli ikäänkuin ihmiskäsi 
siipiensä alla. Tämän ta rko i tuksena on opettaa Jumalan palveli-
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joille, et tä jumalall inen voima antaa menestystä . Niiden joi ta 
Jumala käyt tää sanansaa t ta j inaan , ei tule ajatel la, e t tä hänen 
työnsä on heistä r i ippuvainen. Tätä vastuuta ei ole anne t tu 
rajal l is ten olentojen kannet tavaksi . Hän joka ei to rku vaan joka 
toimii ja tkuvast i to teut taakseen aikomuksiaan, on vievä työtään 
eteenpäin. Hän tekee tyhj iksi jumala t tomien aikeet ja ha jo t t a a 
niiden neuvot, jo tka miett ivät pahaa hänen kansalleen. H ä n joka 
on Kuningas ja Her ra Sebaot, istuu kerubien välissä ja varjelee 
yhä lapsiaan kansojen ta is to jen ja mellakoiden keskellä. Kun 
kuningasten l innoitukset kukis tuvat ja vihan nuolet lävistävät 
hänen vihollistensa sydämen, hänen kansansa on oleva turvassa 
hänen käsissään. 
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»ELIAN HENGESSÄ 
JA VOIMASSA» 

Elian aikaa seuranneiden pi tkien vuosisatojen aikana on kerto-
m u s hänen elämäntyöstään innoi t tanut ja rohkaissut niitä, jo tka 
on ku t su t tu puolus tamaan oikeut ta luopumuksen keskellä. Sillä 
on eri tyinen merki tyksensä meille, »joille maai lmanaikojen 
loppukausi on tullut» (1 Kor . 10: 11). Historia tois tuu. Nyky-
maai lmal lakin on Ahabinsa ja Iisebelinsä. Meidän a ikakau temme 
on epäjumalanpalvonnan aikaa yhtä todellisesti kuin oli El ian 
aikakin. Ehkei mi tään ulkonais ta al t tar ia ole näkyvissä sen 
enempää kuin jumalankuvaakaan si lmän katseltavaksi, m u t t a 
silti tuhanne t seuraavat t ä m ä n maai lman jumalia — r ikkaut ta , 
mainet ta , huveja ja hiveleviä t a ru j a , jo tka sallivat ihmisen 
seura ta uudes t i syntymät tömän sydämensä mielihaluja. Suuri l la 
joukoil la on väärä käsitys Jumalas ta ja hänen ominaisuuksis-
taan, ja ihmiset palvelevat väärää jumalaa yhtä todellisesti kuin 
a ikoinaan palvottiin Baalia. Jopa monet kristityiksi tunnustau-
tuvat ovat mukautunee t vaikutuksi in, jo tka jyrkäst i vas tus tavat 
Juma laa ja hänen to tuu t taan . Näin he joutuvat lo i tontumaan 
jumalal l isesta ja ko ro t t amaan inhimillistä. 

Uskot tomuus ja luopumus ovat ominaisia a ja l lemme, ja a j a n 
henki on kaikesta väitetystä to tuuden tuntemukseen perustu-
vasta val is tuneisuudestaan huol imat ta mitä sokeinta oma-
hyväistä arvelua. Inhimillisiä teorioi ta ylistetään ja koro te taan 
Juma lan ja hänen lakinsa tilalle. Saatana houkuttelee ihmisiä 
to t te lemat tomuuteen ja lupaa heidän löytävän siitä vapauden, 
joka tekee heidät jumal ten kaltaisiksi. Jumalan selvää sanaa 
vas tus te taan ja inhimillistä viisautta korote taan epäjumalan-
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palveluksen tavoin jumalal l isen i lmoituksen yläpuolelle. Omak-
su t tuaan maailmallisia t apo ja ja vaikutteita ihmiset ovat mie-
leltään niin pimentyneet ja hämmentyneet , et tä näyt tävät tyystin 
menet täneen kykynsä e ro t taa toisistaan valon ja pimeyden, 
to tuuden ja valheen. He ovat loitonneet niin kauas oikealta 
tieltä, että pitävät muu tamien niin ku t su t tu jen fi losofien mieli-
pitei tä luotet tavampina kuin Raamatun totuuksia . Jumalan 
sanan har taa t pyynnöt ja lupaukset sen enempää kuin sen 
uhkaukse tkaan tot te lemattomil le ja epäjumalanpalvonnal le eivät 
näytä pystyvän su la t t amaan heidän sydäntään. Paavalissa, 
Pietarissa ja Johanneksessa vaikut tanut usko on heidän mieles-
tään niin vanhanaikais ta ja mystillistä, ettei se vastaa a ikamme 
aja t te l i jo iden älykkyys tasoa. 

Alussa Jumala antoi lakinsa ihmiskunnalle keinoksi, jonka 
avulla se saavuttaisi onnen ja ikuisen elämän. Saa tana voi toivoa 
estävänsä Jumalan ta rko i tus ta to teu tumas ta vain saat tamal la 
ihmiset r ikkomaan tä tä lakia, ja hän on aina yr i t tänyt vääristellä 
sen opetuksia ja vähätellä sen merki tystä . Mestarillisella vedol-
laan hän on koet tanut m u u t t a a itse lainkin saadakseen ihmiset 
siten loukkaamaan sen säädöksiä, vaikka tunnus tava tk in nou-
dat tavansa sitä. 

E r ä s k i r jo i t t a ja on ve r rannu t Jumalan lain muutosyr i tys tä 
muinoin tehtyyn ilkivaltaan, jolla johonkin tä rkeään t ienhaaraan 
pystytet ty tienviitta väännett i in osoi t tamaan väärään suuntaan . 
Tällä pahankur isuudel la aiheutet t i in usein pa l jonkin häir iötä 
ja harmia . 

Jumala pystytt i t ienviitan t ämän maai lman halki kulkevia 
varten. Tämän viitan toinen kilpi osoitti Luojan aulista tottele-
mis ta t ienä onneen ja e lämään, toinen kilpi taas osoitt i tottele-
m a t t o m u u t t a polkuna ku r juu teen ja kuolemaan. Tie onneen oli 
yhtä ta rkoin täsmennet ty kuin oli turvakaupunki in johtava tie 
juutalaisen jä r jes te lmän aikana. Mutta e räänä ihmiskunnan 
synkkänä hetkenä kaiken hyvän vihollinen väänsi t ienviitan 
päinvastaiseen suuntaan, ja niin ovat suuret joukot erehtyneet 
tiestä. 

Mooseksen välityksellä H e r r a opett i israelilaisia: »Pitäkää 
minun sapatt ini , sillä se on merkk inä meidän väli l lämme, minun 
ja teidän, sukupolvesta sukupolveen, t ietääksenne, e t tä minä 

124 [178-179] 



»Elian hengessä ja voimassa» 

olen Her ra , joka pyhitän teidät . Siis p i täkää sapatt i , sillä se on 
teille pyhä. Joka sen rikkoo, rangais takoon kuolemalla. 
Kuka ikinä tekee työtä sapat inpäivänä, rangais takoon kuole-
malla. Ja pi täkööt israelilaiset sapatin, niin et tä he viettävät 
sapat t ia sukupolvesta sukupolveen ikuisena liittona. Se on oleva 
ikuinen merkk i minun ja israelilaisten välillä; sillä kuu tena 
päivänä H e r r a teki taivaan ja maan , mut ta se i tsemäntenä päi-
vänä hän lepäsi ja hengähti» (2 Moos. 31: 13—17). 

Näillä sanoilla Her ra selvästi täsmensi tot televaisuuden 
Juma lan kaupunki in johtavaksi tieksi. Mutta synnin ihminen on 
vääntänyt tienviitan osoi t tamaan väärään suuntaan. H ä n on 
pystyt tänyt väärän sapat in ja uskotel lut ihmisille, että he silloin 
lepäämällä noudat tavat Luojan käskyä. 

Juma la on jul is tanut , e t tä sei tsemäs päivä on Her ran sapat t i . 
Silloin kun »tulivat valmiiksi taivas ja maa», hän korot t i t ä m ä n 
päivän luomistyönsä muis tomerkiks i . Hän »lepäsi se i tsemäntenä 
päivänä kaikesta työstänsä, jonka hän oli tehnyt. Ja Juma la 
siunasi sei tsemännen päivän ja pyhitt i sen» (1 Moos. 2: 1—3). 

Egypt is tä lähdön aikaan sapat t iase tus ta tähdennett i in voimak-
kaast i Jumalan kansalle. Heidän ollessaan vielä o r juudessa 
heidän työn joh ta jansa olivat koet taneet pakot taa heitä t ekemään 
työtä sapat t ina lisäämällä heidän viikoittaista u rakkaansa . 
Tiukentamal la vaat imuksiaan he olivat moneen ker taan vaikeut-
taneet heidän työolojaan. Mut ta israelilaiset vapautett i in or juu-
desta ja johdatet t i in paikkaan, jossa he saattoivat häir iöi t tä 
nouda t t aa kaikkia Her ran säädöksiä . Laki julistettiin Siinailla, 
ja Moosekselle annett i in kaksi kivitaulua, »joitten k i r jo i tus oli 
Juma lan sormella k i r jo i te t tu» (2 Moos. 31: 18). Lähes neljän-
kymmenen vuoden vaelluksen aikana israelilaisia muis tute t t i in 
ja tkuvas t i täs tä Jumalan sää tämäs tä lepopäivästä. Joka seitse-
män tenä päivänä ei i lmaantunut lainkaan mannaa , jo ta taas 
valmistuspäivänä saatiin ihmeellisesti kaksinkertainen mää rä . 

Ennen kuin saavutti in Luvat tuun maahan, Mooses kehot t i 
israelilaisia: »Ota vaari lepopäivästä, niin et tä sen pyhität» 
(5 Moos. 5: 12). He r r an ta rko i tus oli, e t tä sapat t ikäskyn uskolli-
nen noudat taminen muis tut ta is i israelilaisia ja tkuvast i siitä, e t tä 
he olivat vastuussa hänelle, Luojalleen ja Lunastajal leen. Niin 
kauan kuin he pitäisivät sapat in oikeassa hengessä, ei esiintyisi 
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epä jumalanpa lve lus t a . Mut ta jos he syrjäyt täis ivät kymmenen 
käskyn laista t ämän säädöksen katsoen, ettei se enää ole 
voimassa, silloin Luoja unohtuis i ja ihmiset palvoisivat mui ta 
jumalia . »Sapattini minä annoin heille», julisti Jumala , »olemaan 
merkkinä minun ja heidän välillään, että he tulisivat t ie tämään, 
et tä minä olen Her ra , joka pyhitän heidät.» Mut ta he »pitivät 
minun oikeuteni halpoina, eivät vaeltaneet minun käsky jeni 
mukaan , vaan rikkoivat m inun sapattini; sillä heidän sydämensä 
vaelsi heidän kivi jumalainsa jäljessä.» Kehot taessaan heitä 
pa laamaan luokseen hän jälleen kiinnitti heidän huomionsa 
siihen, miten tä rkeää oli p i tää sapat t i pyhänä. »Minä olen Her ra , 
te idän Jumalanne», hän sanoi, »minun käsky jeni m u k a a n vael-
takaa, minun oikeuksiani noudat takaa , ne p i täkää ja pyhi t täkää 
minun sapattini; ne olkoot merkkinä välillämme, minun ja 
teidän, e t tä tulisit te t ie tämään, että minä olen Her ra , teidän 
Jumalanne» (Hes. 20: 12,16,19, 20). 

Samoin Her ra kiinnitt i J uudan huomiota niihin synteihin, 
jo tka lopulta johtivat sen Babylonian vankeuteen, ja julisti: 
»Minun sapatt ini sinä r ikot . Sentähden minä vuodatan 
heidän ylitsensä kiivauteni, huku tan heidät vihani tulella ja 
annan heidän vaelluksensa tulla heidän päänsä päälle» (Hes. 
22: 8,31). 

Kun Jerusalemin jä l leenrakennustyö oli käynnissä Nehemian 
aikana, esitettiin sapat in r ikkomisen johdosta ankara kysymys: 
»Eikö Juma lamme juur i sen tähden, et tä teidän isänne näin 
tekivät, an tanut kaiken t ä m ä n onnet tomuuden kohda ta mei tä 
ja tä tä kaupunkia? Ja te tuo ta t te nyt vielä s u u r e m m a n vihan 
Israelin ylitse, kun r ikot te sapatinpäivän» (Neh. 13: 18). 

Kr is tus korost i maisen to imintansa aikana sapat in s i tovuutta . 
Kaikessa opetuksessaan hän suhtautui kunnioi t tavast i itse säätä-
määnsä asetukseen. Hänen päivinään sapatt i oli t u rmel tunu t 
siinä määr in , että sen viet täminen heijast i p ikemmin i tsekkäiden 
ja oikullisten ihmisten kuin Jumalan luonnetta. Kr is tus hylkäsi 
sen väärän opetuksen, jolla ne jo tka väittivät tuntevansa Juma-
lan, olivat antaneet hänes tä väärän kuvan. Vaikka far iseukset 
t ämän johdos ta kohdist ivat häneen a rmo t toman vihansa, hän 
ei edes näennäisest i myöntynyt heidän vaat imuksi insa vaan 
ja tkoi rohkeast i sapat in p i tämis tä Jumalan lain mukaisest i . 
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Kiis ta t toman selvästi hän todist i suhtautumises taan J u m a l a n 
lakiin. »Älkää luulko, et tä m inä olen tullut lakia tai p ro fee t to ja 
kumoamaan» , hän sanoi, »en minä ole tullut kumoamaan , vaan 
täy t tämään. Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes ta ivas ja 
m a a katoavat , ei laista ka toa pieninkään kir ja in , ei a inoakaan 
piir to, ennenkuin kaikki on t apah tunu t . Sentähden, joka p u r k a a 
yhdenkään näistä p ienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opet taa 
ihmisiä, se pi tää p ienimmäksi taivasten val takunnassa kutsut-
t aman ; m u t t a joka niitä nouda t t aa ja niin opettaa, se p i tää kut-
su t t aman suureksi taivasten val takunnassa» (Matt . 5:17—19). 

Kristi l l isenä aikakautena ihmisen onnen suuri vihollinen on 
hyökännyt erityisesti ne l jännen käskyn sapatt ia vastaan. H ä n 
sanoo: »Minä tahdon toimia Jumalan tarkoi tus ten vastaisesti . 
Annan seuraaji l leni vallan Juma lan muis tomerkin , se i tsemännen 
päivän sapatin, syr jäyt tämiseen. Osoitan siten maailmalle, et tä 
Juma lan pyhi t tämä ja s iunaama päivä on muute t tu . Se päivä 
ei ole pysyvä ihmisten mielessä. Pyyhin pois sen muis tonkin . 
Asetan sen s i jaan päivän, jolla ei ole Jumalan antamia val tuuksia 
ja joka ei voi olla merkkinä Juma lan ja hänen kansansa välillä. 
Saa tan t ämän päivän hyväksyjät l i i t tämään siihen sen pyhyyden, 
minkä Jumala antoi sei tsemännelle päivälle. 

»Sijaishalli tsijani avulla tulen koro t t amaan itseni. Ensimmäi-
nen päivä tulee ylistetyksi, ja protes tant t inen maai lma o m a k s u u 
t ä m ä n valesapatin aitona. Koska Jumalan sää tämää sapat t ia 
laka taan viet tämästä, saan tä ten hänen lakinsa halveksituksi . 
Sanat 'merkkinä meidän väli l lämme, minun ja teidän, sukupol-
vesta sukupolveen' , s i irrän t a rko i t t amaan minun sapatt iani . 

»Näin saan maai lman hal tuuni . Minusta tulee maan hall i tsi ja, 
t ä m ä n maai lman ruht inas . Tulen niin valvomaan vallassani 
olevien mielen, että Jumalan sapat t i tulee erityisen halveksituksi . 
Merkkikö? Teen sei tsemännen päivän viettämisen vi ranomais ten 
si lmissä to t te lemat tomuuden merkiksi . Inhimilliset lait t ehdään 
niin ankariksi , etteivät ihmiset uskal la viettää sei tsemännen 
päivän sapat t ia . Pelätessään jäävänsä i lman ruokaa ja vaat tei ta 
he suostuvat maai lman kanssa r ikkomaan Jumalan lakia. Koko 
maa i lma tulee olemaan minun vallassani.» 

Pystyt tämällä väärän sapat in vihollinen aikoi muu t t aa a j a t ja 
lain. Mut ta onko hän todella onnis tunut muu t t amaan Juma lan 
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lain? Toisen Mooseksenkir jan 31. luvun sanat vastaavat tähän. 
H ä n joka on sama eilen, t änään ja iankaikkisesti , on ju l is tanut 
sei tsemännen päivän sapat is ta : »Se on merkk inä meidän välil-
lämme, minun ja teidän, sukupolvesta sukupolveen. Se on 
oleva ikuinen merkki» (2 Moos. 31: 13,17). Väännet ty tienviitta 
osoit taa väärään suuntaan , m u t t a Jumala ei ole muu t tunu t . Hän 
on yhä Israelin väkevä Jumala . »Katso, kansakunna t ovat kuin 
p isara vesisangon uur teessa , ovat kuin tomuhiukkanen vaa'assa. 
Katso, merensaare t hän nos taa kuin hiekkajyvän. Ei Libanon 
riit täisi pol t topuiksi eikä sen riista pol t touhriksi . Kaikki kansa-
kunna t ovat ni inkuin ei mi tään hänen edessään, ne ovat hänelle 
kuin olematon ja tyhjä» (Jes. 40: 15,17). Ja hän on yhtä t a rkka 
lais taan nyt kuin Ahabin ja Elian päivinäkin. 

Mut ta miten p i i t t aamat tomas t i tuohon lakiin suhtaudutaan-
kaan! Katsokaa miten nykymaai lma kapinoi avoimesti Jumalaa 
vastaan. Tämä on todella uppiniskainen sukupolvi, täysin kiit-
t ämätön , muodoll inen, vilpillinen, ylpeä ja Jumalas ta luopunut . 
Ihmiset laiminlyövät Raama tun ja vihaavat to tuu t ta . Jeesus 
näkee miten hänen lakiaan hyljeksi tään, hänen r akkau t t aan 
halveksi taan ja hänen lähett i läi tään kohdellaan välinpitämättö-
mäst i . Hän on puhunu t a rmon sanojaan, m u t t a nii tä ei ole 
tunnus te t tu . Hän on lausunut varoituksiaan, m u t t a niistä ei ole 
välitetty. Ihmissielun pyhäkön esipihat on muu te t tu epäpyhiksi 
markkinapaikoiksi . I tsekkyyttä , kateut ta , ylpeyttä ja pahansuo-
pa isuut ta — näitä kaikkia vaalitaan. 

Monet pi lkkaavat epärö imät tä Jumalan sanaa. Ne jo tka usko-
vat sen aivan sellaisena kuin se on, joutuvat naurunalais iksi . 
Lakia ja j ä r jes tys tä halveksi taan yhä enemmän, ja se joh tuu 
Her ran selvien käskyjen r ikkomisesta . Kuul ia isuuden polulta 
poikkeaminen joh taa väkivaltaan ja rikoksiin. Katso miten 
viheliäistä ja k u r j a a on tuo kansanpal jous , joka palvoo epäjuma-
lien al t tar ien ääressä ja etsii t u rhaan onnea ja rauhaa . 

Katso miten sapat t ikäskyn r ikkominen on levinnyt miltei 
maai lmanlaajuiseksi . Katso myös niiden julkeaa jumalat to-
muut ta , jo tka säätävät lakeja turvatakseen viikon ens immäisen 
päivän oletetun pyhyyden m u t t a samaan aikaan laativat lakeja 
väk i juomakaupan laillistamiseksi. Hyvinkin tietoisina siitä, mitä 
on ki r jo i te t tu , he koet tavat pakot taa ihmisten omaa tun toa anta-
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maila vahvistuksensa sellaiselle pahuudelle, mikä raa is taa ja 
turmelee Jumalan kuvaksi luodut olennot. Saatana itse kannus-
taa ihmisiä sellaiseen lain laadintaan. Hän t ietää hyvin, et tä 
Juma lan kirous on niiden yllä, jo tka korot tavat inhimilliset 
säädökset jumalall isten yläpuolelle, ja hän tekee kaikkensa joh-
taakseen ihmisiä lavealle tielle, joka päättyy turmioon. 

Ihmise t ovat niin kauan palvoneet inhimillisiä käsi tyksiä ja 
säännöksiä, että miltei koko maai lma seuraa epäjumal ia . Hän 
joka on pyrkinyt m u u t t a m a a n Jumalan lain, käyt tää kaikkia 
petollisia juoniaan vietelläkseen ihmisiä vas tus tamaan Jumalaa 
ja sitä merkkiä , jos ta vanhurskaa t tunnetaan. Mutta H e r r a ei 
loput tomast i kärsi lakiaan r ikot tavan ja halveksittavan rankai-
semat ta . Tulee aika, jolloin »ihmisten ylpeät silmät painuvat 
maahan , miesten korskeus masentuu , ja sinä päivänä Her ra 
yksinänsä on korkea» (Jes. 2 :11) . Skeptisyys voi suh tau tua 
Juma lan lain vaatimuksiin leikkimielisesti, pilkallisesti tai kiel-
teisesti. Maailmallisuuden henki saat taa ta r tu t taa mone t ja 
vallata muutamat , ja Jumalan asia saat taa säilyttää asemansa 
vain vaivoin ja jatkuvin uhrauks in , m u t t a to tuus on kui tenkin 
saava lopulta riemullisen voiton. 

Jumalan työn ollessa maai lmassa päätösvaiheessaan tul laan 
hänen lakiaan jälleen koro t t amaan . Väärä uskonto on saa t t anu t 
pääs tä valtaan, j uma la t tomuus voi rehottaa, monien r akkaus 
on ehkä kylmennyt, Golgatan risti on kenties menetet ty näky-
vistä, pimeys saat taa paar ivaat teen tavoin levittäytyä maa i lman 
yli, yleinen mielipide on voinut koko voimallaan kääntyä to tuu t t a 
vas taan ja salajuonia puno taan ehkä toinen toisensa jälkeen 
Juma lan kansan tuhoksi , ; m u t t a suur imman vaaran he tkenä 
Elian Jumala on herät tävä inhimillisiä välikappaleita julista-
m a a n sanomaa, jota ei vaienneta. Ankaran nuhteen ääni tul laan 
kuulemaan maan väkirikkaissa kaupungeissa ja paikoissa missä 
ihmiset ovat menneet kaikkein pisimmälle puhuessaan Korke in ta 
vastaan. Rohkeasti tulevat Juma lan mää räämä t miehet tuomit-
semaan kirkon l i i t toutumisen maa i lman kanssa. Vakavasti he 
kehot tavat ihmisiä kään tymään ihmisen tekemän säännöksen 
noudat tamises ta tosi sapat in viettämiseen. »Peljätkää Juma laa 
ja an takaa hänelle kunnia», he julistavat kaikille kansoille, 
»sillä hänen tuomionsa hetki on tullut, ja kumar t akaa häntä , 
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joka on tehnyt taivaan ja m a a n ja meren ja vetten lähteet. 
Jos joku kumar t aa petoa ja sen kuvaa ja o t taa sen merk in 
otsaansa tai käteensä, niin hänkin on juova Jumalan vihan 
viiniä, joka sekoi t tamat tomana on kaadet tu hänen vihansa mal-
jaan» (Hm. 14: 7—10). 

Jumala ei tule r ikkomaan liit toaan eikä m u u t t a m a a n mi tään 
lausumaansa . Hänen sanansa pysyy lu jana ja ikuisesti yhtä 
m u u t t u m a t t o m a n a kuin hänen valtaistuimensa. Tuomiolla t ämä 
liitto tuodaan esiin selvästi Jumalan sormen k i r jo i t t amana , ja 
maai lma jou tuu Ääre t tömän oikeuden edessä kuulemaan tuo-
mionsa. 

Nykyään, kuten Elian päivinäkin, on olemassa selvä ra ja l in ja 
Jumalan käskyjä pi tävän kansan ja väärien jumal ien palvojien 
välillä. »Kuinka kauan te onnut te molemmille puolille», huusi 
Elia. »Jos Her ra on Jumala , seura tkaa häntä; m u t t a jos Baal 
on Jumala , seura tkaa häntä» (1 Kun. 18:21). Ja nykyajal le 
jul is tetaan sanomaa: »Kukistunut , kukis tunut on suuri Babylon. 

Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, e t tet te tulisi hänen 
synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vi tsauksistansa. 
Sillä hänen syntinsä ulot tuvat taivaaseen asti, ja Jumala on 
muis tanut hänen r ikoksensa» (I lm. 18: 2,4, 5). 

Se aika ei ole kaukana , jolloin jokainen sielu jou tuu koetel-
tavaksi. Meitä tullaan kehot tamaan nouda t t amaan väärää 
sapatt ia . Taistelu tullaan käymään Jumalan käskyjen ja ihmisten 
käskyjen välillä. Ne jo tka ovat myöntyneet askel askeleelta 
maailmallisiin vaat imuksi in ja mukautuneet maailmallisi in ta-
poihin, taipuvat silloin vallalla olevien tahtoon mie luummin kuin 
antautuvat pilkan ja solvausten sekä vankeus- ja kuolemanuhan 
alaisiksi. Siihen aikaan kul ta erote taan kuonasta . Tosi jumali-
suus tulee selvästi e ro t tumaan näennäisestä ja ulkokultaisuu-
desta. Silloin häipyy pimeyteen moni tähti , jonka k i rkkaut ta 
o lemme ihastelleet. Ne jo tka ovat pukeutuneet pyhäkön kaunis-
tuksi in mut ta eivät Kr is tuksen vanhurskauteen, näyttäytyvät 
silloin oman a las tomuutensa häpeässä. 

Maan asukkaiden joukossa, kaikkiin maihin ha jaan tune ina , 
on niitä jo tka eivät ole notkis taneet polveaan Baalille. Taivaan 
täht ien tavoin, jo tka näkyvät vain öisin, nämä uskolliset loistavat 
silloin kun pimeys pei t tää maan ja synkeys kansat . Pakanalli-
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sessa Afrikassa, Euroopan ja Etelä-Amerikan katolisissa maissa , 
Kiinassa, Int iassa, mer ten saaril la ja maan kaikilla pimeillä 
kulmilla Jumalal la on valtaisa joukko vali t tuja, jo tka vielä 
tulevat lois tamaan pimeyden keskellä ja i lmaisemaan luopu-
neelle maailmalle selvästi, mikä muut tava voima liittyy hänen 
lakinsa noudat tamiseen. Nytkin heitä jo on jokaisen kansan-
heimon, kielen ja kansan keskuudessa . Syvimmän luopumuksen 
aikana, jolloin saatana suur impaan yritykseensä ryhtyen koet taa 
saada »kaikki, pienet ja suure t , sekä r ikkaat et tä köyhät , sekä 
vapaat et tä or ja t» vas taanot tamaan , kuolemanrangais tuksen 
uhalla, väärän lepopäivän nouda t tamisen merkin, nämä uskol-
liset, »moit teet tomat ja puh taa t , — — tahra t tomat Juma lan 
lapset» loistavat »niinkuin tähdet maailmassa» ( I lm. 13: 16; 
Fil. 2: 15). Mitä pimeämpi yö on, sitä k i rkkaammin he loistavat. 

Miten outoon lopputulokseen Elia olisikaan tullut laskiessaan 
Israel in väkilukua siihen aikaan, jolloin Jumalan rangais tukset 
kohtas ivat hänestä luopunut ta kansaa! Her ran puolella olevia 
Elia saat toi löytää vain yhden. Mut ta kun hän sanoi: »Minä yksin 
olen jäänyt jäljelle, mu t t a minunkin henkeäni he väijyvät», 
hämmäs ty i hän Her ran vas taukses ta : »Mutta minä jä tän jäljelle 
Israeli in se i tsemäntuhat ta : kaikki polvet, jotka eivät ole notkis-
tuneet Baalille» (1 Kun. 19: 14, 18). 

Älköön siis kukaan koe t tako laskea myöskään nykyisen 
Israelin väkilukua, vaan p i täköön sydämensä pehmeän ja hellän 
myötätuntoisena, niin että se Kr is tuksen sydämen tavoin toivoo 
kadote tun maai lman pelastusta . 
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Noustessaan valtaistuimelle kolmenkymmenenvi iden ikäisenä 
Joosafa t saattoi seura ta hyvän edel täjänsä kuningas Aasan 
esimerkkiä, joka miltei jokaisessa kriisi t i lanteessa oli tehnyt 
»sitä, mikä oli oikein H e r r a n silmissä» (1 Kun. 15: 11). Kahden-
kymmenenviiden vuoden menestyksellisen hal l i tuskauden 
aikana Joosafat »vaelsi kaikessa isänsä Aasan tietä, siltä poik-
keamatta». 

Pyrkiessään hal l i tsemaan viisaasti Joosafat koet t i saada ala-
maisensa vas tus tamaan jyrkäs t i pakanallisia tapoja , sillä »kansa 
uhras i ja sui tsut t i yhä edelleen uhrikukkuloil la» (1 Kun. 22: 43, 
44). Kuningas ei heti hävit tänyt näi tä al t tareita; m u t t a alusta 
asti hän koett i varjel la Juudaa niiltä synneiltä, jo i ta har jo i te t t i in 
yleisesti pohjoisessa val takunnassa Ahabin halli tessa, jonka 
aikalaisena hän oli kun inkaana monet vuodet. Joosafa t puoles-
taan oli uskollinen Jumalalle. Hän ei »etsinyt Baaleja, vaan etsi 
isänsä Jumalaa ja vaelsi hänen käskyjensä m u k a a n eikä tehnyt, 
ni inkuin Israel teki». Hänen tunnoll isuutensa vuoksi H e r r a oli 
hänen kanssaan ja »vahvisti kuninkuuden hänen käsissään» 
(2 Aikak. 17: 3—5). 

»Koko Juuda antoi l ah jo ja Joosafatil le, niin e t tä hänelle tuli 
pa l jon r ikkaut ta ja kunniaa. Ja hänen rohkeutensa kasvoi 
H e r r a n teillä.» Aikaansaatuaan vuosien mi t taan monia uudis-
tuksia »poisti hän vielä uhr ikukkula tk in ja asera-karsikot 
Juudasta» ( jakeet 5 ,6) . »Hän hävitt i maas ta viimeiset niistä 
haureell isista pyhäkköpoj is ta , jo tka olivat jääneet jäljelle hänen 
isänsä Aasan ajoilta» (1 Kun. 22: 47). Näin Juudan asukkaat 
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vapautet t i in vähitellen monis ta vaaroista , jotka olivat uhanneet 
pahoin hidastaa heidän hengellistä kehitystään. 

Mut ta koko val takunnassa kansa tarvitsi Jumalan lain 
opetusta . Tämän lain ymmär tämisessä oli heidän turvansa . 
Mukaut tamal la e lämänsä sen vaat imuksiin he tulisivat uskolli-
siksi sekä Jumalalle että ihmisille. Joosafa t tiesi t ämän ja koett i 
j ä r j e s t ää kansalleen perusteell is ta Pyhien kir joi tus ten opetusta . 
Hänen val takuntansa eri osien johdossa olevat yl immät virka-
miehet saivat jä r jes tääkseen papi t suor i t tamaan uskollisesti tä tä 
opetustyötä. Kuninkaan käskys tä ja ruht inaiden väl i t tömässä 
valvonnassa nämä ope t ta ja t »kiertelivät kaikissa Juudan kau-
pungeissa ja opettivat kansaa» (2 Aikak. 17: 7—9). Ja kun mone t 
pyrkivät ymmär t ämään Juma lan käskyjä ja hylkäämään synnin, 
se joht i hengelliseen herätykseen. 

Joosafa t in menestys hal l i ts i jana perus tui suureksi osaksi juur i 
tähän, että hän viisaasti huoleht i alamaistensa hengellisistä tar-
peista. Jumalan lain noudat tamises ta on pal jon hyötyä. Sopu-
soinnussa jumalall isten vaat imusten kanssa on muut t avaa 
voimaa, joka aikaansaa rauhaa ja hyvää tahtoa ihmisten kesken. 
Jos Jumalan sanan opetukset pääsisivät va ikut tamaan hallitse-
vasti jokaisen ihmisen elämään, jos ihmismielet ja sydämet 
saataisiin sen hillitsevän voiman alaisiksi, ei nykyisin ilmeneviä 
kansallisia ja sosiaalisia epäkoht ia olisi lainkaan. Jokaisesta 
kodis ta leviäisi vaikutus, joka vahvistaisi ihmisten hengellistä 
näkemystä ja edistäisi niin kansakunt ien kuin yksilöidenkin 
asemaa. 

Useita vuosia Joosafat sai elää rauhassa, ympäröivien kan-
sojen häir i tsemät tä . »Herran kauhu valtasi kaikki Juudaa 
ympäröivien mai t ten val takunnat» ( jae 10). Filisteasta hän sai 
veroa ja lahjoja , Arabiasta suure t laumat lampaita ja vuohia. 
»Niin Joosafa t tuli yhä mah tavammaks i , jopa ylen mahtavaks i , 
ja hän rakensi Juudaan l innoja ja varas tokaupunkeja . Hänellä 
oli sotilaita, so taurhoja . Nämä palvelivat kuningasta , 
ja lisäksi ne, jo tka kuningas oli s i joi t tanut varuste t tu ihin kau-
punkeihin koko Juudaan» ( jakeet 12—19). Her ran s iunauksena 
»Joosafatille tuli pa l jon r ikkaut ta ja kunniaa» (2 Aikak. 18: 1), 
ja niin hän saattoi vaikutuksel laan suurest i edistää to tuuden ja 
vanhurskauden asiaa. 
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Muutamia vuosia kuninkaaks i tulonsa jälkeen Joosafat , joka 
silloin oli menestyksensä huipulla, suostui siihen, e t tä hänen 
poikansa Jooram ott i puolisokseen Ataljan, Ahabin ja Iisebelin 
tyt tären. Tämän perusteel la Juudan ja Israelin va l takunnat 
muodost ivat liiton i lman Jumalan lupaa, ja niin siitä kriisin 
puh je t t ua koitui onne t tomuut ta kuninkaalle ja monille hänen 
alamaisilleen. 

Ker ran Joosafat vieraili Israelin kuninkaan luona Samariassa . 
Jerusalemista tul lut ta kuninkaal l is ta vierasta kesti t t i in erityisen 
kunnioit tavasti , ja ennen vierailun loppua hänet suostutel t i in 
lähtemään Israelin kuninkaan kanssa sotaan syyrialaisia vas-
taan. Ahab toivoi, e t tä hän omiensa ja Juudan joukkojen yhteis-
voimin saisi vallatuksi takaisin Raamotin. Tämä oli vanhoja 
tu rvakaupunkeja , jonka Ahab väitti oikeuden mukaan kuuluvan 
israelilaisille. 

Vaikka Joosafat oli heikkona hetkenään hä thä tää luvannut 
lähteä Israelin kuninkaan kanssa sot imaan syyrialaisia vastaan, 
harki ts i hän kuitenkin myöhemmin vi isaammaksi pyrkiä saa-
maan selville, mitä mieltä Jumala oli tuosta yri tyksestä. »Kysy 
kuitenkin ensin, mi tä Her ra sanoo», hän ehdott i Ahabille. Tämä 
kutsui koolle nel jäsataa Samar ian valheprofeet taa ja kysyi 
heiltä: »Onko meidän lähdet tävä sotaan Gileadin Raamot ia 
vastaan, vai onko minun oltava lähtemättä?» Ja he vastasivat: 
»Lähde; Jumala an taa sen kuninkaan käsiin» ( jakeet 4, 5). 

Mut ta t ämä ei tyydyttänyt Joosafat ia , joka halusi saada 
va rmuuden Jumalan tahdosta . »Eikö täällä ole enää ketään 
H e r r a n profeettaa», hän tiedusteli, »jolta vois imme kysyä?» 
( jae 6). Ahab vastasi: »On vielä mies, jolta vois imme kysyä 
H e r r a n mieltä, m u t t a minä vihaan häntä , sillä hän ei koskaan 
ennusta minulle hyvää, vaan aina pahaa; se on Miika, J imlan 
poika» (1 Kun. 22 :8) . Mut ta Joosafa t pysyi vaat imuksessaan, 
että Jumalan mies kutsut ta is i in paikalle. Miika tuli kun inkaan 
eteen ja t ämä kielsi hän tä puhumas ta »muuta kuin to tuut ta 
Her r an nimessä». Miika vastasi: »Minä näin koko Israelin 
haja l laan vuorilla ni inkuin lampaat , joilla ei ole pa imenta . Ja 
H e r r a sanoi: 'Näillä ei ole isäntää; palatkoot he kukin rauhassa 
kotiinsa'» ( jakeet 16,17). 

Profeetan sanojen olisi pi tänyt r i i t tää osoi t tamaan kuninkaille, 
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ettei heidän hankkeensa ollut mieluinen Jumalalle, m u t t a kum-
pikaan hall i tsi ja ei ha lunnut kuunnel la varoitusta. Ahab oli 
laat inut suunni te lman ja tahtoi to teut taa sen. Joosafa t puoles-
taan oli luvannut kunniasanal laan: »Minä tulen sinun kanssas i 
sotaan» (2 Aikak. 18: 3), ja oli tuollaisen lupauksen anne t tuaan 
ha lu ton viemään joukko jaan pois. »Niin Israelin kuningas ja 
Joosafa t , Juudan kuningas, menivät Gileadin Raamotiin» (1 Kun. 
22: 29). 

Seuranneessa taistelussa nuoli osui Ahabiin, ja illalla hän 
kuoli. »Ja auringon laskiessa kaikui kau t ta so ta joukon huuto : 
' Joka mies kaupunkiinsa! Joka mies maahansa!» ( jae 36). Näin 
täyttyi profee tan sana. 

Täs tä tappiollisesta ta is te lusta Joosafa t palasi Jerusalemiin . 
Lähestyessään kaupunkia h ä n kohtasi profeet ta Jeehun, joka 
nuhtel i häntä : »Oliko sinun aute t tava jumala tonta , ja r akas ta tko 
sinä niitä, jo tka vihaavat He r r aa? Sentähden on sinun päälläsi 
H e r r a n viha. Kuitenkin on s inussa löydetty myös hyvää, sillä 
sinä olet hävit tänyt aserat maas t a ja kiinnittänyt sydämesi 
Juma lan etsimiseen» (2 Aikak. 19: 2 ,3) . 

Joosafa t in hal l i tuskauden myöhemmät vuodet kuluivat pää-
asiassa Juudan kansallisen ja hengellisen puolustuksen vahvis-
tamiseen. »Hän meni jälleen kansan keskeen, Beersebasta 
lähtien aina Ef ra imin vuor is toon saakka, ja palaut t i heidät 
takais in Herran , heidän isiensä Jumalan , tykö» ( jae 4). 

E r ä ä n ä tä rkeänä to imenpi teenään kuningas perust i ja ylläpiti 
päteviä tuomioistuimia. »Hän asett i tuomare i ta maahan , kaik-
kiin Juudan varustet tuihin kaupunkeihin , kaupunki kaupungil ta» 
ja kehot t i heitä käskyssään: »Katsokaa, mitä teette, sillä te 
ette ole tekemässä ihmisten tuomioi ta , vaan Her ran tuomioi ta , 
ja h ä n on teidän kanssanne, k u n te tuomitset te . Hal l i tkoon siis 
teitä H e r r a n pelko. Ot takaa vaari siitä, mitä teette, sillä Her-
rassa , meidän Jumalassamme, ei ole vääryyttä eikä puolueelli-
suut ta , eikä hän ota lahjuksia» ( jakeet 5—7). 

Oikeuslaitosta täydennett i in perus tamal la ylempi tuomiois tu in 
Jerusalemiin, jonne »Joosafat asetti leeviläisiä, p a p p e j a ja 
Israel in perhekunta-päämiehiä j akamaan Her ran oikeut ta ja 
ra tka i semaan riita-asioita» ( jae 8). 
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Kuningas kehott i näi tä tuomare i ta olemaan uskollisia. »Teh-
kää Her raa pel jäten, uskollisesti ja ehyellä sydämellä näin», 
hän käski heitä. »Jokaisessa riita-asiassa, minkä veljenne, jo tka 
asuvat kaupungeissansa, tuovat teidän eteenne, koskipa se 
m u r h a a tai lakia, käskyä, säädöksiä tai oikeuksia, varoi t takaa 
heitä, etteivät saattaisi i tseänsä vikapäiksi He r r an edessä ja ettei 
viha kohtaisi teitä ja teidän veljiänne. Näin tehkää, e t te t te tulisi 
vikapäiksi. 

»Ja katso, yl immäinen pappi Amar ja olkoon teillä esimiehenä 
kaikissa Her ran asioissa ja Sebadja , Ismaelin poika, Juudan 
heimoruht inas , kaikissa kun inkaan asioissa, ja olkoot leeviläiset 
teillä virkamiehinä. 

»Olkaa lu ja t ja ryhtykää työhön; ja Her ra olkoon sen kanssa, 
joka hyvä on» ( jakeet 9—11). 

Valvoessaan huolellisesti a lamaistensa oikeuksia ja erivapauk-
sia Joosafa t korost i sitä huomiota , jota Jumala kaikkien oikea-
mielisenä hall i ts i jana osoit taa ihmisperheen jokaiselle jäsenelle. 
»Jumala seisoo jumalien kokouksessa, hän on tuomar i jumalien 
keskellä.» Ja niille jo tka on asete t tu to imimaan hänen alaisinaan 
tuomareina , hän sanoo: »Auttakaa oikeuteensa vaivainen ja orpo, 
an takaa kur ja l le ja puutteenalaiselle oikeus. Vapaut takaa vaivai-
nen ja köyhä, pelas takaa hänet jumala t tomain käsistä» (Ps. 82: 
1 ,3 ,4 ) . 

Joosafa t in hal l i tuskauden lopulla hyökkäsi Juudaan a rmei ja , 
jonka tuloa maan asukkail la oli syytä pelätä. Silloin näet »tulivat 
mooabilaiset ja ammonilaiset , ja heidän kanssaan myös mui ta 
paitsi ammonilaisia, sot imaan Joosafat ia vastaan». Tiedon tästä 
maahan tunkeutumises ta toi kuninkaalle sanansaa t ta ja , joka 
kertoi hä tkähdyt tävän uut isen: »Suuri joukko tulee sinua 
vastaan meren toiselta puolelta, Aramista, ja katso, he ovat jo 
Hasason-Taamarissa; se on Een-Gedissä» (2 Aikak. 20: 1 ,2) . 

Joosafa t oli rohkea sotaurho. Vuosikaudet hän oli vahvistanut 
joukko jaan ja va rus te t tu ja kaupunke jaan . Hän oli hyvin valmis-
tau tunu t koh taamaan miltei minkä vihollisen tahansa . Mutta 
tässä kriisit i lanteessa hän ei luot tanut inhimilliseen voimaan, 
l ihan käsivarteen. Nämä pakana t kerskuivat kykenevänsä nöy-
ryyt tämään Juudan monien kansojen nähden, eikä hän voinut 
toivoa voittavansa heitä koulu te t tu jen joukkojensa ja varustet-
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tu jen kaupunkiensa avulla vaan uskomalla elävästi Israel in 
Jumalaan . 

»Joosafat peljästyi ja kääntyi kysymään Herra l ta ja kuulut t i 
paas ton koko Juudaan. Niin J u u d a kokoontui e ts imään apua 
Herra l ta ; myös kaikista Juudan kaupungeista tultiin e t s imään 
Herraa .» 

Seisoen temppelin esipihalla kansansa edessä Joosafa t rukoili 
har taas t i . Hän vetosi Jumalan lupauksiin ja tunnust i Israel in 
avut tomuuden. »Herra, meidän is iemme Jumala», hän rukoili , 
»sinä olet Jumala taivaassa, ja sinä hallitset kaikkia pakana-
kansain valtakuntia. Sinun kädessäsi on voima ja väkevyys, eikä 
kukaan kestä sinun edessäsi. Sinä, meidän Jumalamme, karkot i t 
t ä m ä n m a a n asukkaat kansas i Israelin tieltä ja annoi t sen 
ystäväsi Aabrahamin jälkeläisille ikuisiksi ajoiksi. He aset tuivat 
t änne ja rakensivat täällä sinulle, sinun nimellesi, pyhäkön 
sanoen: 'Jos meitä kohtaa joku onnet tomuus, miekka, rangais-
tus tuomio, ru t to tai nä länhätä , niin me a s tumme t ä m ä n 
temppel in eteen ja sinun eteesi, sillä sinun nimesi on tässä 
temppelissä; ja me h u u d a m m e sinua hädässämme ja sinä kuulet 
ja auta t . ' 

»Ja katso, siinä ovat nyt ammonilaiset ja mooabilaiset ja 
Seirin vuoristolaiset, joiden alueen kaut ta sinä et an tanu t 
israelilaisten kulkea, kun he tulivat Egyptin maasta , vaan nämä 
kääntyivät heistä pois eivätkä tuhonneet heitä. Katso, nyt he 
kostavat sen meille; he tulevat karko i t t amaan meitä maas ta , 
joka on sinun omasi ja jonka sinä olet an tanut meidän omak-
semme. Meidän Jumalamme, e tkö tuomitse heitä? Sillä me 
e m m e mahda mi tään tätä suur ta joukkoa vastaan, joka hyökkää 
meidän k imppuumme, emmekä itse tiedä mi tä tehdä, vaan 
s inuun meidän s i lmämme katsovat» ( jakeet 3—12). 

Joosafa t saattoi sanoa Herra l le luottavasti: »Sinuun meidän 
s i lmämme katsovat.» Vuosikaudet hän oli opet tanut kansaa 
luo t tamaan Jumalaan, joka menneinä aikoina oli niin usein 
puu t tunu t asiaan pelastaakseen vali t tunsa täydelliseltä tuhol ta . 
Nyt kun val takunta oli vaarassa ei Joosafat ollut yksin. »Kaikki 
Juudan miehet seisoivat siinä Her ran edessä pikkulapsineen, 
vaimoineen ja poikineen» ( jae 3). Yhdessä he paastosivat ja 
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rukoilivat; yhdessä he rukoilivat Her raa saa t t amaan heidän 
vihollisensa hämmennyksi in , jo t ta Her ran nimi kirkastuis i . 

»Jumala, älä ole niin ääneti , 
älä ole vaiti, älä ole, Jumala , niin hil jaa. 
Sillä katso, s inun vihollisesi pauhaavat , 
ja sinun vihaajasi nostavat päätänsä . 
Heillä on kavalat hankkeet s inun kansaasi vastaan, 
ja he pitävät neuvoa sinun suoja t te jas i vastaan. 
He sanovat: 'Tulkaa, häv i t t äkäämme heidät olemasta kansa, 
niin ettei Israelin nimeä enää muisteta. ' 
Sillä he neuvottelevat keskenään yksimielisesti, 
he tekevät liiton sinua vastaan: 
Edomin teltat ja ismaelilaiset, 
Mooab ja hagrilaiset, 

Gebal, Ammon ja Amalek. 
Tee heille, niinkuin teit Midianille, 
niinkuin Jaabinille Kiison-joen rannalla. 
Joutukoot häpeään ja kauhis tukoot ikuisesti, 
tulkoot häpeään ja hukkukoot . 
Ja tulkoot tun temaan, et tä sinun ainoan nimi on Her ra , 
e t tä sinä olet Korkein kaikessa maassa.» 

Psalmi 83. 
Kansan yhtyessä kuninkaansa kanssa nöyr ry t t ämään i tseään 

Jumalan edessä ja pyytämään hänel tä apua tuli H e r r a n Henki 
leeviläiseen Jahasieliin, »joka oli Aasafin jälkeläisiä», ja hän 
sanoi: 

»Kuunnelkaa, kaikki te Juudan miehet ja Jerusa lemin asuk-
kaat ja sinä kuningas Joosafat . Näin sanoo teille Her ra : Älkää 
pel jä tkö älkääkä arkai lko tä tä suur ta joukkoa, sillä sota ei ole 
teidän, vaan Jumalan . Menkää huomenna heitä vastaan. Katso, 
he nousevat silloin Siisin solaa pitkin, ja te koh taa t te heidät 
laakson päässä, i täänpäin Jeruelin erämaasta . Mut ta silloin ei 
ole teidän asianne taistella. Astukaa esiin, seisokaa ja katsokaa, 
kuinka Her ra pelastaa teidät, Juuda ja Jerusalem. Älkää pe l jä tkö 
ä lkääkä arkailko; menkää huomenna heitä vastaan, ja Her ra 
on oleva teidän kanssanne. 

»Silloin Joosafa t kumar tu i kasvoillensa maahan , ja kaikki 
Juudan miehet ja Jerusalemin asukkaat lankesivat H e r r a n eteen, 
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rukoi lemaan Herraa . Ja ne leeviläiset, jotka olivat Kehat in ja 
Koorahin jälkeläisiä, nousivat yl is tämään Herraa , Israel in 
Jumalaa , ylen korkealla äänellä.» 

Seuraavana aamuna he nousivat varhain ja menivät Tekoan 
e rämaahan . Heidän läht iessään taisteluun Joosafa t sanoi: 
» 'Kuulkaa minua, te Juudan ja Jerusalemin asukkaat . Uskokaa 
Her raan , Jumalaanne, niin te olette hyvässä turvassa , ja 
uskokaa hänen profee t to jansa , niin te menestytte. ' Ja neuvotel-
tuaan kansan kanssa hän asett i veisaajat veisaamaan Herra l le 
ylistysvirsiä pyhässä kaunis tuksessa» (2 Aikak. 20: 14—21). 
N ä m ä laulajat kulkivat aseväen edellä ja kohott ivat äänensä 
yl is tämään Jumalaa luvatusta voitosta. 

T ä m ä oli varsin omalaatuinen tapa lähteä taisteluun vihollisen 
joukko ja vastaan — kiit täen Her r aa laululla ja ylistäen Israel in 
Jumalaa . Tämä oli heidän taistelulaulunsa. Heissä oli pyhyyden 
kauneut ta . Jos nytkin kiitettäisiin enemmän Jumalaa , ilmenisi 
toivon, rohkeuden ja uskon ja tkuvaa kasvua. Eikö t ä m ä vah-
vistaisi niiden urheiden sotur ien käsiä, jo tka tänä a ikana puo-
lustavat to tuut ta? 

Silloin »antoi Her ra väi jyj iä tulla ammonilaisten, mooabilais-
ten ja Seirin vuoristolaisten selkään, jotka olivat hyökänneet 
J u u d a n k imppuun; ja heidät voitettiin. Sillä ammonilaiset ja 
mooabilaiset asettuivat Seirin vuoristolaisia vastaan t u h o a m a a n 
ja hävi t tämään heitä; ja kun he olivat lopettaneet Seirin asuk-
kaat , auttoivat he toisiaan tois tensa tuhoamisessa. 

»Kun Juudan miehet tulivat paikalle, jos ta voi tähys tää 
e rämaahan , ja kääntyivät joukkoon päin, niin katso, ruumi i ta 
makas i maassa, ei kukaan ollut pelastunut» ( jakeet 22—24). 

Juma la oli Juudan voimana tässä ahdingossa, ja hän on 
nykyäänkin kansansa voimana. E m m e saa luottaa ruht ina ih in 
emmekä aset taa ihmisiä Juma lan paikalle. Meidän on muis-
tet tava, e t tä ihmisolennot ovat lankeavia ja erehtyviä ja et tä 
hän jolla on kaikki valta on meidän vahva varus tuksemme. 
Jokaisessa hätät i lanteessa meidän on muistet tava, et tä taistelu 
on hänen. Hänen voimavaransa ovat r a j a t tomat , ja näennäiset 
mahdo t tomuude t vain tekevät voiton sitäkin suuremmaks i . 

»Pelasta meidät , sinä pe las tuksemme Jumala, 
kokoa ja vapahda meidät pakana in seasta, 
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et tä me ki i t tä is imme sinun pyhää nimeäsi 
ja kerskais imme sinun ylistyksestäsi.» 

1 Aikakir ja 16: 35. 

Saatuaan suuren saaliin Juudan joukot »kääntyivät iloiten 
paluumatkal le Jerusalemiin, sillä Her ra oli an tanu t heille ilon 
heidän vihollisistaan. Ja he tulivat soittaen harpuil la , kanteleilla 
ja torvilla Jerusalemiin, H e r r a n temppeliin» (2 Aikak. 20: 27, 28). 
Suur i olikin heidän ilonsa aihe. Noudat taen käskyä: »Seisokaa 
ja katsokaa, kuinka H e r r a pelastaa teidät, . Älkää pe l jä tkö 
ä lkääkä arkailko», he olivat luottaneet täysin Jumalaan , ja hän 
oli osoi t tautunut heidän varus tuksekseen ja vapaut ta jakseen 
( jae 17). Nyt he saattoivat laulaa ymmär täen Daavidin innoitet-
tu j en laulujen merki tyksen: 

»Jumala on meidän t u rvamme ja väkevyytemme, 
a p u m m e hädässä aivan vahva. 
Hän särkee jousen, ta i t taa keihään, 
pol t taa sotavaunut tulessa. 
Here tkää ja t ietäkää, e t tä minä olen Jumala , 
korkea kansojen keskellä, korkea maan päällä. 
H e r r a Sebaot on meidän kanssamme, 
Jaakobin Jumala on meidän linnamme.» 

Psalmi 46. 

»Jumala, ni inkuin sinun nimesi, 
niin ulot tuu sinun ylistyksesi maan ääriin saakka; 
s inun oikea kätesi on vanhurskau t ta täynnä. 
Siionin vuori iloitsee, 
Juudan tyt täret r iemuitsevat 
s inun tuomioistasi . 
Sillä t ämä on Jumala , meidän Jumalamme 
aina ja iankaikkisesti; 
hän johdat taa meitä kuolemaan asti.» 

Psalmi 48: 11—15. 

Juudan hall i tsi jan ja hänen joukkojensa uskon johdos ta 
»Jumalan kauhu valtasi kaikkien mai t ten val takunnat , kun he 
kuulivat Her ran sotineen Israelin vihollisia vastaan. Sitten 
Joosafat in valtakunnalla oli rauha; hänen Jumalansa soi hänen 
pääs tä rauhaan» (2 Aikak. 20: 29, 30). 
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17. 

AHABIN SUVUN 
HÄVIÖ 

Iisebelillä oli alusta lähtien ollut huono vaikutus Ahabiin ja 
sitä ja tkui hänen myöhempinä elinvuosinaan niin häpeällisin ja 
väkivaltaisin seurauksin, ettei mois ta useinkaan tavata Pyhän 
k i r j an lehdillä. »Totisesti ei ole ollut ketään, joka olisi niin 
myynyt i tsensä tekemään sitä, mikä on pahaa Her ran silmissä, 
kuin Ahab, kun hänen vaimonsa Iisebel vietteli häntä.» 

Ahab oli jo luonnostaan ahnas, ja kun Iisebelin vääryydet 
vielä rohkaisivat ja kannust ivat häntä an tau tumaan pahan sydä-
mensä mielihalujen valtaan, kehittyi hän luonteeltaan täysin 
i tsekkääksi . Hän ei voinut sietää, e t tä hänen toivomuksiaan 
vähääkään vastustett i in, ja hän katsoi olevansa oikeutet tu kaik-
keen, mi tä vain halusi. 

T ä m ä Ahabin hallitseva luonteenpiirre, joka vaikutt i niin 
onnet tomast i koko val takunnan kohtaloihin hänen seuraa j iensa 
aikana, ilmeni selvästi e rään t apah tuman yhteydessä, joka sat tui 
El ian ollessa vielä p rofee t tana Israelissa. Aivan kun inkaan 
palats in vieressä oli viinitarha, joka kuului jisreeliläiselle 
Naabotille. Ahabin rupesi t ekemään mieli tä tä viinitarhaa, ja hän 
t a r j ou tu i os tamaan sen tai va ih tamaan sen johonkin muual la 
olevaan maapaikkaan. »Anna minulle viinitarhasi vihannestar-
haksi», hän sanoi Naabotille, »koska se on niin likellä minun 
linnaani; minä annan sinulle sen s i jaan pa remman vi ini tarhan, 
tahi , jos niin tahdot , minä annan sinulle sen hinnan rahana.» 

Naabot piti vi ini tarhaansa hyvin arvokkaana, koska se oli 
kuu lunut jo hänen isilleen, eikä ha lunnut luopua siitä. »Pois se», 
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hän vastasi Ahabille, »Herra var je lkoon minua an tamas ta sinulle 
isieni perintöosaa.» Leeviläisen lain mukaan ei mi tään maa ta 
saatu vaihtaa tai myydä lopullisesti pois, vaan käsky kuului: 
»Israelilaiset säilyttäkööt kukin isiensä sukukunnan perintö-
osan» (4 Moos. 36: 7). 

Ahab tuli Naabot in kieltäytymisestä miltei sairaaksi . »Niin 
Ahab tuli kotiinsa pahas tuneena ja alakuloisena vastauksesta , 
jonka jisreeliläinen Naabot oli hänelle antanut . Ja hän pani 
maa ta vuoteellensa, käänsi kasvonsa pois eikä syönyt mitään.» 

Iisebel sai kohta kuulla asian juu r t a jaksain, ha rmis tu i pahoin 
siitä, et tä joku kieltäytyi suos tumas ta kuninkaan pyyntöön ja 
vakuut t i Ahabille, ettei t ä m ä n tarvinnut su r ra asiaa. »Sinäkö olet 
käyttävinäsi kuninkaanval taa Israelissa», hän sanoi. »Nouse ja 
syö, ja olkoon sydämesi iloinen; minä kyllä to imi tan sinulle 
jisreeliläisen Naabotin viinitarhan.» 

Ahabista oli samantekevää, millä tavoin hänen vaimonsa 
hankki hänelle sen mitä hän halusi. Iisebel puolestaan ryhtyi 
heti to teu t tamaan katalaa aiet taan. Hän laati k i r je i tä kuninkaan 
nimessä, sulki ne hänen sinetillään ja lähetti ne Naabot in asuin-
kaupungin vanhimmille ja ylimyksille. Näin hän kir joi t t i : »Kuu-
lut takaa paasto ja aset takaa Naabot i s tumaan etumaiseksi 
kansan joukkoon. Ja ase t takaa kaksi kelvotonta miestä i s tumaan 
häntä vastapäätä, et tä he todistaisivat hänestä näin: 'Sinä olet 
k i ronnut Jumalaa ja kuningasta. ' Viekää hänet sit ten ulos ja 
kivit täkää hänet kuoliaaksi.» 

Käskyä toteltiin. »Kaupungin miehet, vanhimmat ja ylimykset, 
tekivät, niinkuin Iisebel oli käskenyt heitä k i r jeessä , 

jonka hän oli heille lähettänyt.» Sitten Iisebel meni kuninkaan 
luo ja kehott i häntä nousemaan ja o t tamaan ha l tuunsa viini-
ta rhan . Ahab seurasi hänen neuvoaan sokeasti, seurauksis ta 
väl i t tämättä , ja lähti o t t amaan hal tuunsa tuon h imoi tsemansa 
alueen. 

Mutta kuningas ei päässyt nuhte lemat ta nau t t imaan siitä, 
minkä oli hankkinut petoksella ja verenvuodatuksella. »Tisbeläi-
selle Elialle tuli t ämä H e r r a n sana: 'Nouse ja mene t apaamaan 
Ahabia, Israelin kuningasta , joka asuu Samariassa . Katso, hän 
on Naabot in viinitarhassa, jo ta hän on mennyt o t t amaan hal-
tuunsa . Ja puhu hänelle ja sano: Näin sanoo Her ra : Oletko sinä 
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sekä t appanu t et tä anas tanut per innön? '» Ja H e r r a käski Eliaa 
vielä ju l i s tamaan Ahabille hirveän tuomion. 

Profee t ta riensi t äy t tämään jumalal l is ta käskyä. Kun syyllinen 
hall i ts i ja tapasi Her ran anka ran sanansaa t ta jan vi ini tarhassa 
kasvoista kasvoihin, pu rkau tu i hänen säikähtänyt pelokkuu-
tensa sanoiksi: »Joko löysit minut , sinä vihamieheni?» 

Epä rö imä t t ä Her ran sanansaa t t a j a vastasi: »Jo löysin. Koska 
sinä olet myynyt itsesi t ekemään sitä, mikä on pahaa H e r r a n 
silmissä, niin katso, minä annan onnet tomuuden kohda ta s inua 
ja lakaisen sinut pois.» Ahabille ei annettaisi mi tään a rmoa , vaan 
hänen sukunsa tuhottaisi in perusteell isesti . Sille tehtäisiin »niin-
kuin Jerobeamin, Nebatin po jan , suvulle ja niinkuin Baesan, 
Ahian pojan , suvulle», julisti H e r r a palvelijansa kaut ta , »koska 
sinä olet vihoit tanut minut ja saa t tanut Israelin t ekemään 
syntiä». 

Ja Iisebelistä Her ra lausui: »Koirat syövät Iisebelin Jisreelin 
m u u r i n luona. Joka Ahabin jälkeläisistä kuolee kaupungissa, sen 
koira t syövät, ja joka kuolee kedolle, sen syövät taivaan linnut.» 

K u n kuningas kuuli t ämän pelot tavan sanoman, »repäisi hän 
vaat teensa, pani paljaalle iholleen säkin ja paastosi . Ja hän 
makas i säkki yllänsä ja liikkui hi l jaa . 

»Niin tisbeläiselle Elialle tuli t ämä Her ran sana: 'Oletko 
nähnyt , kuinka Ahab on nöyr tynyt minun edessäni? Koska hän 
on nöyrtynyt minun edessäni, en minä anna onne t tomuuden 
tulla hänen aikanansa: hänen poikansa aikana minä annan 
onne t tomuuden kohdata hänen sukuansa. '» 

Vajaa t kolme vuotta myöhemmin kuningas Ahab kaa tu i 
tais telussa syyrialaisia vastaan. Hänen seuraa jansa Ahasja »teki 
sitä, mikä on pahaa Her ran silmissä, ja vaelsi isänsä ja äi t insä 
t ietä ja Jerobeamin . H ä n palveli Baalia ja kumars i hän tä 
ja vihoitti Herran , Israelin Jumalan» samoin kuin hänen isänsä 
Ahab oli tehnyt (1 Kun. 22: 53, 54). Mut ta kapinallinen kuningas 
sai p ian kokea syntejään rangais tavan. Hän joutui onne t tomaan 
sotaan Mooabia vastaan ja sen jälkeen onnet tomuuteen, jossa 
oli vähällä menet tää henkensä. Näin Jumalan viha kohtasi häntä . 

Pudot tuaan »yläsalinsa r is t ikon läpi» Ahasja loukkaantui vai-
keast i ja peloissaan tulevaisuudestaan lähetti muu tamia palve-
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l i joi taan t iedustelemaan Baal-Sebubilta, Ekronin jumalal ta , 
toipuisiko hän vammas taan vai ei. Ekronin jumalan otaksut t i in 
antavan pappiensa välityksellä t ietoja tulevista t apahtumis ta . 
Sen luona kävi pa l jon kansaa kyselemässä, mu t t a siellä lausutut 
ennustukset ja annetu t t iedot olivat lähtöisin pimeyden ruhti-
naas ta . 

Ahasjan palvelijat kohtasivat tiellä Jumalan miehen, joka 
käski heidän pala ta kun inkaan luo ja i lmoit taa hänelle 
sanoman: »Eikö ole Jumalaa Israelissa, koska menet te kysy-
m ä ä n neuvoa Baal-Sebubilta, Ekronin jumalal ta? Sentähden 
sanoo Her ra näin: 'Vuoteesta, johon olet noussut , et sinä enää 
as tu alas, sillä s inun on kuoltava. '» Tämän sanoman ilmoitet-
tuaan profeet ta erkani heistä. 

Hämmästynee t palvelijat ki iruhtivat takaisin kuninkaan luo 
ja toistivat hänelle Juma lan miehen sanat. Kuningas kysyi: 
»Minkä näköinen oli mies?» He vastasivat: »Hänellä oli yllään 
karvanahka ja nahkavyö vyötäisillä.» Silloin Ahasja huudaht i : 
»Se oli tisbeläinen Elia.» Hän tiesi, e t tä jos hänen sanansaat ta-
j iensa t apaama muukala inen todella oli Elia, täyttyisivät hänen 
i lmoi t tamansa tuomion sanat varmast i . Mutta pyrkien välttä-
m ä ä n julistetun tuomion, mikäli mahdoll ista, hän päät t i lähet tää 
nou tamaan profeetan luokseen. 

Kahdest i Ahasja lähetti sotilas joukkueen pelot telemaan 
profeet taa , mu t t a molempia soti lasosastoja kohtasi Jumalan 
viha, ja ne tuhoutuivat . Kolmas lähetetty joukkue nöyrryt t i 
i tsensä Jumalan edessä, ja kun sen päällikkö saapui Jumalan 
sanansaa t ta jan luo, »polvistui hän Elian eteen ja anoi hänel tä 
a rmoa ja sanoi hänelle: 'Sinä Jumalan mies, olkoon minun 
henkeni ja näiden vi idenkymmenen palvelijasi henki kallis 
s inun silmissäsi. ' 

»Ja Her ran enkeli sanoi Elialle: 'Mene alas hänen kanssaan, 
älä pelkää häntä. ' Niin hän nousi ja meni hänen kanssaan 
kuninkaan tykö. Ja hän sanoi hänelle: 'Näin sanoo Her ra : Koska 
lähetit sanansaa t ta j ia kysymään neuvoa Baal-Sebubilta, Ekronin 
jumalal ta , ikäänkuin Israelissa ei olisi Jumalaa , jol ta voisi kysyä 
neuvoa, sentähden sinä et as tu alas vuoteesta, johon olet 
noussut , sillä sinun on kuoltava. '» 
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I sänsä hall i tusaikana Ahasja oli saanut nähdä Korke imman 
ihmeellisiä tekoja. Hän oli nähnyt pelottavia todisteita, joi ta 
Juma la oli an tanut hänestä luopuneelle Israelille siitä mi ten 
hän suh tau tuu niihin, jo tka eivät välitä hänen lakinsa sitovista 
vaat imuksis ta . Ahasja oli menetellyt aivan kuin nämä hirvi t tävät 
tos i t apah tumat olisivat olleet pelkkää pötypuhet ta . Sen s i jaan 
et tä olisi nöyrryt tänyt sydämensä Her ran edessä hän oli seuran-
nut Baalia ja lopulta uska l tau tunut tähän kaikkein ju lke impaan 
epähurskauteensa . Kapinamiel isenä ja ha luamat ta tehdä paran-
nus ta Ahasja »kuoli, H e r r a n sanan mukaan, jonka Elia oli 
puhunut» . 

Ker tomukseen kuningas Ahasjan synnistä ja sen rangaistuk-
sesta sisältyy varoitus, jota kukaan ei rankaisemat ta voi vähek-
syä. Aikamme ihmiset eivät ehkä k u m a r r a pakanajumal ia , m u t t a 
tuhanne t kyllä palvovat saa tanan alt tari l la yhtä todellisesti kuin 
tuo Israelin kuningas. Nykymaai lma on altis pa lvomaan epä-
jumalia , vaikka tieteen ja valistuksen vaikutuksesta ehkä 
hienostuneemmin ja miel lyt tävämmin kuin niinä aikoina, jolloin 
Ahasja kääntyi Ekronin jumalan puoleen. Joka päivä s a a m m e 
lisää surullisia todisteita siitä, et tä usko lu jaan profe t ian sanaan 
on vähenemässä ja että sen s i jaan ta ikausko ja saatanall inen 
noi tuus ovat val taamassa monien mielen. 

Nykyään on salaperäisten pakanall is ten pa lvontamenojen 
tilalle tullut spiri t is t imeedioit ten johtamia sa laseuroja ja 
i s tuntoja , salamyhkäisyyttä ja ihmeitä. Tuhannet sellaiset, jo tka 
kieltäytyvät hyväksymästä valoa Jumalan sanasta tai hänen 
Henkensä väli t tämänä, ovat kyllä innokkaast i vas taanot tamassa 
näiden meedioit ten esiin tuomia ilmestyksiä. Spiri t ismiin usko-
vat saat tavat puhua ivallisesti muina i sa jan taikureista, m u t t a 
suur i pe t t ä j ä nauraa voitonriemuisest i saadessaan heidät val-
taansa uuden muotoisilla juonil laan. 

Monet aivan kauhistuisivat, jos heidän pitäisi kysyä neuvoa 
meedioilta mu t t a ovat kyllä viehättyneitä spiri t ismin miellyttä-
vämmis tä muodoista . Toiset ha rhau tuva t seuraamaan Christ ian 
Sciencen opetuksia, teosofian myst i ikkaa ja muita i tämaisia 
uskonto ja . 

Spir i t ismin miltei kaikkien muoto jen edus ta ja t väi t tävät 
pystyvänsä paran tamaan . He selittävät parantavan voiman 

Karmelin huipulta 
avautuu laaja näköala 
Jisreelin tasangolle. 
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olevan sähköä, magnet ismia, niin sanot tu ja »sympaatt isia lääk-
keitä» tai ihmismielen piileviä voimia. Ja t änä kristi l l isenä 
a ikakautenakin monet menevät e ts imään apua näiltä paranta-
jilta sen si jaan et tä luottaisivat elävän Jumalan voimaan ja 
pätevien lääkäreiden tai toon. Lapsensa sairasvuoteen ääressä 
valvova äiti huudahtaa : »En pysty enää tekemään mi tään muuta . 
Eikö missään ole lääkäriä, joka kykenisi pa ran t amaan lapseni?» 
Hänelle ker ro taan jonkun selvänäkijän tai magneet t isen paran-
t a j a n suor i t tamis ta ihmeellisistä parantamis is ta , ja niin äiti 
uskoo lapsensa hänen hoi toonsa, jä t täen lapsensa yhtä varmast i 
saa tanan käsiin kuin jos t ämä seisoisi hänen vierellään. Monissa 
tapauksissa lapsi jou tuu myöhemmin saatanall isen voiman 
valtaan, jos ta hänen näyt tää olevan mahdoton ta vapautua . 

Jumalal la oli aihet ta olla tyytymätön Ahasjan jumala t tomuu-
teen. Hän oli tehnyt kaikkensa voittaakseen Israel in kansan 
sydämen puolelleen ja saadakseen sen luo t tamaan häneen. Aiko-
jen kuluessa hän oli monin tavoin ilmaissut kansalleen verra-
tonta hyvyyttään ja rakkaut taan . Alun alkaen hän oli osoi t tanut , 
et tä hänen ihastuksensa »olivat ihmislapset» (Sanani . 8: 31). 
Kaikille jo tka vilpit tömästi etsivät häntä, hän oli ollut heidän 
apunsa »hädässä aivan vahva» (Ps. 46: 2). Nyt kui tenkin Israelin 
kuningas kääntymällä pois Jumalas ta pyytämään apua hänen 
kansansa pah immal ta viholliselta julisti pakanoil le luot tavansa 
heidän epäjumal i insa enemmän kuin taivaan Jumalaan . Samoin 
ihmiset häpäisevät hän tä kääntymällä voiman ja viisauden 
Alkulähteestä pyytääkseen apua ja neuvoa pimeyden valloilta. 
Jos Ahasjan teko herä t t i Jumalan vihan, niin mi ten hän suhtau-
tuukaan niihin, jo tka vielä suu remman valon omaavina syyllisty-
vät samanlaiseen menettelyyn? 

Ne jo tka ryhtyvät h a r r a s t a m a a n saa tanan noi tuut ta , voivat 
kerskua saavansa siitä pa l jon hyötyä, mut ta todis taako t ä m ä 
heidän menettelynsä viisaaksi tai turvalliseksi? Mitä siitä jos 
e lämä jatkuisikin kauemmin? Mitä siitä jos saadaankin ajal l is ta 
voittoa? Kanna t taako lopul takaan olla väl i t tämät tä Jumalan 
tahdos ta? Kaikki tuollainen näennäinen hyöty osoi t tautuu 
lopulta korvaamat tomaks i tappioksi . E m m e voi ranka isemat ta 
kaa taa maahan yhtään estet tä, jonka Jumala on pystyt tänyt 
varjel lakseen kansaansa saa tanan vallalta. 
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Koska Ahasjalla ei ollut poikaa, tuli hänen seuraa jakseen 
Joo ram, hänen veljensä, joka hallitsi kymmentä heimoa kaksi-
tois ta vuotta. Kaikkina näinä vuosina hänen äitinsä Iisebel oli 
vielä elossa ja hait tasi ja tkuvas t i m a a n asioita huonolla vaiku-
tuksel laan. Monet kansas ta palvoivat yhä epäjumal ia . J o o r a m 
itsekin »teki sitä, mikä on pahaa H e r r a n silmissä, ei ku i tenkaan 
ni inkuin hänen isänsä ja äit insä, sillä hän poisti Baalin pa tsaan , 
jonka hänen isänsä oli teet tänyt . Kuitenkin hän ri ippui kiinni 
Je robeamin , Nebatin po jan , synnissä, jolla t ämä oli saa t t anu t 
Israel in tekemään syntiä; siitä hän ei luopunut» (2 Kun. 3: 2, 3). 

Joo ramin hallitessa Israel ia Joosafa t kuoli, ja Joosafa t in 
poika, jonka nimi myös oli Joo ram, nousi Juudan valtaistui-
melle. Menemällä naimisiin Ahabin ja Iisebelin ty t tären kanssa 
J u u d a n Joo ram joutui läheiseen kosketukseen Israelin kunin-
kaan kanssa ja seurasi Baalia »niinkuin Ahabin suku oli tehnyt . 

Hänkin teetti uhr ikukkulo i ta Juudan vuoristoon ja saat toi 
Jerusa lemin asukkaat haureu teen ja vietteli Juudan» (2Aikak. 
21: 6 ,11) . 

Mut ta Juudan kuningas ei saanut nuhte lemat ta ja tkaa hirvit-
tävää Her ra s t a luopumistaan. Profee t ta Eliaa ei Jumala ollut 
vielä kohot tanut taivaaseen, eikä hän voinut olla vaiti Juudan 
va l takunnan luisuessa samaan suuntaan , joka oli joh tanut poh-
joisen val takunnan per ikadon partaal le . Profeet ta lähetti Juudan 
Jooramil le k i r jo i te tun t iedotteen, jos ta jumala ton kuningas luki 
n ä m ä kauheat sanat: 

»Näin sanoo Herra , sinun isäsi Daavidin Jumala: Koska et ole 
vael tanut isäsi Joosafat in teitä e tkä Aasan, Juudan kuninkaan, 
teitä, vaan olet vaeltanut Israel in kuningasten tietä ja saa t t anu t 
J u u d a n ja Jerusalemin asukkaa t haureuteen, ni inkuin Ahabin 
suku saat toi heidät haureuteen; ja koska myös olet t appanu t 
veljesi, jo tka olivat sinun isäsi pe rhekuntaa ja p a r e m m a t kuin 
sinä, katso, sentähden Her ra rankaisee sinun kansaasi, poikiasi, 
vaimojas i ja kaikkea, mi tä sinulla on, kovalla vitsauksella; ja 
sinä itse olet sairastava vaikeata tautia.» 

Toteut taakseen t ämän ennus tuksen »Herra herät t i Joo ramia 
vas taan filistealaisten hengen ja niiden arabialaisten hengen, 
jo tka asuivat etiopialaisten naapure ina , ja he menivät Juudaa 
vastaan, valloittivat sen ja veivät saali inaan kaiken tavaran, mi tä 
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oli kuninkaan linnassa, niin myöskin hänen poikansa ja vai-
monsa , niin ettei hänelle jäänyt muu ta poikaa kuin Jooahas, 
hänen nuor in poikansa. 

»Ja kaiken t ämän jälkeen Her ra rankaisi hän tä paran tumat to-
malla sisusvaivalla. Par in vuoden kulut tua , toisen vuoden 
lopulla, hän kuoli koviin tuskiin.» »Ja hänen poikansa 
Ahasja tuli kuninkaaksi hänen si jaansa» ( jakeet 12—19; 2 Kun. 
8: 24). 

Ahabin poika Joo ram hallitsi vielä Israelin val takunnassa , kun 
hänen veljensä poika Ahasja nousi Juudan valtaistuimelle. 
Ahasja hallitsi vain yhden vuoden, jona aikana hänen äitinsä 
Atalja »oli hän tä neuvomassa jumala t tomuuteen» (2 Aikak. 
22: 3). »Ahasja vaelsi Ahabin suvun tietä ja teki sitä, mikä on 
pahaa Her ran silmissä» (2 Kun. 8: 27). Iisebel, hänen isoäitinsä, 
eli vielä ja Ahasja l i i t toutui rohkeast i Israelin Jooramin , setänsä, 
kanssa. 

Juudan Ahasja kuoli pian järkyttävällä tavalla. Ahabin suvun 
jäl jel lä olevat jäsenet olivat todellakin »hänen isänsä kuoleman 
jälkeen hänen neuvonanta j iaan , hänen turmioksensa» (2 Aikak. 
22: 4). Ahasjan ollessa t apaamassa setäänsä Jisreelissä sai 
profee t ta Elisa jumalal l isen ohjeen, jonka m u k a a n hänen piti 
lähet tää yksi profeetanoppi la is ta Gileadin Raamot i in voitele-
m a a n Jeehu Israelin kuninkaaksi . Juudan ja Israel in joukot 
taistelivat siihen a ikaan yhdessä syyrialaisia vas taan Gileadin 
Raamotissa . J o o r a m oli haavoi t tunut taistelussa ja pa lannut 
Jisreeliin jä te t tyään Jeehun aseväkensä johtoon. 

Voidellessaan Jeehun Elisan lähetti julisti: »Minä olen voidel-
lut sinut He r r an kansan, Israelin, kuninkaaksi.» Ja si t ten hän 
velvoitti Jeehun suor i t t amaan taivaan an taman erikoistehtävän. 
»Sinä olet surmaava her ras i Ahabin suvun», julist i Her ra 
sanansaa t t a jansa välityksellä, »sillä minä kos tan Iisebelille 
palvelijaini, profeet ta in , veren ja kaikkien H e r r a n palvelijain 
veren. Ja koko Ahabin suku on hukkuva» (2 Kun. 9: 6—8). 

K u n sotaväki oli ju l is tanut Jeehun kuninkaaksi , k i i ruht i hän 
Jisreeliin. Siellä hän aloitti niiden surmaamisen , jo tka tahallaan 
elivät edelleenkin syntisesti ja johtivat mui takin syntiin. Niin 
surmat t i in Israelin Jooram, Juudan Ahasja, ä i t ikuningatar 
Iisebel ja »kaikki, jo tka olivat Ahabin suvusta jäljellä Jisreelissä, 
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sekä kaikki hänen ylimyksensä, uskot tunsa ja pappinsa». 
Samoin surmat t i in miekan terällä »kaikki Baalin profee ta t , 
kaikki hänen palvelijansa ja kaikki hänen pappinsa», jo tka 
asuivat Baalin palvonnan keskuksessa lähellä Samariaa . Epä-
jumala in kuvat murska t t i in ja poltett i in, ja Baalin temppel i 
tuhot t i in . »Näin Jeehu hävit t i Baalin Israelista» (2 Kun . 10: 
11,19,28). 

Uutiset täs tä laajas ta su rmatyös tä kantautuivat Atal jan, 
Iisebelin tyt tären, korviin, joka yhä oli valta-asemassa J u u d a n 
val takunnassa. Nähtyään myös poikansa, Juudan kuninkaan, 
kuolleeksi »nousi hän ja tuhosi koko Juudan heimon kuningas-
suvun». Tässä verilöylyssä saivat surmansa kaikki Daavidin 
vallanperimykseen oikeutetut jäsenet yhtä lukuunot tamat ta . 
Tämä oli vielä lapsonen, Jooas nimeltään, ja hänet sai ylimmäi-
sen papin Joojadan vaimo kätketyksi temppelin suojiin. Lasta 
pidett i in »piilotettuna kuusi vuotta , Ataljan hallitessa maata» 
(2 Aikak. 22: 10,12). 

T ä m ä n a j an kulut tua »leeviläiset ja koko Juuda» yhtyivät 
pappi Joo jadan johdolla k r u u n a a m a a n ja voitelemaan Jooas-
poikas ta ja he tekivät hänet kuninkaakseen; »ja he paukut t iva t 
käsiänsä ja huusivat: 'Eläköön kuningas! '» (2 Kun. 11: 12). 

»Kun Atalja kuuli kansan huudon, sen juostessa ja huutaessa 
r i emuhuuto ja kuninkaalle, meni hän kansan luo Her ran temppe-
liin» (2 Aikak. 23: 12). »Hän näki kuninkaan seisovan pylvään 
vieressä, niinkuin tapa oli, ja päälliköt ja torvensoi t ta ja t kunin-
kaan luona, ja kaiken m a a n kansan, joka riemuitsi ja puhals i 
torviin. 

»Silloin Atalja repäisi vaat teensa ja huusi: 'Kapina! Kapina! '» 
(2 Kun. 11: 14). Mutta Joo jada käski upseerien p idä t tää Atalja 
ja hänen seuraa jansa ja viedä heidät ulos temppelis tä mestaus-
paikalle, missä heidät oli su rmat tava . 

Näin kuoli Ahabin suvun viimeinen jäsen. Ahabin avioliitto 
Iisebelin kanssa oli joh tanu t hirvi t tävään pahuuteen, jo ta oli 
j a tkunu t kunnes viimeinenkin hänen jälkeläisistään oli tuhot tu . 
Atal jan onnistui vietellä monia Juudan maassakin, missä sentään 
oikean Jumalan palvontaa ei koskaan muodollisesti lopetet tu. 
Heti sen jälkeen kun paa tunu t kuningatar oli teloitettu, »kaikki 
maan kansa meni Baalin temppeli in, ja he hävittivät sen. Sen 
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al t tar i t ja kuvat he löivät aivan murskaks i ja tappoivat al t tar ien 
edessä Mattanin, Baalin papin» ( jae 18). 

Seurasi uskonpuhdis tus . Ne jo tka olivat olleet huu tamassa 
Jooasta kuninkaaksi , olivat juhlallisesti tehneet liiton, »että he 
olisivat Her ran kansa». Ja nyt kun Iisebelin ty t tä ren paha 
vaikutus oli poistet tu Juudan val takunnasta ja Baalin papi t oli 
su rma t tu ja heidän temppel insä hävitetty, »kaikki m a a n kansa 
iloitsi, ja kaupunki pysyi rauhallisena» (2 Aikak. 23: 16, 21). 
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ELISAN 
KUTSUMINEN 

Jumala oli käskenyt Elian voidella toinen s i jaansa profeetaksi . 
»Voitele si jaasi profeetaksi Elisa, Saafat in poika» (1 Kun . 19: 
16), hän oli sanonut . Elia noudat t i käskyä ja lähti e t s imään 
Elisaa. Matkatessaan pohjo i s ta koht i hän havaitsi, miten suures t i 
maisemat olivat muut tunee t siitä, mi tä ne olivat olleet vain 
vähää aikaisemmin! Maan p in ta oli silloin korven tunut ta ja 
viljelysalueet hoi tamat ta , sillä m a a ei ollut saanut kas te t ta eikä 
sadet ta kolmeen ja puoleen vuoteen. Nyt työntyi vihantaa joka 
tahol ta niin kiireesti kuin luonto olisi tahtonut ot taa kiinni nuo 
menetetyt kuivuuden ja nä länhädän vuodet. 

El isan isä oli vauras maanvil je l i jä . Hän kuului perheineen 
niihin, jo tka miltei kaikkialle levinneen luopumuksen aikana 
eivät olleet notkistaneet polveaan Baalille. Heidän kodissaan 
kunnioi tet t i in Jumalaa ja oltiin arkielämässäkin uskollisia 
vanhan Israelin uskolle. Tällaisessa ympäris tössä Elisa vietti 
varhaiset vuotensa. Maalaiselämän yksinkertaisuudessa, Juma-
lan, luonnon ja hyödyllisen työn kurinalaisessa koulussa hän 
ha r j aan tu i olemaan tavoil taan vaat imaton ja kuuliainen sekä 
vanhemmilleen et tä Jumalal le . Näin hän var t tui kelvolliseksi 
vastaiseen korkeaan asemaansa . 

El isa sai profeetall isen ku t sun ollessaan isänsä palveli jain 
kanssa pellolla kyntämässä . H ä n oli ryhtynyt lähinnä olevaan 
työhön. Hänellä oli sekä kykyjä toimiakseen joh ta jana ihmis ten 
par issa e t tä sellaisen nöyryyttä , joka on valmis palvelemaan. 
Mielenlaadultaan hän oli h i l ja inen ja lempeä mut t a silti tarmo-
kas ja lu ja . Hän oli tunnoll inen ja uskollinen, hän rakas t i ja 
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pelkäsi Jumalaa . H ä n tuli päivittäisissä arkiaskare issaan päättä-
väiseksi ja jaloluonteiseksi, ja hän var t tu i ja tkuvas t i a rmossa 
ja t iedossa. Työskennellessään isänsä kanssa kotoisissa tehtä-
vissä hän oppi myös olemaan yhteistyössä Jumalan kanssa . 

Olemalla uskollinen vähäisissä asioissa Elisa valmistautui 
vastuullisempiin tehtäviin. Päivä päivältä hän käytännöll isen 
kokemuksen kar t tuessa pätevöityi suor i t t amaan l aa jempaa ja 
ylevämpää työtä. H ä n oppi palvelemaan, ja perehtyessään tähän 
hän oppi myös ope t t amaan ja joh tamaan. Tässä on opetus 
kaikille. Kukaan ei voi t ietää, mi tä Jumala saa t taa ta rko i t t aa 
kasvatuksellaan, m u t t a kaikki saavat olla va rmoja siitä, et tä 
uskoll isuus vähässä ilmaisee kelpoisuuden vastuull isempiin teh-
täviin. E lämän jokainen teko ilmaisee luonnetta, ja vain sitä, joka 
osoi t tautuu pikku tehtävissä »työntekijäksi, joka ei työtään 
häpeä» (2 Tim. 2 :15) , voi Jumala kunnioi t taa ylevämmällä 
palveluksella. 

Joka ei katso sillä olevan mi tään väliä, mi ten hän suor i t taa 
p ienemmät tehtävänsä, osoi t tautuu sopimat tomaksi kunnioite-
tumpaan asemaan. H ä n voi pi tää i tseään täysin pätevänä kanta-
maan suurempaa vastuuta , m u t t a Jumala katsoo pintaa syvem-
mälle. Kokeen ja koetuksen jälkeen häntä vastaan k i r jo i te taan 
tuomio: »Sinut on vaa'alla punni t tu ja köykäiseksi havaittu.» 
Hänen usko t tomuutensa vaikutus hei jas tuu häneen itseensä. 
H ä n j ää vaille sitä viehätystä, voimaa ja luonteen lu juu t ta , mi tä 
saadaan varaukse t toman an taumuksen seurauksena. 

Monista tuntuu, e t tä heidän e lämänsä on hyödytöntä ja etteivät 
he tee mi tään Jumalan val takunnan edistämiseksi, kun eivät ole 
missään suoranaisest i uskonnoll isessa työssä. Jos he voisivat 
tehdä jotakin suur ta , niin mi ten mielellään he ryhtyisivätkään 
siihen! Mutta koska he voivat palvella vain vähässä, he katsovat 
oikeudekseen olla t ekemät tä mitään. Mutta tässä he erehtyvät . 
Mies voi olla Jumalan aktiivisessa palveluksessa suor i t taessaan 
tavallista arki työtään — puiden kaatoa, m a a n raivausta tai 
pellon kyntöä. Äiti joka kasvat taa lapsiaan Kristukselle, tekee 
työtä Jumalal le yhtä todellisesti kuin saa rnaa jak in puhujapöy-
tänsä takana. 

Monet kaipaavat eri tyistä kykyä tehdäkseen sen avulla jotakin 
suurenmois ta työtä m u t t a eivät huomaa lähellä olevia velvolli-
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suuksia, joiden täyt täminen tekisi e lämän viihtyisäksi. Tart tu-
koot sellaiset tehtäviin, jo tka ovat suoraan heidän edessään. 
Menestys ei ri ipu ni inkään pa l jon kyvyistä kuin t a rmos ta ja 
ha lukkuudes ta . E m m e me pelkäs tään loistavilla kyvyillämme 
pysty palvelemaan kelvollisesti, vaan suori t tamalla tunnollisesti 
päivit täiset tehtävät ja olemalla tyytyväisiä sekä luonnollisesti 
ja vi lpi t tömästi ki innostunei ta toisten hyvinvoinnista. Vaatimat-
tomissakin oloissa voidaan tavata er inomaisuut ta . Arkisetkin 
tehtävät , jo tka suori te taan antaumuksel l isen uskollisesti, ovat 
kauni i ta Jumalan silmissä. 

Juma lan johda t t amana Elia etsi seuraa jaansa . Kulkiessaan 
sen pellon ohitse, jolla Elisa oli kyntämässä , hän heitti nuoren 
miehen harteille vihkiytymisen viitan. Nälänhädän aikana 
Saafa t in perhe oli tu tus tunu t El ian toimintaan ja tehtävään, ja 
nyt Jumalan Henki kirkast i Elisalle profeetan teon merki tyksen. 
Se oli hänelle merkkinä siitä, e t tä Jumala oli ku t sunu t hänet 
El ian seuraajaksi . 

»Niin hän jät t i härä t , r iensi El ian jälkeen ja sanoi: 'Salli 
minun ensin antaa suuta isälleni ja äidilleni; sit ten minä seuraan 
sinua. ' Elia sanoi hänelle: 'Mene, m u t t a tule takaisin; t iedäthän, 
mi tä minä olen sinulle tehnyt. '» Päästämällä Elisan käymään 
vielä kotona Elia jät t i lopullisesti hänen ratkais tavakseen, 
halusiko hän hyväksyä vaiko hyl jä tä kutsun arvioi tuaan itse 
sen, mi tä kaikkea ku tsuun liittyi. Jos hän halusi j äädä nautti-
m a a n kodin t a r joamis ta eduista, hänellä oli siihen täysi vapaus . 
Mutta Elisa ymmärs i ku t sun merki tyksen. Hän tiesi sen tulleen 
Jumala l ta eikä epäröinyt nouda t t aa sitä. Mikään maailmall inen 
etu ei saisi häntä luopumaan siitä t i laisuudesta, et tä hän pääsisi 
Juma lan sanansaa t ta jaks i ja saisi etuoikeuden olla hänen pal-
veli jansa seurassa. Hän »otti hä rkäpar insa ja teurast i sen, ja 
hä rkä in ikeellä hän keitti lihat; ne hän antoi väelle, ja he söivät. 
Sit ten hän nousi ja seurasi Eliaa ja palveli häntä» (1 Kun . 19: 
20,21). Epärö imät tä hän lähti kotoa, jossa hän tä rakastet t i in , 
palvellakseen profeet taa t ä m ä n epävarmoissa elämänvaiheissa. 

Jos Elisa olisi kysynyt Elialta, mikä häntä odott i ja mikä 
hänen työnään tuli olemaan, hänelle olisi vastat tu: Jumala t ietää 
ja i lmoit taa sen aikanaan sinulle. Jos odotat Herraa , hän vastaa 
jokaiseen kysymykseesi. Saat lähteä mukaani mikäli olet va rma 
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siitä, et tä Jumala on ku t sunu t sinut. Tiedä omakohtaises t i , e t tä 
Jumala on tukenasi ja e t tä kuulet hänen äänensä. Jos voit 
arvioida kaiken m u u n vain kuonaksi päästäksesi Jumalan 
suosioon, niin tule. 

El isan saaman ku t sun kal tainen oli vastaus, jonka Kris tus 
antoi nuorelle halli tusmiehelle t ämän kysymykseen: »Mitä hyvää 
minun pi tää tekemän, e t tä minä saisin iankaikkisen elämän?» 
»Jos tahdot olla täydellinen», vastasi Kristus, »niin mene, myy, 
mi tä sinulla on, ja anna köyhille, niin sinulla on oleva aa r re 
taivaissa; ja tule ja seuraa minua» (Matt. 19: 16,21). 

Elisa hyväksyi palveluskutsun j äämät tä kaipai lemaan niitä 
huve ja ja mukavuuksia , jois ta hän luopui. K u n nuor i hallitus-
mies kuuli Vapah ta jan sanat , hän puolestaan meni »pois mur-
heellisena, sillä hänellä oli pa l jon omaisuut ta» ( j ae 22). Hän ei 
ollut valmis uh rau tumaan , vaan rakast i omaisuut taan enemmän 
kuin Jumalaa. Kieltäytymällä luopumasta kaikesta Kr is tuksen 
tähden hän osoi t tautui a rvot tomaks i saamaan pa ikkaa Mestar in 
palveluksessa. 

Jokainen saa ku tsun laskea kaikkensa palveluksen alttarille. 
Meitä ei kaikkia pyydetä palvelemaan Elisan tavoin eikä käsketä 
myymään kaikkea mitä meillä on, mu t t a Jumala pyytää mei tä 
an tamaan hänen palvelukselleen e tus i jan e lämässämme, anta-
m a t t a yhdenkään päivän kulua i lman että jotenkin ed is tämme 
hänen työtään m a a n päällä. Hän ei odota kaikil ta samanlais ta 
palvelusta. Joku voidaan ku tsua sananpalvelukseen ulkomaille, 
kun taas toista ehkä pyydetään varoillaan tukemaan evankeliu-
min työtä. Jumala hyväksyy molempien uhrin. On vain välttämä-
töntä , et tä elämä ja sen kaikki pyrkimykset pyhi te tään Herral le . 
Ne jo tka näin pyhittäytyvät, kuulevat taivaan ku t sun ja noudat-
tavat sitä. 

H e r r a antaa jo takin tehtävää toisten hyväksi jokaiselle, joka 
osall istuu hänen a rmos taan . Yksilöllisesti meidän tulee pysyä 
omassa a semassamme ja sanoa: »Tässä olen; lähetä minut.» 
Olkoonpa ihminen sananpalvel i ja tai lääkäri, kauppias tai maan-
viljelijä, ammat t imies tai mekaanikko, hän on vas tuussa siitä, 
e t tä i lmoit taa heille i losanoman heidän pelas tuksestaan. Hänen 
tulisi pyrkiä tähän tavoitteeseen kaikessa mihin ryhtyy. 

Elisal ta ei aluksi vaadi t tu mi tään suur tekoja , vaan hänen 
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kasvatuksensa käsit t i yhä tavallisia arkitehtäviä. Hänen kerro-
t aan vuodat taneen vettä Elian, mestar insa , käsille. H ä n oli 
valmis kaikkeen, mi tä t ahansa H e r r a johdat t ikin hänet teke-
mään , ja joka askelella hän oppi nöyryyden ja palveluksen 
läksyjä . Profeetan yksityispal veli j ana hän osoit tutui ja tkuvas t i 
uskolliseksi vähässä omis tau tuen päivittäin yhä pää t t ävämmin 
Jumala l ta saamaansa tehtävään. 

Lähdet tyään seuraamaan Eliaa ei Elisa suinkaan vapau tunu t 
kiusauksis ta . Hänellä oli yllin kyllin koetuksia, mu t t a jokaisessa 
vaikeassa ti lanteessa hän turvasi Jumalaan. H ä n oli k iusa t tu 
a ja t t e lemaan lapsuudenkot iaan, m u t t a tähän kiusaukseen hän e i 
ki innit tänyt mi tään huomiota . Lasket tuaan kätensä au raan hän 
pää t t i olla ka t somat ta taakseen ja luott i j ä rkäh tämät t ä H e r r a a n 
kaikissa koetuksissaan ja vaikeuksissaan. 

Sananpalvelus käsi t tää pa l jon muutak in kuin sanan saarnaa-
mis ta . Se merki tsee nuor ten miesten har jo i t t amis ta siihen 
t apaan kuin Elia har jo i t t i El isaa i r rot tamal la heidät tavan-
omaisis ta tehtävistään ja an tamal la heille vastuullisia tehtäviä 
Juma lan työssä — aluksi vähäisiä ja sitten suurempia si tä mukaa 
kuin voimaa ja kokemus ta ka r t tuu . Sananpalveluksessa on 
uskon ja rukouksen miehiä, jo tka voivat sanoa: »Mikä on alusta 
ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet , mi tä 
ka tse l imme ja käsin kosket imme, siitä me puhumme: e lämän 
Sanasta ; minkä o lemme nähneet ja kuulleet, sen me myös 
teille jul is tamme» (1 Joh. 1: 1—3). Nuoria, kokemat tomia työn-
teki jöi tä pitäisi ha r jo i t t aa varsinaiseen työhön näiden kokenei-
den Juma lan palvelijoiden yhteydessä. Näin he oppivat kanta-
m a a n vastuuta . 

Ne jo tka ottavat tällä tavoin har jo i t t aakseen nuor ia työnteki-
jöitä, suori t tavat jaloa palvelusta. H e r r a itse tukee toiminnal laan 
heidän pyrkimyksiään. Ja niiden nuor ten miesten, joi ta on 
kehote t tu pyhi t täytymään ja jo tka ovat saaneet e tuoikeuden olla 
har ta iden, jumalis ten työnteki jöiden läheisessä seurassa, pitäisi 
pa rhaansa mukaan käyt tää hyväkseen t i laisuuttaan. Juma la on 
arvos tanut heitä valitsemalla heidät palvelukseensa. H ä n on 
s i jo i t tanut heidät paikkaan, jossa he voivat kehittyä siihen yhä 
pätevämmiksi . Heidän pitäisi olla nöyriä, uskollisia, tottelevaisia 
ja uhrautuvais ia . Jos he al istuvat Juma lan 'ku r i i n , nouda t tava t 
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hänen ohjei taan ja valitsevat neuvonantaj ikseen hänen palveli-
joi taan, heistä kehittyy vanhurskai ta , periaatteellisia ja luj ia 
miehiä, joille Jumala voi uskoa vastuuta. 

K u n evankeliumia jul is te taan puhtaudessaan, ku t su taan 
miehiä auran ääres tä ja liike-elämän tavallisista ammate is ta , 
jo tka suureksi osaksi valtaavat heidän mielensä, saamaan kas-
vatus ta kokeneiden miesten yhteydessä. Kun he oppivat työsken-
te lemään tehokkaast i , he tulevat ju l is tamaan to tuu t t a voimak-
kaasti . Jumalal l inen kai tselmus saa ihmeellisellä vaikutuksel laan 
vaikeuksien vuoret kohoamaan ja hei t täytymään mereen. Sano-
ma joka merki tsee niin pa l jon m a a n asukkaille, tulee kuulluksi 
ja ymmärre tyksi . Ihmise t tulevat t ie tämään, mikä on totuus . 
Työ tulee e tenemään ja tkuvast i , kunnes koko m a a tulee varoi-
tetuksi , ja sitten tulee loppu. 

Monet vuodet Elisa työskenteli kutsumisensa jälkeen yhdessä 
Elian kanssa ja tuli päivä päivältä yhä kyvykkäämmäksi tehtä-
väänsä. Jumala oli käyt tänyt Eliaa välikappaleenaan kukista-
m a a n valtavaksi pa i sunut ta pahuut ta . Epäjumalanpalve lus joka 
Ahabin ja pakanall isen Iisebelin tukemana oli vietellyt kansan, 
oli saanut ratkaisevan iskun. Baalin profeeta t oli lyöty. Tämä 
oli jä rkyt tänyt syvästi koko Israelin kansaa, ja monet ryhtyivät 
jälleen palvelemaan Jumalaa . Elian seuraa jana tuli El isan nyt 
varovaisella, kärsivällisellä opetuksellaan koet taa opastaa 
Israelia turvallisille poluille. Yhteys Eliaan, joka oli Mooseksen 
jälkeen profeetois ta suurin, har jo i t t i häntä siihen tehtävään, jo ta 
hän pian joutuisi suor i t t amaan yksin. 

Näinä yhteisen palveluksen vuosina Elia joutu i aika a jo in 
H e r r a n käskystä ankaras t i nuhte lemaan räikeistä vääryyksistä. 
Kun jumala ton Ahab anast i Naabot in viinitarhan, sai hän Elialta 
kuulla ennustuksen omas ta ja koko sukunsa tuomiosta . Ja kun 
Ahasja isänsä Ahabin kuol tua luopui elävästä Jumalas ta palve-
lemaan Baal-Sebubia, Ekron in jumalaa , kuult i in Elian jälleen 
korot tavan äänensä vakavaan vastalauseeseen. 

Samuelin pe rus tamat profeet ta in koulut pääsivät rappeutu-
m a a n Israelin luopumuksen vuosina. Elia perus t i uudelleen 
nämä koulut , ja niissä nuore t miehet saivat kasvatusta , jonka 
nojal la he sit ten saat toivat koro t taa lakia ja tehdä sen kun-
nioitettavaksi. Raamat tu maini tsee kolme näistä kouluista , joista 
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yksi oli Gilgalissa, toinen Beetelissä ja kolmas Jer ikossa. Juur i 
vähää ennen kuin Elia otett i in taivaaseen, hän vieraili Elisan 
kanssa näissä har jo i tuskeskuksissa . Profeet ta toisti nyt ne 
opetukset , jo tka oli an tanu t heille aikaisemmilla käynneillään. 
Erityisesti hän opetti heille, e t tä heidän pyhä etuoikeutensa oli 
pysyä uskollisina taivaan Jumalal le . Hän tähdensi heille myös 
k o r u t t o m a n yksinkerta isuuden tä rkeyt tä kaikessa heidän kasva-
tuksessaan. Vain tällä tavoin he saattoivat muotou tua taivaan 
toiveiden kaltaisiksi ja lähteä suor i t tamaan työtään H e r r a n 
mielen mukaisest i . 

Elia ilahtui nähdessään, mi tä näissä kouluissa saatiin aikaan. 
Uskonpuhdis tuksen työtä ei ollut vielä saatu päätökseen, m u t t a 
kaikkialla val takunnassa hän saat toi havaita tosiksi H e r r a n 
sanan: »Mutta minä j ä t än jäljelle Israeliin se i t semäntuhat ta : 
kaikki polvet, jo tka eivät ole notkistuneet Baalille» (1 Kun. 
19: 18). 

Kun Elisa seurasi p rofee t taa t ä m ä n palveluskierroksella kou-
lusta toiseen, hänen uskonsa ja päättäväisyytensä joutuivat vielä 
ke r r an koetteelle. Gilgalissa sekä jälleen Beetelissä ja Jer ikossa 
profee t ta pyysi häntä kään tymään takaisin. »Jää tähän», sanoi 
Elia, »sillä Her ra on lähet tänyt minut Beeteliin asti.» Mut ta 
ollessaan aikaisemmin pel totöissä Elisa oli oppinut o h j a a m a a n 
au raa pysähtymät tä tai masen tumat t a . Nyt kun hän oli laskenut 
kä tensä auraan toisenlaisessa tehtävässä, ei hän liioin ha lunnut 
luopua aikeestaan. Hän ei ha lunnut erota mes ta r i s taan niin 
kauan kuin saattoi vielä saada lisäpätevyyttä tehtäväänsä. Elian 
t ie tämät tä hänen taivaaseen kohot tamises taan oli i lmoite t tu 
p rofee t takoulu jen oppilaille ja varsinkin Elisalle. Nyt t ä m ä 
koetel tu Jumalan miehen palveli ja pysytteli t iukasti El ian vie-
rellä. Aina kun Elia kehott i Elisaa kääntymään takaisin, t ämä 
vastasi: »Niin tot ta kuin H e r r a elää, ja niin tot ta kuin s inun 
sielusi elää: minä en jä tä sinua.» 

»Niin he kulkivat molemmat yhdessä Jordanil le. Niin 
Elia otti vaippansa, käär i sen kokoon ja löi veteen; ja vesi 
j akaan tu i kummallekin puolelle, ja he kävivät molemmat v i r ran 
yli kuivaa myöten. Kun he olivat tulleet yli, sanoi Elia Elisalle: 
'Pyydä minua tekemään hyväksesi jotakin, ennenkuin minu t 
o te taan pois sinun tyköäsi. '» 
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Elisa ei pyytänyt maailmall is ta kunniaa eikä korkeaa pa ikkaa 
maan suurmies ten joukossa . H ä n halusi har taas t i suuren mää-
rän sitä Henkeä, jo ta Jumala oli an tanut niin runsaas t i sille, joka 
saisi kunnian pääs tä elävänä taivaaseen. Hän tiesi, e t tä vain se 
Henki jonka vallassa Elia oli ollut, voisi tehdä hänet kelvolliseksi 
siihen paikkaan Israelissa, johon Jumala oli ku t sunu t hänet , ja 
niin hän pyysi: »Tulkoon minuun sinun hengestäsi kaksinkertai-
nen osa.» 

Tähän pyyntöön Elia vastasi: »'Pyyntösi on vaikea täyt tää. 
Mutta jos näet, kuinka minut ote taan pois s inun tyköäsi, niin 
se täytetään; jollet, niin se jää täyt tämät tä . ' Kun he niin kulkivat 
ja puhelivat, niin katso, äkkiä ilmestyivät tuliset vaunut ja 
tuliset hevoset, ja ne erott ivat heidät toisistansa, ja Elia nousi 
tuul ispäässä taivaaseen» (2 Kun. 2: 1—11). 

Elia edusti niitä pyhiä, jo tka elävät maan päällä Kr is tuksen 
tullessa toisen ke r ran ja jo tka muut tuva t »yhtäkkiä, silmän-
räpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa» kuolemaa maista-
mat t a (1 Kor. 15: 51, 52). Näin muutet tavien edus ta j ana Elian 
sallittiin lähellä Kris tuksen maisen toiminnan pää t tymis tä seisoa 
Mooseksen kanssa Vapah ta j an vieressä kirkastusvuorel la . Näissä 
kirkaste tuissa opetuslapset näkivät pienoiskuvauksen lunastettu-
jen val takunnasta . He katselivat, mi ten Jeesus oli pukeutuneena 
taivaan valoon, »ja pilvestä kuului ääni» (Luuk. 9 :35) , joka 
tunnust i hänet Jumalan Pojaksi . He näkivät Mooseksen niiden 
edus ta jana , jo tka herä te tään kuolleista Kris tuksen toisen tule-
muksen yhteydessä. Siellä seisoi myös Elia edus tamassa niitä, 
jo tka maan his tor ian lopussa muute taan kuolevaisista kuolemat-
tomiksi ja kohote taan taivaaseen näkemät tä kuolemaa. 

Ollessaan e rämaassa yksinäisenä ja masentuneena Elia oli 
sanonut saaneensa e lämästä tarpeekseen ja rukoil lut He r r aa 
o t t amaan hänen henkensä. Mutta Her ra e i a rmossaan o t tanut 
hänen sanaansa täydestä. Elialla oli vielä suuri työ tehtävänä, ja 
sen tul tua tehdyksi hän ei tuhoutuis i masentuneena ja yksinäi-
senä. Hänen osakseen ei tullut laskeutumista hau taan vaan 
kohoaminen Jumalan enkelten seurassa hänen k i rkkauteensa . 

»Kun Elisa sen näki, huusi hän: 'Isäni, isäni! Israelin sota-
vaunut ja ra tsumiehet! ' Si t ten hän ei enää nähnyt häntä . Ja hän 
ta r t tu i vaatteisiinsa ja repäisi ne kahdeksi kappaleeksi . Sit ten 
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hän ot t i maas ta Elian vaipan, joka oli pudonnut hänen pääl tään , 
palasi takaisin ja pysähtyi Jo rdan in rannalle. Ja hän ott i El ian 
vaipan, joka oli pudonnut t ä m ä n päältä, löi veteen ja sanoi: 
'Missä on Herra , Elian Jumala? ' K u n hän siis löi veteen, jakaan-
tui se kummal lekin puolelle, ja Elisa kävi v i r ran yli. Kun 
Jer ikos ta tulleet profeetanoppi laa t sy r jäs tä näkivät sen, sanoivat 
he: 'Elian henki on laskeutunut Elisaan. ' Niin he tulivat hän tä 
vas taan ja kumar tu iva t hänen edessään maahan» (2 Kun . 2: 
12—15). 

K u n H e r r a kai tselmuksessaan näkee hyväksi poistaa työstään 
niitä, joille hän on an tanut viisautta, hän aut taa ja vahvistaa 
heidän seuraaj iaan, jos he odot tavat apua hänel tä ja vaeltavat 
hänen tei tään. He voivat olla jopa edeltäj iään viisaampia, sillä 
he voivat hyötyä heidän kokemukses taan ja viisastua heidän 
erehdyksis tään. 

Tästedes Elisa oli Elian paikalla. Hänen, joka oli ollut uskolli-
nen vähimmässä , tuli nyt osoi t tau tua uskolliseksi myös pal jossa . 
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19. 

VEDEN 
PARANTAMINEN 
TERVEELLISEKSI 

Pat r ia rkkojen aikoina Jordan in laakso oli »runsasvetistä seutua, 
niinkuin Her ran puutarha». Tämän kauniin laakson Loot 

valitsi kot iseudukseen »ja siirtyi s i ir tymistään tel t toineen Sodo-
m a a n asti» (1 Moos. 13: 10,12). Siihen aikaan kun lakeuden 
kaupungi t tuhoutuivat , muu t tu i niiden ympär is tö au t iomaaks i 
ja on siitä lähtien kuulunut Juudean e rämaahan . 

Osa täs tä kauniis ta laaksosta jäi e lämääantavine lähteineen ja 
virtoineen i lahdut tamaan ihmissydäntä. Tässä laaksossa oli 
runsaas t i vi l japeltoja ja taa te l ipalmujen ja muiden hedelmä-
puiden metsiköitä, ja siellä Israelin joukot olivat leiriytyneet 
ylitettyään Jordanin ja saaneet poimia Luvatun m a a n ensim-
mäiset hedelmät . Heidän edessään oli ollut muur iensa takana 
Jeriko, tuo pakanall inen l innoitus sekä kaikista kanaanilaisis ta 
epä jumala in palvontamuodois ta inhot tavimman ja turmiollisim-
man Astarten palvonnan keskus. Pian sen muur i t sor tuivat ja 
asukkaa t tuhott i in, ja sen kukis tu t tua julistett i in kaiken Israelin 
läsnäollessa: »Kirottu olkoon Her ran edessä se mies, joka ryhtyy 
raken tamaan tä tä Jer ikon kaupunkia . Sen pe rus tuksen laske-
mises ta hän menet täköön esikoisensa ja sen por t t ien pystyttä-
misestä nuor impansa» (Joos. 6: 26). 

Kului viisi vuosisataa. Paikka pysyi autiona, Jumalan kiroa-
mana . Lähteetkin, jo tka olivat tehneet asumisen tässä laakson 
osassa niin halutuksi , kärs ivät kirouksen tuhovaikutukses ta . 
Mut ta Ahabin luopumuksen päivinä, jolloin Iisebelin vaikutuk-
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sesta ryhdytt i in jälleen k u m a r t a m a a n Astartea, rakennet t i in 
Jer iko, t ämän palvonnan muina inen keskus, uudelleen. Se tuli 
kui tenkin rakentajal leen, beeteliläiselle Hiielille, pelot tavan 
kalliiksi, sillä »sen perus tuksen laskemisesta hän menet t i esikoi-
sensa Abiramin, ja sen ovien pystyt tämisestä hän menet t i nuo-
r impansa Segubin, Her ran sanan mukaan» (1 Kun. 16: 34). 

Yksi profeet ta in kouluista si jai tsi lähellä Jer ikoa, hedelmäl-
listen lehtojen keskellä, ja Elisa meni sinne Elian taivaaseen 
o t tamisen jälkeen. Profeetan oleskellessa siellä tulivat kaupun-
gin miehet hänen luokseen ja sanoivat: »Katso, kaupungin 
asema on hyvä, niinkuin he r ran i näkee, mu t t a vesi on huonoa , 
ja maas sa syntyy keskoisia.» Menneinä vuosina siellä oli ollut 
puhdas ja e lämääantava lähde, joka suureksi osaksi oli täyt tänyt 
kaupungin ja sen ympär is tön vedentarpeen. Mutta nyt se oli 
käyttökelvoton. 

Jer ikon miesten pyyntöön Elisa vastasi: »Tuokaa minulle uusi 
ma l j a ja pankaa siihen suoloja.» Saa tuaan ne »hän meni vesien 
lähteelle ja heitti siihen suolat , sanoen: 'Näin sanoo Her ra : Minä 
olen pa r an t anu t t ämän veden; siitä ei enää tule kuolemaa eikä 
keskenmenoa» (2 Kun. 2: 19—21). 

Jer ikon vesien pa ran tamis ta ei a ikaansaatu millään ihmis-
viisaudella, vaan Jumalan ihmeellisellä väliintulolla. Kaupungin 
jä l leenrakenta ja t eivät ansainneet taivaan suosiota, m u t t a hän 
joka »antaa aur inkonsa koi t taa niin pahoille kuin hyvillekin, ja 
antaa sataa niin väärille ku in vanhurskail lekin» (Matt . 5 :45 ) , 
näki hyväksi tällä säälin i lmauksel laan osoit taa olevansa valmis 
p a r a n t a m a a n Israelin sen hengellisistä sairauksista. 

Vesi paran i pysyväisesti. »Niin vesi tuli terveelliseksi, aina 
tähän päivään asti, Elisan sanan mukaan , jonka hän puhui» 
(2 Kun. 2 :22) . Ajasta toiseen vedet ovat virranneet ja tkuvas t i 
ja tehneet sen osan laaksosta kauniiksi keitaaksi. 

Veden paran taminen terveeksi t a r j oaa monia hengellisiä 
opetuksia. Uusi mal ja , suola ja lähde ovat kaikki merki t täväs t i 
vertauskuvallisia. 

Hei t tämäl lä suolaa ka tkeraan lähteeseen Elisa antoi s aman 
hengellisen opetuksen, jonka Vapah ta ja esitti opetuslapsil leen 
vuosisatoja myöhemmin lausumalla : »Te olette maan suola» 
(Matt . 5: 13). Sekoit tuessaan pi laantuneeseen veteen suola puh-
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disti sen ja toi e lämää ja s iunausta sinne, missä ennen oli ollut 
tuhoa ja kuolemaa. Kun Jumala vertaa lapsiaan suolaan, hän 
tahtoisi opet taa heille, e t tä antaessaan heille a rmoaan h ä n toivoo 
saavansa käyt tää heitä toisten pelastamiseen. Jumalan ta rkoi tus 
hänen valitessaan kansan kaiken maai lman nähtäväksi ei ollut 
vain ot taa heidät poj ikseen ja tyt tärikseen, vaan lisäksi antaa 
maai lman päästä osal l is tumaan pelastuksen a rmos ta heidän väli-
tyksellään. Kun H e r r a valitsi Aabrahamin, ei t ä m ä n tul lut olla 
vain Jumalan erityinen ystävä vaan myös niiden er ikoise tujen 
väl i t tä jä , joita Her ra halusi suoda kansoille. 

Maailma tarvitsee todistei ta aidosta kristill isyydestä. Synnin 
myrkky vaikut taa yhte iskunnan sydämessä. Kaupungi t ovat 
vajonneet syntiin ja siveelliseen turmelukseen. Maai lma on 
täynnä sairaut ta , kärs imystä ja jumala t tomuut ta . Lähellä ja 
kaukana on köyhyyden ja vaikeuksien ahdistamia, syyllisyyden 
tunnon masentamia , . jo tka ovat tuhou tumassa pelas tavan vaiku-
tuksen puut teessa. Evankel iumin to tuus on heille ja tkuvast i 
tar jo l la , mu t t a silti he hukkuvat , koska niiden es imerkki , joiden 
pitäisi olla heille e lämän tuoksu elämäksi, onkin kuoleman h a j u 
kuolemaksi . He joutuvat j uomaan sieluunsa ka tkeruu t ta , koska 
lähteet ovat myrkyt tynei tä , vaikka niiden pitäisi olla sen veden 
lähteen kaltaisia, joka k u m p u a a iankaikkiseen e lämään. 

Suolan täytyy sekoit tua siihen aineeseen, johon sitä l isätään; 
sen täytyy tunkeutua , imeytyä siihen, jo t ta se säilyisi. Samoin 
evankeliumin pelastava voima tavoit taa ihmiset henkilökohtai-
sen yhteyden ja kosketuksen tietä. Ihmiset eivät pelastu jouk-
koina vaan yksilöinä. Henkilökohtainen vaikutus on voimakasta . 
Sen tulee yhdessä Kr is tuksen vaikutuksen kanssa kohot taa siellä, 
missä Kris tuskin kohot taa , levittää oikeita per iaat te i ta ja estää 
maai lman tu rmel tumis ta l isääntymästä. Sen tulee j akaa sitä 
a rmoa , jo ta saadaan yksin Kristuksel ta . Sen tulee ja lostaa ja 
sulos tut taa toisten elämää ja luonnet ta puh taan es imerkin 
voimalla, johon liittyy ha r ras t a uskoa ja rakkaut ta . 

Siihen asti saastuneena olleesta Jer ikon lähteestä H e r r a julisti: 
»Minä olen pa ran tanu t t ämän veden; siitä ei enää tule kuolemaa 
eikä keskenmenoa.» Saas tunut vir ta kuvaa sielua, joka on erossa 
Jumalas ta . Synti ei vain erota ihmistä Jumalas ta vaan lisäksi 
tekee ihmissielun ha lu t tomaks i ja kyvyttömäksi t un temaan 
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häntä . Synti a iheut taa häir iöi tä ihmisen koko elimistössä, mieli 
k ieroutuu, mielikuvitus t u rme l tuu ja sielunkyvyt rappeutuvat . 
Ihminen menet tää uskonsa puh tauden ja sydämensä pyhyyden. 
Juma lan käännyt tävä voima ei ole päässyt m u u t t a m a a n luon 
net ta . Sielu on heikentynyt ja päässyt siveellisen voi t tovoiman 
puut teessa saas tumaan ja r appeu tumaan . 

Mut ta puhdis tuneessa sielussa on kaikki toisin. Luonteen 
m u u t o s todistaa maailmalle sydämessä pysyvästä Kr is tukses ta . 
Juma lan Henki herä t tää sielun uuteen elämään, saat taa a ja tuk-
set ja pyrkimykset kuuliaisiksi Kr is tuksen tahdolle. Sisäisesti 
ihmisessä uudis tuu Jumalan kuva. Heikot ja erehtyväiset ihmiset 
osoit tavat maailmalle, e t tä a r m o n lunastava voima voi saada 
virheellisen luonteen kehi t tymään sopusuhtaiseksi ja t uo t t amaan 
runsaas t i hedelmää. 

Sydän joka vastaanot taa Juma lan sanan, ei ole kuin haihtuva 
l ammikko tai särkynyt vesisäiliö, joka menet tää kalliin sisäl-
tönsä. Se on vuoripuron kal tainen, joka saa vetensä ehtymät-
tömis tä lähteistä ja hyppelehtii viileänä ja helmeilevänä kalliolta 
toiselle virvoittaen väsyneitä, janoisia ja raskaute t tu ja . Se on 
kuin alati vir taava joki, joka edetessään syvenee ja levenee, 
kunnes se ulot taa e lämääantavat vetensä yli kaiken maan . Virta 
joka solisten etenee uomassaan , jä t tää jälkeensä l ah janaan 
vehreyt tä ja hedelmällisyyttä. Sen reunoilla on ruohokin tuo-
r eemman vihreää, puiden lehvät rehevämmin vihannoivia ja 
kukkien väriloisto runsaampaa . Missä maa on pa l j as ta ja 
aur ingonpaahteen ruskeaksi korventamaa, siellä ilmaisee viher-
vyöhyke joen suunnan. 

Samoin ilmenee Kris tuksen uskonto Jumalan tosi lapsessa 
elähdyttävänä, läpi tunkevana per iaat teena sekä elävänä ja 
toimivana hengellisenä voimana. Kun sydän avautuu vastaan-
o t t amaan to tuuden ja r akkauden taivaallista vaikutusta , n ä m ä 
periaat teet tulvivat esille kuin e r ämaahan etenevät vir ra t , jo tka 
saavat kuivaksi ja hede lmät tömäks i käyneenkin runsaana 
versomaan. 

K u n ne jo tka Raamatun to tuuden tun temus on puhdis tanu t 
ja pyhi t tänyt , osallistuvat sydämestään sielujapelastavaan toi-
min taan , heistä tulee todella e lämän tuoksu elämäksi. K u n he 
juovat päivittäin a rmon ja t iedon eh tymät tömäs tä lähteestä, he 
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saavat todeta omankin sydämensä täyttyvän ylitse vuotavast i 
Mestar insa Hengestä ja oman i tsekkään palveluksensa hyödyt-
tävän monia ruumiillisesti , henkisesti ja hengellisesti. Uupuneet 
virvoittuvat, sairaat tervehtyvät ja synnin ras i t t amat huojentu-
vat. Kaukaisissa maissa avaavat huulensa kiitokseen ne, jo tka 
ovat sydämestään kääntyneet synnin palvelemisesta vanhurs-
kauteen. 

»Antakaa, niin teille annetaan», sillä Jumalan sana on »yrtti-
t a rho jen lähde, elävien vetten kaivo, Libanonilta virtaavaisten» 
(Luuk.6 : 38; Kork.v .4: 15). 
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20. 

RAUHAN 
PROFEETTA 

Elisan toiminta profee t tana poikkesi eräissä kohdin varsin 
pa l jon Elian työstä. Elialle oli anne t tu tehtäväksi jul is taa nuh-
telun ja tuomion sanomia. Pelot tomast i hän nuhtelikin ja kehot t i 
kuningasta ja kansaa pa laamaan pahoil ta teiltään. Elisan tehtävä 
oli rauhall isempi. Hänen tuli kehi t tää edelleen ja vahvistaa Elian 
a lkamaa työtä sekä opet taa kansalle Her ran tietä. R a a m a t t u 
kuvaa hänet l i ikkumassa henkilökohtaisest i kansan keskuudessa 
profeetanoppi la iden ympärö imänä ja a ikaansaamassa ihmeteoil-
laan ja palveluksellaan pa rannus t a ja iloa. 

Elisa oli mieleltään lempeä ja ystävällinen, m u t t a saat toi myös 
olla anka ra kuten silloin, kun hänen ollessaan menossa Beeteliin 
m u u a n kaupungis ta tullut jumala ton poika joukko pi lkkasi 
häntä . Nämä nuoret olivat kuulleet Elian taivaaseen ot tamises ta , 
ja he ottivat t ämän vakavan t apah tuman pilkkansa aiheeksi ja 
huusivat Elisalle: »Tule ylös, ka l jupää , tule ylös, ka l jupää!» 
Kuullessaan heidän ivahuutonsa profeet ta kääntyi ka t somaan 
ja Kaikkivalt iaan innoi t tamana kirosi heidät. Heitä kohdannu t 
hirveä rangaistus tuli Jumala l ta . »Silloin tuli metsäs tä kaks i 
k a r h u a ja raateli ne l j äkymmentä kaksi poikaa kuoliaaksi» 
(2 Kun. 2: 23,24). 

Ellei Elisa olisi ki innit tänyt t ähän pi lkkaan mi tään huomiota , 
olisi roskaväki ja tkuvast i h e r j a n n u t ja solvannut häntä, ja hänen 
ei ehkä olisi onnis tunut suor i t taa opetus- ja pelas tus tehtäväänsä 
suuren kansallisen vaaran aikana. Tämä ainoa hirvi t tävän 
anka ra tapaus riitti p i t ämään hänet kunnioi te t tuna koko elä-
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mänsä a jan . Viidenkymmenen vuoden a j an hän kulki Beetelin 
por t i s ta ulos ja sisälle, pa ikas ta toiseen ja kaupungis ta toiseen. 
Hän joutui s ivuut tamaan jouti lai ta, huikentelevaisia ja väkival-
taisiakin nuor isoryhmiä, m u t t a kukaan ei p i lkannut hän tä eikä 
vähätellyt hänen pätevyyttään toimia Korke imman profee t tana . 

Ystävällisyydelläkin pi tää olla ra jansa . Arvovaltaa on ylläpidet-
tävä lu jan ankarast i , muuto in monet suhtautuvat siihen pi lkaten 
ja halveksien. Tuo ni insanot tu hellävaraisuus, maani t te lu ja 
hemmotte lu , jota vanhemmat ja holhoojat osoit tavat nuorille, 
on pahimpia suh tau tumis tapo ja heitä kohtaan. Jokaisessa per-
heessä ovat myönteiset vaat imukset , lu juus ja päät täväisyys 
olennaisen tärkei tä . 

Kunnioi tus , joka Elisaa pilkanneil ta nuori l ta niin tyystin 
puut tu i , on hyve, jota pitäisi tarkoin vaalia. Jokais ta lasta pitäisi 
opet taa kunnio i t tamaan Jumalaa aidolla tavalla. Hänen n imeään 
ei koskaan saisi lausua kevytmielisesti tai huol imat tomast i . 
Enkeli t peitt ivät kasvonsa sen lausuessaan. Miten kunnioit ta-
vasti pi täisikään meidän, jo tka olemme langenneita ja syntisiä, 
pääs tää se huul i l tamme! 

Kunnioi tus ta tulisi osoi t taa myös Jumalan edustaj i l le — 
sananpalvelijoille, opet taj i l le ja vanhemmille, jo tka joutuvat 
puhumaan ja to imimaan hänen sijaisinaan. Hei tä kunnioit ta-
malla tulee Jumalakin kunnioi tetuksi . 

Hengen hyveitä on niinikään kohteliaisuus, jo ta kaikkien tulisi 
har jo i t taa . Se on omiaan pehmen tämään luonnetta , joka muuto in 
kehittyisi kovaksi ja karkeaksi . Ne jotka tunnustavat olevansa 
Kris tuksen seuraa j ia m u t t a ovat kuitenkin karkei ta , epäystäväl-
lisiä ja epäkohteliaita, eivät ole oppineet Jeesuksesta . Ehkei 
heidän rehellisyyttään epäillä eikä heidän reht iyt tään aseteta 
kyseenalaiseksi, mu t t a rehellisyys ja rehtiys eivät korvaa ystä-
vällisyyden ja kohtel iaisuuden puute t ta . 

Ystävällisyydellään Elisa saat toi vaikuttaa Israelissa voimalli-
sesti monien elämään. Tätä asennet ta kuvaa ke r tomus hänen 
ystävällisistä suhteis taan erääseen perheeseen, joka asui Suune-
missa. Kulkiessaan matkoi l laan val takunnassa paikas ta toiseen 
Elisa eräänä päivänä »meni Suunemiin, ja siellä oli arvossa 
pidetty vaimo, joka vaati häntä ater ioimaan. Ja niin usein kuin 
hän kulki sen kaut ta , poikkesi hän sinne aterioimaan.» Talon 
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emän tä huomasi , et tä Elisa oli »pyhä Jumalan mies», ja hän 
sanoi miehelleen: »Muurau t takaamme pieni yl iskammio ja 
p a n k a a m m e hänelle sinne vuode, pöytä, tuoli ja lamppu, niin e t tä 
hän tul lessaan meidän luoksemme voi vetäytyä sinne.» Tänne 
Elisa poikkesi levähtämään kiitollisena sen hil jaisesta rauhas ta . 
Vaimon ystävällisyys ei jäänyt Jumala l takaan huomaamat t a . 
Hänen kot insa oli ollut lapseton, ja nyt Her ra palkitsi hänen 
vieraanvaraisuutensa lahjoi t tamal la hänelle pojan . 

Vuodet vierivät. Lapsi var t tu i kyllin suureksi osall istuakseen 
sadonkor juuseen leikkuuväen kanssa . Eräänä päivänä auringon-
paahde iski hänet maahan , »ja hän valitti isällensä: 'Voi minun 
päätäni , voi minun päätäni! '» I sä käski palvelijan kantaa po j an 
kotiin, ja niin t ämä »otti hänet ja vei hänen äit insä luo. Ja poika 
istui hänen polvillansa puolipäivään asti; sitten hän kuoli. Ja 
äiti meni ylös ja laski hänet Juma lan miehen vuoteeseen, sulki 
oven, niin et tä poika jäi yksin, ja lähti pois.» 

Hädissään t ämä suunemilainen äiti päät t i lähteä pyytämään 
Elisaa avuksi. Profeet ta oli silloin Karmel in vuorella, ja vaimo 
ott i palveli jan mukaansa ja lähti heti matkaan . »Kun Juma lan 
mies näki hänet kaukaa, sanoi hän palvelijalleen Geehasille: 
'Katso, se on suunemilainen vaimo. Riennä nyt häntä vas taan 
ja kysy häneltä: »Voitko sinä hyvin, voivatko miehesi ja poikasi 
hyvin?»'» Palvelija totteli käskyä, m u t t a surun m u r t a m a äiti 
i lmoit t i asiansa vasta tavat tuaan Elisan. Kuul tuaan hänen mene-
tyksestään Elisa käski Geehasia: »Vyötä kupeesi ja ota minun 
sauvani käteesi ja mene. Jos kohtaa t jonkun, älä tervehdi häntä , 
ja jos joku tervehtii sinua, älä vastaa. Ja pane minun sauvani 
po j an kasvoille.» 

Mut ta äiti ei rauhoi t tunut ennen kuin Elisa itse lähti hänen 
mukaansa . »Niin tot ta kuin H e r r a elää, ja niin to t ta kuin s inun 
sielusi elää: minä en jä tä sinua», hän vakuutti . »Ja Elisa nousi ja 
seurasi häntä . Mutta Geehasi oli mennyt heidän edellänsä ja 
pannu t sauvan po jan kasvoille, m u t t a t ämä ei ääntänyt eikä 
kuullut . Niin hän tuli takais in hän tä vastaan ja kertoi hänelle 
sanoen: 'Poika ei herännyt. '» 

Heidän tu l tuaan taloon meni Elisa huoneeseen, jossa poika 
makasi , »sulki oven, niin e t tä he jäivät kahden, ja rukoili Her raa . 
Sen jä lkeen hän nousi vuoteelle ja laskeutui po jan yli, pannen 
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suunsa hänen suunsa päälle, s i lmänsä hänen si lmiensä päälle ja 
kätensä hänen kä t tensä päälle. Ja kun hän näin k u m a r t u i hänen 
ylitsensä, lämpeni po jan ruumis . Sit ten hän kulki huoneessa 
ke r ran edestakaisin ja nousi ja kumar tu i hänen ylitsensä. Silloin 
poika aivasti se i tsemän ker taa ja senjälkeen poika avasi 
silmänsä.» 

Elisa kutsui Geehasin ja pyysi tä tä lähet tämään äidin luokseen, 
»ja t ä m ä tuli hänen luokseen. Hän sanoi: 'Ota poikasi. ' Ja vaimo 
tuli ja lankesi hänen ja lkainsa juureen, kumar tu i m a a h a n ja 
ott i poikansa ja meni ulos.» 

Näin tuli t ämän vaimon usko palkituksi . Kris tus , suuri 
E lämänan ta ja , palaut t i hänen poikansa hänelle. Ja samoin 
tulevat palkituiksi hänen uskollisensa silloin, kun hänen tulemuk-
sessaan kuolema mene t t ää pis t imensä ja haudal ta r i is tetään 
voitto, jonka se on väit tänyt saaneensa. Silloin hän pa lau t taa 
palvelijoilleen lapset, jo tka kuolema on o t tanut heiltä. »Näin 
sanoo Her ra : Kuule, Raamas ta kuuluu valitus, ka tkera i tku: 
Raakel itkee lapsiansa, hän ei lohdutuksesta huoli su russaan 
lastensa tähden, sillä niitä ei enää ole. Näin sanoo Her ra : Pidätä 
äänesi i tkusta, si lmäsi kyyneleistä, sillä sinun työstäsi on tuleva 
pa lkka — — ja he pa la javat vihollisen maas ta . Sinulla on 
tulevaisuuden toivo, sanoo Her ra : sinun lapsesi pa la javat omalle 
maalleen» (Jer. 31: 15—17). 

Su r r e s samme kuolleita Jeesus lohdut taa mei tä r a j a t t o m a n 
toivon sanomalla: »Tuonelan kädestä minä heidät pääs tän , 
kuolemasta minä heidät lunastan. Missä on sinun rut tosi , kuo-
lema, missä sinun surmasi , tuonela?» (Hoos. 13: 14). »Ja minä 
elän; ja minä olin kuollut , ja katso, minä elän aina ja iankaikki-
sesti, ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet» ( I lm. 1: 18). 
»Sillä itse Her ra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin 
äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kris tuksessa kuolleet 
nousevat ylös ensin; si t ten meidät , jo tka olemme elossa, jo tka 
o lemme jääneet tänne, t emmataan yhdessä heidän kanssaan 
pilvissä He r r aa vas taan yläilmoihin; ja niin me saamme aina 
olla H e r r a n kanssa» (1 Tess. 4: 16,17). 

Elisa yhdisti palveluksessaan toisiinsa parannus työn ja opet-
tamisen samoin kuin ihmiskunnan Vapahta ja , jonka vertaus-
kuva hän oli. Uskollisesti ja väsymättä Elisa koett i p i tkän ja 
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t ehokkaan toimintansa a ikana kehi t tää ja edistää profee t ta in 
koulu jen tä rkeää kasvatustyötä . Hänen opet taessaan luokseen 
kokoontunei ta har ta i ta nuor ten ryhmiä Jumala sal l imuksessaan 
vahvisti hänen sanansa Pyhän Hengen syvällisellä vaikutuksella 
ja antoi toisinaan mui takin e i t t ämät tömiä todisteita siitä, e t tä 
hän oli arvovaltainen Her ran palvelija. 

Vieraillessaan ker ran Gilgaliin perus te tussa koulussa Elisa 
parans i myrkyllisen keiton terveelliseksi. »Maassa oli nä länhätä . 
Ja kun profeetanoppi laat istuivat hänen edessänsä, sanoi hän 
palvelijallensa: 'Pane suuri pa ta liedelle ja keitä keit to profeetan-
oppilaille. ' Niin muuan heistä meni kedolle poimimaan y r t t e j ä 
ja löysi villin köynnöskasvin ja poimi siitä vi l l ikurkkuja viit-
tansa täyden. Tul tuaan hän leikkeli ne kei t topataan, sillä he eivät 
tunteneet niitä. Ja he kaatoivat miesten syödä, m u t t a kun n ä m ä 
maistoivat keittoa, huusivat he ja sanoivat: ' Jumalan mies, 
padassa on kuolema! ' Eivätkä he voineet syödä.Silloin hän sanoi: 
'Tuokaa jauhoja . ' Ja hän heit t i ne pataan. Sitten hän sanoi: 
'Kaatakaa väen syödä.' Eikä padassa ollut mi tään vahingollista.» 

Nälänhädän yhä ja tkuessa maassa Elisa ruokki ni inikään 
Gilgalissa sata miestä saamal laan uutis lahjal la . »Eräs mies tuli 
Baal-Saalisasta» tuoden »uutisleipää, kaks ikymmentä ohrale ipää 
tu leentumatonta viljaa repussansa.» Elian seurassa oli niitä, 
jo tka olivat kovin nälissään, ja saa tuaan tämän uhr i l ah jan hän 
sanoi palvelijalleen: »'Anna väelle syödä. ' Mut ta hänen palveli-
jansa sanoi: 'Kuinka minä voin t a r j o t a siitä sadalle miehelle? ' 
Hän sanoi: 'Anna väelle syödä; sillä näin sanoo Her ra : He 
syövät, ja jää tähteeksikin. ' Ja hän ta r jos i heille; ja he söivät, 
ja jäi tähteeksikin, He r r an sanan mukaan.» 

Miten alentuvaisesti Kr i s tus suostuikaan suor i t t amaan palve-
l i jansa välityksellä t ämän nälkää tyydyttävän ihmeen! Moneen 
ker taan senkin jälkeen on H e r r a Jeesus täyttänyt inhimillisiä 
tarpei ta , vaikkei ehkä aina niin huomattaval la ja ilmeisellä 
tavalla. Jos hengellinen näkökykymme olisi selvempi, pystyi-
s imme herkemmin havai tsemaan, miten sääliväisesti Juma la 
kohtelee ihmislapsia. 

Jumalan laupeus saa vähäisenkin annoksen r i i t tämään. Juma la 
voi kädel lään moninker ta is taa sen satakertaiseksi . Omasta varas-
tos taan hän voi kat taa pöydän erämaahankin . Kätensä koske-
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tuksella hän voi enentää vajavaisen määrän kaikille ri i t täväksi. 
Hänen voimansa lisäsi profeetanoppi la iden käsissä olevia ohra-
leipiä ja viljaa. 

K u n Kr is tus maanpääl l isen to imintansa a ikana suori t t i saman-
laisen ihmeen ruokkiessaan väki joukkoja , ilmeni samaa 
epäuskoa kuin Elisakin sai osakseen. »Kuinka minä voin t a r j o t a 
siitä sadalle miehelle?» ihmetteli Elisan palvelija. Ja kun Jeesus 
käski opetuslastensa an taa kansanjoukol le syötävää, he vastasi-
vat: »Meillä ei ole enempää kuin viisi leipää ja kaksi kalaa, 
el lemme lähde os tamaan ruokaa kaikelle tälle kansalle» (Luuk. 
9: 13). Mitä täs tä on niin monille? 

Tässä on opetus kaikkien aikojen Jumalan lapsille. Kun Her ra 
antaa jonkin työn tehtäväksi , älkööt ihmiset pysähtykö kysele-
mään käskyn mielekkyyttä tai heidän tot televaisuutensa mah-
dollisia seurauksia. Heidän käsissään oleva m ä ä r ä ei ehkä näytä 
pystyvän täy t tämään tarvet ta , m u t t a Her ran käsissä se osoit-
t au tuu enemmän kuin rii t täväksi. Palvelija »tar josi heille; ja he 
söivät, ja jäi tähteeksikin, He r r an sanan mukaan». 

Seurakunta tarvitsee tänä aikana entistä täydempää käsi tystä 
Jumalan suhteesta niihin, jo tka hän on os tanut lahjoi t tamal la 
Poikansa, ja suurempaa uskoa hänen asiansa edistymiseen maan 
päällä. Älköön kukaan kulu t tako aikaansa surkut te lemal la 
näkyvien voimavarojensa n iukkuut ta . Nähtävissä oleva ei 
kenties vaikuta lupaavalta, mu t t a ta rmokkuudel la ja luot tamalla 
Jumalaan sitä voidaan kar tu t t aa . Kun hänelle annetaan kiitol-
lisin mielin jotakin lahjaksi ja rukoil laan sille hänen siunaus-
taan, hän moninker ta is taa sen niin kuin hän enensi profeetan-
oppilaille ja väsyneelle kansanjoukol le t a r j o tun ruuan. 
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»Naeman, Aramin kuninkaan sotapääll ikkö, oli he r ransa hyvin 
arvossa p i tämä ja suur ta kunnioi tus ta nautt iva mies, sillä hänen 
kau t t ansa Her ra oli an tanut Aramille voiton; ja hän oli so taurho, 
m u t t a pitalitautinen.» 

Benhadad, Aramin kuningas, oli lyönyt Israelin joukot taiste-
lussa, jossa Ahab sai su rmansa . Siitä lähtien aramilaiset olivat 
ja tkuvas t i kahakoineet Israelin rajal la , ja eräällä ryöstöretkel-
lään he olivat vieneet mukanaan pienen tytön, joka vankeutensa 
maassa »joutui palvelukseen Naemanin puolisolle». Vaikka 
olikin o r j a ja kaukana kodis taan, t ämä pieni tyttö oli silti 
Juma lan todis taja . Tie tämät tään hän täytti sitä ta rkoi tus ta , jo ta 
var ten Jumala oli valinnut Israel in kansakseen. Palvellessaan 
tuossa pakanall isessa kodissa hän alkoi suhtau tua myötätuntoi-
sesti i säntäänsä. Muistaessaan El isan suor i t tamat suurenmoise t 
pa rannus ihmeet hän sanoi emännälleen: »Oi, jospa he r ran i 
kävisi profee tan luona Samar iassa! Hän kyllä päästäisi hänet 
hänen pitalistansa». Hän tiesi, e t tä Elisalla oli taivaan voimaa, 
ja hän uskoi, että t ämä voima voisi pa ran taa Naemanin. 

Käyttäytymisellään tuossa pakanal l isessa kodissa tuo vanki-
tyt tö todis taa voimakkaast i varhaisen kot ikasvatuksen voimasta . 
Ei ole mi tään korkeampaa luot tamustehtävää kuin isille ja 
äideille uskot tu lasten hoito ja kasvatus. Vanhemmilla on osuu-
tensa lasten tapojen ja luonteen perus tus ten laskemisessa. 
Esimerki l lään ja opetuksellaan he ratkaisevat suureksi osaksi 
lastensa tulevaisuuden. 
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Onnellisia ovat ne vanhemmat , joiden elämä on jumalal l isen 
aitoa hei jas tusta , niin et tä Jumalan lupaukset ja käskyt herät tä-
vät lapsessa kii toll isuutta ja kunnioi tusta . Hellyydellään, oikeu-
denmukaisuudel laan ja kärsivällisyydellään he tulkitsevat 
lapselle Jumalan hellyyttä, oikeamielisyyttä ja pitkämielisyyttä. 
Opettamalla lasta r akas t amaan ja to t te lemaan heitä sekä luotta-
m a a n heihin he opet tavat hän tä myös r akas t amaan ja tottele-
m a a n taivaallista I säänsä sekä luo t tamaan häneen. Vanhemmat 
jo tka antavat lapsilleen tällaisen lahjan , ovat si ten lahjoi t taneet 
hänelle aarteen, joka on kaikkien aikojen r ikkaut ta a rvokkaampi , 
aar teen joka kestää ikuisesti. 

E m m e tiedä, millä alalla lapsemme voivat jou tua palvelemaan. 
He saat tavat viettää e lämänsä kodin piirissä, kenties an tau tua 
ha r jo i t t amaan jo takin tavallista ammat t i a tai vaikkapa lähteä 
evankeliumin opet ta j ina pakanamaihin , m u t t a kaikki ovat 
samalla tavoin ku tsu tu t to imimaan maai lmassa Jumalan lähetys-
työnteki jöinä ja a r m o n palvelijoina. Heidän tulee saada sellainen 
kasvatus, joka au t taa heitä suor i t t amaan epäi tsekästä palvelusta 
Kr is tuksen rinnalla. 

K u n tuon heprealaisen tytön vanhemmat opett ivat hänelle 
Jumalan tuntemista , eivät he tienneet hänen tulevaa kohtaloaan. 
Mutta he suori t t ivat uskollisesti luot tamustehtävänsä , ja Aramin 
kuninkaan sotapääll ikön kodissa heidän lapsensa todist i Juma-
lasta, jota oli oppinut kunnio i t tamaan. 

Naeman sai kuulla, mi tä palvelustyttö oli puhunu t emännäl-
leen, ja saatuaan luvan kuninkaal ta hän lähti e ts imään paran-
nusta . Hän »otti mukaansa kymmenen talentt ia hopeata , kuusi-
tuha t t a sekeliä kul taa ja kymmenen juhlapukua». Hän vei myös 
k i r jeen Aramin kuninkaal ta Israel in kuninkaalle, ja siinä sanot-
tiin: »Katso, minä olen lähet tänyt luoksesi palvelijani Naemanin, 
että sinä päästäisi t hänet hänen pitalistansa.» »Kun Israelin 
kuningas oli lukenut k i r jeen, repäisi hän vaatteensa ja sanoi: 
'Olenko minä Jumala , joka ot taa e lämän ja antaa elämän, koska 
hän käskee minua pääs t ämään miehen hänen pi tal is tansa? 
Ymmär t äkää ja nähkää, e t tä hän etsii aihetta minua vastaan. '» 

Elisa sai t iedon asiasta ja lähett i kuninkaalle sanan: »Miksi olet 
reväissyt vaatteesi? Anna hänen tulla minun luokseni, niin hän 
tulee t ie tämään, e t tä Israelissa on profeetta.» 
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»Niin Naeman tuli hevosineen ja vaunuineen ja pysähtyi 
Elisan talon oven eteen.» Profee t ta lähetti s anansaa t t a j an 
viemään hänelle kehotuksen: »Mene ja peseydy sei tsemän ker taa 
Jordanissa , niin lihasi tulee entisellensä, ja sinä tulet puhtaaksi .» 

Naeman oli odot tanut näkevänsä jonkin taivaasta tulevan 
voiman ihmeellisen i lmestyksen. »Minä luulin», hän sanoi, 
»hänen edes tulevan ja as tuvan esiin ja rukoilevan Her ran , 
Jumalansa , nimeä, heilut tavan kä t t änsä sen paikan yli ja niin 
pois tavan pitalin.» Ja kun hän tä kehotett i in peseytymään 
Jordanissa , loukkasi se hänen ylpeyttään, ja syvästi pet tyneenä 
hän huudaht i : »'Eivätkö Damaskon virrat , Abana ja Pa rpa r , ole 
kaikkia Israelin vesiä p a r e m m a t ? Voisinhan minä yhtä hyvin 
peseytyä niissä tullakseni puhtaaksi . ' Ja hän kääntyi ja meni 
t iehensä kiukustuneena.» 

Ylpeys esti Naemania nouda t t amas t a Elisan ohjei ta . Arami-
laisen päällikön maini tsemien jokien reunoilla oli kauni i ta 
lehtoja , ja monet tulivat näiden miellyttävien vir tojen varsille 
pa lvomaan epäjumal iaan. Naemanin ei olisi ollut mi tenkään 
nöyryyt tävää laskeutua toiseen noista virroista. Mut ta hän 
saat toi pa ran tua vain nouda t tamal la tarkoin profeetan ohjei ta . 
Vain aulis tottelevaisuus toisi toivotun tuloksen. 

Naemanin palvelijat pyysivät hän tä tekemään sen, mi tä Elisa 
käski: »Jos profee t ta olisi mää ränny t sinulle jotakin erin-
omais ta , etkö tekisi sitä? Saati sit ten, kun hän sanoi sinulle 
a inoastaan: 'Peseydy, niin tulet puhtaaksi. '» Naemanin usko 
joutu i koetukselle, ja toisaalta ylpeys pyrki pääsemään voitolle. 
Mut ta usko voitti, ja kopea aramila inen alisti ylpeän mielensä 
t a ipumaan Her ran i lmoitet tuun tahtoon. Seitsemän ker taa hän 
kas tau tu i Jordanissa »niinkuin Juma lan mies oli sanonut». Ja 
hänen uskonsa tuli palkituksi: »hänen lihansa tuli entisellensä, 
pienen po jan lihan kaltaiseksi, ja hän tuli puhtaaksi.» 

Kiitollisena »hän palasi Juma lan miehen luo, hän ja koko 
hänen joukkonsa» ja tunnust i : »Katso, nyt minä tiedän, ettei 
Jumalaa ole missään muual la m a a n päällä kuin Israelissa.» 

Ajan tavan mukaan Naeman pyysi nyt Elisaa o t t amaan 
vas taan kalliin lahjan. Mut ta profee t ta kieltäytyi. Hänen ei 
sopinut ot taa maksua s iunauksesta , jonka Jumala oli a rmossaan 
an tanut . »Niin tot ta kuin Her ra elää», hän sanoi, »en minä sitä 
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ota.» Aramilainen »pyytämällä pyysi hän tä o t tamaan, m u t t a hän 
epäsi. 

»Niin Naeman sanoi: 'Jos et tä tä otakaan, salli kui tenkin 
palvelijasi saada sen ver ran maata , kuin muul ipar i voi kantaa . 
Sillä palvelijasi ei enää u h r a a pol t touhr ia eikä t eurasuhr ia muille 
jumalil le kuin Herral le. Tämän antakoon kui tenkin Her ra 
anteeksi palvelijallesi: kun minun herrani menee Rimmonin 
temppeli in rukoi lemaan, no ja ten minun käteeni, ja minäkin 
kumar taen rukoilen Rimmonin temppelissä, niin an takoon 
Her ra palvelijallesi anteeksi sen, e t tä minä kumar t aen rukoilen 
Rimmonin temppelissä. ' 

»Elisa sanoi hänelle: 'Mene rauhaan. '» Ja niin hän lähti 
ma tkaan . 

Geehasilla, Elisan palvelijalla, oli ollut t i laisuus vuosien 
varrella kehittyä samalla tavoin i tsensä kieltäväksi kuin Elisa 
oli ollut omassa elämäntyössään. Hänen etuoikeutenaan oli tulla 
jaloksi l ipunkanta jaks i H e r r a n armei jassa . Taivaan pa rhaa t 
lahja t olivat kauan olleet hänelle t a r jona , mut ta hyl jä ten nämä 
hän oli ahneht inut alempiarvoista maailmall ista r ikkaut ta . Ja 
nyt hänen ahneen mielensä salaiset toiveet saivat hänet lankea-
maan ylivoimaiseen kiusaukseen. »Katso», hän päätteli mieles-
sään, »minun her ran i säästi tuota aramilais ta Naemania , niin 
ettei o t tanut häneltä, mi tä hän oli tuonut ; minä r iennän 
hänen jälkeensä ja otan hänel tä jotakin.» Ja niin tapahtui , e t tä 
»Geehasi juoksi Naemanin jälkeen» salaa. 

»Kun Naeman näki hänen r ientävän jä l jessänsä, hyppäsi hän 
alas vaunuistaan, meni hän tä vastaan ja kysyi: 'Onko kaikki 
hyvin?' Hän vastasi: 'Hyvin on.'» Mutta sitten Geehasi valehteli 
aivan tahallaan. »Mutta herrani», hän sanoi, »on lähet tänyt 
minut ja käskee sanoa: 'Nyt juur i tuli luokseni E f r a imin vuoris-
tosta kaksi nuor ta miestä , profeetanoppilai ta . Anna heille 
talentt i hopeata ja kaksi juhlapukua. '» Naeman suostui ilomielin 
pyyntöön ja patist i Geehasia o t t amaan kaksi talentt ia hopeaa 
yhden asemesta »ynnä kaksi juhlapukua», ja käski palveli jainsa 
kantaa lah ja t perille. 

Kun lähestyttiin Elisan kotia, käännytt i Geehasi palveli jat 
takaisin ja kätki hopean ja vaatteet . Tämän tehtyään »hän meni 
sisälle ja astui he r ransa luo», ja vält tyäkseen moit tei l ta hän 
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valehteli toistamiseen. K u n profee t ta kysyi: »Mistä tulet , 
Geehasi?» hän vastasi: »Palvelijasi ei ole käynyt missään.» 

Mut ta Elisa lausui silloin niin anka ran paheksumisensa, et tä 
se osoitt i hänen tienneen kaiken. »Eikö minun henkeni ku lkenut 
s inun kanssasi», hän kysyi, »kun eräs mies kääntyi vaunuis-
sansa s inua vastaan? Oliko nyt aika ot taa hopeata ja hankkia 
vaattei ta, ö l jy tarhoja , vi ini tarhoja, lampaita , raavaita, palveli-
joita ja palveli jat taria? Naemanin pital i tauti t a r t tuu s inuun ja 
s inun jälkeläisiisi ikiajoiksi.» Syyllinen sai kohta rangaistuk-
sensa ja poistui Elisan luota »lumivalkeana pitalista». 

T ä m ä n henkilön kokemukses ta , jolle oli suotu yleviä ja pyhiä 
etuoikeuksia, voidaan saada vakavia opetuksia. Geehasin menet-
tely koitui kompastuskiveksi Naemanin polulle, jonka mielen 
oli k i rkas tanu t ihmeellinen valo ja joka oli asennoi tunut myön-
teisesti elävän Jumalan palvelemiseen. Geehasin petos ei ollut 
mi tenkään puolustet tavissa. Kuolinpäiväänsä asti hän pysyi 
pitaalisena, Jumalan k i roamana ja lähimmäis tensä ka ih tamana . 

»Väärä todis ta ja ei jää rankaisemat ta , ja joka valheita puhuu , 
se ei pelastu» (Sanani. 19: 5). Ihmise t voivat luulla salaavansa 
pahat tekonsa toisten katseil ta, m u t t a Jumalaa he eivät voi 
pet tää . »Kaikki on alas tonta ja pa l jas te t tua hänen s i lmäinsä 
edessä, jolle meidän on tehtävä tili» (Hebr . 4: 13). Geehasi luuli 
saavansa Elisan petetyksi, m u t t a Jumala ilmaisi profeetal leen 
sen, mi t ä Geehasi oli puhunu t Naemanille, ja yksi tyiskohdit tain 
sen, mi t ä näiden kahden miehen välillä oli t apahtunut . 

To tuus on Jumalas ta . Petos kaikkine lukemat tomine muotoi-
neen on saatanasta . Kuka tahansa jotenkin poikkeaa to tuuden 
suora l ta l injalta, hän lankeaa i tsensä pe t t ämänä pahan val taan. 
Niillä jo tka ovat oppineet Jeesuksesta , ei ole »mitään osall isuutta 
pimeyden hedelmättömiin tekoihin» (Ef. 5 :11) . Puheessaan ja 
e lämässään he ovat yksinkertaisia, suoria ja to tuudenmukais ia , 
sillä he valmistautuvat pääsemään niiden pyhien seuraan, joiden 
suussa ei ole havait tu valhetta (ks. I lm. 14: 5). 

Vuosisatoja sen jälkeen kun Naeman palasi aramilaiseen eli 
syyrialaiseen kotiinsa ruumii l taan paran tuneena ja mielel tään 
kääntyneenä, Vapahta ja antoi tunnus tuksen hänen suurenmoi-
selle uskolleen opetukseksi kaikille, jo tka sanovat palvelevansa 
Jumalaa . »Monta pitalista mies tä oli Israelissa profeet ta El isan 
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aikana», ker toi Vapahta ja , »eikä kukaan heistä tullut puhdiste-
tuksi , vaan a inoastaan Naiman, syyrialainen» (Luuk. 4 :27) . 
Jumala joutui s ivuut tamaan monia pitaalisia Israel issa, koska 
heidän epäuskonsa sulki oven heille tehtävältä hyvältä. Pakanal-
linen päällikkö, joka oli pysynyt uskollisena käsityksilleen 
oikeasta ja joka tunsi tarvi tsevansa apua, oli Juma lan silmissä 
arvollisempi saamaan hänen s iunauksensa kuin ne Israelin 
vaivatut, jo tka olivat väheksyneet ja halveksineet Jumala l ta 
saamiaan etuuksia. Jumala toimii niiden hyväksi, jo tka arvosta-
vat hänen hyvyyttään heitä kohtaan ja suhtautuvat myönteisest i 
taivaasta saamaansa valoon. 

Nykyään on joka maassa niitä, jo tka ovat sydämestään rehel-
lisiä, ja näille loistaa taivaan valo. Jos he noudat tavat uskollisesti 
sitä, minkä ymmär tävä t velvollisuudekseen, he saavat lisävaloa, 
kunnes joutuvat muinaisen Naemanin tavoin tunnus tamaan , 
»ettei Jumalaa ole missään muual la m a a n päällä» elävää Juma-
laa, Luojaa, lukuunot tamat ta . 

Jokaiselle vilpittömälle sielulle, »joka vaeltaa pimeydessä ja 
valoa vailla», kuuluu kehotus: »Luottakoon H e r r a n n imeen ja 
tu rvau tukoon Jumalaansa.» »Ei ole ikiajoista kuul tu , ei ole 
korviin tullut, ei ole si lmä nähnyt muu ta Jumalaa , pai ts i sinut, 
joka senkaltaisia tekisi hän tä odottavalle. Sinä käyt niitä kohden, 
jo tka ilolla vanhurskau t ta tekevät ja jo tka s inun teilläsi sinua 
muistavat» (Jes. 50: 10; 64: 4, 5). 
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22. 

ELISAN 
TOIMINNAN 

LOPPUVAIHEET 

Kutsu t tuna profeetan vi rkaansa Ahabin vielä hallitessa Elisa 
ehti nähdä monia muutoks ia Israel in val takunnassa. Rangais tus 
toisensa jälkeen oli kohdannut israelilaisia aramilaisen Hasael in 
halli tessa, joka oli voideltu o lemaan ruoskana luopiokansalle. 
Jeehun to imeenpanemat anka ra t uudis tustoimenpiteet olivat 
johtaneet koko Ahabin suvun tuhoamiseen. Jatkuvissa arami-
laisia vas taan käydyissä sodissa oli Jeehun seuraa ja Jooahas 
menet tänyt eräi tä Jordanin i täpuolisia kaupunkeja . Jonkin aikaa 
oli näyt tänyt siltä kuin aramilaiset olisivat saaneet valvontaansa 
koko val takunnan. Mutta Elian aloi t tama ja Elisan j a t k a m a 
uskonpuhdis tus työ oli saanut mone t e ts imään Jumalaa . Baalin 
al t tar i t hyljätt i in, ja hi taast i m u t t a varmast i alkoi J u m a l a n 
ta rko i tus täyttyä niiden e lämässä, jo tka ryhtyivät koko sydä-
mes tään palvelemaan häntä . 

Rakkaudes ta hai rahtuvaa Israel ia kohtaan Jumala salli arami-
laisten kur i t taa sitä. Säälistä niitä kohtaan, jo tka olivat he ikkoja 
siveellisesti, hän herät t i Jeehun su rmaamaan juma la t toman 
Iisebelin ja koko Ahabin suvun. Ja jälleen oli hänen armol l is ta 
sal l imustaan, et tä Baalin ja Astar ten papi t syrjäytet t i in ja heidän 
pakanall iset al t tar insa syöstiin maahan . Jumala näki viisaudes-
saan, e t tä jos kiusaus poistettaisi in, luopuisivat m u u t a m a t paka-
nuudes ta ja kääntyisivät taivasta kohti . Siksi hän salli onnetto-
muuden toisensa jälkeen kohda ta heitä. Armo lievensi hänen 
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tuomioi taan, ja saa tuaan ta rkoi tuksensa täy t tymään hän käänsi 
tapahtumien kulun niiden hyväksi, jo tka olivat oppineet e ts imään 
häntä . 

Samaan aikaan kun hyvän ja pahan vastakkaiset vaikutukset 
kamppail ivat valta-asemasta ja saa tana koetti pa rhaansa m u k a a n 
viedä loppuun asti sen hävitystyön, jonka oli a loi t tanut Ahabin 
ja Iisebelin hal l i tuskauden aikana, suori t t i Elisa edelleen 
todis tustehtäväänsä. Hän tä vastustet t i in, mu t t a kukaan ei pysty-
nyt kumoamaan hänen sanojaan . Kaikkialla va l takunnassa hän tä 
kunnioitet t i in ja arvostet t i in. Monet tulivat kysymään hänel tä 
neuvoa. Iisebelin vielä eläessä kävi Jooram, Israelin kuningas, 
Elisan luona neuvoa kysymässä, ja hänen ollessaan Damaskossa 
lähetti Benhadad, Aramin kuningas, sanansaa t ta j ia tiedustele-
m a a n häneltä, toipuisiko hän silloisesta taudis taan. Kaikille 
profeet ta todisti uskollisesti tuona aikana, jolloin to tuu t ta 
väännett i in kieroon joka taholla ja jolloin kansan enemmis tö 
kapinoi avoimesti taivasta vastaan. 

Jumala ei koskaan hyl jännyt vali tsemaansa sanansaa t ta jaa . 
Niinpä kerrankin , aramilais ten tunkeutuessa maahan , koett i 
Aramin kuningas tuhota Elisan, koska t ämä pal jas t i vihollisen 
suunni te lmat Israelin kuninkaalle. Aramin kuningas oli palveli-
jansa kanssa neuvotel tuaan sanonut : »Siihen ja siihen pa ikkaan 
minä asetun leiriin.» Her ra ilmaisi t ämän suunni te lman Elisalle, 
joka »lähetti Israelin kuninkaalle sanan: 'Varo, et tet mene siihen 
paikkaan, sillä aramilaiset ovat aset tuneet sinne. ' Niin Israelin 
kuningas lähetti sanan siihen paikkaan, jonka Jumalan mies oli 
hänelle sanonut . Näin t ä m ä varoit t i häntä, ja hän oli siellä 
varuil laan. Eikä se t apah tunu t a inoastaan ker ran tai kahdest i . 

»Aramin kuninkaan sydän tuli täs tä levottomaksi, ja hän 
kutsui palveli jansa ja sanoi heille: 'Ettekö voi i lmaista minulle, 
kuka meikäläisistä pi tää Israelin kuninkaan puol ta? ' Silloin e räs 
hänen palveli joistaan sanoi: 'Ei niin, herrani , kuningas, vaan 
profee t ta Elisa, joka on Israelissa, ilmaisee Israelin kuninkaalle 
nekin sanat , jo tka sinä puhu t makuuhuoneessasi . '» 

Aramin kuningas päät t i raivata profeetan t iel tään ja käski: 
»Menkää ja katsokaa, missä hän on, niin minä lähetän o t t amaan 
hänet kiinni.» Profee t ta oli Dootanissa, ja saa tuaan t ämän 
t ietoonsa kuningas »lähetti sinne hevosia ja so tavaunuja ja 
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suuren sota joukon. He tulivat s inne yöllä ja ympäröivät kaupun-
gin. Kun Jumalan miehen palveli ja nousi aamulla varhain ja 
meni ulos, niin katso, so ta joukko , hevoset ja sotavaunut piirit-
tivät kaupunkia.» 

Kauhuissaan palvelija riensi ke r tomaan Elisalle uutisen. »Voi, 
herrani», hän sanoi, »mitä me nyt teemme?» 

»Älä pelkää», vastasi profee t ta , »sillä niitä, jo tka ovat meidän 
kanssamme, on enemmän kuin niitä, jo tka ovat heidän kanssaan.» 
Ja jo t t a palvelija saisi i tsekin todeta tämän, »Elisa rukoil i ja 
sanoi: 'Herra , avaa hänen si lmänsä, e t tä hän näkisi. ' Ja H e r r a 
avasi palveli jan silmät, ja hän näki, ja katso: vuori oli täynnä 
tulisia hevosia ja tulisia vaunu ja Elisan ympärillä.» Juma lan 
palveli jan ja aseis te t tujen vihol l is joukkojen välillä heitä saartoi 
taivaallisten enkelien seura. He olivat laskeutuneet paikalle 
voimansa väkevyydessä, m u t t a eivät tuhoamaan eivätkä vaati-
m a a n kunnianosoituksia, vaan pi i r i t tämään ja palvelemaan 
he ikkoja ja avut tomia H e r r a n omia. 

K u n Jumalan kansa jou tuu ahtaal le eikä näytä voivan miten-
kään selviytyä siitä, täytyy heidän tu rvautua yksin Her raan . 

Aramilaisten sotilaiden hyökätessä rohkeina ja t i e tämät töminä 
taivaan näkymät tömis tä joukois ta »rukoili Elisa H e r r a a ja 
sanoi: 'Sokaise t ämä väki. ' Silloin hän sokaisi heidät Elisan 
pyynnön mukaan . Ja Elisa sanoi heille: 'Ei t ämä ole oikea tie, 
eikä t ä m ä ole oikea kaupunki . Seura tkaa minua, niin minä vien 
teidät sen miehen luo, jo ta te etsitte. ' Ja hän vei heidät 
Samar iaan . 

»Mutta kun he tulivat Samar iaan , sanoi Elisa: 'Herra , avaa 
näiden silmät, et tä he näkisivät. ' Silloin Her ra avasi heidän 
si lmänsä, ja he näkivät; ja katso: he olivat keskellä Samar iaa . 
Ja kun Israelin kuningas näki heidät, sanoi hän Elisalle: 
'Su rmaanko minä heidät, isäni, su rmaanko heidät? ' H ä n sanoi: 
'Älä su rmaa . Surmaa tko sinä ne, jo tka otat vangiksi miekallasi 
ja jousellasi? Pane heidän eteensä ruokaa ja juomaa heidän 
syödä ja juoda; menkööt sit ten takaisin her ransa luo.' Niin t ä m ä 
valmisti heille suuren aterian, ja k u n he olivat syöneet ja juoneet , 
pääs t i hän heidät menemään; ja he menivät he r ransa luo» (ks. 
2 Kun. 6). 
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T ä m ä n jälkeen aramilaiset eivät vähään aikaan hyökkäilleet 
Israeliin. Mut ta myöhemmin, päät täväisen kuninkaansa Hasael in 
t a rmokkaas t i johtaessa aramilais ten joukot hyökkäsivät Sama-
riaan ja piiri t t ivät sen. Israel ei ollut koskaan ennen jou tunu t 
niin suureen ahdinkoon kuin t ämän piiri tyksen aikana. Isien 
synnit tulivat tällöin todella heidän lastensa ja lastensa lasten 
päälle. Pitkällisen nä länhädän kauhut tekivät Israel in kun inkaan 
aivan epätoivoiseksi, m u t t a sit ten Elisa ennusti t i lanteen selviä-
vän seuraavana päivänä. 

Ennen seuraavan a a m u n koi t toa Her ra antoi »aramilaisten 
so ta joukon kuulla so tavaunujen , hevosten ja suuren so ta joukon 
töminää», ja pelon val taamina he pakenivat »hämärissä» ja 
jät t ivät »telttansa, hevosensa, aasinsa ja leirinsä, ni inkuin se 
oli», runsaine ruokavaroineen. He pakenivat »pelastaakseen 
henkensä» ja pysähtyivät vasta ylitettyään Jordanin . 

Saman pakoaamun hämär i ssä oli nel jä pi taal i taut is ta miestä 
kaupungin por t in edustal la näl issään ja epätoivoissaan päät tänyt 
lähteä aramilais ten leiriin ja jä t täytyä pi i r i t tä j ien armoille, 
toivoen näiden säälistä antavan heille ruokaa. Miten he hämmäs-
tyivätkään leiriin tullessaan, kun »siellä ei ollut ketään». Kenen-
kään hä tyyt tämät tä tai k ie l tämät tä he »menivät erääseen telt-
taan, söivät ja joivat, ott ivat sieltä hopeata ja kul taa ja vaattei ta, 
menivät pois ja kätkivät ne. Sitten he tulivat takaisin ja menivät 
toiseen tel t taan ja ott ivat sieltä saalista ja menivät pois ja kätki-
vät sen. Mut ta si t ten he sanoivat toisilleen: 'Emme tee oikein. 
Tämä päivä on hyvän sanoman päivä.'» He eivät voineet vaieta 
asiasta, vaan palasivat nopeast i kaupunki in ke r tomaan iloista 
uut is ta . 

Saalista ja ruokaa saati in niin valtavan pal jon , e t tä sinä 
päivänä »sea-mitta lestyjä j auho ja maksoi sekelin ja kaksi 
sea-mittaa ohria sekelin», kuten Elisa oli edellisenä päivänä 
ennustanut . Jumalan nimi tuli jälleen korote tuks i pakanain 
edessä »Herran sanan mukaan» hänen profee t tansa välityksellä, 
joka vaikutt i Israelissa (ks. 2 Kun. 7: 5—16). 

Näin ja tkoi Jumalan mies työtään vuodesta toiseen. H ä n pääsi 
lähelle kansaa hoi taessaan uskollisesti palvelustehtäväänsä, ja 
ahdingon aikana hän avusti kuninkai ta viisailla neuvoillaan. 
Hall i tsi joiden ja kansan lankeaminen vuosikausiksi palvelemaan 
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epä jumal ia oli tehnyt tuhoisaa jälkeä, ja luopumuksen synkkä 
va r jo oli vielä kaiken yllä, m u t t a siellä täällä oli niitä, jo tka 
j ä rkkymä t t ä kieltäytyivät k u m a r t a m a s t a Baalia. Elisan ja tkaessa 
uudis tus työtään saatiin monia kään tymään pakanuudes ta , ja 
nämä oppivat ilokseen palvelemaan oikeaa Jumalaa . Nämä 
jumalal l isen a rmon ihmeet i lahdutt ivat profeet taa ja herä t t ivät 
hänessä syvän kaipauksen pääs tä kosketuksi in kaikkien niiden 
kanssa, jo tka olivat sydämestään rehellisiä. Hän koetti kaikkialla 
missä liikkuikin toimia vanhurskauden opet ta jana . 

Inhimill isesti katsoen oli kansakunnan hengellinen uudista-
minen yhtä toivotonta kuin niiden vastaava toiminta, jo tka 
nykyään työskentelevät m a a n pimeillä kulmilla. Mutta Jumala 
käyt tää Kris tuksen seurakuntaa ju l i s tamaan to tuu t ta ja on 
va l tuut tanut sen suor i t t amaan erikoistehtävää. Ja jos se pysyy 
uskollisena Jumalal le ja kuuliaisena hänen käskyilleen, pysyy 
er inomainen jumalall inen voima sen keskuudessa. Eikä mikään 
mah t i pysty vas tus tamaan sitä niin kauan kuin se pysyy uskol-
lisesti Jumalal le antautuneena . Vihollisen voimat eivät kykene 
voi t tamaan sitä sen pa remmin kuin ruumenet kykenevät vastus-
t amaan tuulenpyörret tä . 

Seurakunnal le koit taa k i rkas ja ihana päivä, jos se pukeu tuu 
Kr is tuksen vanhurskauden vii t taan ja lakkaa olemasta minkään-
laisessa liitossa maai lman kanssa . 

Juma la kehot taa uskollisiaan, jo tka uskovat häneen, puhu-
m a a n rohkaisevast i niille, jo tka ovat epäuskoisia ja toivottomia. 
Kääntykää Her ran puoleen, te toivon vangit. Ets ikää voimaa 
Jumala l ta , elävältä Jumala l ta . Osoi t takaa uskovanne järkky-
mä t t ä ja nöyräst i hänen voimaansa ja pelastamisen ha luunsa . 
Kun uskossa t a r t umme hänen voimaansa, hän muu t t aa aivan 
ihmeellisellä tavalla tulevaisuuden, vaikka se näyttäisi miten 
toivot tomalta ja masentaval ta . H ä n tekee t ämän k i rkas taakseen 
nimensä. 

Niin kauan kuin Elisa saat toi l i ikkua paikasta toiseen koko 
Israel in val takunnassa, hän osoitt i ja tkuvast i aktiivista mielen-
kiintoa profee t takoulu jen rakentamiseen. Missä hän olikin, 
Juma la oli hänen kanssaan antaen hänelle sanomia puhut tavaks i 
ja voimaa ihmeiden tekemiseen. Niinpä ker rankin »profeetan-
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oppilaat sanoivat Elisalle: 'katso, huone, jossa me i s tumme 
sinun edessäsi, on meille liian ahdas. Menkäämme siis Jordanil le , 
ja t uokaamme sieltä kukin yksi hirsi ja r aken takaamme sinne 
huone is tuaksemme» (2 Kun. 6: 1 ,2) . Elisa lähti heidän kanssaan 
Jordanille, rohkaisi heitä mukanaolol laan, neuvoi hei tä ja 
suori t t i ihmeteonkin aut taakseen heidän työskentelyään. »Erään 
heistä kaataessa h i r t t ä kirposi kirves veteen. Niin hän huusi 
ja sanoi: "Voi, herrani , se oli vielä lainattu! ' Jumalan mies kysyi: 
'Mihin se kirposi? ' Ja hän näytt i hänelle paikan. Silloin hän veisti 
puukappaleen ja heitti sen siihen ja sai kirveen nousemaan 
pinnalle. Sitten hän sanoi: 'Nosta se ylös.' Ja mies ojensi kätensä 
ja otti sen» ( jakeet 5—7). 

Elisan palvelus oli ollut niin tehokasta ja hänen vaikutuksensa 
niin laajaa , että hänen maatessaan kuolinvuoteellaan jopa 
Israelin nuori kuningas Jooas, joka palvoi epä jumal ia eikä 
pa l jonkaan kunnioi t tanut Jumalaa , tunnust i hänet isäksi 
Israelissa ja myönsi, et tä ahdingon aikana hänen läsnäolonsa 
heidän keskuudessaan oli ra tsuväkeäkin arvokkaampi . Raamat tu 
ker too tästä: »Mutta kun Elisa sairast i kuol intaut iansa, tuli 
Jooas, Israelin kuningas, hänen tykönsä. Ja kumar tuneena 
hänen kasvojensa yli hän itki ja sanoi: 'Isäni, isäni! Israelin 
sotavaunut ja ratsumiehet! '» (2 Kun. 13: 14). 

Monelle ahdistetulle ja apua tarvinneelle sielulle p rofee t ta 
oli vas tannut viisasta, myötä tunto is ta isää. Eikä hän nytkään 
t o r j u n u t luotaan tuota luot tamustehtäväänsä niin kelvotonta ja 
jumala ton ta nuorukais ta , joka kui tenkin niin kipeästi tarvitsi 
neuvoa. Sal l imuksessaan Jumala antoi kuninkaalle nyt vielä 
t i laisuuden kor j a t a menneet tappiot ja palaut taa val takuntansa 
e tuasemaan. Aramilaiset, jo tka nyt pitivät hal lussaan Jo rdan in 
i täpuolista aluetta, oli kukistet tava. Jumalan oli vielä ke r r an 
päästävä i lmaisemaan voimansa hai rahtuneen Israel in hyväksi. 

Kuoleva profeet ta käski kuningasta: »Nouda jousi ja nuolia.» 
Jooas totteli. Sitten profee t ta sanoi: »Laske kätesi jouselle.» Kun 
Jooas »oli laskenut kätensä, pani Elisa kätensä kun inkaan kät ten 
päälle. Ja hän sanoi: 'Avaa ikkuna i tään päin'» — aramilais ten 
hallussa olevia kaupunke ja kohti . Kuninkaan avat tua ristikko-
ikkunan Elisa käski hänen ampua. Nuolen viuhahtaessa m a t k a a n 
profee t ta innoittui lausumaan: »Herran voitonnuoli, voitonnuoli 
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Aramia vastaan! Sinä olet voit tava aramilaiset Afekissa perin-
pohjin.» 

Ja nyt profeet ta koetteli kun inkaan uskoa. Hän käski Jooasta 
o t t amaan nuolet ja sanoi: »Lyö maahan.» Kuningas löi nuolia 
m a a h a n kolme ker taa ja si t ten lakkasi. »Sinun olisi pi tänyt lyödä 
viisi ta i kuusi kertaa», huudah t i Elisa harmissaan, »silloin olisit 
voi t tanut aramilaiset per inpohj in . Mut ta nyt olet voittava arami-
laiset a inoastaan kolme ker taa» (2 Kun. 13: 15—19). 

Tässä on opetus kaikille luot tamustehtävissä oleville. K u n 
Jumala avaa mahdoll isuuden jonkin tietyn tehtävän suori t tami-
seen ja antaa vakuutuksensa sen menestymisestä , on vali tun 
välikappaleen tehtävä kaikki voitavansa luvatun lupauksen 
toteut tamiseksi . Menestystä anne taan sen mukaan miten innok-
kaast i ja kestävästi työtä viedään eteenpäin. Jumala voi tehdä 
ihmeitä kansansa hyväksi vain silloin kun se tekee osansa väsy-
m ä t t ö m ä n tarmokkaas t i . H ä n ku t suu työhönsä pyhit tyneitä 
miehiä, joilla on siveellistä rohkeut ta , palavaa rakkau t ta sielui-
hin ja he rpaan tumaton ta intoa. Sellaiset työntekijät eivät p idä 
mi tään tehtävää liian vaikeana eivätkä mi tään hanket ta toivotto-
mana; he työskentelevät lannis tumat ta , kunnes tappion uhka 
vaihtuu ihanaksi voitoksi. Eivät vankeus ja sitä seuraava 
mar t tyyr ikuolemakaan pysty h o r j u t t a m a a n heidän pää tös t ään 
edistää yhteistyössä Jumalan kanssa hänen val takuntansa asiaa. 

El isan työ päättyi Jooakselle anne t tuun neuvoon ja rohkai-
suun. H ä n oli saanut täysin mää r in Elian henkeä, ja hän oli 
oso i t tau tunut uskolliseksi loppuun asti. Hän ei ollut koskaan 
häilynyt eikä menet tänyt luo t t amus taan Kaikkivaltiaan voimaan. 
Silloinkin kun edessä oleva tie näytt i olevan täysin tukossa, hän 
oli vain käynyt uskossa eteenpäin. Jumala oli arvostanut hänen 
luo t t amus taan ja avannut t ietä hänen edellään. 

El isan ei suotu seurata mes ta r iaan tulisissa vaunuissa. H e r r a 
salli pitkällisen sairauden kohda ta häntä . Inhimillisen heikkou-
den ja kärs imyksen pi tkinä tunte ina hänen uskonsa pitäytyi 
Juma lan lupauksiin, ja hän näki alati ympäri l lään lohdun ja 
r auhan taivaallisia sanansaa t ta j ia . Kuten Dootanin kukkuloil la 
hän oli nähnyt ympäri l lään taivaan joukkoja , Israelin tulisia 
so tavaunuja ja ratsumiehiä, niin hän nytkin oli t ietoinen osaa-
ottavien enkelten läsnäolosta, ja se rohkaisi häntä . Koko ikänsä 
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hän oli ha r jo i t t anu t väkevää uskoa, ja sitä m u k a a kuin hän oli 
oppinut tun temaan Jumalan kai tse lmusta ja armoll is ta laupeut-
ta, oli hänen uskonsa kypsynyt pysyväksi luot tamukseksi Juma-
laansa, ja kuoleman tullessa hän oli valmis käymään lepoon 
töistään. 

»Kallis on Her ran silmissä hänen hurskai t tensa kuolema» 
(Ps. 116: 15). »Vanhurskas on turva t tu kuollessaan» (Sanani . 14: 
32). Elisa saattoi täysin luottavast i yhtyä psalmis tan sanoihin: 
»Minun sieluni Jumala lunastaa tuonelan vallasta, sillä hän 
ottaa minu t huomaansa» (Ps. 49:16) . Riemuiten hän saat toi 
todistaa: »Minä t iedän lunas ta jan i elävän, ja viimeisenä hän on 
seisova mult ien päällä» (Job 19: 25). »Mutta minä saan nähdä 
sinun kasvosi vanhurskaudessa , herätessäni ravita itseni s inun 
muotos i katselemisella» (Ps. 17: 15). 
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23. 

SUURI NIINIVEN 
KAUPUNKI 

Jakaan tuneen Israelin aikaisista muinaisen maai lman kaupun-
geista oli suur impia Niinive, Assyrian val takunnan pääkaupunki . 
Se peruste t t i in Tigris-virran viljavalle rantapenkereel le kohta 
Baabelin torni l ta ha jaan tumisen jälkeen, ja se oli kukois tanut 
vuosisa toja kunnes siitä tuli »suuri kaupunki Jumalan edessä: 
kolme päivänmatkaa» (Joona 3: 3). 

Ajallisen menestyksensä kestäessä Niinivestä oli tul lut rikos-
ten ja jumala t tomuuden keskus. Raamatussa kuvaillaan tä tä 
»verivelkojen kaupunkia, joka on täpötäynnä valhetta ja raasto-
saalista». Profeet ta Naahumin kuvakielessä sitä ve r ra taan 
ju lmaan, raatelevaan lei jonaan. »Sillä ketä», kysyy profee t ta , 
»ei olisi yhäti kohdannut s inun pahuutesi?» (Naah. 3: 1,19). 

Niin jumala t tomaks i kuin Niinive oli tullutkin, se ei kuiten-
kaan ollut jät täytynyt kokonaan pahuuden valtaan. H ä n joka 
»näkee kaikki ihmislapset» (Ps. 33: 13) ja joka »näkee kaikkinai-
set kalleudet» (Job 28: 10), huomas i tuossa kaupungissa monien 
kuro t t au tuvan jotakin pa rempaa ja korkeampaa kohti . Ja jos 
näille suotaisiin ti laisuus oppia tun temaan elävä Jumala , he 
hylkäisivät pahat tekonsa ja palvelisivat häntä . Ja niin Jumala 
vi isaudessaan ilmestyi heille epäämät tömäl lä tavalla joh taakseen 
heidät , jos mahdoll ista, ka tumukseen . 

Tähän tehtävään Her ra valitsi välikappaleekseen profee t ta 
Joonan, Amittain pojan, ja hän sanoi tälle: »Nouse, mene 
Niiniveen, siihen suureen kaupunki in , ja saarnaa sitä vastaan; 
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sillä heidän pahuutensa on noussut minun kasvojeni eteen» 
(Joona 1: 1,2) . 

Joonan ajatel lessa t ämän tehtävän vaikeuksia se näytti hänes tä 
niin mahdot tomal ta , et tä hän oli k iusa t tu epäi lemään kutsumuk-
sensa viisautta. Moisen sanoman jul is tamisesta tuossa ylpeässä 
kaupungissa ei näyt tänyt olevan mi tään hyötyä. Hän unoht i 
tällöin, et tä Jumala jota hän palveli oli kaikkiviisas ja kaikki-
voipa. Ja kun hän siinä epäilyksissään epäröi, sai saatana hänet 
masennetuksi . Profeet ta joutui pelon valtaan ja »nousi paetak-
sensa Tarsiiseen». Hän meni Joppeen, löysi lähtövalmiin laivan 
»ja astui siihen mennäkseen heidän kanssansa» ( jae 3). 

Joonan saamaan tehtävään liittyi suuri vastuu, m u t t a hän joka 
oli an tanut lähtökäskyn, kykeni tukemaan palvel i jaansa ja 
suomaan hänelle menestystä . Jos profeet ta olisi totellut mi tään 
kyselemättä, hän olisi säästynyt monil ta katkeri l ta kokemuksi l ta 
ja saanut runsai ta s iunauksia. Silti Her ra ei hyl jännyt Joonaa 
t ämän epätoivon hetkenäkään. Profeetan luot tamus Jumalaan 
ja hänen r a j a t t omaan pelas tusvoimaansa palautuisi , kun hän 
sal l imuksen johda t t amana joutuisi koettelemuksiin ja outoihin 
kokemuksiin. 

Jos Joona heti ku tsun kuul tuaan olisi pysähtynyt harkitse-
maan sitä tyynesti, hänelle olisi ehkä selvinnyt, miten tyhmää 
hänen oli yr i t tää paeta saamaansa vastuuta. Mut ta nytkään 
hänen ei sallittu ja tkaa häi r i in tymät tä mieletöntä pakoaan 
kovinkaan pitkälle. »Herra heitti suuren tuulen merelle, niin e t tä 
merellä nousi suuri myrsky ja laiva oli särkymäisi l lään. Niin 
merimiehet pelkäsivät ja huusivat avuksi i tsekukin jumalaansa . 
Ja he heittivät mereen tavarat , mi tä laivassa oli, keventääkseen 
sitä. Mut ta Joona oli mennyt alas laivan pohjal le ja pannu t 
maata , ja hän nukkui raskaast i» ( jakeet 4, 5). 

Merimiesten huutaessa avukseen pakana jumal iaan tuli laivuri 
hädissään Joonan luo ja sanoi: »Mitäs nukut? Nouse ja huuda 
jumalaasi . Ehkäpä se jumala muis taa meitä, niin e t temme huku» 
( jae 6). 

Mut ta velvollisuutensa polulta poikenneen miehen rukouksis ta 
ei ollut mi tään apua. Myrsky oli niin oudon raivokas, e t tä meri-
miehet pitivät sitä merkk inä jumal tensa vihastumisesta. Niinpä 
he viimeisenä keinonaan ehdott ivat heitet täväksi a rpaa 'saadak-
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semme tietää' , kuten he sanoivat , 'kenen tähden tämä onnetto-
m u u s on meille tullut ' . Mut ta kun he heittivät arpaa , lankesi a rpa 
Joonalle. Niin he sanoivat hänelle: ' I lmoita meille, kenen tähden 
t ämä onne t tomuus on meille tullut . Mikä on toimesi ja mis tä 
tulet? Mikä on sinun maasi ja mis tä kansas ta olet?' 

»Hän vastasi heille: 'Minä olen hebrealainen, ja minä pelkään 
Her raa , taivaan Jumalaa, joka on tehnyt meren ja kuivan maan . ' 

»Niin miehet peljästyivät suures t i ja sanoivat hänelle: 'Miksi 
olet tehnyt näin? ' Sillä miehet tiesivät, et tä hän oli pakenemassa 
H e r r a n kasvojen edestä; hän oli näet i lmaissut sen heille. 

»He sanoivat hänelle: 'Mitä on meidän tehtävä sinulle, e t tä 
mer i tulisi meille tyveneksi?' Sillä mer i myrskysi myrskyämis-
tänsä. Hän vastasi heille: 'Ottakaa minut ja hei t täkää minu t 
mereen, niin meri teille tyventyy. Sillä minä tiedän, e t tä t ä m ä 
suur i myrsky on tullut teille m inun tähteni. ' 

»Miehet soutivat pääs täkseen jälleen kuivalle maalle, m u t t a 
eivät voineet, sillä mer i myrskysi vastaan myrskyämis tänsä . Ja 
he huusivat Her raa ja sanoivat: 'Voi, Herra , älä anna meidän 
hukkua t ämän miehen hengen tähden äläkä lue syyksemme 
viatonta verta, sillä sinä, Her ra , teet, niinkuin sinulle otollista 
on.' Si t ten he ottivat Joonan ja heitt ivät hänet mereen, ja mer i 
aset tui raivostansa. Ja miehet pelkäsivät suurest i He r raa , 
uhras ivat Herral le teurasuhr in ja tekivät lupauksia. 

»Mutta Jumala toimitt i suuren kalan nielaisemaan Joonan. 
Ja Joona oli kalan sisässä kolme päivää ja kolme yötä. 

»Ja Joona rukoili Her raa , Jumalaansa , kalan sisässä ja sanoi: 

'Minä huusin ahdis tuksessani Her raa , 
ja hän vastasi minulle. 

Tuonelan kohdussa minä huus in apua, 
ja sinä kuulit minun ääneni . 

Sinä syöksit minut syvyyteen, 
mer ten sydämeen, 

ja vir ta ympäröi ts i minut , 
kaikki sinun kuohusi ja aaltosi vyöryivät minun ylitseni. 

Minä ajat tel in: Olen karko i te t tu pois sinun silmiesi edestä. 
Kui tenkin minä saan vielä katsella sinun pyhää 

temppeliäsi. 
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Vedet piiri t t ivät minut aina sieluun asti, 
syvyys ympäröi ts i minut , kaisla kietoutui päähäni . 

Minä vajosin alas vuor ten perus tuksi in asti, 
maan salvat sulkeutuivat minun ylitseni iankaikkisesti . 

Mut ta sinä nost i t minun henkeni ylös haudas ta , 
Her ra , minun Jumalani . 

K u n sieluni nääntyi minussa , minä muist in Her raa , 
ja minun rukoukseni tuli s inun tykösi, 

s inun pyhään temppeliisi . 
Ne, jo tka kunnioi t tavat vääriä jumalia, 

hylkäävät a rmonan ta j ansa . 
Mut ta minä tahdon uh ra t a sinulle kii toksen kaikuessa. 

Mitä olen luvannut , sen minä täytän. 
Her rassa on pelastus. '» 

Joona 1: 7 — 2 : 10 

Lopulta Joona oli oppinut , e t tä »Herrassa on pelastus» (Ps. 
3 : 9 ) . Ka tumus ta j a Jumalan pelastavan a r m o n tunnus tus ta 
seurasi vapautus. Joona pääsi meren syvyydestä ja tuli heitetyksi 
kuivalle maalle. 

Jumala käski nyt toisen ke r ran palveli jaansa varo i t tamaan 
Niiniveä. »Joonalle tuli tois tamiseen t ämä H e r r a n sana: 'Nouse 
ja mene Niiniveen, siihen suureen kaupunkiin, ja saa rnaa sille 
se saarna, minkä minä sinulle puhun. '» Tällä ker taa hän ei 
jäänyt kyselemään eikä epäilemään, vaan totteli vi tkastelematta . 
Hän »nousi ja meni Niini veen Her ran sanan mukaan» (Joona 
3: 1—3). 

Päästyään kaupunki in Joona alkoi heti saarna ta sanomaansa : 
»Vielä ne l jäkymmentä päivää, ja Niinive hävitetään» ( j ae 4) . Hän 
käveli kaduilla ja julist i varoi tustaan. 

Sanoman saarnaaminen ei mennyt hukkaan. Kansa toisteli 
tuon jumala t toman kaupungin kaduilla kuul tavaa huutoa , 
kunnes kaikki asukkaat olivat kuulleet hä tkähdyt tävän julistuk-
sen. Jumalan Henki painoi sanoman jokaisen s is impään ja sai 
väki joukot vapisemaan syntiensä vuoksi ja nöyr tymään syvään 
ka tumukseen . 

»Niin Niiniven miehet uskoivat Jumalaan , kuulut t ivat paas ton 
ja pukeutuivat säkkeihin, niin suure t kuin pienet. Ja k u n tieto 
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täs tä tuli Niiniven kuninkaalle, nousi hän val tais tuimeltaan, 
riisui yl tään vaippansa, verhoutui säkkiin ja istui tuhkaan . Ja 
hän huuda t t i Niinivessä: 'Kuninkaan ja hänen ylimystensä 
mää räys kuuluu: Älkööt ihmiset ä lköötkä eläimet — raavaat ja 
lampaat — mais tako mitään, käykö laitumella tai vettä juoko. 
Verhoutukoot ihmiset ja eläimet säkkeihin, huutakoot väkeväst i 
Jumalaa ja kääntykööt i tsekukin pois pahal ta t iel tänsä sekä 
väkivallasta, mikä heidän käs iänsä tahraa . Ehkäpä Jumala 
jälleen ka tuu ja kääntyy vihansa hehkus ta , niin e t temme huku '» 
( jakeet 5—9). 

Kun kuningas ja ylimykset yhdessä kansan kanssa, ylhäiset ja 
alhaiset, »tekivät pa rannuksen Joonan saarnan vaikutuksesta» 
(Matt . 12: 41) ja rukoilivat taivaan Jumalaa , hän a rmaht i heitä. 
Kun hän »näki heidän tekonsa, e t tä he kääntyivät pois pahal ta 
t iel tänsä, niin Jumala katui sitä pahaa , minkä hän oli sanonut 
tekevänsä heille, eikä tehnyt sitä» (Joona 3: 10). Kun heidän 
tuomionsa peruuntui , ylisti ja kunnioi t t i koko pakanamaa i lma 
Israel in Jumalaa ja hänen lakiaan. Vasta monia vuosia myöhem-
min Niinive joutui ympäröivien kansakunt ien saaliiksi unohdet-
tuaan Jumalan ja ryhdyttyään ylpeydessään kerskai lemaan. 
[Assyrian kukis tumisesta ke r ro t aan 30. luvussa.] 

Kun Joonalle selvisi, e t tä Juma la halusi säästää kaupunkia , 
joka ka tu i pahuu t taan säkissä ja tuhassa, hänen olisi pi tänyt 
olla ens immäisenä i loitsemassa Jumalan ihmeellisestä a rmos ta . 
Mut ta sen s i jaan hän alkoi pohdiskel la sitä, et tä hän tä mahdol-
lisesti pidettäisiin vääränä profee t tana . Ajatellessaan maineensa 
tu rvaamis ta hän unoht i tuon k u r j a n kaupungin asukkaiden 
ää re t tömän pal jon s u u r e m m a n sisäisen arvon. Kun Jumala 
a rmah t i katuvia niiniveläisiä, »Joona pahas tu i täs tä kovin, ja hän 
vihastui». Ja hän valitti Jumalal le: »Enkö minä sitä sanonut , kun 
olin vielä omassa maassani? Siksihän minä ehätin pakenemaan 
Tarsiiseen. Sillä minä tiesin, e t tä sinä olet a rmahtava inen ja 
laupias Jumala , pi tkämiel inen ja a rmos ta rikas, ja e t tä sinä 
kadut pahaa» (Joona 4: 1 ,2) . 

Näin Joona jälleen jät täytyi kyselemään ja epäi lemään, ja 
taaskin hän masentui . Aja t te lemat ta vähääkään toisia ja tunt ien 
olevansa p ikemmin valmis kuolemaan kuin näkemään kaupun-
kia säästet tävän, hän huudaht i tyytymät tömänä: »Ja nyt, Her ra , 
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ota minun henkeni, sillä kuolema on minulle pa rempi kuin 
elämä.» 

»Onko vihastumisesi oikea», kysyi Herra . »Niin Joona lähti 
kaupungis ta ja asettui kaupungin itäpuolelle. Hän teki itsellensä 
sinne leh t imajan ja kävi i s tumaan sen alle var joon , kunnes 
näkisi, mi ten kaupungin oli käyvä. Mutta Her ra Jumala toimit t i 
risiinikasvin kasvamaan Joonan pään ylitse, va r jo s t amaan hänen 
pää tänsä ja pääs tämään hän tä hänen miel ipahastaan. Ja Joona 
iloitsi suurest i risiinikasvista» ( jakeet 3—6). 

Sit ten Her ra antoi Joonalle havainto-opetuksen. »Seuraavana 
päivänä, aamun sarastaessa, Jumala toimitt i madon kalvamaan 
risiinikasvia, niin et tä se kuivui. Ja auringon nous tua Jumala 
toimitt i tu l ikuuman i tätuulen, ja aur inko paahtoi Joonaa 
päähän, niin et tä hän tä näännytt i . Niin hän toivotti i tsellensä 
kuolemaa ja sanoi: 'Parempi on minulle kuolema kuin elämä.'» 

Jälleen Jumala puhut te l i profee t taansa : »Onko vihastumisesi 
risiinikasvin tähden oikea?» Ja Joona vastasi: »Oikea on vihas-
tumiseni kuolemaan asti.» 

»Niin Her ra sanoi: 'Sinä a rmahda t risiinikasvia, jos ta et ole 
vaivaa nähnyt ja jo ta et ole kasvat tanut , joka yhden yön lapsena 
syntyi ja yhden yön lapsena kuoli. Enkö siis minä a rmahta i s i 
Niiniveä, sitä suur ta kaupunkia , jossa on enemmän kuin sata 
kaks ikymmentä tuha t ta ihmistä, jo tka eivät vielä tiedä, kumpi 
käsi on oikea, kumpi vasen, niin myös pal jon eläimiä?'» ( jakeet 
7—11). 

Hämmentyneenä , nöyryytet tynä ja voimatta ymmär t ää Jumalan 
tarkoi tusta , joka sai hänet sääs tämään Niiniven, Joona kui tenkin 
oli saamansa tehtävän mukaises t i varoi t tanut tuota suur ta 
kaupunkia . Vaikkei t apah tunutkaan , mitä oli ennuste t tu , 
varoi tussanoma oli silti Jumalan an tama ja täytt i Juma lan 
tarkoi tuksen. Hänen a rmonsa kirkastui pakanoille, jo tka kauan 
olivat istuneet »pimeydessä ja synkeydessä, vangit tuina kur juu-
teen ja rautoihin. Mut ta hädässänsä he huusivat Her raa , 
ja hän pelasti heidät heidän ahdis tuksis taan. Hän vei heidät 
ulos pimeydestä ja synkeydestä, hän katkaisi heidän kahleensa. 

Hän lähetti sanansa ja parans i heidät ja pelasti heidät 
haudasta» (Ps. 107: 10,13,14, 20). 
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Maisen toimintansa aikana Kr is tus viittasi siihen, mi tä hyvää 
Joonan saarna Niinivessä sai aikaan, ja r innast i tuon pakana-
keskuksen asukkai ta niihin, jo tka hänen aikanaan tunnustau-
tuivat Juma lan kansaan. »Niiniven miehet», hän lausui, »nouse-
vat tuomiolle yhdessä t ämän sukupolven kanssa ja tulevat sille 
tuomioksi ; sillä he tekivät pa rannuksen Joonan saarnan vaiku-
tukses ta , ja katso, tässä on enempi kuin Joona» (Matt . 12: 40, 
41). Kr is tus oli tullut kiireiseen maai lmaan, joka oli täynnä 
kaupankäynnin hälinää ja kiistelyä, ihmisten koettaessa kahmia 
itselleen kaiken mahdollisen, ja t ä m ä n sekaannuksen yli kuul t i in 
hänen äänensä ka jah tavan Juma lan pasuunan tavoin: »Mitä se 
hyödyt tää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maail-
man , m u t t a saisi vahingon sielullensa? Sillä mitä voi ihminen 
antaa sielunsa lunnaiksi?» (Mark. 8: 36, 37). 

Samoin kuin Joonan saa rna oli merkk inä Niiniven asukkaille, 
oli Kr is tuksen saarna merkk inä hänen sukupolvelleen. Mut ta 
mi ten eri tavoin sana otet t i inkaan vastaan! Kuitenkin Vapah ta ja 
ja tkoi työtään väl inpi tämät tömyydestä ja pilkasta huol imat ta , 
kunnes oli to teu t tanut tehtävänsä. 

Tässä on opetus Jumalan sanansaat ta j i l le tänä aikana, jolloin 
kansakunt ien kaupungit tarvi tsevat yhtä todellisesti t ietoa 
oikean Jumalan ominaisuuksis ta ja tarkoi tuksis ta kuin konsa-
naan muinaisen Niiniven asukkaat . Kr is tuksen lähetti läiden 
tulee oh ja t a ihmisiä ja lompaan maai lmaan, joka on suureks i 
osaksi kadote t tu näkyvistä. Pyhän Raamatun opetusten m u k a a n 
on ainoa pysyväinen kaupunki se, jonka raken ta ja ja luoja on 
Jumala . Ihminen voi ulot taa uskon katseensa taivaan kynnyk-
selle, mikä on tulvillaan Juma lan sädehtivää k i rkkaut ta . Palve-
levien edusta j iensa välityksellä H e r r a Jeesus kutsuu ihmisiä 
tavoi t te lemaan pyhittynein pyrkimyksin ka toamatonta per in töä . 
Hän kehot taa heitä kokoamaan aar te i ta Jumalan val taistuimen 
äärelle. 

Miltei kaikkialla maai lmassa tulevat kaupunkien asukkaa t 
nopeast i ja varmast i syyllistymään yhä lisääntyvään ha rk i t t uun 
jumala t tomuuteen . Vallitseva tu rmelus ylittää inhimillisen 
kuvailukyvyn ra jan . Päivittäin saadaan kuulla uusista erimieli-
syyksistä, lahjuksis ta ja petoksis ta . Joka päivä kertovat uut ise t 
sydäntä särkeväst i väkivallasta ja la i t tomuudesta , pi i t taamatto-

[273—275] 191 



Profeetat ja kuninkaat 

mas ta suhtautumises ta inhimillisiin kärsimyksi in ja raa 'as ta ja 
ää r immäisen ju lmas ta ihmiselämän tuhosta . Päivä päivältä 
lisääntyvät miel isairaudet , m u r h a t ja i t semurhat . 

Saa tana on kaikkina aikoina yri t tänyt pi tää ihmisiä t ietämät-
töminä Jumalan hyvistä aikeista. Hän on koet tanut es tää heitä 
näkemäs tä Jumalan lain i lmaisemia suuria periaat tei ta — oikea-
mielisyyttä, a rmoa ja rakkaut ta . Ihmiset kehuvat oman a ikamme 
suurenmois ta edistystä ja valistusta, mu t t a Jumala näkee m a a n 
olevan täynnä pahuu t ta ja väkivaltaa. Selitetään, et tä Jumalan 
laki on kumot tu eikä Raamat tu ole luotettava. Siitä on seurauk-
sena, et tä yli maai lman leviää sellainen pahuuden hyökyaalto, 
jonka kaltaista ei ole nähty Nooan ja Jumalas ta luopuneen 
Israel in a ikojen jälkeen. Sielun jalous, hel lävaraisuus ja hurs-
kaus ovat saaneet väistyä kaikkeen kiellettyyn kohdis tuvan 
h imon tyydyttämisen tieltä. Synkät ti lastot voi tonhimon aiheut-
tamis ta r ikoksista ovat ke r rassaan verta hyytäviä ja miel tä 
kauhistavia. 

J u m a l a m m e on a rmon Jumala . Hän kohtelee lakinsa r ikkoj ia 
pitkämielisesti ja hellän säälivästi. Mutta kui tenkaan tänä 
meidän a ikanamme, jolloin ihmisillä on niin monia t i laisuuksia 
tu tus tua Pyhässä Raamatussa esitettyyn jumalalliseen lakiin, ei 
kaikkeuden suur i Hall i ts i ja voi tyytyväisenä katsella jumalat-
tomia kaupunke ja , jo tka ovat väkivallan ja r ikosten vallassa. 
Jumalan pitkämielisyys nii tä kohtaan , jo tka pysyvät itsepintai-
sesti to t te lemat tomina, lähestyy pian loppuaan. 

Pitäisikö ihmisten hämmäste l lä sitä, et tä Korkeuden Hall i ts i ja 
äkkiä ja odot tamat ta m u u t t a a asennet taan langenneen maa i lman 
asukkaisi in? Pitäisikö heidän olla yllättyneitä siitä, e t tä rikko-
mukse t ja lisääntyvä rikoll isuus saavat rangais tuksensa? Pitäi-
sikö heidän yllättyä siitä, et tä Jumala antaa tuhon ja kuoleman 
kohda ta niitä, jo tka ovat hankkineet väärät voit tonsa vilpin ja 
petoksen avulla? Monet ovat kieltäytyneet t unnus t amas ta 
Jumalaa hall i tsi jakseen, vaikka hän on an tanut heille yhä 
enemmän tietoa vaat imuksis taan, ja näin he ovat mie luummin 
jääneet seuraamaan hänen mus taa l ippuaan, joka on aloi t tanut 
kaiken kapinoimisen taivaan hall i tusta vastaan. 

Jumalal la on ollut pa l jon pitkämielisyyttä — ihmetel tävän 
pal jon, kun o t amme huomioon, miten hänen pyhiä käsky jään 
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ja tkuvas t i loukataan. Kaikkivalt ias on hillinnut jopa omia 
ominaisuuksiaan. Mutta hän on varmas t i nouseva rankaisemaan 
jumala t tomia , jo tka niin julkeast i uhmaava t kymmenen käskyn 
lakia. 

Juma la sallii ihmisille koe tusa jan , m u t t a jumalallisella kärsi-
vällisyydelläkin on ra jansa , ja kun se ylitetään, ovat Juma lan 
tuomiot va rmana seurauksena. H e r r a kärsii kauan ihmisiä ja 
kaupunke ja ; hän varoi t taa armoll isest i näitä pe las tau tumaan 
jumalall iselta vihalta. Mut ta tulee aika, jolloin a rmon pyyntö jä 
ei enää kuulla. Totuuden valoa ja tkuvast i hylkivä kapinal l isuus 
kukis te taan. Tämä on a rmon osoi tuksena kapinoiville itselleen 
ja niille, jo tka muuto in saisivat vaikuttei ta heidän esimerkis tään. 

Käsillä on aika, jolloin maai lmassa tulee olemaan surua, mi tä 
mikään inhimillinen palsami ei pysty paran tamaan . Juma lan 
Henki vetäytyy pois. Onnet tomuudet maalla ja merellä seuraavat 
nopeast i toisiaan. Miten usein s aammekaan kuulla maanjär i s -
tyksistä ja pyörremyrskyis tä , tulipaloista ja tuhotulvista, joissa 
menehtyy pal jon ihmisiä ja menete tään pal jon omaisuut ta! 
Nämä onnet tomuudet näyt tävät olevan j ä r j es tämät tömien , 
hol t i t tomien luonnonvoimien satunnais ia purkauks ia ja täysin 
ihmisen hal l i tsemattomissa, m u t t a niissä kaikissa voidaan 
havaita Jumalan tietty tarkoi tus . Niillä keinoin hän pyrkii herät-
t ämään ihmiset t a juamaan vaaransa . 

Jumalan sanansaat ta j ien ei pidä masentua siitä, että jou tuvat 
näkemään jumala t tomuut ta , vääryyt tä ja turmelusta julistaes-
saan suurissa kaupungeissa pelas tuksen i losanomaa. H e r r a 
tahtoisi rohkais ta jokaista tällaista työnteki jää samalla sano-
malla, jonka hän antoi apostoli Paavalille, joka työskenteli 
jumala t tomassa Korintossa: »Älä pelkää, vaan puhu, äläkä 
vaikene, sillä minä olen sinun kanssasi , eikä kukaan ole ryhtyvä 
s inuun tehdäkseen sinulle pahaa , sillä minulla on pal jon kansaa 
tässä kaupungissa» (Ap.t. 18: 9,10). Muistakoot ne, jotka osallis-
tuvat s ieluja pelastavaan to imintaan, että vaikka onkin monia , 
jo tka eivät ota varteen Juma lan sanassaan antamia neuvoja , 
ei koko maai lma kui tenkaan hylkää valoa ja to tuut ta eikä t o r j u 
kärsivällisen, pitkämielisen Vapah ta jan kutsu ja . Jokaisessa 
kaupungissa, niin täynnä väkivaltaa ja rikollisuutta kuin se 
saa t taakin olla, on monia jois ta as ianmukaisest i opetet tuina voi 
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tulla Jeesuksen seuraaj ia . Tuhannet voidaan näin saada johde-
tuiksi pelastavan to tuuden piiriin ja vas taanot tamaan Kr is tus 
henkilökohtaisena Vapahta janaan . 

[ j u m a l a n sanoma m a a n asukkaille t änä aikana kuuluu: »Sen-
tähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, 
Ihmisen Poika tulee» (Matt. 24: 44). Yhteiskunnassa ja varsinkin 
suurkaupungeissa vallitsevat olot julistavat ukkosenjyl inän 
äänellä, e t tä Jumalan tuomionhetki on tullut ja et tä kaiken 
maall isen loppu on lähellä. Olemme aikakausien kriisin kynnyk-
sellä. Nopeasti seuraavat Jumalan tuomiot toisiaan — tulipaloja, 
tulvia, maanjär is tyks iä , sotaa ja verenvuodatusta . E m m e saa 
hämmäs tyä nähdessämme nykyään suuria ja ratkaisevia tapah-
tumia, sillä a rmon enkeli ei voi enää kauankaan suoja ta katumat-
tomia^ 

»Sillä katso, Her ra lähtee asuinsi jas taan kos tamaan m a a n 
asukkaille heidän paha t tekonsa, ja maa pa l jas taa verivelkansa 
eikä su rma t tu j ansa enää peitä» (Jes. 26:21). Jumalan vihan 
myrsky on nousemassa, ja vain ne pysyvät pystyssä, jo tka 
vastaanot tavat a r m o n kutsun, ku ten Niiniven asukkaa t Joonan 
saarnatessa , ja jo tka pyhit tyvät noudat tamal la jumalall isen 
Hall i ts i jan lakeja. Vain vanhurskas pysyy kätket tynä Kr is tuksen 
kanssa Jumalassa , kunnes hävitys on mennyt ohi. Nouskoon 
sielusta tämänkal ta inen rukous : 

»Ainut pakopaikkani , 
avutonna luokses saan; 

ällös hylkää, Herrani! 
Tue, lohduta mua vaan. 

Kätke minut suojaasi 
alta myrskyn raivokkaan! 

Ohjaa viimein luoksesi 
taivaan rauhansa tamaan!» 
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PAKKO-
SIIRTOLAISINA 

ASSURIIN 

Huono-onnisen Israelin kuningaskunnan loppuvuodet olivat niin 
väkivaltaiset ja veriset, etteivät edes Ahabin suvun aikaiset 
taistelut ja levottomuudet vetäneet niille vertoja . Alun ko lmat ta 
vuosisataa olivat noiden kymmenen heimon halli tsi jat kylväneet 
tuul ta , ja nyt he joutuivat le ikkaamaan myrskyä. Kuningas 
toisensa jälkeen joutui s a l amurhaa j an kaa tamana t ekemään 
tilaa kunnianhimoiselle seuraajal leen. »He ovat aset taneet 
kuninkaita», sanoi Her ra näis tä jumala t tomis ta vallananasta-
jista, »mutta ei se ole ollut minus ta ; ovat asettaneet ruht inai ta , 
m u t t a minä en ole siitä t iennyt» (Hoos. 8 :4 ) . Jokainen oikea-
mielinen per iaate syrjäytet t i in, ja ne joiden olisi pi tänyt esiintyä 
m a a n kansakunt ien edessä jumalal l isen a rmon säi lyt täj inä, 
olivat »olleet uskot tomat Herral le» ja toisilleen (Hoos. 5 : 7 ) . 

Mitä ankar immin nuhtein koett i Jumala herä t tää tuo ta uppi-
niskaista kansakuntaa h u o m a a m a a n lopullisen tuhonsa välittö-
m ä n vaaran. Hoosean ja Aamoksen välityksellä hän lähett i 
kymmenelle heimolle sanoman toisensa jälkeen kehot taen niitä 
täydelliseen ka tumukseen ja i lmoit taen hävityksen olevan seu-
rauksena ja tkuvasta r ikkomukses ta . »Te olette kyntäneet juma-
la t tomuut ta» , julisti Hoosea, »leikanneet vääryyttä ja syöneet 
valheen hedelmää; sillä sinä olet luot tanut omaan tiehesi, 
sankariesi pal jouteen. On nouseva pauhina sinun kansojes i 
kesken, ja kaikki sinun l innoituksesi hävitetään, aamun-
koitossa Israelin kuningas tuhotaan» (Hoos. 10: 13—15). 
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Efrä imis tä profeet ta todisti : »Muukalaiset syövät hänen voi-
mansa , m u t t a ei hän sitä ymmär rä . Hänen hiuksensakin ovat 
jo harmaiks i käyneet, m u t t a hän ei ymmärrä .» [Profee t ta 
Hoosea viittasi usein Efra imi in , Israelin kymmenen heimon 
luopumuksen joh ta jaan , koko luopuneen kansakunnan tunnus-
kuvana.] »Israel on hyl jännyt hyvän.» »Sorret tu on E f r a im , 
loukat tu hänen oikeutensa», m u t t a kykenemät tömänä havaitse-
m a a n väärän vaelluksensa tuhoisaa lopputulosta nuo kymmenen 
heimoa »joutuvat pakolaisiksi pakanain sekaan» (Hoos. 7: 9; 
8: 3; 5: 11; 9: 17). 

Muutamat Israelin hall i tsi jat tunsivat täysin menet täneensä 
arvovaltansa ja toivoivat saavansa maineensa takaisin. Mutta 
sen s i jaan et tä olisivat luopuneet niistä tavoista, jo tka olivat 
heikentäneet val takuntaa, he pysyivät jumala t tomuudessaan ja 
uskottelivat t i laisuuden tullen saavansa toivomansa valtiollisen 
vallan l i i t toutumalla pakanain kanssa. »Kun E f r a i m näki sairau-
tensa ja Juuda paiseensa, meni E f r a i m Assuriin.» »Efra im on 
tullut kyyhkysen kaltaiseksi, joka on tyhmä ja ta i tamaton: he 
huutavat avuksi Egyptiä, he menevät Assuriin.» »Tehdään l i i t toja 
Assurin kanssa» (Hoos. 5: 13; 7: 11; 12: 2). 

Beetelin al t tar in edessä esiintyneen Jumalan miehen välityk-
sellä samoin kuin Elian, Elisan, Aamoksen ja Hoosean väli-
tyksellä Her ra oli moneen ker taan esittänyt noille kymmenelle 
heimolle to t te lemat tomuuden huonot seuraukset . Mut ta nuh-
teista ja kehotuksis ta huol imat ta Israel oli va jonnut yhä syvem-
mälle luopumukseen. »Sillä ni inkuin niskuri lehmä on Israel 
niskoitellut», julisti He r ra ja lisäsi: »Minun kansallani on halu 
kääntyä minus ta pois» (Hoos. 4: 16; 11: 7). 

Aika a jo in kohtasivat taivaan rangaistukset varsin ankar ina 
tuota kapinallista kansaa. »Minä olen an tanut heille i sku ja 
profeet ta in kautta», sanoi Jumala , »olen kuole t tanut hei tä suuni 
sanoilla. Ja sinun tuomiosi nousevat kuin aamun valo. Sillä 
laupeut ta minä haluan enkä uhria , ja Jumalan tun temis ta enem-
män kuin pol t touhre ja ; m u t t a he ovat ihmisten tavalla r ikkoneet 
liiton: siinä he ovat olleet minulle uskot tomat» (Hoos. 6: 5—7). 

»Kuulkaa H e r r a n sana, te israelilaiset», kuului heidän lopuksi 
saamansa sanoma. »Koska olet unho t t anu t Jumalas i lain, unho-
tan myös minä sinun lapsesi. Niin pal jon kuin heitä on, niin 
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pal jon he ovat tehneet syntiä minua vastaan. Minä m u u t a n 
heidän kunniansa häpeäksi . Minä rankaisen hän tä hänen 
vaelluksestansa ja kostan hänelle hänen tekonsa» (Hoos. 4: 1, 
6—9). 

Israel in pahuus viimeisen vuosisadan aikana ennen sen joutu-
mis ta Assurin vankeuteen muis tu t t i Nooan päivien pahuu t t a ja 
jokaisen muunkin a jan , jolloin ihmiset ovat hyljänneet Juma lan 
ja antautuneet tekemään pelkkää pahaa. Luonnon koro t taminen 
luonnon Jumalan yläpuolelle ja luodun palvominen Luojan 
asemesta on aina johtanut mi tä räikeimpiin paheisiin. Niin kävi 
silloinkin, kun Israelin kansa palvoessaan Baalia ja Astartea 
koro t t i luonnon voimat y l immän kunnioi tuksen kohteiksi. Täl-
löin he katkaisivat yhteytensä kaikkeen kohottavaan ja jalosta-
vaan ja lankesivat helposti kiusaukseen. Sielun puolus tuksen 
m u r r u t t u a eivät harhaantunee t palvojat kyennneet mi tenkään 
t o r j u m a a n syntiä vaan antautuivat ihmissydämen alhaisten into-
h imojen valtaan. 

Profeeta t korott ivat kyllä äänensä oman aikansa räikeää 
sortoa, julkeaa epäoikeudenmukaisuut ta , tavatonta ylellisyyttä 
ja tuhlailua, häpei lemätöntä juhl imista , juopottelua ja hil l i töntä 
irstai lua vastaan. Mutta tu rh ia olivat heidän vastalauseensa, 
tu rh ia heidän synnistä l ausumansa tuomiot . »He vihaavat sitä, 
joka por t i ssa oikeutta puoltaa», sanoi Aamos, »ja to tuuden 
p u h u j a on heille kauhistus.» Ja hän syytti heitä: »Te vainoat te 
vanhurskas ta ja otat te lahjuksia ja väännät te port issa köyhäin 
asian» (Aam. 5: 10,12). 

Tällaisia olivat eräät seuraukset siitä, että Je robeam pystyt t i 
kaksi kul tais ta vasikkaa. Ens immäinen poikkeaminen jumalan-
palveluksen vakiintuneista muodois ta oli joh tanut yhä räikeäm-
piin epä jumala in palvonnan muotoihin , kunnes lopulta melkein 
kaikki m a a n asukkaat olivat ruvenneet nouda t tamaan luonnon 
palvonnan houkuttelevia menoja . Luojansa unohtaen israelilaiset 
olivat »syvälle vajonneet tu rmiontekoon» (Hoos. 9: 9). 

Profee ta t esittivät ja tkuvast i vastalauseitaan näitä pahei ta 
vas taan ja kehott ivat kansaa p a r a n t a m a a n tapansa. »Kylväkää 
itsellenne vanhurskauden kylvö», kehott i Hoosea, »niin saa t te 
leikata laupeuden leikkuun. Raivatkaa itsellenne uudispel to, 
silloin kun on aika etsiä Her raa , kunnes hän tulee ja an taa sa taa 
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teille vanhurskaut ta .» »Ja sinä — käänny Jumalas i tykö, nouda ta 
laupeut ta ja oikeutta ja pane alati toivosi Jumalaasi.» »Palaja, 
Israel, Herran , sinun Jumalasi , tykö, sillä sinä olet kompas tunu t 
rikoksiisi, — — ja sanokaa hänelle: 'Anna anteeksi kaikki 
rikokset, ota armoihisi '» (Hoos. 10: 12; 12: 7; 14: 2, 3). 

Rikkojille annett i in monia ti laisuuksia pa rannuksen tekoon. 
Heidän syvimmän luopumuksensa ja suur imman ta rpeensa 
aikana Jumala lähetti heille anteeksiannon ja toivon sanoman: 
»Se on sinun turmiosi , Israel, et tä olet minua vastaan, joka olen 
sinun apusi» (Hoos. 13: 9). 

»Tulkaa, pa la tkaamme Her ran tykö», pyysi profeet ta , »sillä 
hän on raadellut meitä, ja pa ran taa meidät , hän on lyönyt meitä, 
ja sitoo meidät . Hän tekee meidät eläviksi kahden päivän kulut-
tua, kolmantena päivänä hän meidät herä t tää , ja me saamme 
elää hänen edessänsä. Niin tun tekaamme, pyrk ikäämme tunte-
maan Her ra : hänen nousunsa on varma kuin aamurusko , hän 
tulee meille kuin sade, kuin kevätsade, joka kos tu t taa maan» 
(Hoos. 6: 1—3). 

Her ra ta r jos i pa rannus ta ja rauhaa niille, jo tka olivat menet-
täneet käsi tyksensä siitä, mi ten hän on kaut ta aikakausien 
suunnitel lut syntisten vapaut tamisen saatanan vallasta. »Minä 
pa rannan teidän luopumuksenne, omas ta halustani minä teitä 
rakastan», hän julisti, »sillä minun vihani on kääntynyt hänes tä 
pois. Minä olen oleva Israelille kuin kaste, se on kukois tava kuin 
lilja ja juur tuva syvälle kuin Libanon. Sen vesat leviävät, sen 
kauneus on oleva kuin öl jypuun ja sen tuoksu kuin Libanonin. 
Sen var jossa asuvaiset kasvat tavat jälleen viljaa ja kukois tavat 
kuin viiniköynnös. Sen maine on oleva kuin Libanonin viinin. 
Ef ra im! Mitä on minulla enää tekemistä epäjumal ien kanssa? 
Minä kuulen häntä , minä katson hänen puoleensa, minä, joka 
olen kuin viheriöitsevä kypressi: minus ta on sinun hedelmäsi . 

»Kuka on viisas ja ymmär t ää nämä? 
Kuka taitava ja käs i t tää nämä? 
Sillä Her ran tiet ovat suorat : 
vanhurskaa t niillä vaeltavat, 
m u t t a luopiot niillä kompastuvat .» 

Hoosea 14: 4—9. 
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Juma lan etsimisestä koituvia s iunauksia korostet t i in voimak-
kaasti . »Etsikää minua», kehot t i Her ra , »niin te saat te elää. 
Älkää etsikö Beeteliä, ä lkää menkö Gilgaliin älkääkä vaeltako 
Beersebaan. Sillä Gilgal viedään pakkosiir tolaisuuteen, ja Beetel 
j ou tuu tuhon omaksi . 

»Etsikää hyvää, ä lkääkä pahaa , e t tä te eläisitte. Silloin Her ra , 
Jumala Sebaot, on oleva teidän kanssanne, niinkuin te sanot te . 
Vihatkaa pahaa ja rakas takaa hyvää ja saa t takaa oikeus voimaan 
por t i ssa : ehkäpä Herra , Jumala Sebaot, a rmahtaa Joosef in 
jäännöstä» (Aam. 5: 4, 5 ,14,15) . 

Suur i enemmis tö näiden ku t su j en kuuli jois ta jät t i käy t t ämät t ä 
niitä hyödykseen. Jumalan sanansaa t ta j ien sanat olivat siinä 
määr in ka tumat tomien paho jen ha lu jen vastaisia, et tä Beetelin 
epäjumalanpalvelukseen an tau tunu t pappi lähetti Israelin hallit-
sijalle t ä m ä n sanan: »Aamos on tehnyt salaliiton sinua vas taan 
Israel in heimon keskuudessa. Ei m a a kestä kaikkea, mi tä hän 
puhuu» (Aam. 7: 10). 

Hoosean välityksellä H e r r a julisti: »Kun minä Israelia paran-
nan, silloin tulevat julki E f r a imin r ikokset ja Samar ian pahuu-
det. Israelin ylpeys syyttää hän tä vasten silmiä, eivätkä 
he pa la j a Her ran , Jumalansa , tykö, eivät etsi häntä , vaikka 
kaikki näin on» (Hooos. 7: 1,10). 

Sukupolvesta toiseen H e r r a oli sietänyt oikuttelevia lapsiaan, 
ja nytkin, heidän kapinoidessaan uhkaavast i häntä vastaan, hän 
halusi yhä ilmestyä heille valmiina pelas tamaan. »Mitä minun 
on tehtävä sinulle, Efra im», hän huudaht i , »mitä minun on 
tehtävä sinulle, Juuda? kun teidän rakkautenne on kuin a a m u n 
pilvi, kuin varhain haihtuva kaste» (Hoos. 6: 4). 

Mut ta yli maan levinnyt p a h u u s oli tullut pa ran tumat tomaks i , 
ja niin julistett i in Israelille pelottava tuomio: »Efra im on liitossa 
epä jumala in kanssa — anna hänen olla.» »Rangaistuksen päivät 
tulevat, kos ton päivät tulevat, Israel saa tuntea sen» (Hoos. 
4: 17; 9: 7). 

Nyt joutu i kymmenen Israelin heimoa ko r j aamaan sen luopu-
muksen satoa, johon he olivat langenneet pystyt tämällä vieraita 
a l t tare i ta Beeteliin ja Daaniin. Jumalan sanoma heille kuului: 
»Inhottava on sinun vasikkasi, Samar ia ; minun vihani on sytty-
nyt hei tä vastaan. Kuinka kauan? — Eivät he voi pääs tä rankai-
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semat ta . Sillä Israel is ta se on tullut: seppä sen on tehnyt, eikä 
se ole jumala , vaan pirstaleiksi on menevä Samar ian vasikka. 

Beet-Aavenin vasikkain tähden joutuvat pelkoon Samar ian 
asukkaat . Sillä vasikan tähden vaikeroi sen kansa, ja vasikan 
tähden sen papi t vapisevat. Se itsekin viedään Assuriin 
lahjaksi sotaisalle kuninkaalle» [Sanheribil le] (Hoos. 8 : 5 , 6 ; 
10: 5 ,6 ) . 

»Katso, Her ran , He r r an si lmät ovat syntistä val takuntaa 
vastaan, ja minä hävitän sen maan pinnalta; ku i tenkaan en minä 
Jaakobin heimoa kokonaan hävitä, sanoo Her ra . Sillä katso, 
minä käsken seuloa Israelin heimoa kaikkien kansain seassa, 
niinkuin seulalla seulotaan: ei jyvääkään putoa maahan . Miek-
kaan kuolevat kaikki minun kansani syntiset, jo tka sanovat: 'Ei 
saavuta, ei kohtaa mei tä onnet tomuus. '» 

»Ja norsunluuhuoneet kukis tuvat , ja pal jois ta huoneis ta tulee 
loppu, sanoo Herra.» »Herra, Her ra Sebaot [on] hän, joka 
kosket taa maata , niin et tä se sulaa, että kaikki asukkaat mureh-
tivat.» »Sinun poikasi ja tyt täresi kaatuvat miekkaan, s inun 
maasi jae taan mit tanuoral la , sinä itse kuolet saastaisessa 
maassa , ja Israel viedään pakkosi ir tolaisuuteen, pois omas ta 
maastansa.» »Koska minä t ämän sinulle teen, niin valmistaudu, 
Israel, koh taamaan Jumalaasi» (Aam. 9: 8—10; 3: 15; 9 :5 ; 7: 17; 
4: 12). 

Näiden ennus te t tu jen tuomioiden toimeenpanoa pi tki tet t i in 
jonkin aikaa, ja Je robeam I I :n pi tkän hal l i tuskauden aikana 
Israelin joukot saivat huomat tav ia voittoja. Mut ta t ämäkään 
ilmeisen hyvinvoinnin aika ei a ikaansaanut uppiniskaisissa 
mi tään sydämen muutos ta , ja lopulta langetettiin tuomio: 
»Jerobeam kuolee miekkaan, ja Israel viedään pakkosiirtolai-
suuteen, pois omasta maastansa» (Aam. 7: 11). 

Kuningas ja kansa olivat jo siinä määr in paatunei ta , etteivät 
huomannee t t ämän lausunnon rohkeut ta . Mutta profee tan suora t 
sanat kansaa ja sen kuningasta vas taan ärsytt ivät Amasjaa, joka 
oli Beetelin epä jumala in pappien johta j ia , ja hän sanoi Aamok-
selle: »Sinä näki jä , mene matkaas i ja pakene Juudan maahan , 
syö leipääsi siellä ja ennusta siellä. Mutta Beetelissä älä ennusta 
enää, sillä se on kuninkaan pyhäkkö ja va l takunnan temppeli» 
( jakeet 12,13). 
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Tähän profeet ta vastasi lu jas t i : »Näin sanoo Her ra : — — 
Israel viedään pakkosi ir tolaisuuteen» ( jae 17). 

Jumalas ta luopuneita he imoja vastaan lausutut sanat täyttyi-
vät kir jaimell isest i , joskin va l takunnan tuhoutuminen tapahtu i 
vähitellen. Tuomioonsa Her ra sisällytti a rmoa, ja aluksi, kun 
»Puul, Assurin kuningas, hyökkkäsi maahan», ei Israelin silloista 
kuningasta Menahemia otet tu vangiksi, vaan hän sai j äädä 
valtaistuimelleen Assurin va l takunnan vasallina. »Menahem 
antoi Puulille tuhat talentt ia hopeata , et tä t ämä auttaisi hän tä 
ja vahvistaisi kuninkuuden hänen käsiinsä. Ja Menahem ott i 
raha t verona Israelilta, kaikilta varakkai l ta miehiltä, niin e t tä 
jokainen joutui maksamaan Assurin kuninkaalle vi is ikymmentä 
sekeliä hopeata» (2 Kun. 15: 19,20). Niin assurilaiset palasivat 
joksikin aikaa omaan maahansa , saatuaan nuo kymmenen 
heimoa nöyr tymään. 

Mutta Menahem ei lainkaan ka tunu t sitä pahaa, joka oli 
joh tanu t hänen val takuntansa kukistumiseen, eikä »luopunut 
koko el inaikanaan mis tään Jerobeamin, Nebatin po jan , 
synneistä, joilla t ämä oli saa t tanut Israelin tekemään syntiä». 
Hänen seuraa jansa Pekahja ja Pekah tekivät samoin »sitä, mikä 
on pahaa Her ran silmissä» ( jakeet 18, 24, 28). »Pekahin aikana», 
jonka hal l i tuskaut ta kesti kaks ikymmentä vuotta, tunkeutui 
Assurin kuningas Tiglat-Pileser Israeli in ja vei mukanaan pa l jon 
vankeja niistä heimoista, jo tka asuivat Galileassa ja Jo rdan in 
itäpuolella. »Ruubenilaiset, gaadilaiset ja toisen puolen Manassen 
sukukuntaa» sekä »Gileadin ja Galilean, koko Naftal in maan» 
(1 Aikak. 5: 26; 2 Kun. 15:29) asukkaa t hän ha jo t t i pakana in 
keskuuteen Palesti inasta kaukana oleviin maihin. 

Pohjoisval takunta ei koskaan to ipunut täs tä hirvi t tävästä 
iskusta. Menetet tyään valtansa säilytti heikko jäännös kui tenkin 
hal l i tusmuotonsa. Silti vain yksi halli tsi ja, Hoosea, oli seuraava 
Pekahia. Pian pyyhkäistäisiin val takunta pois ikuisiksi a joiksi . 
Mut ta tuona surun ja ahdingon aikana Jumala osoitti yhä 
a rmoaan ja antoi kansalle vielä t i laisuuden kääntyä palvelemasta 
epäjumal ia . Hoosean hal l i tuskauden kolmantena vuotena alkoi 
hyvä kuningas Hiskia hallita Juudassa ja ryhtyi mahdol l i s imman 
nopeast i to teu t tamaan tärkei tä uudis tuksia Jerusalemin temp-
pelipalveluksessa. Jär jes te t t i in pääsiäis juhla, johon Hiskian 
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halli tsemien Juudan ja Benjaminin heimojen lisäksi kutsut t i in 
kaikki pohjoiset heimot. Kutsua kuulutet t i in »koko Israelissa 
Beersebasta Daaniin saakka, et tä oli tultava Jerusalemiin viettä-
m ä ä n pääsiäistä Her ran , Israelin Jumalan , kunniaksi . Sillä sitä 
ei oltu vietetty joukolla, niinkuin k i r jo i te t tu oli. 

»Juoksi jat kulkivat, mukanaan kuninkaan ja hänen päämies-
tensä kir jeet , halki koko Israelin ja Juudan» jul is taen vaativaa 
kutsua: »Te israelilaiset, pa la tkaa Her ran , Aabrahamin, I isakin 
ja Israelin Jumalan , tykö, et tä hän palajais i niiden tykö, jo tka 
teistä ovat säilyneet ja pelastuneet Assurin kun inkaan käsistä. 

Älkää siis olko niskurei ta ni inkuin teidän isänne; o jen takaa 
kätenne Herral le ja tulkaa hänen pyhäkköönsä, jonka hän on 
pyhit tänyt ikuisiksi ajoiksi , ja palvelkaa Herraa , te idän Juma-
laanne, et tä hänen vihansa hehku kääntyisi teistä pois. Sillä 
jos te pa la ja t te H e r r a n tykö, saavat teidän veljenne ja poikanne 
osakseen laupeuden voi t ta j i l taan ja voivat palata takaisin tähän 
maahan. Sillä Herra , teidän Jumalanne, on armollinen ja laupias, 
eikä hän käännä kasvojansa pois teistä, jos te pa la ja t te hänen 
tykönsä» (2 Aikak. 30: 5—9). 

Hiskian lähet tämät juoks i ja t kiidättivät sanomaa »kaupun-
gista kaupunki in Ef ra imin ja Manassen maassa ja aina Sebulo-
niin saakka». Israelin olisi pi tänyt käsi t tää, e t tä tällä kutsulla 
sitä kehotett i in ka tumaan ja kääntymään Jumalan puoleen. 
Mutta ne jo tka vielä olivat kymmenes tä heimosta jäljellä tuossa 
ennen niin kukoistavassa pohjoisvalt iossa, suhtautuivat Juudas ta 
lähetettyihin kuninkaan sanansaa t ta j i in väl inpi tämät tömäst i ja 
jopa halveksuen. »Heille nauret t i in ja heitä pilkattiin.» Silti oli 
niitäkin, jo tka vastaanott ivat ku t sun iloiten. »Asserista, Manas-
sesta ja Sebulonista m u u t a m a t nöyrtyivät ja tulivat Jerusalemiin 

viet tämään happama t toman leivän juhlaa» ( jakeet 10—13). 

Noin kaksi vuotta myöhemmin Assurin joukot saartoivat 
Samar ian Salmaneserin johdolla, ja sitä seuranneessa piirityk-
sessä kaatui pa l jon kansaa kur j i s sa oloissa nälkään, tauteihin 
ja miekkaan. Kaupunki ja val takunta kukistuivat , ja kymmenen 
heimon jäännökset kul jetet t i in vankeina pois ja ha jote t t i in 
Assurin val takunnan maakunt i in . 

Pohjoisval takuntaa kohdannut hävitys oli taivaan suoranais ta 
rangaistusta . Jumala käytti assurilaisia vain panemaan toimeen 
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hänen tuomionsa. Jesa jan välityksellä, joka alkoi ennustaa vähää 
ennen Samar ian kukis tumis ta , H e r r a viittasi Assuriin, »joka on 
minun vihani vitsa ja jolla on kädessään minun suu t tumuksen i 
sauva» (Jes. 10: 5). 

Kovin pahoin »israelilaiset olivat tehneet syntiä Her raa , 
Jumalaansa , vastaan, olivat har jo i t tanee t pahuut ta . 
He eivät kuulleet, vaan hylkäsivät hänen käskynsä ja hänen 
li i t tonsa, jonka hän oli tehnyt heidän isiensä kanssa, ja todis-
tukset , jo tka hän oli heille antanut .» He »hylkäsivät Her ran , 
Jumalansa , kaikki käskyt ja tekivät itsellensä valet tuja kuvia, 
kaksi vasikkaa. Ja he tekivät itsellensä myös asera-kars ikkoja 
ja kumars iva t kaikkea taivaan joukkoa ja palvelivat Baalia» 
sekä kieltäytyivät i tsepintaisesti t ekemäs tä parannus ta . T ä m ä n 
vuoksi H e r r a puolestaan »nöyryytti heitä ja antoi heidät ryöstä-
jien käsi in ja heitti viimein heidät pois kasvojensa edestä», 
niiden selvien varoi tusten mukaisest i , jo tka »hän oli puhunu t 
kaikkien palvelijainsa, profeet ta in , kaut ta . 

»Ja Israel vietiin pois maas tansa pakkosi i r tolaisuuteen Assuriin 
sentähden et tä he eivät olleet kuulleet Herran , Jumalansa , 

ääntä , vaan olivat r ikkoneet hänen liittonsa, kaiken, mi tä 
Mooses, He r r an palvelija, oli käskenyt» (2 Kun. 17: 7,11,14—16, 
20,23; 18: 12). 

H e r r a liitti kymmentä heimoa kohdanneihin ankari in tuomioi-
hin viisaan ja armollisen ta rkoi tuksensa . Sen mitä hän ei enää 
voinut tehdä heidän välityksellään heidän isiensä maassa , hän 
koett i a ikaansaada ha jo t tamal la heidät pakanain keskuuteen. 
Vielä oli toteutet tava hänen suunni te lmansa kaikkien niiden 
pelastukseksi , jo tka halusivat omaksua anteeksiannon ihmis-
kunnan Vapahta jan kaut ta . Israel ia kohdanneilla ahdistuksil la 
hän valmisti tietä kunniansa ilmestymiselle maan kansoille. 
Eivät kaikki maanpakola isuuteen viedyt olleet paatunei ta . 
Heidän joukossaan oli muutamia , jo tka olivat pysyneet uskolli-
sina Jumalalle, sekä toisia, jo tka olivat nöyrtyneet hänen edes-
sään. Nämä »elävän Jumalan lapset» (Hoos. 1: 10) olivat niitä, 
joiden avulla hän levittäisi Assurin val takunnan kansanjoukoi l le 
t ietoa luonteestaan ja lakinsa hyvyydestä. 
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»HÄVIÖÖN -
TAITOA VAILLA» 

Jumalan Israelia kohtaan osoi t taman suosion ehtona oli aina 
ollut kuuliaisuus. Heidän käydessään liittoon hänen kans-
saan Siinain vuoren juurel la hän oli vakuut tanut heille: »Te 
olette minun omaisuuteni ennen kaikkia mui ta kansoja», ja he 
olivat puoles taan juhlallisesti luvanneet pysyä tot televaisuuden 
polulla ja vakuut taneet : »Kaiken, mitä Her ra on puhunut , me 
teemme» (2 Moos. 19: 5, 8). Ja kun Jumala puhui lakinsa Siinailla 
m u u t a m a a päivää myöhemmin ja antoi israelilaisille Mooseksen 
välityksellä oikeussäädöksensä l isäopetukseksi, he lupasivat 
jälleen yhteen ääneen: »Kaiken, mitä Her ra on puhunut , me 
teemme.» Liittoa vahvistet taessa kansa oli vielä ke r ran yhdessä 
jul is tanut : »Kaikkea, mi tä Her ra on puhunut , me nouda t amme 
ja tot te lemme» (2 Moos. 24: 3, 7). Jumala oli valinnut Israel in 
kansakseen, ja he olivat valinneet hänet Kuninkaakseen. 

Liiton ehdot oli to is te t tu erämaavael luksen lähestyessä 
loppuaan. Baal-Peorissa, aivan Luvatun maan rajoil la, jossa 
monet lankesivat kavalaan kiusaukseen, uudist ivat uskollisina 
pysyneet liitonvalansa. Mooseksen kaut ta heitä varoitet t i in vas-
taisuudessa kohtaavista kiusauksis ta , ja heitä kehotet t i in vaka-
vasti pysymään erillään ympäröivis tä kansoista ja palvelemaan 
yksin Jumalaa . 

»Ja nyt, Israel», oli Mooses opet tanut heitä, »kuule ne käskyt 
ja säädökset , jo tka minä teille opetan, et tä seuraisi t te niitä, 
eläisitte ja ottaisi t te omaksenne sen maan , jonka Her ra , te idän 
isienne Jumala , teille antaa . Älkää lisätkö mi tään siihen, mi tä 
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minä teille määrään , ä lkääkä o t tako siitä mi tään pois, vaan 
nouda t takaa Herran , teidän Jumalanne , käskyjä , jo tka minä 
teille annan. Noudat takaa ja seura tkaa niitä, sillä se on 
oleva teidän viisautenne ja ymmär ryksenne kansojen silmissä. 
Kun he kuulevat kaikki n ä m ä käskyt , sanovat he: 'Totisesti , 
viisas ja ymmärtäväinen kansa on t ämä suuri kansa'» (5 Moos. 
4: 1—6). 

Israelilaisia oli erityisesti varoi te t tu unohtamas ta Juma lan 
käskyjä , joiden noudat tamiseen he huomaisivat voimansa ja 
s iunauksensa kytkeytyvän. »Ole vain varuillasi ja ota i tsestäsi 
t a rkka vaari», oli Her ra sanonut heille Mooseksen välityksellä, 
»ettet unhota , mi tä omin silmin olet nähnyt , ja ettei se lähde 
sinun sydämestäsi koko elinaikanasi, vaan et tä i lmoitat sen 
lapsillesi ja lastesi lapsille» ( jae 9). He eivät saisi koskaan 
unoh taa niitä näkyjä , jo tka pelkoa ja kunnioi tusta herä t tävinä 
liittyivät lain antamiseen Siinailla. Israelia oli selvästi ja päättä-
västi varoi te t tu naapur ikanso jen epäjumal ien palvontaan liitty-
vistä tavoista. Heitä oli neuvot tu: »Ottakaa siis i tsestänne t a rkka 

vaari, e t tet te menettele kelvot tomast i et tekä tee itsellenne 
jumalankuvaa , ette minkään muotois ta patsas ta ja et tet , 
kun nosta t silmäsi taivasta koht i ja katselet aur inkoa ja kuu ta 
ja täht iä , kaikkea taivaan joukkoa , anna vietellä itseäsi kumar-
t amaan ja palvelemaan niitä, sillä Her ra , sinun Jumalasi , on 
j akanu t ne kaikille muille kansoille koko taivaan alla. Niin 
varokaa, et tet te unhota Her ran , te idän Jumalanne, liittoa, jonka 
hän on tehnyt teidän kanssanne, e t tekä tee itsellenne jumalan-
kuvaa, mi tään sen muotois ta kuvaa, jota Her ra , sinun Jumalas i , 
on kieltänyt sinua tekemästä» ( jakeet 15,16,19, 23). 

Mooses viittasi kaikkeen siihen pahaan, mikä aiheutuisi siitä 
et tä he poikkeaisivat He r r an säädöksistä . Hän kutsui taivaan ja 
maan todis ta j iks i ja julisti, e t tä jos kansa kauan asu t tuaan 
Luvatussa maassa omaksuisi turmel tunei ta jumalanpalvelus-
meno ja ja kumar ta is i jumalankuvia sekä kieltäytyisi ryh tymäs tä 
jälleen palvelemaan oikeaa Jumalaa , herät täis i se Her r an vihan, 
ja heidät vietäisiin pois vankeina ja hajotet ta is i in pakanoiden 
keskuuteen. Hän varoitt i heitä: »Teidät äkkiä hävi tetään siitä 
maas ta , johon te menet te Jo rdan in yli o t t amaan sen omaksenne; 
te et te saa kauan elää siellä, vaan teidät tuhotaan kokonaan. Ja 
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Her ra ha jo t t aa teidät kansojen sekaan, ja a inoastaan vähäinen 
joukko teitä on jäävä niiden pakanakanso jen keskelle, joiden 
tykö Her ra teidät kul je t taa . Ja siellä te palvelette jumalia , jo tka 
ovat ihmiskät ten tekoa, puu ta ja kiveä, jo tka eivät näe eivätkä 
kuule, eivät syö eivätkä h a j u a tunne» ( jakeet 26—28). 

Tämä ennustus täyttyi osit tain tuomar ien a ikana m u t t a koko-
naan ja kir jaimell isest i silloin, kun Israel joutui pakkosiirtolai-
suuteen Assuriin ja Juuda Baabeliin. 

Israelin luopumus oli kehit tynyt vähitellen. Sukupolvesta 
toiseen saatana oli ja tkuvast i yr i t tänyt saada vali t tua kansa-
kuntaa unoh tamaan »ne käskyt, säädökset ja oikeudet», joi ta he 
olivat luvanneet nouda t taa ikuisesti (5 Moos. 6 : 1 ) . H ä n tiesi, 
et tä jos hän vain saisi Israelin unoh tamaan Jumalan ja seuraa-
maan mui ta jumalia , palvelemaan niitä ja k u m a r t a m a a n niitä, 
se johtaisi heidän va rmaan tuhoonsa (ks. 5 Moos. 8: 19). 

Jumalan maanpääl l isen seurakunnan vihollinen ei kui tenkaan 
ollut täysin o t tanut lukuun hänen säälivää luonnet taan, joka »ei 
kui tenkaan jä tä rankaisemat ta» m u t t a jonka kunniana on olla 
»laupias ja a rmahtavainen Jumala , pi tkämielinen ja suuri 
a rmossa ja uskoll isuudessa, joka pysyy armollisena tuhansille» 
ja »joka antaa anteeksi pahat teot, r ikokset ja synnit» (2 Moos. 
34 :6 ,7 ) . Vaikka saatana koetti ehkäistä Jumalan ta rkoi tus ta 
to teu tumas ta Israelin suhteen, Her ra ilmaisi armoll isest i i tsensä 
joinakin sen his tor ian synkimpinäkin hetkinä, jolloin pahan 
voimat näyttivät olevan pääsemäisi l lään voitolle. Hän oli esittä-
nyt Israelille kaiken sen, mikä edistäisi kansakunnan hyvin-
vointia. »Kirjoi t inpa minä hänelle lakejani vaikka kymmen-
tuhansin», hän lausui Hoosean välityksellä, »muukalaisina niitä 

pidetään. Minä opetin Ef ra imin kävelemään. — Hän otti 
heidät käsivarsillensa. — Mut ta he eivät ymmär tänee t , e t tä minä 
heidät paransin» (Hoos. 8: 12; 11: 3). Hellästi H e r r a oli kohdellut 
heitä opettaen heitä profee t to jensa välityksellä läksy läksyltä, 
käsky käskyltä. 

Jos Israel olisi o t tanut vaarin profee t to jen sanomista , se olisi 
säästynyt myöhemmin kokemal taan nöyryytykseltä. Mut ta koska 
se oli i tsepintaisesti luopunut hänen laistaan, oli Jumalan pakko 
antaa sen joutua pakkosi i r tolaisuuteen. »Minun kansani jou tuu 
häviöön», kuului hänen sanomansa sille Hoosean välityksellä. 
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»Koska sinä olet hyl jännyt ta idon, hylkään minä sinut, 
koska olet unhot tanu t Jumalas i lain» (Hoos. 4 : 6 ) . 

Kaikkina aikoina Jumalan lain r ikkomisesta on ollut sama 
seuraus. Nooan päivinä, jolloin loukatt i in jokaista oikean menet-
telyn per iaa te t ta ja jolloin j uma la t t omuus syveni ja levisi siinä 
määr in , ettei Jumala enää voinut sietää sitä, hän julisti tuomion: 
»Minä hävi tän maan pääl tä ihmiset , jo tka minä loin» ( l M o o s . 
6: 7). Aabrahamin aikana Sodoman kansa uhmasi avoimesti 
Jumalaa ja hänen lakiaan, ja seurauksena oli samanlainen juma-
la t tomuus , tu rmelus ja hillitön ha lu jen tyydyttäminen, mikä oli 
ollut ominais ta vedenpaisumusta edeltäneelle maailmalle. Sodo-
m a n asukkaa t olivat ylit täneet jumalall isen kärsivällisyyden 
r a j a t , ja heitä vastaan syttyi Juma lan koston tuli. 

Ennen Israelin kymmenen he imon joutumis ta maanpakolai-
suuteen vallitsi maassa samanlainen to t te lemat tomuus ja 
pahuus . Jumalan lakia ei pidet ty minkään arvoisena, ja niin 
pääsi j uma la t tomuus valloilleen Israelissa. »Herralla on oikeu-
denkäynt i maan asukasten kanssa», julisti Hoosea, »sillä ei ole 
uskol l isuut ta , ei laupeut ta eikä Juma lan tun temusta maassa . 
Vannotaan ja valhetellaan, murha t aan , varas te taan ja r iko taan 
aviot, m u r t a u d u t a a n taloihin, ja verityö verityötä seuraa» (Hoos. 
4: 1 ,2) . 

Aamoksen ja Hoosean jul is tamiin tuomion profet ioihin liittyi 
tulevan kunnian ennustuksia . Kymmenelle heimolle, jo tka olivat 
kauan pysyneet kapinallisina ja uppiniskaisina, ei anne t tu 
mi tään lupausta siitä, että he pääsisivät täysin entiseen val taansa 
Palesti inassa. Ajan loppuun saakka he joutuisivat »pakolaisiksi 
pakana in sekaan». Mutta profee t ta Hoosealle annetti in ennustus , 
jonka m u k a a n heidän e tuoikeutenaan oli osallistua siitä lopulli-
sesta ennalleen aset tamisesta , joka suori te taan Jumalan kansalle 
Kr is tuksen ilmestyessä kuninkaiden Kuninkaana ja he r ra in 
Her rana . »Sillä kauan aikaa», julist i profeet ta , joutuis ivat 
kymmenen heimoa olemaan »ilman kuningasta ja ruht inas ta , 
i lman uhr ia ja patsasta , i lman kasukkaa ja koti jumalia.» »Sen-
jälkeen», ja tkoi profeet ta , »israelilaiset kääntyvät ja etsivät 
Her raa , Jumalaansa , ja Daavidia, kuningastansa. Vavisten he 
lähestyvät Her raa ja hänen hyvyyttänsä päivien lopulla» (Hoos. 
3: 4 ,5 ) . 
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Vertauskuvallisesti Hoosea esit tää kymmenelle heimolle 
ennalleen aset tamista koskevan Jumalan suunni te lman, jonka 
m u k a a n jokaiselle katuvalle sielulle, joka liittyisi hänen maan-
päälliseen seurakuntaansa , annetaan ne siunaukset , jo tka suotiin 
Israelille niinä päivinä, jolloin se eli Luvatussa maassa hänelle 
uskollisena. Viitaten Israeli in sellaisena, jolle hän ikävöi saada 
osoit taa a rmoaan , Her ra lausui: »Minä taivuttelen hänet , kulje-
tan hänet e rämaahan ja viihdyttelen häntä . Minä annan hänelle 
sieltä alkaen hänen vi inimäkensä ynnä Aakorin laakson toivon 
oveksi, ja hän on oleva siellä kuuliainen niinkuin nuoruu tensa 
päivinä, niinkuin sinä päivänä, jona hän Egyptin maas ta läksi. 
Sinä päivänä, sanoo Her ra , sinä puhut te le t minua: 'Minun 
mieheni ' , e tkä enää puhut te le minua: 'Minun Baalini '; ja minä 
pois tan haalien nimet hänen suustansa, eikä niiden nimiä enää 
mainita» (Hoos. 2: 14—17). 

Tämän maan his tor ian viimeisinä päivinä Jumala tulee uudis-
t amaan liittonsa, jonka hän on tehnyt hänen käsky jään pi tävän 
kansan kanssa. »Sinä päivänä minä teen heidän hyväksensä 
liiton metsän eläinten ja taivaan l in tujen kanssa ja maan matele-
vaisten kanssa; ja jousen ja miekan ja sodan minä sä r j en maas ta 
ja annan heidän asua turvassa . Ja minä kihlaan sinut itselleni 
ikiajoiksi, kihlaan sinut itselleni vanhurskaudel la ja tuomiolla, 
armolla ja laupeudella, kihlaan sinut itselleni uskollisuudella, 
ja sinä olet tunteva Her ran . 

»Sinä päivänä minä kuulen, sanoo Herra , minä kuulen 
taivasta, ja se kuulee maata , ja m a a kuulee jyviä, viiniä ja öljyä, 
ja nämä kuulevat Jisreeliä [nimi merkitsee: Jumala kylvää]. 
Ja minä kylvän hänet itselleni tähän maahan , minä a r m a h d a n 
Loo-Ruhamaa [nimi merki tsee: ei a rmahde t t u ] ja sanon Loo-
Ammille [nimi merki tsee: ei minun kansani ] : 'Sinä olet minun 
kansani; ja hän vastaa: 'Minun Jumalani '» ( jakeet 18—23). 

»Sinä päivänä Israel in jäännös» ja »Jaakobin heimon 
pelastuneet to tuudessa turvautuvat Her raan , Israelin 
Pyhään» (Jes. 10: 20). On oleva niitä, jo tka iloiten ot tavat vastaan 
»kaikille kansanheimoil le ja sukukunnil le ja kielille ja kansoille» 
jul is tet tavan sanoman: »Peljätkää Jumalaa ja an takaa hänelle 
kunnia , sillä hänen tuomionsa hetki on tullut.» He luopuvat 
jokaisesta epä jumalas ta , joka sitoo heitä maahan , ja kumar tava t 
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»häntä, joka on tehnyt taivaan ja m a a n ja meren ja vetten 
lähteet». He i r rot tautuvat jokaises ta esteestä ja seisovat maail-
m a n edessä Jumalan a rmon muis tomerkkeinä . He noudat tava t 
jumalall isia vaatimuksia, ja sekä enkelit et tä ihmiset tuntevat 
heidät niiksi, jo tka ovat pi täneet »Jumalan käskyt ja Jeesuksen 
uskon» ( I lm. 14: 6 ,7 ,12) . 

»Katso, päivät tulevat, sanoo Her ra , jolloin kyntä jä tavoi t taa 
le ikkaajan ja rypäleitten polki ja s iemenenkylväjän, jolloin vuoret 
t iukkuvat rypälemehua ja kaikki kukkula t kuohkeiksi muut tu-
vat. Silloin minä käännän kansani Israelin kohtalon, ja he 
rakentavat jälleen autiot kaupungi t ja asuvat niissä, he is tu t tavat 
vi ini tarhoja ja juovat niiden viiniä, he tekevät puu t a rho j a ja 
syövät niiden hedelmiä. Minä is tu tan heidät omaan maahansa , 
eikä hei tä enää revitä pois maas tansa , jonka minä olen heille 
an tanut , sanoo Herra , sinun Jumalasi» (Aam. 9: 13—15). 
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JESAJAN 
KUTSUMINEN 

Ussian pitkälle hall i tuskaudelle Juudan ja Benjaminin maassa 
oli tunnusomais ta menestys, jonka veroista ei kenenkään m u u n 
hall i ts i jan a ikana ollut koet tu Salomon kuoleman jälkeen, jos ta 
oli lähes kaksi vuosisataa. Monia vuosia kuningas hallitsi arvos-
telukykyisestä Taivaan s iunauksen turvin hänen joukkonsa 
saivat takaisin eräi tä alueita, jo tka oli menetet ty edellisinä 
vuosina. Kaupunke ja jäl leenrakennett i in ja varustet t i in , ja 
kansakunnan asema ympäri l lä olevien kansojen keskellä luj i t tui 
suurest i . Kaupankäynt i vilkastui, ja kansakunt ien r ikkaudet 
virtasivat Jerusalemiin. Ussian maine »levisi kauas, sillä hän 
sai ihmeteltävästi apua, kunnes hän tuli mahtavaksi» (2 Aikak. 
26: 15). 

Tämän ulkonaisen vauras tumisen yhteydessä ei ku i tenkaan 
ilmennyt vastaavaa hengellisen voiman elpymistä. Temppeli-
palveluksia ja tket t i in entis ten vuosien tapaan, ja väkeä kokoon-
tui palvomaan elävää Jumalaa . Mutta ylpeys ja muodol l isuus 
syrjäyt t ivät vähitellen nöyryyden ja vilpittömyyden. Ussiasta 
i tsestään on ki r jo i te t tu : »Mutta kun hän oli tullut mahtavaksi , 
ylpistyi hänen sydämensä, niin e t tä hän teki kelvot toman teon, 
hän tuli uskot tomaks i Her raa , Jumalaansa kohtaan» ( jae 16). 

Synti johon Ussia syyllistyi niin kohtalokkain seurauksin, oli 
julkeuden synti. Hän loukkasi Her ran selvää käskyä, jonka 
mukaan ainoastaan Aaronin jälkeläiset saivat hoi taa papillisia 
tehtäviä, »ja meni Her r an temppeliin, suitsutusalt tari l le , suitsut-
tamaan». Ylipappi Asar ja esitti apulaisineen vastalauseensa ja 
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kehot t i kuningasta luopumaan aikeestaan. »Sinä olet ollut usko-
ton», he sanoivat, »eikä siitä tule sinulle kunniaa» ( jakeet 16,18). 

Ussia vihastui kovin siitä et tä häntä , kuningasta, näin moitit-
tiin. Mut ta hän ei päässyt häpä isemään pyhäkköä vastoin tehtä-
viinsä val tuute t tu jen yhteistä vastalauset ta . Kun hän seisoi siinä 
kiukutel len uhmissaan, kohtasi hän tä yhtäkkiä jumalal l inen 
rangais tus . Pitaali puhkesi hänen otsaansa. Kauhuissan hän 
pakeni eikä sen jälkeen enää koskaan palannut temppel in 
alueelle. Ussia jäi pitaaliseksi kuolemaansa asti, joka t apah tu i 
m u u t a m a a vuot ta myöhemmin. H ä n oli elävänä es imerkkinä 
siitä, e t tä kun on saatu selvä ohje : »Näin sanoo Herra», siitä on 
mieletöntä poiketa. Ei hänen ylhäinen asemansa eikä palveluk-
sensa p i tkän elämänsä aikana voinut peit tää sitä ju lkeuden 
syntiä, jolla hän pilasi hal l i tuskautensa loppuvuodet ja joutui 
taivaan tuomion alaiseksi. 

Jumala ei katso henkilöön. »Se, joka tahallisesti tekee syntiä, 
olipa hän maassa syntynyt tai muukala inen, pilkkaa Her raa , ja 
hänet hävi tet täköön kansastansa» (4 Moos. 15: 30). 

Ussian saama rangais tus näytti vaikut tavan hillitsevästi hänen 
poikaansa. Joo tam joutui ho i tamaan vastuullisia tehtäviä isänsä 
myöhempinä halli tusvuosina, ja Ussian kuoleman jälkeen hän 
tuli kuninkaaksi . Jootamis ta on k i r jo i te t tu : »Hän teki sitä, mikä 
on oikein Her ran silmissä, aivan niinkuin hänen isänsä Ussia oli 
tehnyt . Kui tenkaan uhr ikukkula t eivät hävinneet, vaan kansa 
uhras i ja suitsutt i yhä edelleen uhrikukkuloil la» (2 Kun. 15: 
34,35). 

Ussian hall i tuskausi lähestyi loppuaan, ja Joo tam hoiti jo 
monia valtion asioita, kun kuninkaall iseen sukuhaaraan kuuluva 
nuor i mies Jesa ja kutsut t i in profee tan tehtävään. Jesa jan 
to iminnan a ja t olivat erityisen vaarallisia Jumalan kansalle. 
Profeet ta joutuisi näkemään Israel in ja Syyrian yhtyneiden jouk-
kojen tunkeutumisen Juudaan sekä näkemään Assurin joukko jen 
leiriytymisen val takunnan tärke impien kaupunkien edustalle. 
Hänen el inaikanaan Samar ia kukistuisi , ja Israelin kymmenen 
heimoa hajotet ta is i in kansakunt ien sekaan. Assurin joukot hyök-
käisivät ke r ran toisensa jälkeen Juudaa vastaan, ja Je rusa lem 
joutuis i ahdis tavaan piiritykseen, joka i lman Jumalan ihmeellistä 
väliintuloa olisi merkinnyt sen antautumis ta . Etelävalta-
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kunnan rauha oli jo vakavasti uha t tuna . Jumalal l inen var je lus 
oli väis tymässä pois, ja Assurin joukot olivat levittäytymäisillään 
yli Juudan alueen. 

Mutta niin ylivoimaisilta kuin ulkoiset vaara t näytt ivätkin, 
ne eivät kui tenkaan olleet niin vakavia kuin sisäiset. Oman 
kansan tu rmelus aiheutt i H e r r a n palvelijalle suur in ta huol ta ja 
syvimmän masennuksen. Ne joiden olisi pi tänyt olla valon-
kan ta j ina kansojen joukossa, olivat luopumuksensa ja kapinalli-
suutensa vuoksi j ou tumassa Jumalan rangais tusten alaisiksi. 
Monet niistä epäkohdista , jo tka joudut t ivat pohjoisval t ion 
pikaista tuhou tumis ta ja joi ta Hoosea ja Aamos olivat äsket tä in 
jyrkäst i arvostelleet, turmelivat nopeast i myös Juudan valta-
kuntaa . 

Kansan yhteiskunnall is ten olojen kannal ta tulevaisuus näytt i 
erityisen synkältä. Oli niitä jo tka voitonhimoisina liittivät talon 
taloon ja yhdistivät pellon peltoon (ks. Jes. 5 :8 ) . Oikeutta 
vääristeltiin, ja köyhiä kohdelti in sääl imät tömäst i . Näistä 
paheista Jumala sanoi: »Teidän taloissanne on kur j i l t a ryöstet tyä 
tavaraa. Kuinka saata t te runnella minun kansaani ja ruh joa 
kur j i en kasvot?» (Jes. 3: 14,15). Tuomari tkin , joiden tehtävänä 
oli suojella avuttomia, tukkivat korvansa köyhien ja puutteen-
alaisten, leskien ja o rpo jen huudoil ta (ks. Jes. 10: 1,2) . 

Sor toon ja r ikkauteen liittyi ylpeyttä ja korskeut ta , juopot-
telua ja i rs tas ta menoa (ks. Jes. 2: 11,12; 3: 16,18—23; 5: 22,11, 
12). Eikä Jesa jan aikana epä jumalanpa lvontakaan enää herät tä-
nyt kummas tus t a (ks. Jes. 2 : 8 , 9 ) . Vääryydet olivat levinneet 
kaikkiin yhteiskuntapiireihin siinä määr in , että ne harvat jo tka 
pysyivät uskollisina Jumalal le olivat usein k iusa t tu ja masentu-
maan ja va ipumaan epätoivoon. Näytti siltä kuin Juma lan 
a ikomukset Israelin suhteen raukeaisivat tyhji in ja et tä kapi-
noiva kansakunta joutuis i saman kohtalon alaiseksi kuin 
Sodoma ja Gomorra . 

Näissä oloissa ei ollut yllättävää, e t tä kun Jesa ja Ussian 
viimeisenä hal l i tusvuotena kutsut t i in ju l i s tamaan Juudal le 
Jumalan varoitus- ja nuhdesanomia , hän kavahti vastuuta . Hän 
tiesi hyvin joutuvansa koh taamaan sitkeää vastustusta . Kun hän 
ta jus i olevansa kykenemätön selvi t tämään t i lannetta ja a ja t te l i 
joutuvansa työskentelemään uppiniskaisen ja epäuskoisen 
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kansan parissa, näytt i tehtävä hänes tä toivottomalta. Luopuisiko 
hän epätoivoisena siitä ja jät täis i Juudan rauhassa har jo i t ta -
maan epäjumala in palvontaansa? Tulisivatko Niiniven jumala t 
hal l i tsemaan maa ta uhitellen taivaan Jumalaa? 

Tällaiset a ja tukse t täyttivät Jesa jan mielen hänen seisoessaan 
temppelin pylväistön suojassa . Yhtäkkiä näyttivät temppel in 
por t t i ja sisempi esirippu kohoavan ylös tai väistyvän sivuun, 
niin e t tä hän saattoi nähdä sisälle kaikkein pyhimpään, jonne 
profee t takaan ei saanut jalal laan astua. Hänen eteensä kohosi 
näky Her ras ta , joka istui korkeal la ja ylhäisellä istuimella, ja 
hänen k i rkkautensa täytti temppelin. Is tu imen molemmin puolin 
oli serafe ja , jo tka kunnioi tuksesta peittivät kasvonsa palvelles-
saan Luojansa edessä, ja he huusivat yhdessä vakavan juhlalli-
sesti: »Pyhä, pyhä, pyhä Her ra Sebaot; kaikki maa on täynnä 
hänen kunniaansa.» Seetr iport t i pylväineen ja pielineen näytt i 
j ä rkkyvän äänen voimasta, ja heidän ylistyslaulunsa täytt i 
huoneen (ks. Jes. 6: 3). 

Kun Jesa ja katseli tätä H e r r a n s a k i rkkauden ja majesteet t iu-
den ilmestystä, hänet valtasi tunne Jumalan puhtaudes ta ja 
pyhyydestä. Miten jyrkän vastakohtainen olikaan hänen Luo-
jansa verra ton täydellisyys ver ra t tuna niiden syntiseen vaelluk-
seen, jo tka hänen tavallaan olivat kauan kuuluneet Israel in ja 
Juudan valitun kansan joukkoon! »Voi minua», hän huudaht i . 
»Minä hukun, sillä minulla on saastaiset huulet, ja minä asun 
kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet; sillä minun si lmäni 
ovat nähneet kuninkaan, H e r r a n Sebaotin» ( jae 5). Seisoessaan 
siinä aivan kuin jumalall isen läsnäolon täydessä valossa pyhäkön 
s isemmässä osassa hän ta jus i , e t tä jos hänet jätet täisi in oman 
epätäydellisyytensä ja t eho t tomuutensa varaan, hän ei miten-
kään voisi täyt tää sitä tehtävää, johon hänet oli kutsu t tu . Mut ta 
serafi lähetetti in pääs tämään hän tä ahdingosta ja t ekemään 
hänet pystyväksi suureen tehtäväänsä. Serafi koskett i hänen 
huul iaan alt tari l ta ot tamal laan hehkuvalla kivellä ja sanoi: 
»Katso, t ämä on kosket tanut s inun huuliasi; niin on sinun velkasi 
pois te t tu ja syntisi sovitettu.» Sit ten kuului Jumalan ääni 
kysyvän: »Kenenkä minä lähetän? Kuka menee meidän puoles-
tamme?» ja Jesa ja vastasi: »Katso, tässä minä olen, lähetä 
minut» ( jakeet 7, 8). 
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Taivaallinen vierailija antoi odottavalle sanansaat ta ja l le 
käskyn: »Mene ja sano tälle kansalle: 

'Kuulemalla kuulkaa, ä lkääkä ymmär täkö , 
näkemällä nähkää, ä lkääkä käsi t täkö. ' 
Paaduta t ämän kansan sydän, 
koveta sen korvat , sokaise sen silmät, 
ettei se näkisi silmillään, ei kuulisi korvillaan, 
ei ymmärtä is i sydämellään 
eikä kääntyisi ja parannetuks i tulisi.» 

Jakeet 9,10. 

Profeetan velvollisuus oli selvä: hänen tuli koro t taa äänensä 
vas tus tamaan vallitsevaa pahuut ta . Mutta hän pelkäsi ryhtyä 
työhön saamat ta jotakin vakuutus ta toivosta. »Kuinka kauaksi 
aikaa, Herra», hän kysyi ( jae 11). Eikö valitussa kansassasi ole 
ketään, joka ymmärtä is i , katuisi ja parantuis i? 

Hänen sielunhätänsä harhaan tuneen Juudan puolesta ei ollut 
turha . Hänen tehtävänsä ei jäisi kokonaan tulokset tomaksi . 
Monien sukupolvien kuluessa lisääntyneitä vääryyksiä ei kuiten-
kaan voitu poistaa hänen aikanaan. Koko elinikänsä hänen oli 
toimittava kärsivällisenä, rohkeana opet ta jana — niin toivon 
kuin tuomionkin profee t tana . Jumalall isen tarkoi tuksen vihdoin 
täyttyessä saataisiin nähdä lopulliset tulokset hänen vaivan-
näöstään ja kaikkien Jumalan uskollisten sanansaa t ta j ien 
ponnistuksis ta . Jäännös olisi pelastet tava. Jo t ta t ämä aikaan-
saataisiin, oli varoittavia ja vetoavia sanomia jul is tet tava kapi-
noivalle kansakunnal le , selitti Her ra : 

»Siihen asti, kunnes kaupungi t tulevat autioiksi, 
asumat tomiksi , ja talot tyhj iksi ihmisistä 
ja pellot on hävitet ty erämaaksi ; 
kunnes Her ra on karkoi t tanut ihmiset kauas 
ja suur i aut ius tullut keskelle maata.» 

Jakeet 11,12. 

Ankarat rangaistukset , jo tka kohtaisivat ka tumat tomia —so ta , 
maanpakolaisuus, sor to sekä vallan ja maineen menetys kansa-
kunt ien joukossa — kaikki n ämä tapahtuisivat vain siksi e t tä 
ne, jo tka ta juais ivat niissä loukatun Jumalan käden, voitaisiin 
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joh taa parannukseen. Pohjo isva l takunnan kymmenen heimoa 
hajote t ta is i in pian kansojen sekaan ja heidän kaupunkinsa 
jäisivät autioiksi. Hävit tävät vihollisjoukot levittäytyisivät 
ke r ran toisensa jälkeen koko heidän maahansa . Je rusa lemkin 
kukistuisi lopulta, ja Juuda kul jetet tais i in pakkosi i r tolaisuuteen. 
Mutta Luvattu m a a ei jäisi ikiajoiksi täysin hyljätyksi. Taivaal-
linen vieras vakuut t i Jesajal le: 

»Ja jos siellä on jäljellä kymmenes osa, 
niin hävitetään vielä sekin. 
Mut ta niinkuin t ammes ta ja r au ta t ammes ta 
jää kaadet taessa kanto, niin siitäkin: 
se kanto on pyhä siemen.» Jae 13. 

T ä m ä vakuutus Jumalan ta rkoi tuksen lopullisesta toteutumi-
sesta rohkaisi Jesajaa . Mitä siitä, vaikka maalliset vallat ryhtyisi-
vät vas tus tamaan Juudaa? Mitä siitä, vaikka Her ran sanan-
saa t t a j a kohtaisikin vastuksia ja vastar intaa? Jesa ja oli nähnyt 
Kuninkaan, so ta joukkojen Her ran ; hän oli kuullut seraf ien 
laulavan: »Kaikki maa on täynnä hänen kunniaansa» ( jae 3); 
hänelle luvattiin, et tä luopumukseen luisuvalle Juudalle julistet-
taviin Her ran sanomiin liittyisi Pyhän Hengen vakuut tavaa 
voimaa, ja profee t taa rohkaist i in ryhtymään tehtäväänsä. Koko 
p i tkän ja vaivalloisen palveluksensa a j a n hän muist i t ä m ä n 
näyn. Kuus ikymmentä vuot ta tai kauemmankin hän vaikutt i 
Juudan lasten keskuudessa toivon profee t tana ja ennust i jatku-
vasti yhä rohkeammin seurakunnan lopullista r iemuvoit toa. 
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»KATSO, TEIDÄN 
JUMALANNE!» 

Väärä käsitys Jumalas ta oli h immentänyt ihmiskunnan hengel-
lisen ymmärryksen Jesa jan aikana. Saatana oli kauan koet tanut 
saada ihmiset p i t ämään Luojaansa synnin, kärs imysten ja 
kuoleman a iheut ta jana . Ne jo tka hän oli näin pet tänyt , kuvit-
telivat Jumalaa kovaksi ja t iukan vaativaksi. He arvelivat hänen 
tarkkailevan päästäkseen moi t t imaan ja tuomi t semaan ja olevan 
haluton vas taanot tamaan syntistä niin kauan kuin oli laillista 
syytä olla au t t ama t t a häntä . Pääpe t tä jä oli esi t tänyt väärin tai-
vasta hallitsevan rakkauden lain. H ä n oli selittänyt sen vaivalloi-
sena ikeenä ra jo i t tavan ihmisten onnellisuutta, ja heidän tuli 
olla iloisia pääs tessään siitä eroon. Hän selitti, ettei sen käskyjä 
voinut nouda t taa ja e t tä r ikkomuksen rangais tukset langetetti in 
aivan mielivaltaisesti. 

Menetet tyään käsi tyksensä Her ran todellisesta luonteesta 
israelilaiset olivat vailla puolustusta . Monesti oli Jumala 
i lmaissut heille olevansa »laupias ja a rmahtavainen Jumala , 
pi tkämielinen, suur i a rmossa ja totuudessa» (Ps. 86: 15). »Kun 
Israel oli nuori», hän todisti , »rakastin minä sitä, ja Egyptis tä 
minä kutsuin poikani» (Hoos. 11: 1). 

Hellästi oli He r ra kohdellut Israelia sekä vapaut taessaan sen 
Egyptin o r juudes ta et tä sen matka tessa Luvat tuun maahan . 
»Kaikissa heidän ahdis tuksissansa oli hänelläkin ahdistus, ja 
hänen kasvojensa enkeli vapahti heidät. Rakkaudessaan ja sääli-
väisyydessään hän lunasti heidät , nosti heitä ja kantoi hei tä 
kaikkina muinais ina päivinä» (Jes. 63: 9). 
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»Minun läsnäoloni on käyvä sinun kanssasi», kuului erämaa-
vaelluksen aikana annet tu lupaus (2 Moos. 33: 14, engl. käänn . ) . 
Tähän vakuutukseen liittyi ihmeellinen Her ran luonteen i lmaus, 
jonka perusteella Mooses saat toi jul is taa koko Israelille Juma lan 
hyvyyttä ja selostaa heille heidän näkymät tömän Kuninkaansa 
ominaisuuksia. »Herra kulki hänen ohitsensa ja huusi: 'Herra , 
H e r r a on laupias ja a rmahtava inen Jumala , pi tkämielinen ja 
suur i a rmossa ja uskoll isuudessa, joka pysyy armoll isena tuhan-
sille, joka antaa anteeksi paha t teot, r ikokset ja synnit, m u t t a 
ei ku i tenkaan jä tä rankaisemat ta '» (2 Moos. 34: 6, 7). 

Koska Mooses tunsi H e r r a n pitkämielisyyden ja hänen rajat-
toman rakkautensa ja a rmonsa , hän saattoi niin suurenmoises t i 
anoa a rmahdus t a Israelille, kun se Luvatun maan rajoi l le 
pääs tyään kieltäytyi to t te lemasta Jumalan etenemiskäskyä. 
Heidän kapinoint insa ollessa ki ihkeimmillään Her ra oli julista-
nut : »Minä tuhoan sen rutolla ja hävi tän sen per in juur in», ja 
hän oli luvannut tehdä Mooseksen jälkeläisistä »suuremman ja 
väkevämmän kansan, kuin se on» (4 Moos. 14: 12). Mut ta 
profee t ta vetosi Jumalan ihmeelliseen johdatukseen ja niihin 
lupauksiin, joita hän oli an tanu t valitulle kansalleen. Ja s i t ten 
hän kaikkein väkevimpänä vetoomuksenaan anoi ha r taas t i 
Jumalaa osoi t tamaan rakkau t taan langennutta ihmistä koh taan 
(ks. jakeet 17—19). 

Laupiaast i Her ra vastasi: »Minä annan anteeksi, niinkuin sinä 
olet anonut.» Ja sitten hän ilmoitti Moosekselle Israelin lopulli-
seen r iemuvoit toon tähtäävän suunni te lmansa. »Niin to t ta kuin 
minä elän», hän julisti, »Herran k i rkkaus on täyttävä kaiken 
maan» ( jakeet 20, 21). Jumala oli i lmaiseva koko ihmiskunnal le 
k i rkkautensa , luonteensa, armoll isen laupeutensa ja hellän 
rakkautensa , joihin Mooses oli vedonnut Israelin puolesta . 
Tämän lupauksen Her ra vahvisti valallaan kaksinverroin var-
maksi . Yhtä varmast i kuin Jumala elää ja hallitsee, julistettaisi in 
»pakanain seassa hänen kunniaansa , hänen ihmeitänsä kaikkien 
kanso jen seassa» (Ps. 96: 3). 

Tämän ennustuksen tulevasta täyt tymyksestä oli J e sa j a 
kuullut loistavien serafien laulavan valtaistuimen edessä: 
»Kaikki m a a on täynnä hänen kunniaansa» (Jes. 6: 3). Profee t ta 
luotti näiden sanojen varmuuteen ja itsekin julisti myöhemmin 
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rohkeast i niistä, jo tka kumars iva t puisia ja kivisiä jumalankuvia: 
»He saavat nähdä Her ran kunnian, meidän J u m a l a m m e ihanuu-
den» (Jes. 35:2) . 

Nykyään t ämä ennus tus on nopeast i täyt tymässä. Jumalan 
maanpääl l isen seurakunnan lähetystoiminta tuo t taa runsas ta 
satoa. Kohta on evankeliumin sanomaa jul istet tu kaikille kansa-
kunnille. »Armonsa k i rkkauden kiitokseksi» tulee Jumala hyväk-
symään ihmisiä kaikista sukukunnis ta ja kielistä ja kansois ta 
»siinä rakas te tussa — — osoit taakseen tulevina maailman-
aikoina a rmonsa ylenpaltt ista runsaut ta , hyvyydessään mei tä 
kohtaan Kris tuksessa Jeesuksessa» (Ef. 1: 6; 2: 7). »Kiitetty 
olkoon Her ra Jumala , Israelin Jumala , ainoa, joka ihmeitä tekee. 
Kiitetty olkoon hänen kunniansa nimi iankaikkisesti , ja kaikki 
maa olkoon täynnä hänen kunniaansa» (Ps. 72: 18,19). 

J e sa j a sai ke r ran näyn temppelin esipihalla, ja siinä hänelle 
annett i in selvä näkemys Israelin Jumalan luonteesta. »Korkea 
ja Ylhäinen, jonka a sumus on iankaikkinen ja jonka nimi on 
Pyhä», ilmestyi hänelle suuressa mahtavuudessaan, m u t t a silti 
profeetan annett i in y m m ä r t ä ä Her ransa sääliväinen luonne. Hän 
joka asuu »korkeudessa ja pyhyydessä», asuu myös »niitten 
tykönä, joilla on sä r je t ty ja nöyrä henki», virvoit taakseen 
»nöyrien hengen» (Jes. 57: 15). Enkeli joka lähetett i in kosketta-
maan Jesa jan huulia, toi hänelle sanoman: »Sinun velkasi» on 
»poistettu ja syntisi sovitettu» (Jes. 6: 7). 

Jumalaansa katsovalle profeetalle, samoin kuin Saulus tarso-
laiselle Damaskon porti l la, ei näytetty ainoastaan hänen omaa 
a rvo t tomuut taan , vaan hän sai nöyrään mieleensä vakuutuksen 
täydestä ja vapaasta anteeksiannosta , ja tuo kokemus muut t i 
hänet . Hän oli nähnyt Her ransa ja pi lkahduksen jumalal l isen 
luonteen suloisuudesta. Hän saattoi todistaa r a j a t t o m a n 
Rakkauden katselemisen a iheut tamasta muutokses ta . Tästedes 
hän pyrki har taas t i saamaan luopuneen Israelin vapautetuksi 
synnin taakas ta ja syyllisyydestä. »Mihin pitäisi tei tä vielä 
lyödä», kysyi profeet ta . »Niin tulkaa, käykäämme oikeutta 
keskenämme, sanoo Her ra . Vaikka teidän syntinne ovat veri-
ruskeat , tulevat ne lumivalkeiksi; vaikka ne ovat purppuran-
punaiset , tulevat ne villanvalkoisiksi.» »Peseytykää, puhdistau-
tukaa; pankaa pois pahat tekonne minun silmäini edestä, 
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lakatkaa pahaa tekemästä . Oppikaa tekemään hyvää» (Jes. 1: 5, 
18,16,17). 

Juma la jota he olivat väit täneet palvelevansa mut t a jonka 
luonteen he olivat ymmär tänee t väärin, esitettiin heille nyt 
hengellisen sairauden suurena Pa ran ta j ana . Olkoonkin, e t tä koko 
pää oli kipeä, koko sydän sairas, ja vaikkei kantapääs tä kiiree-
seen asti ollut tervet tä paikkaa, vaan pelkkiä haavoja, mus te lmia 
ja vereksiä lyömiä (ks. Jes. 16), saat toi sydämeltään uppiniskai-
sena vael tanut paran tua kääntymäl lä Her r an puoleen. »Minä 
olen nähnyt hänen tiensä», sanoi Her ra , »mutta minä p a r a n n a n 
hänet ja johdatan häntä ja annan jälleen lohdutuksen hänelle, 

rauhan, r auhan kaukaisille ja läheisille, sanoo Her ra , ja 
minä pa r annan hänet» (Jes. 57: 18,19). 

Profee t ta ylisti Jumalaa kaiken Luojana. Hänen sanomansa 
Juudan kaupungeille kuului: »Katso, teidän Jumalanne» (Jes. 
40: 9). »Näin sanoo Jumala , Her ra , joka on luonut taivaan ja 
levittänyt sen, joka on tehnyt m a a n laveuden ja mi tä siinä 
kasvaa, Minä olen Her ra , joka teen kaiken, minä, 
joka teen valkeuden ja luon pimeyden, minä olen tehnyt 
maan ja luonut ihmisen m a a n päälle; minun käteni ovat levit-
täneet taivaan, minä olen ku t sunu t koolle kaikki sen joukot» 
(Jes. 42: 5; 44: 24; 45: 7,12). » 'Keneenkä siis te vertaat te minut , 
jonka kaltainen minä olisin', sanoo Pyhä. Nostakaa s i lmänne 
korkeuteen ja katsokaa: kuka on n ämä luonut? Hän, joka 
johda t t aa esiin niit ten joukot täysilukuisina, joka nimeltä ku t suu 
ne kaikki; suuri on hänen voimansa ja valtainen hänen väkensä: 
ei yksikään jää häneltä pois» (Jes. 40: 25,26). 

Niille jo tka pelkäsivät ettei hei tä otettaisi vastaan, jos he 
palaisivat Jumalan luo, p rofee t ta julisti: »Miksi sinä, Jaakob , 
sanot ja sinä, Israel, puhut : 'Minun tieni on Herra l ta salassa, 
minun oikeuteni on jou tunut pois minun Jumalani huomas ta ' ? 
E tkö tiedä, etkö ole kuullut: H e r r a on iankaikkinen Jumala , joka 
on luonut maan ääret? Ei hän väsy eikä näänny, hänen ymmär-
ryksensä on tu tkimaton. H ä n an taa väsyneelle väkeä ja voimat-
tomalle voimaa yltäkyllin. Nuorukaise t väsyvät ja nääntyvät , 
nuore t miehet kompas tuvat ja kaatuvat ; mut ta ne, jo tka Her r aa 
odot tavat , saavat uuden voiman, he kohot tavat siipensä kuin 
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kotkat . He juoksevat eivätkä näänny, he vaeltavat eivätkä väsy» 
( jakeet 27—31). 

Ra ja ton Rakkaus kaihoaa sydämestään niitä, jo tka tuntevat 
olevansa voimat tomia vapau t t amaan i tseään saa tanan pauloista, 
ja laupiaast i hän t a r j o u t u u vahvis tamaan heitä, niin et tä he 
voivat elää hänelle. »Älä pelkää», hän rohkaisee heitä, »sillä minä 
olen sinun kanssasi ; älä a rkana pälyile, sillä minä olen sinun 
Jumalasi : minä vahvistan sinua, minä autan sinua, minä tuen 
sinua vanhurskauteni oikealla kädellä. Sillä minä, Her ra , 
s inun Jumalasi , t a r tun s inun oikeaan käteesi, minä sanon sinulle: 
'Älä pelkää, minä au tan sinua' . Älä pelkää, Jaakob, sinä mato , 
sinä Israelin vähäinen väki: minä au tan sinua, sanoo Her ra , 
ja s inun lunas ta jas i on Israelin Pyhä» (Jes. 41: 10,13,14). 

Juudan asukkaat olivat kaikki ansiot tomia, mu t t a Jumala ei 
silti hyl jännyt heitä. Heidän tuli ylistää hänen nimeään pakanain 
keskuudessa. Monet joille hänen ominaisuutensa olivat täysin 
tun temat tomia , saisivat vielä katsella jumalall isen luonteen 
k i rkkaut ta . Tuodakseen ilmi armollisia a ikomuksiaan hän lähetti 
ja tkuvast i palveli joitaan ju l is tamaan sanomaa: »Kääntykää 
i tsekukin pahal ta tieltänne» (Jer. 25: 5). »Oman nimeni tähden», 
hän julisti J e sa jan välityksellä, »minä olen pitkämielinen, ylistyk-
seni tähden minä hillitsen vihani, et ten sinua tuhoaisi . 
Itseni, itseni tähden minä sen teen; sillä kuinka onkaan minun 
nimeäni häväisty! Kunniaani en minä toiselle anna» (Jes. 48: 
9,11). 

Ku t sua ka tumukseen kaiutet t i in epäi lemät tömän selvästi, ja 
kaikkia pyydettiin pa laamaan. »Etsikää Her raa silloin, kun hänet 
löytää voidaan», kehot t i profeet ta , »huutakaa hän tä avuksi, kun 
hän läsnä on. Jumala ton hyl jä tköön tiensä ja väär inteki jä a ja tuk-
sensa ja pala tkoon H e r r a n tykö, niin hän a rmah taa häntä , ja 
meidän J u m a l a m m e tykö, sillä hänellä on pa l jon anteeksi-
antamusta» (Jes. 55: 6 ,7 ) . 

Oletko sinä, lukijani , lähtenyt omille teillesi? Oletko loi tonnut 
kauas Jumalas ta? Oletko yri t tänyt naut t ia r ikkomuksen hedel-
miä vain havaitaksesi niiden muut tuvan tuhkaks i huulillasi? Ja 
nyt, kun elämäsi suunni te lmat ovat epäonnistuneet ja toiveesi 
rauenneet , is tutko yksiksesi ja hyl jät tynä? Tuo ääni joka on 
kauan puhutel lut sydäntäsi mu t t a jo ta et ole ha lunnut kuunnella, 
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sanoo nyt sinulle täsmällisesti ja selvästi: »Nouskaa ja menkää 
pois: ei tässä ole leposijaa saas tu tuksen tähden, joka on saanut 
aikaan turmion, p a r a n t u m a t t o m a n turmion» (Miika 2: 10). Palaa 
Isäsi luo. Hän ku tsuu sinua sanoen: »Palaja minun tyköni, sillä 
minä lunas tan sinut. Tulkaa minun tyköni; kuulkaa, niin 
teidän sielunne saa elää. Ja minä teen teidän kanssanne iankaik-
kisen liiton, annan lujat Daavidin a rmot» (Jes. 44: 22; 55: 3). 

Älä kuuntele vihollista, joka houkut te lee sinua pysyt telemään 
loitolla Kris tuksesta , kunnes olet tehnyt itsesi pa remmaks i ja 
olet kyllin hyvä tullaksesi Juma lan luo. Jos viivyttelet siihen 
asti, e t pääse koskaan tulemaan. Kun saatana näyt tää saastaisia 
vaatteitasi , toista Vapahta jan lupausta : »Sitä, joka minun tyköni 
tulee, minä en heitä ulos» (Joh. 6 :37) . Sano viholliselle, e t tä 
Jeesuksen Kris tuksen veri puhdis taa kaikesta synnistä. »Puhdista 
minut isopilla, et tä minä puhdistuis in , pese minut , et tä minä 
lunta valkeammaksi tulisin» (Ps. 51: 9). 

Profee t ta e i tu rhaan kehot tanu t Juudaa ka tsomaan elävään 
Jumalaan ja o t tamaan vastaan hänen armollisia t a r jouks iaan . 
Oli nii tä jo tka vakavasti noudat t ivat kutsua ja kääntyivät 
epä jumal i s taan palvelemaan Her raa . He oppivat havai tsemaan 
Luojassaan rakkaut ta , a rmoa ja hellää sääliä. Ja Juudan 
joutuessa synkkään kauteensa, jolloin vain jäännös jätet täisi in 
maahan , saisivat profeetan sanat ja tkuvast i aikaan tosi uudis-
tusta . »Sinä päivänä», julist i Jesa ja , »ihminen luo katseen 
Luojaansa, ja hänen si lmänsä katsovat Israelin Pyhään, eikä hän 
luo ka tse t taan alttareihin, omain kät tensä tekoon, eikä ka t so 
niihin, mi tä hänen sormensa ovat tehneet, ei asera-karsikkoihin, 
ei auringonpatsaisi in» (Jes. 17: 7, 8). 

Monet tulisivat ka t somaan häneen, joka on pelkkää suloi-
suut ta , kymmentä tuhat ta ja lompi . »Sinun silmäsi saavat ka tsoa 
kuningasta hänen ihanuudessaan», kuului heidän saamansa 
armoll inen lupaus (Jes. 33:17) . Heidän syntinsä annettaisi in 
anteeksi, ja yksin Jumala olisi heidän kerskauksensa. Ja kun he 
vapautuisivat palvelemasta epäjumal ia , he tuona i lonpäivänään 
huudahtais ivat : »Voimallinen on meillä siellä Herra , siellä on 
joet, on virrat , leveät rannas ta toiseen. Her ra on meidän 
tuomar imme, Her ra on j ohda t t a j amme , Her ra on meidän 
kuninkaamme; hän pelastaa meidät» ( jakeet 21, 22). 
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Niille jotka kääntyivät pahoil ta teiltään, Jesa jan sanomat 
olivat täynnä lohtua ja rohkaisua. Näin lausui Her ra profee t tansa 
välityksellä: 

»Muista tämä, Jaakob, ja sinä, Israel, 
sillä sinä olet minun palvelijani. 
Minä olen sinut valmistanut , sinä olet minun palvelijani: 
en unhota minä sinua, Israel. 
Minä pyyhin pois sinun r ikkomuksesi niinkuin pilven 
ja sinun syntisi niinkuin sumun. 
Pala ja minun tyköni, sillä minä lunastan sinut.» 

Jes. 44: 21,22. 

»Sinä päivänä sinä sanot: 
'Minä kiitän sinua, Her ra , 
sillä sinä olit minuun vihastunut , 
m u t t a sinun vihasi asettui , ja sinä lohdutit minua . 
Katso, Jumala on minun pelastukseni; 
minä olen turvassa enkä pelkää, 
sillä Her ra , H e r r a on minun väkevyyteni ja ylistysvirteni, 
hän tuli minulle pelastukseksi . ' 
Veisatkaa ylistystä Herralle, sillä ja loja töitä hän on tehnyt; 
tulkoot ne tunnetuiksi kaikessa maassa . 
Huu takaa ja r iemuitkaa, Siionin asukkaat , 
sillä suuri on teidän keskellänne Israelin Pyhä.» 

Jes. 12: 1 ,2 ,5 ,6 . 
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28. 

AAHAS 

Aahaan nousu valtaistuimelle merki t s i Jesa jan ja hänen toverei-
densa jou tumis ta hälyt tävämpiin oloihin kuin Juudan valta-
kunnassa siihen mennessä oli koet tu . Monia jo tka a ikaisemmin 
olivat vastustaneet pakanall is ten meno jen houkuttelevaa vaiku-
tusta , painostet t i in nyt osal l is tumaan pakanajumal ien palvon-
taan. Israel in päämiehet pett ivät s aamansa luot tamuksen, väär iä 
p ro fee t to ja i lmaantui j oh tamaan kansaa harhaan sanomillaan, 
ja m u u t a m a t papi tkin opett ivat maksus ta . Kuitenkin pitivät 
luopumuksen joh ta ja t yhä muodoll isia jumalanpalveluksia ja 
väitt ivät kuuluvansa Jumalan kansaan . 

Profee t ta Miika, joka todist i noina levottomina aikoina, julist i 
noista Siionin syntisistä: »Herraan he turvautuvat , sanoen: 'Eikö 
H e r r a ole meidän keskel lämme? Ei tule meille onnet tomuut ta . '» 
Ja kui tenkin he ja tkuvast i rakensivat »Siionia veritöillä ja 
Jerusa lemia vääryydellä» (Miika 3:11,10). Kaikkea tä tä pahuu t t a 
profee t ta Jesa ja nuhteli ankaras t i : »Kuulkaa Her ran sana, te 
Sodoman päämiehet , ota korviisi meidän Jumalamme opetus, 
sinä Gomor ran kansa. Mitä ovat minulle teidän pal jo t teuras-
uhr inne? sanoo Herra . Kun te tulette minun kasvojeni 
eteen, kuka sitä teiltä vaatii — minun esikartanoit teni tallaa-
mista?» (Jes. 1: 10—12). Innoi te t tu sana julistaa: »Jumalatto-
mien uhr i on kauhistus; saat i si t ten, jos se tuodaan ilkityön 
edestä!» (Sanani. 21: 27). Taivaan Juma lan silmät »ovat puhtaa t» , 
niin ettei hän »voi katsoa pahaa» eikä »saata katsella tu rmiota» 
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(Hab. 1: 13). H ä n ei käänny pois syntisestä siksi, e t tä olisi 
haluton an tamaan anteeksi. Mut ta koska syntinen kieltäytyy 
käyt tämästä hyväkseen a rmon runsai ta ta r jouks ia , Jumala ei 
voi vapaut taa hän tä synnistä. »Ei Her r an käsi ole liian lyhyt 
au t tamaan , eikä hänen korvansa kuuro kuulemaan: vaan teidän 
pahat tekonne erot tavat teidät Jumalas tanne , ja teidän syntinne 
peit tävät teiltä hänen kasvonsa, niin ettei hän kuule» (Jes. 59: 
1,2) . 

Salomo oli k i r jo i t t anut : »Voi sinua, maa, jolla on kuninkaana 
poikanen» (Saarn. 10: 16). Tällainen oli t i lanne Juudan maassa . 
Jatkuvien r ikkomusten johdos ta sen hall i tsi jat olivat tulleet 
lasten kaltaisiksi. Jesa ja koetti saada kansan huomaamaan , 
miten heikko sen asema oli maan kansakunt ien joukossa, ja 
hän osoitti t ämän olevan seuraus ta sen päämiesten jumalat to-
muudes ta . »Sillä katso», hän sanoi, »Herra, H e r r a Sebaot ot taa 
pois Jerusalemil ta ja Juudal ta varan ja turvan, kaiken leivän-
varan ja kaiken vedenvaran, sankar in ja sotur in, t uomar in ja 
profeetan, t ie tä jän ja vanhimman, v i idenkymmenenpäämiehen 
ja arvomiehen, neuvonanta jan , tai toniekan ja ta ikurin. Ja minä 
panen nuorukaise t heille päämiehiksi , ja pahankur ise t hallitsevat 

heitä. Sillä Je rusa lem kaa tuu ja Juuda kukis tuu, koska 
heidän kielensä ja heidän tekonsa ovat Her raa vastaan» (Jes. 
3: 1—4,8). 

»Sinun johtajasi», ja tkoi profeet ta , »ovat eksyt täj iä , he ovat 
hämmentänee t sinun polkujes i suunnan» ( jae 12). Aahaan 
hal l i tuskautena t ämä oli kir jaimell isest i tot ta , sillä hänes tä on 
k i r jo i te t tu : Hän »vaelsi Israelin kuningasten teitä; jopa hän 
teki vale t tu ja kuvia haaleille. Ja hän polt t i uh re j a Ben-Hinnomin 
laaksossa» (2Aikak. 28: 2, 3); »jopa hän pani poikansakin kulke-
maan tulen läpi, niiden kansain kauhistavien tekojen mukaan , 
jo tka Her ra oli ka rko i t t anu t israelilaisten tieltä» (2 Kun. 16: 3). 

T ä m ä oli valitulle kansalle todellakin sangen vaarall ista aikaa. 
Vain m u u t a m a a vuotta myöhemmin Israelin va l takunnan kym-
menen heimoa joutuisivat ha jote tu iks i pakanakanso jen sekaan. 
Synkältä vaikutti Juudan val takunnankin tulevaisuus. Hyvän 
voimat olivat nopeast i vähenemässä ja pahan voimat voimistu-
massa. Tilannetta seuraavan profeet ta Miikan oli pakko huudah-
taa: »Poissa ovat hurskaa t maas ta , eikä oikeamielistä ole 
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ihmisten seassa. Paras heistä on kuin o r j an tappura , oikea-
mielisin pahempi kuin teräväokainen aita» (Miika 7: 2 ,4) . »Ellei 
Her ra Sebaot olisi jä t tänyt meis tä jäännöstä , olisi meidän käynyt 
pian kuin Sodoman» ja »Gomorran» (Jes. 1 :9) . 

Kaikkina aikakausina Jumala on ollut pitkämielinen kapi-
noivia kohtaan , kehot tanut heitä hylkäämään huonon vaelluk-
sensa ja pa laamaan hänen tykönsä, koska on ollut niitä jo tka 
ovat pysyneet uskollisina ja koska hän rakas taa r a j a t tomas t i 
ha rhaan kulkeneita. »Käsky käskyn päälle, läksy läksyn päälle, 

milloin siellä, milloin täällä» hän on tehtävään aset tamiensa 
miesten välityksellä opet tanut r ikkoji l le vanhurskauden tietä 
(Jes. 28: 10). 

Näin tapahtu i myös Aahaan hallitessa. Moneen ker taan kutsut-
tiin Israelia pa laamaan harha te i l tään ja tu lemaan kuuliaiseksi 
Herral le. Hellästi profeeta t esittivät vetoomuksiaan, ja kun he 
kansan edessä seisten vakavasti kehott ivat sitä ka tumukseen ja 
uudis tukseen, heidän sanansa tuott ivat tuloksia Juma lan 
kunniaksi . 

Miikan vetoomus oli suurenmoinen: »Kuulkaa, mi tä H e r r a 
sanoo: Nouse ja käy oikeut ta vuor ten kanssa, ja kukkula t 
kuulkoot sinun äänesi. Kuulkaa Her ran oikeudenkäyntiä, te 
iäti kestävät , maan perus tukse t ; sillä oikeudenkäynti on Herra l la 
kansaansa vastaan, ja Israelin kanssa hän käy tuomiolle: 

»'Minun kansani, mitä minä olen sinulle tehnyt, millä olen 
sinut väsyttänyt? Vastaa minulle! Minähän olen johda t t anu t 
sinut Egyptin maasta , vapahtanut sinut o r juuden pesästä; ja 
minä lähetin Mooseksen, Aaronin ja Mir jamin käymään sinun 
edelläsi. 

»Muista, kansani , mitä oli mielessä Baalakilla, Mooabin 
kuninkaal la , ja mi tä Bileam, Beorin poika, hänelle vastasi , 
Si t t imistä lähtien Gilgaliin asti, e t tä käsittäisit Her ran vanhurs-
kaat teot '» (Miika 6: 1—5). 

Jumala jo ta me palvelemme on pitkämielinen; »hänen laupeu-
tensa ei ole loppunut» (Valit.v. 3: 22). Niin kauan kuin koetus-
aikaa on kestänyt , hänen Henkensä on har taas t i pyytänyt 
ihmisiä vas taanot tamaan e lämän lah jan . »Niin tot ta kuin minä 
elän, sanoo Herra , Herra , ei ole minulle mieleen juma la t toman 
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kuolema, vaan se, et tä jumala ton kääntyy t iel tänsä ja elää. 
Kääntykää, kääntykää pois pahoil ta teiltänne; ja minkä tähden 
te kuolisitte» (Hes. 33:11) . Saatanan erityisenä juonena on 
johtaa ihminen syntiin ja sit ten jä t tää hänet siihen avut tomana, 
to ivot tomana ja liian pelokkaana etsiäkseen anteeksiantoa. 
Mutta Jumala kutsuu: »Turvautukoon hän minun voimaani 
voidakseen tehdä rauhan minun kanssani; ja hän on tekevä 
rauhan minun kanssani» (Jes. 27: 5, engl. käänn. ) . Kris tuksessa 
on huolehdi t tu kaikesta ja t a r j o t t u kaikki mahdoll inen rohkaisu. 

Juudan ja Israelin luopumuksen aikoina monet kyselivät: 
»Mitä tuoden minä voisin käydä Her ran eteen, k u m a r t u a 
korkeuden Jumalan eteen? Käynkö hänen eteensä tuoden poltto-
uhre ja , vuodenvanhoja vasikoita? Ovatko Herral le mieleen 
tuhannet oinaat, kymmenet tuhanne t öljyvirrat?» Vastaus on 
selvä: »Hän on i lmoit tanut sinulle, ihminen, mikä hyvä on; ja 
mitä muu ta Her ra sinulta vaatii, kuin et tä teet sitä, mikä oikein 
on, rakas ta t laupeut ta ja vaellat nöyräst i Jumalas i edessä» 
(Miika 6: 6—8). 

Korostaessaan käytännöllisen jumal isuuden arvoa profee t ta 
vain ker tas i sitä neuvoa, joka oli annet tu Israelille vuosisatoja 
aikaisemmin. Kun he olivat käymässä sisälle Luvat tuun maahan , 
oli Mooses välit tänyt heille He r r an sanan: »Ja nyt, Israel , mi tä 
Her ra , sinun Jumalasi , sinulta muu ta vaatii, kuin et tä pelkäät 
Herraa , s inun Jumalaasi , et tä aina vaellat hänen tei tänsä ja 
rakas ta t häntä , ja e t tä palvelet Her raa , sinun Jumalaas i , kaikesta 
sydämestäsi ja kaikesta sielustasi, noudat taen H e r r a n käskyjä 
ja säädöksiä, jo tka minä sinulle t änä päivänä annan, e t tä menes-
tyisit» (5Moos . 10: 12,13). Ajasta toiseen Her ran palvelijat 
toistelivat näitä neuvoja niille, jo tka olivat vaarassa langeta 
muodoll isuuteen ja unohtaa armelia isuuden osoi t tamisen. Ja 
kun m u u a n lainoppinut tuli Kris tuksel ta i tseltään kysymään 
t ämän maisen toiminnan aikana: »Opettaja, mikä on suur in 
käsky laissa?» niin Jeesus vastasi hänelle: » 'Rakasta Herraa , 
sinun Jumalaasi , kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja 
kaikesta mielestäsi. ' Tämä on suur in ja ens immäinen käsky. 
Toinen, t ämän vertainen, on: 'Rakasta lähimmäistäsi ni inkuin 
itseäsi. ' Näissä kahdessa käskyssä r i ippuu kaikki laki ja 
profeetat» (Matt . 22: 36—40). 
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Meidän tulisi p i tää näitä p rofee t to jen ja itse Mestarin selviä 
l ausunto ja Jumalan äänenä jokaiselle sielulle. Meidän tulisi aina 
t i laisuuden tullen osoit taa armel ia isuut ta , huomaavaisuut ta ja 
kristi l l istä kohtel iaisuutta rasi t tuneil le ja masentuneille. Ellem-
me voi tehdä muuta , niin voimme ainakin puhua rohkaisevast i 
ja toivoa herät täväst i niille, jo tka eivät tunne Jumalaa ja joi ta 
voidaan helpoimmin lähestyä myötä tunnon ja rakkauden tietä. 

Niille, jo tka näin ot tavat vaar in t i laisuuksista tuot taakseen 
toisille iloa ja s iunausta, anne taan runsai ta ja yltäkylläisiä 
lupauksia . »Jos tar i tset e lannostasi isoavalle ja ravitset vaivatun 
sielun, niin valkeus koit taa sinulle pimeydessä, ja sinun pilkko-
pimeäsi on oleva niinkuin keskipäivä. Ja Her ra johda t taa sinua 
alati ja ravitsee sinun sielusi kuivissa erämaissa; hän vahvistaa 
sinun luusi, ja sinä olet oleva ni inkuin runsaast i kas te l tu 
puu ta rha , niinkuin lähde, jos ta vesi ei koskaan puutu» (Jes. 58: 
1 0 , 1 1 ) . 

Aahaan epä jumalanpa lve lus , jo ta hän har jo i t t i p rofee t to jen 
vakavista vetoomuksista väl i t tämät tä , saattoi johtaa vain yhteen 
tulokseen: »Herran viha on kohdannut Juudaa ja Jerusalemia, 
ja hän on tehnyt heidät kauhuksi , hämmästykseks i ja pilkaksi» 
(2 Aikak. 29: 8). Val takunta rappeutu i nopeasti , ja siihen tunkeu-
tuvat so ta joukot uhkasivat pian koko sen olemassaoloa. »Resin, 
Aramin kuningas, ja Pekah, Remal jan poika, Israelin kuningas, 
lähtivät Jerusalemiin sot imaan. Ja he saartoivat Aahaan» (2 Kun. 
16: 5) . 

Jos Aahas ja hänen päämiehensä olisivat olleet Korke imman 
tosi palvelijoita, ei heidän olisi ta rv innut pelätä tuota luonno-
tonta l i i t toutumaa, johon oli ryhdytty heitä vastaan. Mut ta 
ja tkuval la synninteollaan he olivat menet täneet voimansa. Ja 
koska he pelkäsivät tavat tomast i loukatun Jumalan rangaistus-
tuomioi ta , »niin kuninkaan ja hänen kansansa sydän vapisi, 
ni inkuin metsän puut vapisevat tuulessa» (Jes. 7 :2 ) . Tässä 
kriisissä Jesajal le tuli H e r r a n sana, joka kehott i häntä mene-
m ä ä n Aahasta vastaan ja sanomaan: 

»Ole varuillasi ja pysy rauhall isena, älä pelkää, ä lköönkä 
sydämesi säikkykö. Koska Aram, E f r a i m ja Remal jan poika 
ovat hankkineet pahaa sinua vas taan sanoen: 'Lähtekäämme 
Juudaa vastaan, t äy t t äkäämme se kauhulla, va l la tkaamme se 
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i tsellemme ja a se t t akaamme sinne [kuningas] ' niin sanoo 
Herra , H e r r a näin: Ei se onnistu, eikä se tapahdu.» Profeet ta 
julisti, e t tä sekä Israelin val takunta et tä Aram kukistuisivat 
pian. »Ellette usko», hän sanoi lopuksi, »niin ette kestä» ( jakeet 
4—7,9). 

Koko Juudan val takunnalle olisi ollut onneksi, jos Aahas olisi 
vas taanot tanut t ä m ä n taivaan sanomana. Mut ta hän halusi 
mie luummin turvautua lihan käsivarteen ja pyysi apua paka-
noilta. Epätoivoissaan hän lähetti Tiglat-Pileserille, Assyrian 
kuninkaalle, t ämän sanan: »Minä olen sinun palvelijasi ja s inun 
poikasi. Tule ja pelasta minu t Aramin kuninkaan ja Israelin 
kuninkaan käsistä; he ovat hyökänneet minun kimppuuni» 
(2 Kun. 16: 7). Pyyntönsä mukana kuningas lähetti runsai ta lah-
jo ja aa r rekammiois taan ja H e r r a n temppelistä . 

Kuningas Aahas sai pyytämäänsä apua ja hetken huojen-
nuksen, m u t t a mi tä se maksoikaan Juudalle! Annettu tervehdys-
lahja herä t t i Assyrian kateuden, ja pian tuo petollinen kansa-
kunta uhkasi kukis taa ja ryöstää Juudan . Aahas ja hänen 
onnet tomat alamaisensa saivat nyt pelätä joutuvansa kokonaan 
julmien assyrialaisten käsiin. 

»Herra nöyryytti Juudaa» sen ja tkuvan syntisyyden vuoksi. 
Tämänkään kur i tuksen aikana ei Aahas ka tunut vaan oli 
»edelleen uskoton Her raa kohtaan» ja »uhrasi Damaskon 
jumalille». »Koska Aramin kuningasten jumala t ovat aut taneet 
heitä», hän sanoi, »uhraan minäkin niille, et tä ne minuakin 
auttaisivat» (2 Aikak. 28: 19,22,23). 

Hal l i tuskautensa loppuaikana tuo luopiokuningas sulki 
temppelin ovet ja lakkaut t i pyhät uhripalvelukset . Alttarin 
edessä palaneet lamput sammutet t i in , eikä kansan syntien 
sovitukseksi enää suor i te t tu uhre ja . Enää ei sulotuoksuinen 
sui tsutus kohonnut korkeuteen aamu- ja i l tauhrin aikana. Pois-
tu t tuaan Jumalan temppelin pihoilta ja luki t tuaan lujast i sen 
ovet tuon juma la t toman kaupungin asukkaat pystytt ivät 
julkeasti pakana jumal ien palvonta-alt tareita kaikkialle Jerusa-
lemin ka tu jen kulmauksi in . Pakanuus näytti saaneen riemu-
voiton; pimeyden vallat näytt ivät päässeen voitolle. 

Mutta Juudassa oli vielä muutamia , jo tka pysyivät uskollisina 
Herral le eivätkä suostuneet johdettaviksi epäjumalanpalveluk-
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seen. Näihin Jesa ja ja Miika sekä heidän toverinsa kiinnit t ivät 
toiveensa todetessaan sen rappiot i lan, mihin maa oli j ou tunu t 
Aahaan viimeisten vuosien aikana. Heidän pyhäkkönsä oli 
sul je t tu , mu t t a uskollisille vakuutet t i in: »Jumala on meidän 
kanssamme. — — Her ra Sebaot pi täkää pyhänä, hän tä te 
pe l jä tkää ja kauhistukaa. Ja hän on oleva pyhäkkö» (Jes. 8: 
10,13,14). 
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29. 

HISKIA 

Aahaan holt i t tomalle hallinnolle täysin vastakkainen uudis tus 
toimeenpanti in hänen poikansa menestyksekkään hal l i tuskauden 
aikana. Tul tuaan kuninkaaksi Hiskia päät t i tehdä kaiken voita-
vansa pelastaakseen Juudan siltä kohtalolta, jonka alaiseksi 
pohjo inen val takunta oli jou tumassa . Profeet tain sanomat eivät 
mi tenkään rohkaisseet puolinaisia toimenpitei tä. Uhkaavat 
rangais tus tuomiot voitiin vält tää vain tarmokkai l la uudistus-
toimilla. 

Tässä ahdingossa Hiskia osoit tautui ti lanteen vaat imaksi 
mieheksi. Tuskin hän oli noussut valtaistuimelle kun hän jo 
alkoi suunnitella ja panna toimeksi. Hän keskittyi ensin 
temppelipalvelusten palaut tamiseen ennalleen niin p i tkän laimin-
lyönnin jälkeen. Tähän työhön hän pyysi har taas t i avukseen niitä 
pappe ja ja leeviläisiä, jo tka olivat pysyneet uskollisina pyhälle 
kutsumuksel leen. Luot taen heidän uskolliseen tukeensa hän 
kertoi heille avoimesti, mi tä väli t tömiä ja kauaskantois ia uudis-
tuksia hän halusi a ikaansaada. »Meidän i sämme ovat olleet 
uskottomia», hän tunnust i , »ja tehneet sitä, mikä on pahaa 
Herran , meidän Jumalamme, silmissä, ja hyl jänneet hänet . 

He käänsivät kasvonsa pois Her ran asumuksesta . Nyt minä 
aion tehdä liiton Her ran , Israelin Jumalan , kanssa, e t tä hänen 
vihansa hehku kääntyisi meistä pois» (2 Aikak. 29: 6 ,10) . 

Muutamin hyvin valituin sanoin kuningas ker tasi vallitsevan 
ti lanteen — temppeli oli su l je t tu ja kaikki sen alueen palvelukset 
lakkautet tu . Räikeää epä jumala in palvontaa har jo i te t t i in kau-
pungin kaduilla ja kaikkialla val takunnassa. Suuret joukot olivat 
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luopuneet Jumalas ta , vaikka olisivat saat taneet pysyä uskol-
lisina, jos Juudan päämiehet olisivat olleet heille hyvänä esimerk-
kinä. Val takunta oli r appeu tunut ja menet tänyt maineensa ympä-
röivien kansojen silmissä. Pohjoinen val takunta oli sä rkymässä 
pirstaleiksi . Monet oli miekka kaa tanu t , ja pa l jon väkeä oli jo 
viety vankeuteen. Pian Israel joutuis i kokonaan assyrialaisten 
käsiin ja kärsisi täydellisen häviön. Juuda saisi varmas t i osak-
seen s aman kohtalon, ellei Jumala toimisi voimallisesti valitse-
miensa edusta j ien välityksellä. 

Hiskia vetosi suoraan pappeihin saadakseen heidät kanssaan 
yhteistoimin suor i t tamaan vä l t t ämät tömät uudis tukset . »Älkää 
siis», hän varoit t i heitä, »olko leväperäisiä, sillä teidät H e r r a on 
valinnut seisomaan hänen edessänsä ja palvelemaan häntä , 
o lemaan hänen palveli jansa ja su i t su t tamaan hänelle.» »Pyhit-
täytykää nyt ja pyhi t täkää Her ran , isienne Jumalan, temppeli» 
( jakeet 11,5). 

Nyt oli toimittava nopeasti . Papi t aloittivat heti. Varmistut-
tuaan ensin niiden yhteistyöstä, jo tka eivät olleet mukana tässä 
kokouksessa , he ryhtyivät innokkaast i puhdis tamaan ja pyhittä-
m ä ä n temppeliä. Koska se oli ollut vuosikaudet häväistynä ja 
laiminlyötynä, ei heidän työnsä su junu t i lman monia vaikeuksia, 
m u t t a papi t ja leeviläiset uuras t iva t väsymättä, ja ihmeen pian 
he saat toivatkin i lmoittaa suor i t taneensa tehtävän. Temppel in 
ovet oli k o r j a t t u ja avattu, pyhät ast iat oli keräilty kokoon ja 
pan tu paikoilleen, ja kaikki oli valmiina pyhäkköpalvelusten 
uudelleen aloi t tamista varten. 

Ens immäisessä uhripalveluksessa kaupungin päämiehet yhtyi-
vät kuningas Hiskian sekä pappien ja leeviläisten kanssa 
anomaan koko kansan syntien anteeksiantoa. Synt iuhr i t 
asetet t i in alttarille, ja papi t toimit t ivat »koko Israelille sovituk-
sen. Kun uhraaminen oli päät tynyt , polvistuivat kuningas 
ja kaikki, jo tka olivat hänen kanssaan saapuvilla, kumar t aen 
rukoilemaan.» Kiitoksen ja ylistyksen äänet kiirivät jälleen 
temppel in pihoilla. Ilomielin lauletti in Daavidin ja Aasafin 
psa lmeja jumalanpalveluksen osanot ta j ien havaitessa vapautu-
vansa synnin ja luopumuksen or juudes ta . »Hiskia ja kaikki 
kansa iloitsivat siitä, mitä Jumala oli kansalle valmistanut , sillä 
se oli t apah tunu t äkisti» ( jakeet 24, 29, 36). 

[ 3 3 2 - 3 3 3 ] 2 3 1 



Profeetat ja kuninkaat 

Jumala oli todellakin tehnyt Juudan päämiehet sydämel tään 
halukkaiksi ryhtymään t a rmokkaan uudistusl i ikkeen johtoon, 
jot ta luopumuksen vir taus saataisiin pysäytetyksi. Hän oli lähet-
tänyt valitulle kansalleen vakavan ve toomussanoman toisensa 
jälkeen. Israelin kymmenen heimoa olivat väheksyneet näi tä 
sanomia ja to r junee t ne joutuen näin vihollisen valtaan. Mutta 
Juudassa oli jäl jellä melkoinen jäännös, ja tälle profee ta t 
esittivät ja tkuvia vetoomuksiaan. Jesa jan kehotus kuului: 
»Palatkaa, te israelilaiset, hänen tykönsä, jos ta olette niin kaus 
luopuneet» (Jes. 31: 6). Ja Miika julisti luottavasti : »Minä panen 
toivoni Her raan , odotan pelastukseni Jumalaa: minun Jumalan i 
on minua kuuleva. Älkää iloitko, minun viholliseni minus ta : 
jos minä olen langennut, niin minä nousen; jos is tun pimeydessä, 
on H e r r a minun valkeuteni. Minä tahdon kantaa H e r r a n vihaa, 
sillä minä olen tehnyt syntiä hän tä vastaan, siihen asti et tä hän 
minun asiani to imit taa ja hankkii minulle oikeuden. Hän tuo 
minut valkeuteen, minä saan nähdä hänen vanhurskautensa» 
(Miika 7: 7—9). Nämä ja toiset samankal ta ise t sanomat ilmaisi-
vat, e t tä Jumala oli valmis an tamaan anteeksi ja hyväksymään 
ne, jo tka koko sydämestään kääntyivät hänen puoleensa. Ne 
olivat antaneet toivoa monelle masentuneelle niinä synkkinä 
vuosina, jolloin temppelin ovet pysyivät sul je t tuina. Nyt kun 
joh ta ja t ryhtyivät to imeenpanemaan uudis tusta , oli synnin 
o r juudes ta väsynyt kansan joukko valmis yhtymään siihen. 

Raamatun profeetall iset k i r jo i tukset ta r jos ivat suurenmois ta 
rohkaisua niille, jo tka tulivat temppelin alueelle e ts imään 
anteeksiantoa ja uud i s t amaan uskoll isuuden lupauksensa Her-
ralle. Mooses oli koko Israelin kuullen lausunut vakavia varoi-
tuksia epäjumalanpalvelus ta vastaan, mu t t a niitä seuranneet 
ennustukset kertoivat , e t tä Jumala oli halukas kuulemaan ja 
an tamaan anteeksi niille, jo tka luopumuksen aikana etsisivät 
häntä kaikesta sydämestään. »Kun olet ahdistuksessa», oli 
Mooses sanonut , »niin sinä pa la ja t Her ran , s inun Jumalasi , tykö 
ja kuulet hänen ääntänsä . Sillä Her ra , sinun Jumalasi , on laupias 
Jumala . Hän ei jä tä s inua eikä huku ta sinua; hän ei unhota 
sinun isiesi kanssa tekemäänsä liittoa, jonka hän on heille valalla 
vahvistanut» (5 Moos. 4: 30,31). 

Sen temppelin vihkiäisissä, jonka palveluksia Hiskia apulaisi-
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neen oli nyt aset tamassa ennalleen, Salomo oli lausunut profee-
tallisessa rukouksessaan: »Jos vihollinen voittaa sinun kansas i 
Israelin, sentähden että he ovat tehneet syntiä sinua vastaan, 
m u t t a he pala javat sinun tykösi, kii t tävät sinun nimeäsi, rukoi-
levat sinua ja anovat sinulta a rmoa tässä temppelissä, niin kuule 
taivaasta ja anna anteeksi kansas i Israelin synti» (1 Kun. 8: 33, 
34). T ä m ä rukous oli saanut jumalall isen hyväksymisen sinetin, 
sillä sen päätyt tyä oli tuli langennut taivaasta ku lu t t amaan 
pol t touhr in ja teurasuhr i t , ja He r r an k i rkkaus oli täyt tänyt 
temppelin (ks. 2 Aikak. 7: 1). Yöllä Her ra oli i lmestynyt Salo-
molle ja sanonut hänelle, e t tä hänen rukouksensa oli kuul tu ja 
et tä ne, jo tka tulisivat sinne rukoi lemaan, saisivat a rmon . 
Armossaan Her ra vielä vakuut t i : »[Jos] minun kansani , joka 
on ote t tu minun nimiini, nöyrtyy, ja he rukoilevat ja etsivät 
minun kasvojani ja pala javat pahoil ta teiltänsä, niin minä kuulen 
taivaasta ja annan anteeksi heidän syntinsä ja teen heidän 
maansa jälleen terveeksi» ( jae 14). 

Nämä lupaukset täyttyivät runsa in määr in Hiskian uudistus-
toimien aikana. 

Temppel in puhdis taminen merki ts i hyvää alkua sitä seuran-
neelle laa jemmal le liikkeelle, johon sekä Israel et tä J u u d a 
osallistuivat. Hiskia halusi innokkaast i saada temppelipalve-
lukset todella siunaukseksi kansalle ja päät t i koota israelilaiset 
jälleen ikivanhan tavan m u k a a n viet tämään pääsiäis juhlaa 
yhdessä. 

Pääsiäistä ei moneen vuoteen ollut vietetty kansall isena 
juhlana. Val takunnan j akau tuminen Salomon hal l i tuskauden 
jälkeen oli saanut sen t u n t u m a a n epäkäytännölliseltä. Mut ta 
kymmenen heimon kokemat hirvi t tävät rangais tus tuomiot olivat 
herä t täneet muutamien sydämessä halun johonkin pa rempaan , 
ja p rofee t to jen sytyttävät sanomat tekivät osaltaan vaikutuk-
sensa. Kuninkaan lähetit veivät kaikkialle kutsua Jerusa lemin 
pääsiäisjuhlille, »kaupungista kaupunki in Ef ra imin ja Manassen 
maassa ja aina Sebuloniin saakka». Ystävällisen kutsun es i t tä jä t 
saivat yleensä kieltävän vastauksen. Ka tumat tomat suhtautuivat 
siihen väl inpi tämättömäst i , m u t t a oli niitäkin, joka halusivat 
innokkaast i pääs tä pa remmin selville Jumalan tahdosta; »muuta-
mat nöyrtyivät ja tulivat Jerusalemiin» (2 Aikak. 30: 10,11). 
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Profeetat ja kuninkaat 

Juudassa kutsu hyväksyttiin varsin yleisesti, sillä siellä 
»vaikutti Jumalan käsi, ja hän antoi heille yksimielisen sydämen 
tekemään, mitä kuningas ja päämiehet olivat käskeneet» 
— Jumalan tahdon mukaisesti , jonka profeeta t olivat ilmoitta-
neet ( jae 12). 

Tilaisuus oli er i t täin hyödyllinen kaikelle kansalle, joka oli 
kokoontunut paikalle. Pyhyyden häpäisynä olleilta kaupungin 
kaduil ta poistett i in epäjumal ien al t tari t , jo tka sinne oli pysty-
tetty Aahaan aikana. Määrä t tynä päivänä vietettiin pääsiäistä, 
ja koko viikon a j a n kansa uhras i yhteysuhreja ja sai leeviläisiltä 
päivittäin opetusta Her r an tahdosta , jo ta heidän tuli noudat taa . 
Ne jo tka olivat sydämestään valmistautuneet e ts imään Jumalaa , 
saivat anteeksi syntinsä. Suuri ilo valtasi kaiken kansan, joka 
osallistui jumalanpalvelukseen. »Ja leeviläiset ja papi t ylistivät 
joka päivä Her r aa voimakkail la soittimilla» ( jakeet 22,21). 
Kaikki halusivat yhdessä ylistää Häntä , joka oli osoi t tautunut 
niin laupiaaksi ja armolliseksi. 

Pääsiäiseen tavallisesti vara t tu viikko kului aivan liian pian, 
ja niin päätet t i in ja tkaa juhlaa vielä viikolla ja tu tus tua täydel-
l isemmin Her ran tiehen. Opettavat papit jatkoivat lain k i r j an 
seli t tämistä. Kansaa kokoontui joka päivä temppeli in k i i t tämään 
ja yl is tämään, ja kun tuo suuri kokous lähestyi loppuaan, oli 
ilmeistä et tä Jumala oli aivan ihmeellisesti saanut hänes tä 
luopuneen Juudan kään tymään ja epäjumalanpalveluksen hyöky-
aallon pysähtymään, ennen kuin se ehti pyyhkäistä kaiken 
tieltään. Profeeta t eivät olleet tu rhaan julistaneet vakavia varoi-
tuksiaan. »Ja Jerusalemissa oli ilo suuri , sillä Israelin kuninkaan 
Salomon, Daavidin pojan , a jo is ta asti ei sellaista ollut tapah-
tunut Jerusalemissa» ( jae 26). 

Sit ten oli jumalanpalvel i ja in aika palata kotiin. »Ja leeviläiset 
papit nousivat ja siunasivat kansan; ja heidän äänensä tuli 
kuulluksi, ja heidän rukouksensa tuli Her ran pyhään asumuk-
seen, taivaaseen» ( jae 27). Jumala oli hyväksynyt ne, jo tka 
mur tune in mielin olivat tunnustaneet syntinsä ja päät täväst i 
kääntyneet anomaan hänel tä anteeksiantoa ja apua. 

Nyt oli vielä m u u a n tä rkeä tehtävä, johon kotiin palaavien 
oli aktiivisesti osall istuttava, ja t ämän työn suor i t taminen 
ilmaisi, miten aitoa to imeenpantu uudis tus oli. Raama t tu sanoo 
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siitä: T ä m ä n jälkeen »lähtivät kaikki saapuvilla olevat israeli-
laiset Juudan kaupunkeihin ja murskas iva t patsaat , hakkasivat 
m a a h a n asera-karsikot ja kukist ivat uhr ikukkula t ja a l t tar i t 
pe r inpoh j in koko Juudassa , Benjaminissa , Ef ra imissa ja Manas-
sessa. Si t ten kaikki israelilaiset palasivat kukin perintömaal-
lensa, kaupunkeihinsa» (2 Aikak. 31: 1). 

Hiskia apulaisineen pani toimeen useita eri uudis tuksia kohen-
taakseen val takunnan hengellistä ja ajal l ista asemaa. »Koko 
Juudassa» kuningas »teki sitä, mikä oli hyvää, oikeata ja to t ta 
Her ran , hänen Jumalansa , edessä. Ja kaiken, mihin hän ryhtyi, 

hän teki kaikesta sydämestänsä , ja hän menestyi.» »Hän 
turvasi Her raan , Israelin Jumalaan eikä luopunut hänestä , 
vaan noudat t i hänen käskyjänsä , jo tka Her ra oli an tanu t 
Moosekselle. Niin Her ra oli hänen kanssansa; hän menestyi» 
( jakeet 20,21; 2 Kun. 18: 5—7). 

Hiskian hall i tuskaudella saatiin kokea ihmeellistä kaitsel-
muksen johdatus ta , mikä osoitti e t tä Israelin Jumala oli 
kansansa kanssa. Sen jälkeen kun assyrialaisten onnistui hänen 
hal l i tuksensa alkupuolella valloittaa Samaria ja ha jo t t aa kym-
menen heimon p i rs to t tu j äännös kansojen sekaan, alkoivat 
monet epäillä heprealais ten Jumalan voimaa. Menestystensä 
rohkaisemina niiniveläiset olivat jo kauan sit ten hyl jänneet 
Joonan sanoman ja ryhtyneet u h m a t e n vas tus tamaan taivaan 
suunnitelmia. Muutaman vuoden kulu t tua Samar ian kukistumi-
sesta voittoisat joukot i lmaantuivat uudelleen Palesti inaan ja 
suuntasivat tällä ker taa hyökkäyksensä Juudan va rus t e t tu j a 
kaupunke ja vastaan saaden jonkin verran menestystäkin. Mut ta 
heidän val takuntansa muissa osissa syntyneet vaikeudet saivat 
heidät si t ten vetäytymään pois joksikin aikaa. Vasta joi takin 
vuosia myöhemmin, Hiskian hall i tuksen lopulla, saisivat maail-
man kansakunna t nähdä, tulisivatko pakanain jumala t lopulta 
voi t tamaan. 
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30. 

BAABELIN 
KUNINKAAN 

LÄHETTILÄÄT 

Kesken menestyksell istä hal l i tuskaut taan kuningas Hiskia 
sairastui äkkiä vakavasti . H ä n »oli kuolemaisillaan» eikä ihmis-
voimista ollut enää apua. Lopulta toivon r ippeetkin näytt ivät 
häviävän, kun profee t ta Jeremia toi hänelle sanoman: »Näin 
sanoo Her ra : Toimita talosi; sillä sinä kuolet e tkä enää parane» 
(Jes. 38: 1). 

Tulevaisuus näytt i täysin synkältä, mu t t a kuningas saattoi 
silti rukoilla Häntä , jonka hän siihen asti oli kokenut olevan 
»meidän tu rvamme ja väkevyytemme, apumme hädässä aivan 
vahva» (Ps. 46:2) . Ja »niin hän käänsi kasvonsa seinään päin 
ja rukoili Her raa sanoen: 'Oi Her ra , muis ta , kuinka minä olen 
vaeltanut s inun edessäsi uskollisesti ja ehyellä sydämellä ja 
tehnyt sitä, mikä on hyvää sinun silmissäsi! ' Ja Hiskia itki 
katkerast i» (2 Kun. 20: 2, 3). 

Daavidin jälkeen ei yksikään hallitseva kuningas ollut siinä 
määr in kuin Hiskia vahvistanut Jumalan val takuntaa luopu-
muksen ja masennuksen aikana. Kuoleva hall i tsi ja oli palvellut 
Jumalaansa uskollisesti ja lu j i t tanut kansan luo t tamus ta 
Her raan heidän yl impänä Hall i ts i janaan. Hän saat toi nyt 
rukoilla Daavidin tavoin: 

»Salli minun rukoukseni tulla kasvojesi eteen, 
kallista korvasi minun huutoni puoleen. 
Sillä minun sieluni on kärs imyksis tä kylläinen, 
ja minun elämäni on lähellä tuonelaa.» 

Ps. 88: 3,4. 
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»Sillä sinä olet minun toivoni, Her ra , Herra , 
minun turvani hamas ta nuoruudes tani . 
Sinä olet minun tukeni syntymästäni saakka, 
älä hylkää minua, kun voimani loppuu. 
Jumala , älä ole minusta kaukana , 
Jumalani , r iennä minun avukseni. 
Älä, Jumala , minua hylkää 
niin minä jul is tan sinun käsivartesi voimaa 
nousevalle polvelle, s inun väkevyyttäsi 
kaikille vielä tuleville.» 

Ps. 71: 5 ,6 ,9 , 12,18. 

Hän, jonka laupeus »ei ole loppunut» (Välit.v. 3: 22), kuuli 
palveli jansa rukouksen. »Jesaja ei ollut vielä lähtenyt keskim-
mäisel tä esipihalta, kun hänelle tuli t ämä Her ran sana: 'Palaja 
takaisin ja sano Hiskialle, minun kansani ruhtinaalle: »Näin 
sanoo Her ra , sinun isäsi Daavidin Jumala : Minä olen kuul lut 
s inun rukouksesi , olen nähnyt s inun kyyneleesi. Katso, minä 
pa r annan sinut: jo kolmantena päivänä sinä menet H e r r a n 
temppeli in. Ja minä lisään sinulle ikää viisitoista vuotta. Ja minä 
pelastan sinut ja t ämän kaupungin Assurin kuninkaan käsistä . 
Minä var je len tä tä kaupunkia itseni tähden ja palveli jani 
Daavidin tähden»'» (2 Kun. 20: 4—6). 

I loissaan profee t ta palasi i lmoi t tamaan nämä vakuut tavat ja 
toivoa herä t tävät sanat. J e sa j an ohjeen mukaan oli k ipeän 
paikan päälle pantava vi ikunakakku, ja kuninkaalle hän esit t i 
s anoman Jumalan a rmos ta ja huolenpidosta. 

Samoin kuin Mooses Midianin maassa , Gideon taivaallisen 
sanansaa t t a j an edessä ja Elisa vähän ennen mestar insa taivaa-
seen o t tamis ta pyysi Hiskiakin jo takin merkkiä siitä, e t tä 
sanoma oli taivaasta. »Mikä on merkkinä», hän kysyi profeeta l ta , 
»siitä, e t tä Her ra on parantava minut , niin että minä ko lmantena 
päivänä voin mennä Her ran temppeliin?» 

»Tämä on oleva sinulle merkkinä», vastasi profeet ta , »siitä, 
et tä H e r r a tekee, mitä hän on sanonut : va r jo kulkee kymmenen 
as te t ta eteenpäin tahi siirtyy kymmenen astet ta takaisin.» 
»Varjon on helppo pidetä kymmenen astetta», vastasi Hiskia. 
»Ei, vaan siirtyköön va r jo takaisin kymmenen astetta.» 
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Profeetat ja kuninkaat 

Vain Jumala saattoi suoranaisella asiaan puut tumise l laan 
siir tää aurinkokellon var joa kymmenen as te t ta taaksepäin, ja 
sen tuli olla Hiskialle merkkinä siitä, että Her ra oli kuullut hänen 
rukouksensa . Niinpä »profeetta Jesa ja huusi Her raa , ja hän 
antoi va r jon Aahaan aurinkokellossa siirtyä takaisin kymmenen 
astet ta, jo tka se oli jo laskeutunut» ( jakeet 8—11). 

Päästyään näin jälleen voimiinsa Juudan kuningas tunnus t i 
laulun sanoin Her ran a rmoteot ja vannoi palvelevansa auliisti 
koko loppuikänsä kuningasten Kuningasta . Jumala oli kohdellut 
häntä säälivästi, ja hän tunnust i sen niin kiitollisena, et tä se 
sopii innostavaksi esimerkiksi kaikille, jo tka haluavat viettää 
vuotensa Luojansa kunniaksi . 

»Minä sanoin: 
Kesken rauhall is ten päivieni 
minun on mentävä tuonelan porteis ta; 
jäljellä olevat vuoteni on minul ta riistetty pois. 

Minä sanoin: 
En saa minä enää nähdä Herraa , Her raa elävien maassa , 
en enää ihmisiä katsella manalan asukasten joukossa . 

Minun ma jan i pure taan ja viedään minulta pois 
niinkuin paimenen telt ta; 
olen ku tonut loppuun elämäni, 
ni inkuin kankur i kankaansa , 
minu t leikataan irti lo imentutkaimista . 

Ennenkuin päivä yöksi muu t tuu , sinä teet minus ta lopun. 
Minä viihdyttelin itseäni a a m u u n asti — 
niinkuin lei jona hän m u r s k a a kaikki minun luuni; 
ennenkuin päivä yöksi muu t tuu , sinä teet minus ta lopun. 

Niinkuin pääskynen, niinkuin kurk i minä kuikutan , 
minä k u j e r r a n kuin kyyhkynen; 
hiueten katsovat minun silmäni korkeuteen: 
Her ra , minulla on ahdistus, puolus ta minua. 

Mitä nyt sanonkaan? 
Hän lupasi minulle ja täytt i myös: 
minä vaellan hil jaisesti kaikki e lämäni vuodet 
sieluni murheen tähden. 
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Herra , tämänkal ta iset ovat elämäksi , 
ja niissä on koko minun henkeni elämä. 
Sinä teet minut terveeksi; anna minun elää. 

Katso, onneksi muut tu i minulle ka tkera murhe : 
sinä rakast i t minun sieluani, 
nost i t sen kadotuksen kuopas ta , 
sillä sinä heitit kaikki minun syntini selkäsi taa. 

Sillä ei tuonela sinua kiitä, 
ei kuolema sinua ylistä; 
eivät hau taan vaipuneet pane s inun totuuteesi toivoansa. 

Elävät , elävät sinua kii t tävät, 
ni inkuin minä tänä päivänä; 
isä i lmoit taa lapsillensa sinun totuutesi . 

H e r r a on minun aut ta jan i . 
Minun kanteleeni soi t toja so i t t akaamme 
kaikkina el inpäivinämme H e r r a n temppelissä.» 

Jes. 38: 10—20. 

Tigris- ja Eufra t -v i r ran hedelmöit tämil lä tasangoilla asui 
Assyrian alaisuudessa muinainen kansa , joka ker ran oli kohoava 
maailmanvallaksi . Sen joukossa oli viisaita miehiä, jo tka tutkivat 
ahkeras t i tähti t iedettä, ja he hämmästy ivä t kovin havai tessaan 
aurinkokel lon va r jon siirtyneen kymmenen astet ta takaisin päin. 
Kun heidän kuninkaansa Merodak-Baladan sai kuulla, e t tä t ä m ä 
ihmeteko oli annet tu Juudan kuninkaal le merkiksi siitä, e t tä 
taivaan Jumala oli lisännyt tälle elinvuosia, hän lähetti ma tkaan 
lähett i läi tä onnit te lemaan Hiskiaa paran tumises ta ja saamaan , 
mikäli mahdoll is ta , l isätietoja Jumalas ta , joka kykeni suorit ta-
maan moisen ihmeen. 

Hiskia sai näiden kaukaisen m a a n hall i tsi jan luota tulleiden 
lähett i läiden käynnistä hyvän t i laisuuden ylistää elävää Jumalaa . 
Miten helppoa hänen olisikaan ollut ker toa heille Jumalas ta , 
koko luomakunnan ylläpitäjästä, joka niin suosiollisesti oli 
jä t tänyt hänet henkiin kaiken m u u n toivon pettäessä! Mitä 
merki t täviä muutoks ia olisikaan t apah tunu t , jos nämä Kaldean 
tasangoil ta tulleet to tuuden ets i jä t olisi johdet tu t unnus t amaan 
elävä Jumala korke immaksi Valtiaaksi! 
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Mutta ylpeys ja tu rhamaisuus valtasivat Hiskian mielen, ja 
t ämä i t sekorotuksen mieliala sai hänet t uomaan ahnaiden 
silmien katseltaviksi ne aarteet , joilla Jumala oli r ikas tu t tanut 
kansaansa . Kuningas »näytti heille varastohuoneensa, hopean 
ja kullan, ha jua ineet ja kalliin öljyn ja koko asehuoneensa ja 
kaikki, mi tä hänen aar rekammioissansa oli. Ei ollut mi tään 
Hiskian talossa eikä koko hänen val takunnassaan, mi tä hän ei 
olisi heille näyttänyt» (Jes. 39: 2). Hän ei tehnyt tä tä kirkastaak-
seen Jumalaa vaan korot taakseen i tseään ulkomais ten ruhtinai-
den si lmissä/ Hän ei pysähtynyt a ja t te lemaan, e t tä nämä miehet 
olivat mahtavan kansakunnan edusta j ia , jotka eivät sydämestään 
pelänneet eivätkä rakas taneet Jumalaa , ja e t tä hänen oli sopi-
maton ta näyt tää heille luottamuksell isest i oman maansa ajallisia 
r ikkauksia . 

Lähettiläiden käynnillä Hiskian luona koeteltiin hänen kiitolli-
suut taan ja hurskau t t aan . Raamat tu mainitsee tästä: »Niinpä 
Jumala a inoastaan koetellakseen häntä ja tullakseen tun temaan 
kaiken, mi tä hänen sydämessään oli, jä t t i hänet Baabelin ruhti-
nasten lähetti läiden valtaan, jo tka olivat lähetetyt hänen luok-
seen t ieduste lemaan ihmettä , joka oli t apah tunu t maassa» 
(2 Aikak. 32: 31). Jos Hiskia olisi käyttänyt t ämän saamansa 
t i laisuuden todis taakseen Israelin Jumalan voimasta, hyvyydestä 
ja a rmahtavaisuudes ta , olisi lähettiläiden selostus ma tkas t aan 
vaikut tanut pimeyden läpi tunkevan valon tavoin. Mutta hän 
koro t tau tu i Her raa Sebaotiakin mahtavammaks i . Hän »ei 
palkinnut hyvää hyvällä, vaan hänen sydämensä ylpistyi» 
( jae 25). 

Miten tuhoisia olivatkaan t ämän menettelyn seuraukset! 
Jesajal le ilmoitettiin, et tä maahansa palanneet lähett i läät kertoi-
vat näkemis tään aar te is ta ja et tä Baabelin kuningas ja hänen 
neuvonanta jansa aikoivat r ikas tu t taa omaa maa taan Jerusalemin 
aarteilla. Hiskia oli pahoin tehnyt syntiä; »sentähden hänen ja 
Juudan ja Jerusalemin osaksi tuli viha» ( jae 25). 

»Mutta profee t ta Je sa ja tuli kuningas Hiskian tykö ja sanoi 
hänelle: 'Mitä nämä miehet ovat sanoneet, ja mis tä he ovat 
tulleet s inun tykösi? ' Hiskia vastasi: 'He ovat tulleet minun 
tyköni kaukaises ta maas ta , Baabelista. ' Hän sanoi: 'Mitä he ovat 
nähneet s inun talossasi? ' Hiskia vastasi: 'Kaiken, mi tä talossani 
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on, he ovat nähneet; aa r rekammiossan i ei ole mitään, mi tä en 
olisi heille näyttänyt. ' 

»Niin Jesa ja sanoi Hiskialle: 'Kuule Her ran Sebaotin sana: 
Katso, päivät tulevat, jolloin kaikki, mi tä sinun talossasi on ja 
mitä s inun isäsi ovat koonneet t ähän päivään asti, viedään pois 
Baabeliin; ei mi tään jää jäljelle, sanoo Herra . Ja s inun omia 
poikiasi, jo tka sinusta polveutuvat , jo tka sinulle syntyvät, 
viedään hovipalvelijoiksi Baabelin kuninkaan palatsiin. ' 

»Hiskia sanoi Jesajalle: 'Her ran sana, jonka olet puhunut , on 
hyvä'» (Jes. 39: 3—8). 

Kun Hiskia syvästi ka tuen »nöyrtyi sydämensä ylpeydestä, 
hän ja Jerusalemin asukkaat , e i H e r r a n viha kohdannut hei tä 
Hiskian päivinä» (2 Aikak. 32: 26). Mut ta pahan siemen oli tullut 
kylvetyksi, ja a ikanaan se nousisi oraalle ja kypsyisi hävityksen 
ja kärs imysten sadoksi. Jäljel lä olevina vuosinaan Juudan 
kuningas menestyisi huomat tavas t i , koska hän pyrki päät täväs t i 
hyvi t tämään tekemiään virheitä ja tuo t t amaan kunniaa palvo-
mansa Jumalan nimelle. Kui tenkin hänen uskonsa joutuis i 
kovalle koetukselle ja hän saisi oppia, että vain täysin H e r r a a n 
luot tamalla hän voisi toivoa saavansa voiton niistä pimeyden 
valloista, jo tka pyrkivät vehkeilyillään tuhoamaan hänet ja 
tyystin hävi t tämään hänen kansansa . 

Ker tomus siitä, miten Hiskia lähetti läiden käynnin a ikana 
pet t i saamansa luot tamuksen, sisältää kaikille tärkeän opetuk-
sen. Meidän tulisi nykyistä pa l jon enemmän puhua kallisarvoi-
sista kokemuks is tamme, Jumalan a rmos ta ja laupeudesta sekä 
Vapah ta jan rakkauden ve r ra t tomas ta syvällisyydestä. Kun 
Jumalan rakkaus täyt tää mielen ja sydämen, ei ole vaikea ker toa 
toisille oman hengellisen e lämän asioista. Suuret a ja tukse t , jalot 
pyrkimykset , selkeät käsitykset to tuudes ta , epäitsekkäät tarkoi-
tukset sekä hurskauden ja pyhyyden kaipuu ilmenevät sanoina, 
jo tka ilmaisevat sydämen aar teen luonteen. 

Ne joiden kanssa seurus te lemme päivästä toiseen, tarvi tsevat 
a p u a m m e ja oh jaus tamme. He voivat olla sellaisessa mielen-
tilassa, e t tä ajal laan lausut tu sana voi merki tä heille aivan 
ratkaisevaa apua. Sen päivän jälkeen emme ehkä milloinkaan 
enää tavoita heitä. Millainen on va ikutuksemme näihin matka-
kumppane ih imme? 

[ 3 4 6 - 3 4 8 ] 241 



Profeetat ja kuninkaat 

Jokaisella päivällä on omat tehtävänsä, jo tka meidän on 
suori tet tava. Joka päivä jä t tävät s anamme ja t ekomme vaiku-
tuksensa niihin, joiden kanssa olemme tekemisissä. Miten 
tä rkeää onkaan, e t tä panemme var t i jan suul lemme ja vartioit-
semme tarkoin askelei tamme! Vain yksi hillitön liike tai 
varomaton askel, ja jonkin väkevän kiusauksen kuohahtavat 
aallot saat tavat suistaa poloisen sielun lankeemuksen alamäkeen. 
E m m e voi enää pe ruu t t aa a ja tuksia , joita o lemme is tut taneet 
ihmisten mieleen. Jos ne ovat olleet pahoja , o lemme saat taneet 
panna liikkeelle pahuuden vyöryn, jota emme kykene pysäyt-
tämään. 

Jos taas au t amme es imerki l lämme toisia keh i t t ämään hyviä 
periaat tei ta , vahvis tamme heitä tekemään hyvää. He jä t tävät 
vuorostaan toisiin saman hyväätekevän vaikutuksen. Näin koi tuu 
va ikutuksemme sa to jen ja tuhansien avuksi. Kr is tuksen tosi 
seuraa ja lu j i t taa kaikkien niiden hyviä pyrkimyksiä , joiden 
kanssa hän jou tuu kosketuksiin. Epäuskoiselle ja paheelliselle 
maailmalle hän i lmentää Jumalan a rmon voimaa ja hänen 
luonteensa täydellisyyttä. 
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31. 

VAPAUTUS 
ASSYRIASTA 

Kun Assyrian joukot tunkeutuivat Juudaan ja maa oli suuressa 
vaarassa , näytt i siltä ettei mikään voisi pelastaa Jerusa lemia 
täydeltä tuholta . Tällöin Hiskia kutsui koolle val takuntansa 
joukot t o r j u m a a n j ä rkkymä t tömän urheas t i pakanall iset ahdis-
ta j ansa ja luot tamaan siihen, e t tä Her ra kykeni voimallaan 
vapau t t amaan kansansa. Hän rohkaisi Juudan miehiä: »Olkaa 
lu ja t ja rohkeat , älkää pe l jä tkö ä lkääkä arkai lko Assurin kunin-
gasta ja kaikkea joukkoa, joka on hänen kanssansa; sillä se, 
joka on meidän kanssamme, on suurempi kuin se, joka on hänen 
kanssansa . Hänen kanssansa on l ihan käsivarsi, mu t t a meidän 
kans samme on Herra , meidän Juma lamme, meitä au t t amassa 
ja meidän so t iamme sotimassa» (2 Aikak. 32: 7, 8). 

Hiskia ei suot ta puhunu t asioiden näin varmas ta loppu-
tuloksesta . Vaikka Jumala jonkin aikaa käyttikin pöyhkeää 
Assyriaa vihansa vitsana, jolla hän kuri t t i kansoja , ei se aina 
pysyisi vallitsevana (ks. Jes. 10: 5) . »Älä pelkää Assyria», 
oli H e r r a sanonut Jesa jan välityksellä joi takin vuosia aikaisem-
min Siionissa asuville. »Sillä lyhyt hetki vielä ja H e r r a 
Sebaot hei lut taa ruoskaa hän tä vastaan, niinkuin silloin, kun 
Midian lyötiin Oorebin kalliolla, ja hänen sauvansa on ojennet-
tuna meren yli, ja hän kohot taa sen niinkuin muinoin Egyptiä 
vastaan. Sinä päivänä helt iää hänen kuormansa sinun hartioil-
tasi ja hänen ikeensä sinun niskaltasi , sillä ies särkyy l ihavuuden 
pakos ta » (j akeet 24—27). 

E räässä toisessa profeetal l isessa sanomassa, joka julistet t i in 
»kuningas Aahaan kuolinvuotena», profee t ta oli lausunut : »Herra 
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Sebaot on vannonut , sanoen: Totisesti , mi tä minä olen ajatel lut , 
se tapahtuu , mi tä minä olen päät tänyt , se to teutuu: minä 
muse r r an Assyrin maassan i ja tallaan hänet vuorillani, niin e t tä 
hänen ikeensä heltiää heidän pääl tään ja hänen kuo rmansa 
heltiää heidän hart ioi l tansa. Tämä on päätös, päätet ty kaikesta 
maasta , t ämä on käsi, o jennet tu kaikkien kansojen yli. Sillä 
Her ra Sebaot on päät tänyt , — kuka sen tyhjäksi tekee? Hänen 
kätensä on ojennet tu , — kuka sen tor juu?» (Jes. 14: 28, 24—27). 

So r t a j an valta tulisi m u r t u m a a n . Kui tenkin Hiskia oli hallitus-
kautensa alkuvuosina maksanu t vielä veroa Assurille Aahaan 
tekemän sopimuksen mukaisest i . Mut ta samaan aikaan »neuvot-
teli hän päämiestensä ja u rho jensa kanssa» vahvistaen kaikin 
mahdollisin tavoin val takuntansa puolustus ta . Hän oli varmis-
tanut Jerusalemin muur in sisäpuolisten vesivarojen riit tävyyden, 
kun vesi kaupungin ulkopuolella sen s i jaan olisi vähissä. »Ja hän 
rohkaisi mielensä, rakensi koko revityn osan muur ia ja korot t i 
to rne ja ja teki sen ulkopuolelle toisen muur in , varust i Millon 
Daavidin kaupungissa ja teetti pa l jon heit toaseita ja kilpiä. Ja 
hän asett i sotapääll iköitä kansalle» (2 Aikak. 32: 3, 5, 6). Kaikki 
voitava tehtiin kaupungin valmistamiseksi piir i tyksen varalle. 

Hiskian noustessa Juudan valtaistuimelle assyrialaiset olivat 
jo vieneet pohjo isva l takunnas ta vankeinaan suuren joukon 
Israelin lapsia. Kun hän oli hall innut m u u t a m a n vuoden ja 
vahvisti vielä Jerusalemin puolustusta , assyrialaiset piir i t t ivät 
Samar iaa ja valloittivat sen sekä ha jo t t iva t kymmenen heimoa 
Assyrian val takunnan moni in maakunt i in . Juudan rajoil le oli 
ma tkaa vain m u u t a m a ki lometr i eikä Jerusalemiinkaan ollut 
täyttä kahdeksaakymmentä , ja temppelis tä saatavat runsaa t 
sotasaaliit houkuttel ivat vihollista pa laamaan. 

Mut ta Juudan kuningas oli pää t tänyt osal taan valmis tautua 
t o r j u m a a n vihollista, ja suor i te t tuaan kaiken, mikä ihmiskyvyin 
ja voimin oli tehtävissä, hän oli koonnut joukkonsa ja kehot tanut 
niitä olemaan rohkealla mielellä. »Suuri on teidän keskellänne 
Israelin Pyhä», kuului profee t ta Jesa jan sanoma Juudalle, ja 
uskossaan h o r j u m a t t o m a n a julisti kuningas nyt: »Meidän 
kanssamme on Herra , meidän Juma lamme, meitä au t t amassa 
ja meidän so t iamme sotimassa» (Jes. 12: 6; 2 Aikak. 32: 8). 

Ei mikään herä tä niin nopeast i uskoa kuin sen osoi t taminen 
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käytännössä. Juudan kuningas oli valmistautunut tulevan 
myrskyn varalle, ja nyt hän turvasi Jumalaan luottaen siihen, 
et tä ennus tus assyrialaisia vas taan täyttyisi. »Ja kansa luotti 
Hiskian, Juudan kuninkaan, sanoihin» (2 Aikak. 32: 8). Mitä 
siitä, vaikka Assyrian joukot voi te t tuaan vastikään maan suurim-
mat kansakunna t ja kukis te t tuaan Samar ian Israelissa siirtäisi-
vät nyt joukkonsa hyökkäämään Juudaan? Mitä siitä, vaikka 
he kerskuisivat : »Niinkuin minun käteni on saavut tanut epä-
jumal ien val takunnat , joiden jumalankuvat olivat p a r e m m a t 
kuin Jerusalemin ja Samar ian — niin enkö minä tekisi Jerusale-
mille ja sen epäjumalankuvi l le samoin kuin minä tein Samarial le 
ja sen epäjumalil le?» (Jes. 10: 10,11). Juudal la ei ollut mi tään 
pelät tävää, sillä se luotti Her raan . 

Lopulta joudut t i in kauan odote t tuun ahdinkoon. Voitosta 
voit toon etenevät Assyrian joukot hyökkäsivät Juudaan . Var-
moina voitostaan päälliköt jakoivat joukkonsa kahtia; toisen 
puolen tuli käydä etelässä Egypt in joukkoja vastaan ja toisen 
oli m ä ä r ä pi i r i t tää Jerusalemia. 

Juma la oli nyt Juudan ainoana toivona. Kaiken mahdoll isen 
avun saaminen Egyptistä oli nyt katkais tu , eikä lähistöllä ollut 
mi tään mui ta kansoja t a r j o a m a s s a heille ystävällistä apuaan. 

Varmoina har jaan tune iden joukkojensa voimasta Assyrian 
päälliköt jär jes t ivät tapaamisen Juudan päämiesten kanssa ja 
vaativat tällöin röyhkeäst i kaupunkia an tau tumaan. T ä m ä n 
vaat imuksensa ohessa he syytivät pilkkapuheil laan solvauksia 
heprealais ten Jumalalle. Israelin ja Juudan heikkouden ja luopu-
muksen johdos ta eivät kansa t enää pelänneet Jumalan n imeä 
vaan pilkkasivat sitä ja tkuvast i (ks. Jes. 52: 5). 

»Sanokaa Hiskialle», puhui Rabsake, yksi Sanheribin päälli-
köistä. »Näin sanoo suurkuningas , Assurin kuningas: 'Mitä on 
tuo luot tamus, mikä sinulla on? Arvelet kai, että pe lkäs tä 
huul ten puheesta tulee neuvo ja voima sodankäynti in. Keneen 
sinä oikein luotat, kun kapinoit minua vastaan?'» (2 Kun. 18: 
19,20). 

Päälliköt pitivät kokoustaan kaupungin port t ien ulkopuolella 
m u t t a kui tenkin kuulomatkan päässä muuri l la olleista varti-
joista, ja kun Assyrian kuninkaan edus ta ja t suuriäänisest i 
esittivät vaat imuksiaan, pyydetti in heitä puhumaan mie luummin 
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syyrian kielellä kuin juutalais ten kielellä, jo t ta muuri l la olevat 
eivät voisi seura ta keskuste lujen kulkua. Mut ta Rabsake vain 
pilkkasi tä tä pyyntöä ja huutaen entistä kovemmin ja tkoi puhet-
taan edelleen juudan kielellä: 

»Kuulkaa suurkuninkaan , Assurin kuninkaan, sana. Näin 
sanoo kuningas: 'Älkää an tako Hiskian pet tää i tseänne, sillä hän 
ei voi pelastaa teitä minun käsistäni. Älköön Hiskia saako tei tä 
luot tamaan Her raan , kun hän sanoo: Her ra on varmas t i pelas-
tava meidät , eikä tätä kaupunkia anneta Assurin kuninkaan 
käsiin. 

»Älkää kuulko Hiskiaa. ' Sillä Assurin kuningas sanoo näin: 
'Tehkää sovinto minun kanssani ja an tau tukaa minulle, niin te 
saat te syödä kukin omasta vi inipuustanne ja v i ikunapuustanne 
ja juoda kukin omas ta kaivostanne, kunnes minä tulen ja vien 
teidät maahan , joka on teidän maanne kaltainen, vilja- ja viini-
maahan , leivän ja vi ini tarhojen maahan. 

»Älköön vain Hiskia saako vietellä teitä, sanoessaan: Her ra 
pelastaa meidät . Onko muidenkaan kansojen jumal is ta kukaan 
pelastanut maa tansa Assurin kuninkaan käsistä? Missä ovat 
Hamat in ja Arpadin jumala t? Missä ovat Sefarvaimin jumala t? 
Ovatko ne pelastaneet Samar iaa minun käsistäni? Kuka näiden 
maiden kaikista jumal is ta on pelastanut maansa minun käsis-
täni? Kuinka sit ten Her ra pelastaisi Jerusalemin minun 
käsistäni?'» (Jes. 36: 13—20). 

Näiden pi lkkapuheiden aikana juutalaiset »olivat vaiti eivätkä 
vastanneet hänelle mitään». Neuvottelu päättyi . Juuta la is ten 
edus ta ja t palasivat »Hiskian luo vaatteet reväistyinä ja kertoivat 
hänelle, mi tä Rabsake oli sanonut» ( jakeet 21,22). Kun kuningas 
kuuli t ämän he r j aavan haasteen, »repäisi hän vaatteensa, 
pukeutui säkkiin ja meni H e r r a n temppeliin» (2 Kun. 19:1) . 

Sanansaa t ta j ia lähetett i in Jesa jan luo i lmoi t tamaan hänelle 
neuvottelun tuloksesta. »Hädän, kur i tuksen ja häväistyksen 
päivä on t ämä päivä», lähetti kuningas sanomaan. »Ehkä Herra , 
sinun Jumalasi , kuulee Rabsaken sanat , joilla hänen her ransa , 
Assurin kuningas, on lähet tänyt hänet h e r j a a m a a n elävää 
Jumalaa , ja rankaisee hän tä näistä sanoista, jo tka Her ra , s inun 
Jumalasi , on kuullut . Niin kohota nyt rukous jäännöksen 
puolesta, joka vielä on olemassa» ( jakeet 3 ,4) . 
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»Kuningas Hiskia ja p rofee t ta Jesa ja , Aamoksen poika, 
rukoilivat t ämän tähden ja huusivat taivaan puoleen» (2 Aikak. 
32:20) . 

Jumala vastasi palvelijainsa rukouksi in . Jesa ja sai kerrot ta-
vakseen Hiskialle sanoman: »Näin sanoo Her ra : Älä pelkää 
niitä sanoja , jo tka olet kuullut ja joilla Assurin kun inkaan 
poikaset ovat häväisseet minua. Katso, minä annan häneen 
mennä sellaisen hengen, e t tä hän palaa omaan maahansa . Ja 
minä annan hänen kaatua miekkaan omassa maassansa» (2 Kun. 
19: 6 ,7 ) . 

Pois tu t tuaan Juudan päämies ten luota Assyrian edus t a j a t 
menivät suoraan kuninkaansa luo, joka oli oman joukko-
osastonsa kanssa t o r j umassa egyptiläisten mahdoll is ta lähesty-
mistä . Kuul tuaan heidän rapor t t insa Sanherib »kirjoit t i myös 
k i r jeen her ja takseen Her raa , Israel in Jumalaa , ja puhuakseen 
hän tä vastaan; siinä sanott i in näin: 'Niinkuin muiden maiden 
kansain jumala t eivät ole pelastaneet kansojansa minun käsis-
täni, niin ei Hiskiankaan Jumala ole pelastava kansaansa minun 
käsistäni '» (2 Aikak. 32: 17). 

Tähän kerskuvaan uhkaukseen liittyi vielä viesti: »Älä anna 
Jumalas i , johon sinä luotat, pe t tää itseäsi äläkä ajat tele: Jerusa-
lem ei joudu Assurin kuninkaan käsiin. Olethan kuullut , mi tä 
Assurin kuninkaat ovat tehneet kaikille maille, kuinka he ovat 
vihkineet ne tuhon omiksi. Ja s inäkö pelastuisit! Ovatko kansain 
jumala t pelastaneet niitä, jo tka minun isäni ovat tuhonneet : 
Goosania, Harrania , Resefiä ja Telassar in edeniläisiä? Missä on 
Hamat in kuningas ja Arpadin kuningas, Sefarvaimin kaupungin, 
Heenan ja Ivvan kuningas?'» (2 Kun . 19: 10—13). 

Kun Juudan kuningas sai tuon solvaavan kir jeen, hän vei sen 
temppeli in ja »levitti sen H e r r a n eteen» ( jae 14). Sit ten hän 
rukoili vahvasti uskoen apua taivaasta, et tä maan kansat saisivat 
t ietää, e t tä heprealaisten Jumala vielä eli ja hallitsi. Nyt oli 
kyseessä Her ran kunnia, ja hän yksin saattoi vapaut taa 
kansansa . 

»Herra , Israelin Jumala , jonka valtaistuinta kerubi t kannat-
tavat», Hiskia rukoili, »sinä yksin olet maan kaikkien valta-
kunta in Jumala ; sinä olet tehnyt taivaan ja maan. Her ra , 
kallista korvasi ja kuule; Her ra , avaa silmäsi ja katso. Kuule 
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Sanheribin sanat , kuinka hän lähetti tuon miehen h e r j a a m a a n 
elävää Jumalaa . Se on tot ta , Her ra , e t tä Assurin kuninkaat ovat 
hävit täneet kansat ja heidän maansa . Ja he ovat heit täneet 
heidän jumalansa tuleen; sillä ne eivät olleet jumalia , vaan 
ihmiskät ten tekoa, puuta ja kiveä, ja sentähden he voivat 
hävit tää ne. Mutta pelasta nyt meidät , Her ra , meidän Juma-
lamme, hänen käsis tänsä, et tä kaikki maan val takunnat tulisivat 
t ie tämään, et tä sinä, Her ra , yksin olet Jumala» (2 Kun. 19: 
15—19). 

»Kuuntele, Israelin paimen. 
Sinä, joka johdat Joosefia niinkuin lammaslaumaa, 
sinä, jonka valtaistuinta kerubi t kannat tavat , 
i lmesty kirkkaudessasi . 
Ef ra imin , Benjaminin ja Manassen edessä 
he rä tä voimasi, tule meidän avuksemme. 
Jumala , saata meidät entisellemme, 
valista kasvosi, niin me autetuiksi tu lemme. 

Her ra , Jumala Sebaot, 
kuinka kauan sinä annat vihasi suitsuta, 
kun sinun kansasi rukoilee? 
Sinä olet syöttänyt heille kyynelten leipää, 
olet juo t tanut heille mal jo i t ta in kyyneleitä; 
olet pannut meidät r i idaksi naapurei l lemme, 
meidän vihollisemme pilkkaavat meitä. 
Jumala Sebaot, saata meidät entisellemme, 
valista kasvosi, niin me autetuiksi tu lemme. 

Sinä siirsit viinipuun Egyptistä, 
sinä karkoi t i t pakana t ja istutit sen. 
Sinä raivasit sille s i jan, 
ja se juur tu i ja täytt i maan. 
Se peitti vuoret var jol lansa, 
ja oksillansa Jumalan setrit . 
Se levitti köynnöksensä mereen asti 
ja vesansa Eufra t -v i r taan saakka. 

Miksi sinä sä r j i t aidan sen ympäri l tä , 
niin et tä kaikki t ienkulki ja t sitä repivät? 
Metsäkar ju sitä jyrsii, 
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ja kedon eläimet sitä syövät. 
Jumala Sebaot, käänny takaisin, 
ka tso alas taivaasta ja näe; 
ota hoitaaksesi t ämä viinipuu 
ja suojaa se, minkä s inun oikea kätesi istutti , 
t ä m ä taimi, jonka kasvati t suureksi itseäsi varten. 

Suo meidän elää, niin me h u u d a m m e sinun nimeäsi 
avuksemme. 

Her ra , Jumala Sebaot, saata meidät entisellemme, 
valista kasvosi, niin me autetuiksi tulemme.» 

Psalmi 80. 
Se mi tä Hiskia rukoili Juudan ja heidän yl immän Hall i ts i jansa 

kunnian puolesta, oli Jumalan mielen mukaista . Temppel in 
vihkimisrukouksessaan Salomo oli pyytänyt Her raa hankk imaan 
oikeuden »kansallensa Israelille, kunkin päivän tarpeen mukaan , 
niin e t tä kaikki maan kansat tulisivat t ie tämään, että H e r r a on 
Jumala eikä muu ta jumalaa ole» (1 Kun. 8: 59, 60). H e r r a oli 
osoit tava suosiotaan varsinkin sodan aikoina tai viholl isjoukon 
ahdistaessa, jolloin Israelin päämies ten tuli käydä sisälle He r r an 
rukoushuoneeseen ja anoa vapautus ta ( jakeet 33, 34). 

Hiskiaa ei jätet ty toivottomaksi . Jesa ja lähetti hänelle sanan: 
»Näin sanoo Herra , Israelin Jumala : Mitä sinä olet minul ta 
Sanheribin, Assurin kuninkaan, tähden rukoillut, sen minä olen 
kuullut . Ja t ämä on sana, jonka H e r r a on puhunut hänestä: 

»Neitsyt, tytär Siion, halveksii ja pilkkaa sinua; ty tär Jeru-
salem nyökyt tää ilkkuen pää tänsä s inun jälkeesi. 

»Ketä olet he r j annu t ja häväissyt, ja ketä vastaan olet korot-
tanut äänesi? Korkealle olet kohot tanut silmäsi Israelin Pyhää 
vastaan. Sanansaat ta ja is i kau t ta sinä her jas i t Her raa ja sanoit : 
'Monilla vaunuillani minä nousin vuorten harjal le , Libanonin 
aariin saakka, minä hakkasin maahan sen korkeat setri t , sen 
pa rhaa t kypressit , ja tunkeuduin sen etäis impään yöpaikkaan, 
sen rehevimpään metsään; minä kaivoin kaivoja ja join kuiviin 
muukala is ten vedet, ja ja lkapohja l lani minä kuivasin kaikki 
Egyptin virrat . ' 

»Etkö ole kuullut: kauan sit ten minä olen tä tä valmistanut , 
muinaisuudes ta saakka tä tä aivoitellut! Nyt minä olen sen 
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to teut tanut , ja niin sinä sait hävit tää varus te tu t kaupungi t 
autioiksi kiviroukkioiksi, ja niiden asukkaat olivat voimat tomat , 
he kauhistuivat ja joutuivat häpeään; heidän kävi niinkuin kedon 
ruohon ja niinkuin vihannan heinän, niin katolla kasva vain 
kor t ten ja niinkuin laihon, joka kuivet tuu ennen oljelle 
tulemistaan. 

»Istui tpa sinä tai lähdit tai tulit , minä sen tiedän, ni inkuin 
senkin, et tä sinä raivoat minua vastaan. Koska sinä minua 
vastaan raivoat ja koska sinun ylpeytesi on tullut minun 
korviini, niin minä panen koukkuni sinun nenääsi ja suitseni 
sinun suuhusi ja vien sinut takaisin samaa tietä, jo ta tulitkin» 
(2 Kun. 19: 20—28). 

Val tausarmei ja oli aut ioi t tanut Juudan maan , m u t t a Jumala 
oli luvannut ihmeellisesti huolehtia kansansa tarpeis ta . Hiskia 
sai sanoman: »Tämä on oleva sinulle merkkinä : t änä vuonna 
syödään jälkikasvua ja toisena vuonna kesanto-aaluvaa, m u t t a 
kolmantena vuonna te kylväkää ja leikatkaa, i s tu t takaa viini-
t a rho ja ja syökää niiden hedelmää. Ja Juudan heimon pelastu-
neet, jo tka ovat jäljelle jääneet , tekevät taas juu r t a alaspäin 
ja hedelmää ylöspäin. Sillä Jerusalemis ta lähtee kasvamaan 
jäännös, pelas tunut joukko Siionin vuorelta. H e r r a n kiivaus on 
sen tekevä. 

»Sentähden, näin sanoo Her ra Assurin kuninkaas ta : Hän ei 
tule tähän kaupunki in eikä siihen nuolta a m m u , ei tuo sitä 
vastaan kilpeä eikä luo sitä vas taan vallia. Samaa tietä, jo ta 
hän tuli, hän pa la jaa , ja tähän kaupunki in hän ei tule, sanoo 
Herra . Sillä minä var je len t ämän kaupungin ja pelastan sen 
itseni tähden ja palvelijani Daavidin tähden» ( jakeet 29—34). 

Vielä samana yönä saati in kokea vapautus . »Herran enkeli 
lähti ja löi Assurin leirissä sata kahdeksankymmentä viisi 
tuha t ta miestä» ( jae 35). Silloin saivat su rmansa »kaikki sota-
urhot , ruht inaat ja päälliköt Assurin kuninkaan leirissä» 
(2 Aikak. 32: 21). 

Sanherib, joka yhä oli ehkäisemässä Egyptistä Juudeaan 
kohdistuvaa hyökkäystä, sai pian kuulla täs tä Jerusalemiin 
lähetetyn va l tausarmei jan hirvi t tävästä kohtalosta . Se jä rkyt t i 
Assyrian kuningasta siinä määr in , »että hän häpeä kasvoillaan 
palasi takaisin maahansa» ( jae 21). Mutta hän ei saanut hallita 
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enää kauan. Hänen oli ennus te t tu kuolevan äkisti, ja sen 
mukaises t i hänen oma kot iväkensä surmas i hänet . »Ja hänen 
poikansa Eesarhaddon tuli kuninkaaksi hänen si jaansa» (Jes. 
37: 38). 

Heprealais ten Jumala oli voi t tanut ylpeän assyrialaisen. 
Ympäri l lä olevat kansat antoivat jälleen kunnian Herral le , ja 
pyhä ilo valtasi Jerusalemin asukkaiden mielen. Anoessaan 
har taas t i vapautus ta he olivat samalla monin kyynelin tunnus-
taneet syntejään. Suuressa hädässään he olivat täysin luot taneet 
Jumalan pelastavaan voimaan, eikä hän jä t tänyt heitä pulaan. 
Juhlavat kii toslaulut kaikuivat nyt temppel in pihoilla. 

»Jumala on tunnet tu Juudassa , 
hänen nimensä on suuri Israelissa; 
Saalemissa on hänen m a j a n s a 
ja hänen asumuksensa Siionissa. 
Siellä hän murs i jousen sa lamat , 
kilven ja miekan ja sodan. 

Kirkkaudessa , va l tasuuruudessa 
sinä tulit voittosaaliin vuoril ta. 
Urhoollisilta ryöstett i in aseet, he uupuivat uneen; 
kaikkien sankarien kädet herposivat . 
Sinun nuhtelustasi , Jaakobin Jumala , 
vaipuivat raskaaseen uneen vaunut ja hevoset. 

Sinä olet pel jät tävä, 
kuka kestää sinun edessäsi, k u n sinä vihastut? 
Taivaasta sinä annoit tuomiosi kuulua; 
m a a pel jästyi ja vaikeni, 
kun Jumala nousi tuomiolle 
vapahtaakseen kaikki maan nöyrät . 

Sillä ihmisten viha tulee sinulle ylistykseksi: 
sinä vyöttäydyt vihan ylenpalt t isuuteen. 
Tehkää lupauksia ja täy t täkää ne Herralle, Jumalallenne. 
Kaikki hänen ympäri l lään asuvaiset 
tuokoot l ah jo ja Peljättävälle, 
joka nöyryyttää ruht inai t ten rohkeuden 
ja joka on pel jä t tävä m a a n kuninkaille.» 

Psalmi 76. 
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Assyrian val takunnan nousu ja kukis tuminen sisältää runsai ta 
opetuksia maai lman nykyisille kansoille. Raamatussa ver ra taan 
Assyrian mahtavuu t ta sen menestyksen parha ina vuosina 
Jumalan puis tossa kasvavaan jaloon puuhun, joka yleni ympä-
rillä olevia pui ta korkeammaks i . 

»Assur oli setri Libanonilla, kaunislehväinen, t aa javar jö inen , 
korkeakasvuinen, ja sen latva oli t iheän lehvistön keskellä. 
Sen var jossa asuivat kaikki suuret kansat . Kaunis se oli suuruu-
dessaan, oksiensa pi tuudessa, sillä sen juur i oli runsas ten vetten 
ääressä. Eivät olleet setri t sen vertaiset Jumalan puuta rhassa , 
eivät kypressi t sen oksien veroiset, eivät plataani t ni inkuin sen 
haara t . Ei yksikään puu Jumalan puu ta rhassa ollut sen veroinen 
kauneudessa. — — Kaikki puut Jumalan puu ta rhassa sitä 
kadehtivat» (Hes. 31: 3—9). 

Mutta sen s i jaan et tä Assyrian hall i tsi jat olisivat käyt täneet 
epätavallisia s iunauksiaan ihmiskunnan hyödyksi, he tulivat 
ruoskaksi monille maille. Armot tomina ja p i i t taamat ta vähää-
kään Jumalas ta tai ihmisistä he pakott ivat kaikki kansat 
t unnus tamaan Niiniven jumal ten ylemmyyden, jo tka he korotti-
vat Korke immankin yläpuolelle. Jumala oli lähet tänyt Joonan 
ju l is tamaan heille varoi tussanomaa, ja joksikin aikaa he nöyrtyi-
vätkin Her ran Sebaotin edessä ja anoivat anteeksiantoa. Mut ta 
ennen pi tkää he ryhtyivät taas palvomaan epäjumal ia ja valloit-
t amaan maai lmaa. 

Nuhdellessaan Niiniven pahanteki jö i tä profee t ta Naahum 
huudaht i : 

»Voi verivelkojen kaupunkia , 
joka on täpötäynnä valhetta ja raastosaal is ta; 
ei taukoa ryöstäminen! 
Kuule! Ruoskat läiskyvät, pyörät ryskyvät, 
hevoset kiitävät, vaunut hyppivät, 
ra t su t karkaavat pystyyn, 
miekat välkkyvät, keihäät salamoivat. 
Pa l jon kaatunei ta . 
Katso, minä käyn sinun kimppuusi , 
sanoo Her ra Sebaot.» 

Naahum 3: 1—5. 
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Ääretön Jumala pi tää vieläkin e reh tymät tömän ta rkkaa tiliä 
kansakunnis ta . Tämä tili pysyy avoimena niin kauan kuin hän 
t a r joaa a rmoaan ja kutsuu parannukseen; mut ta kun tilin luvut 
kohoavat tiettyyn Jumalan ase t t amaan määrään , tulee hänen 
vihansa to iminnan vuoro. Tili pääte tään. Jumalall inen kärsiväl-
lisyys loppuu. Armon kutsu t lakkaavat . 

»Herra on pitkämielinen ja suur i voimassansa, mut ta H e r r a ei 
jä tä rankaisemat ta . Hänen t iensä käy tuul ispäässä ja myrskyssä , 
ja pilvi on hänen ja lkojensa tomu. Hän nuhtelee mer ta ja kuivaa 
sen, ja kaikki virrat hän ehdyt tää. Baasan ja Karmel kuihtuvat , 
ja Libanonin kukois tus kuihtuu. Vuoret järkkyvät hänen edes-
sänsä ja kukkula t sulavat. Hänen kasvojensa voimasta kohoaa 
maa, maanpi i r i ja kaikki sen asuvaiset. Kuka seisoo hänen 
tu imuutensa edessä, ja kuka kestää hänen vihansa hehkua? 
Hänen vihastuksensa vuotaa ni inkuin tuli, ja kalliot halkeilevat 
hänen edessänsä» (Naah. 1: 3—6). 

Niin Niinivekin, tuo »riemuisa kaupunki , joka asui turvalli-
sena, joka sanoi sydämessään: 'Minä, eikä ketään muuta '» , oli 
lopulta »tyhjänä kaikki, typötyhjänä , hävitettynä!» Siitä tuli 
»leijonain tyyssija, nuor ten ja lopeurain syöntipaikka, jossa 
leijona käyskenteli , naaras le i jona ja lei jonanpentu, kenenkään 
pe lo t t e lemat ta» (Sef. 2: 15; Naah. 2: 10,11). 

Sefan ja ulotti katseensa aikaan, jolloin Assyrian ylpeys lannis-
tettaisiin, ja ennust i Niinivestä: »Sen keskellä makaa laumoja , 
kaikkia villieläimiä joukoi t ta in . Pelikaani ja tuonenkurk i 
yöpyvät sen patsaanpäissä. Kuule, kuinka ne laulavat akkuna-
aukossa! Kynnyksellä on tyhjyys. Setr i laudoituksen hän on 
pa l jas tanut» (Sef. 2: 14). 

Suur i oli Assyrian val takunta maineensa kukkuloilla, m u t t a 
suuri oli sen kukis tuminenkin. Profeet ta Hesekiel kehitteli 
edelleen kuvausta jalosta se t r ipuusta ja ennusti selvästi, mi ten 
Assyria tulisi kukis tumaan ylpeytensä ja ju lmuutensa vuoksi. 
Hän julisti: 

»Näin sanoo Herra , Her ra : Koska se tuli korkeakasvuiseksi ja 
sen latva oli t iheän lehvistön keskellä ja sen sydän ylpistyi sen 
korkeudes ta , annan minä sen pakanois ta mahtav imman käsiin, 
ja hän tekee sille, minkä tekee; jumala t tomuutensa tähden minä 
sen olen karkoi t tanut . Ja sen hakkasivat muukalaiset , julmim-
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mat pakanois ta , ja heitt ivät sen maahan. Vuorille ja kaikkiin 
laaksoihin kaatuivat sen haara t , ja sen oksat murskaan tu iva t 
kaikkiin maan puronotkoihin . Kaikki maan kansat laskeutuivat 
alas sen va r jos ta ja jät t ivät sen. Sen kaatuneella rungolla asuvat 
kaikki taivaan linnut, ja sen oksien ääressä oleskelevat kaikki 
metsän eläimet — ettei yksikään puu vetten vierellä kasvaisi 
niin korkeaksi eikä ojentaisi latvaansa pilvien väliin. 

»Näin sanoo Her ra , Her ra : Sinä päivänä, jona hän astui 
tuonelaan, minä verhosin syvyyden suruun. Hänen kaatu-
misensa ryskeestä minä panin kansakunna t vapisemaan» (Hes. 
31: 10—16). 

Assyrian ylpeys ja kukis tuminen säilyvät opetuksina a j a n 
loppuun asti. Niiltä nykymaai lman kansakunni l ta , jo tka ryhtyvät 
ylpeydessään ylimielisesti vas tus tamaan Jumalaa , hän kysyy: 
»Oliko yhtään Eedenin puis ta s inun vertaistasi kunniassa ja 
suuruudessa? Mutta sinut on Eedenin pui t ten kanssa syösty 
alas m a a n syvyyteen» ( jae 18). 

»Hyvä on Herra , turva ahdis tuksen päivänä, ja hän tuntee ne, 
jo tka häneen luottavat . Mutta paisuvalla tulvalla hän tekee 
lopun» kaikista, jo tka pyrkivät ko ro t t amaan itsensä Korkeim-
man yläpuolelle (Naah. 1: 7, 8). 

»Assurin ylpeys painuu alas, ja Egyptin valtikka väistyy pois» 
(Sak. 10: 11). Tämä ei pidä paikkaansa a inoastaan niistä muinai-
sista kansoista, jo tka ryhtyivät vas tus tamaan Jumalaa , vaan 
myös nykyisistä kansakunnis ta , jo tka eivät täytä jumalal l is ta 
tarkoi tus taan. Lopullisena pa lkanmaksun päivänä, jolloin kaiken 
maan vanhurskas Tuomar i »seuloo kansakunt ia» (Jes. 30:28) , 
saavat to tuut ta noudat taneet käydä sisälle Jumalan kaupunki in , 
ja silloin kaikuvat taivaan holvit lunas te t tu jen voitonlauluista. 
»Silloin te veisaatte», jul istaa profeet ta , »niinkuin yöllä, kun 
pyhä juhla alkaa, ja sydämenne riemuitsee ni inkuin sen, joka 
hui lujen soidessa as tuu vaeltaen Her ran vuorelle, Israelin kallion 

tykö. Her ra antaa kuulla äänensä voiman. Sillä He r r an 
äänestä peljästyy Assur. H ä n lyö vitsalla. Ja jokaisella sallimuk-
sen sauvan iskulla, jonka Her ra häneen satut taa , soivat vaski-
r u m m u t ja kanteleet» ( jakeet 29—32). 
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TOIVOA 
PAKANOILLE 

Koko toimintansa a j an Jesa ja esitteli selvästi Jumalan tarkoitus-
perää pakanain suhteen. Toisetkin profeeta t olivat maininneet 
jumalal l isen suunnitelman, mu t t a heidän puhet taan ei aina 
ymmärre t ty . Jesa ja sai tehtäväkseen selvittää Juudalle to tuuden 
siitä, e t tä Jumalan Israelin joukkoon oli luettava monia, jo tka 
eivät l ihan mukaan olleet Aabrahamin jälkeläisiä. Vaikkei t ämä 
opetus ol lutkaan sen a j an jumaluusopin mukais ta , julisti J e sa j a 
pelot tomast i Jumalal ta saamiaan sanomia ja valoi toivoa 
moneen kaipaavaan sydämeen, joka kuro t tau tu i s aamaan 
Aabrahamin siemenelle luvat tu ja hengellisiä siunauksia. 

Rooman uskovaisille lähe t tämässään kir jeessä pakana in 
apostoli ki innit tää huomiota tähän Jesa jan opetuksen kohtaan . 
»Esaias on rohkea», mainitsee Paavali, »ja sanoo: 'Minut ovat 
löytäneet ne, jo tka eivät minua etsineet; minä olen ilmestynyt 
niille, jo tka eivät minua kysyneet'» (Room. 10: 20). 

Usein näytt i siltä kuin israelilaiset eivät olisi kyenneet tai 
halunneet ymmär t ää Jumalan ta rko i tus ta pakanain suhteen. 
Kui tenkin juur i t ämä tarkoi tus oli tehnyt heistä erillisen kansan 
ja pe rus tanu t heidät itsenäiseksi kansakunnaks i maan kanso jen 
keskuuteen. Aabraham, heidän isänsä, jolle liiton lupaus ensin 
annett i in, oli ku t su t tu lähtemään sukunsa keskuudesta kaukai-
siin seutuihin, jo t ta hän voisi levittää valoa pakanoille. Vaikka 
hänen saamaansa lupaukseen sisältyi jälkeläisiä niin pa l jon kuin 
on hiekkaa meren rannalla, ei hänen tullut mis tään i tsekkäistä 
syistä perus taa suur ta kansakun taa Kanaanin maahan. Jumala 
oli tehnyt hänen kanssaan liiton, joka käsit t i kaikki maa i lman 
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kansat . »Minä s iunaan sinut», julisti Her ra , »ja teen sinun 
nimesi suureksi , ja sinä olet tuleva siunaukseksi . Ja minä 
s iunaan niitä, jo tka sinua siunaavat, ja k i roan ne, jo tka sinua 
kiroavat, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunna t m a a n 
päällä» (1 Moos. 12: 2, 3). 

Jumala ilmoitti jälleen suunni te lmansa ihmiskunnan suhteen 
uudis taessaan liiton vähän ennen Iisakin syntymää. »Kaikki 
kansakunna t maan päällä tulevat hänessä siunatuiksi», vakuut t i 
He r ra lupauksen lapsesta (1 Moos. 18: 18). Ja myöhemmin 
taivaallinen vierailija julisti vielä ker ran : »Sinun siemenessäsi 
tulevat siunatuiksi kaikki kansakunna t maan päällä» (1 Moos. 
22: 18 ) . 

Tämän liiton avarat puit teet olivat t u t t u j a Aabrahamin lapsille 
ja hänen lastensa lapsille. Pidettiin asiaankuuluvana, et tä israeli-
laiset saattoivat olla s iunaukseksi kansoille ja et tä heidät vapau-
tettaisiin Egyptin o r juudes ta , jo t ta Jumalan nimeä »julistet-
taisiin kaiken m a a n päällä» (2 Moos. 9: 16). Jos he noudat ta is ivat 
hänen vaat imuksiaan, heidät tehtäisiin pal jon vi isaammiksi ja 
ymmärtäväisemmiks i mui ta kansoja . Mutta he pääsisivät t ähän 
ylivertaiseen asemaan ja pysyisivät siinä vain, jo t ta Jumala voisi 
heidän välityksellään to teut taa suunni te lmansa »maan kaikkien 
kansojen» suhteen. 

Kai tse lmuksensa kädellä Jumala vapaut t i Israelin Egyptin 
o r juudes ta ja johdat t i heidät o t tamaan hal tuunsa luvatun m a a n 
niin ihmeellisesti, et tä monet pakana t tunnust ivat Israelin 
Jumalan yl immäksi Halli tsi jaksi . »Egyptiläiset tulevat tietä-
mään», oli Jumala luvannut , »että minä olen Her ra , kun minä 
o jennan käteni Egyptin yli ja vien pois israelilaiset heidän 
keskeltänsä» (2 Moos. 7: 5). Ylpeän faaraonkin oli pakko tunnus-
taa Her ran voima. »Menkää ja palvelkaa Herraa», hän kehott i 
Moosesta ja Aaronia, »ja rukoilkaa minullekin s iunausta» 
(2 Moos. 12: 31,32). 

Edetessään Isrelin joukot havaitsivat, että t ieto heprealais ten 
Jumalan ihmeteoista oli levinnyt jo heidän edellään pakanoille, 
joista m u u t a m a t oppivat tun temaan hänet ainoaksi oikeaksi 
Jumalaksi . Niinpä jumala t tomassa Jerikossa muuan pakana-
vaimo julisti: »Herra, te idän Jumalanne, on Jumala ylhäällä 
taivaassa ja alhaalla m a a n päällä» (Joos. 2 :11) . Hän oli siis 
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oppinut tun temaan Herran , ja se koitui hänelle pelastukseksi . 
»Uskon kau t ta pelastui po r t to Raahab jou tumas ta per ikatoon 
yhdessä uppiniskaisten kanssa» (Hebr . 11: 31). Eikä hänen 
kääntymyksensä ollut mikään yksinäinen Jumalan a r m o n 
osoitus niitä epäjumalanpalvel i joi ta kohtaan, jotka tunnust ivat 
hänen jumalall isen arvovaltansa. Niinpä eräs sen maan väestö-
ryhmä — gibeonilaiset — luopui pakanuudes taan ja liittyi 
Israeli in pääs ten näin osal l is tumaan liiton siunauksista. 

Jumala ei tee mitään eroa kansall isuuden, rodun tai yhteis-
kunta luokan välillä. Hän on koko ihmiskunnan Luoja. Kaikki 
ihmiset ovat samaa perhe t tä sekä luomisen et tä lunastuksen 
perusteella. Kr is tus tuli m u r t a m a a n jokaisen väliseinän ja 
avaamaan pääsyn temppelin joka osastoon, jot ta jokainen sielu 
voisi vapaast i tulla Jumalan luo. Hänen rakkautensa on niin 
laaja, niin syvä ja niin runsas , et tä se tunkeutuu kaikkialle. Se 
i r ro t taa saa tanan vaikutuksesta ne, joita hän on joh tanu t 
ha rhaan petoksil laan, ja tuo heidät Jumalan valtaistuimen luo, 
jo ta lupauksen kaari ympäröi . Kris tuksessa ei ole juutala is ta 
eikä kreikkalaista , ei o r j aa eikä vapaata. 

Luvatun m a a n ha l tuunot toa seuraavina vuosina kansa unoht i 
miltei tyystin ne siunaukselliset a ikomukset , joita Herral la oli 
pakanoiden pelastamiseksi, ja siksi hänen täytyi esitellä suunni-
te lmansa uudestaan. »Kaikki maan ääret», hän innoitti psalmis-
tan laulamaan, »muistavat t ämän ja pala javat Her ran tykö; 
kaikki pakanain sukukunna t kumar tava t häntä.» »Mahtavat 
saapuvat Egyptistä, Etiopia k i i ruhtaa o jen tamaan käs iänsä 
Jumalan puoleen.» »Silloin pakana t pelkäävät Her ran nimeä ja 
kaikki m a a n kuninkaat s inun kunniaasi.» »Tämä ki r jo i te t takoon 
tulevalle polvelle, ja kansa, joka vastedes luodaan, on kiit tävä 
Herraa , e t tä hän katseli pyhäs tä korkeudes taan, et tä Her ra 
katsoi taivaasta maahan , kuul laksensa vankien huokaukset , 
vapaut taaksensa kuoleman lapset, jo t ta Siionissa julistettaisiin 
Her r an n imeä ja hänen ylistystänsä Jerusalemissa, kun kaikki 
kansat kokoontuvat yhteen, ja val takunnat , palvelemaan Herraa» 
(Ps. 22: 28; 68: 32; 102: 16, 19—23). 

Jos Israel olisi suor i t tanut saamansa luot tamustehtävän, 
olisivat kaikki kansat päässeet osallisiksi sen s iunauksista . 
Mutta ne, joille pelastavan to tuuden tun temus oli uskot tu , eivät 
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välittäneet ympäri l lään olevien tarpeis ta . Menetet tyään käsityk-
sensä Jumalan tarkoi tukses ta he katsoivat pakanoiden jäävän 
hänen a rmonsa ulkopuolelle. He estivät to tuuden valoa loista-
masta , ja niin sai pimeys vallan. Tie tämät tömyyden verho 
levittäytyi kansojen ylle, Jumalan rakkaudes ta oli vain h ä m ä r ä 
käsitys, ja harhakäsi tykset ja ta ikausko rehott ivat . 

Tällaiset näköalat avautuivat Jesa jan katseltaviksi silloin kun 
hänet kutsut t i in profee tan tehtäväänsä. Hän ei kui tenkaan 
masentunut , sillä hänen korvissaan kaikuivat Jumalan valta-
is tuimen ympäri l lä laulavien enkelten voitonäänet: »Kaikki m a a 
on täynnä hänen kunniaansa» (Jes. 6 :3 ) . Ja hänen uskoaan 
vahvistivat näyt Jumalan seurakunnan loistavista valloituksista, 
jolloin »maa on täynnä Her ran tuntemusta , ni inkuin vedet 
peit tävät meren» (Jes. 11: 9). He r ra on lopulta poistava »verhon, 
joka verhoaa kaikki kansat , ja peiton, joka pei t tää kaikki kansa-
kunnat» (Jes. 25: 7). Jumalan Henki vuodatettaisi in kaiken lihan 
päälle. Ne jo tka isoavat ja janoavat vanhurskaut ta , luettaisiin 
kuuluviksi Jumalan Israeliin. »Ne kasvavat nurmikossa kuin 
pa ju t vesipurojen partaalla», sanoi profeet ta . »Mikä sanoo: 'Minä 
olen Her ran oma' , mikä nimit tää i tsensä Jaakobin nimellä, mikä 
pi i r tää käteensä: 'Herran oma', ja ot taa Israelin kunnianimek-
sensä» (Jes. 44: 4 ,5 ) . 

Jumala ilmoitti profeetalle siunauksellisen suunni te lmansa, 
jonka mukaan hän ha jo t t i ka tuma t toman Juudan kansojen 
sekaan. »Minun kansani on tunteva minun nimeni», Her ra julisti, 
»sentähden se on tunteva sinä päivänä, et tä minä olen se, joka 
sanon» (Jes. 52 :6) . Eivätkä he vain itse oppisi kuuliaisuuden 
ja luot tamuksen läksyä, vaan maanpakola isuudessaan he myös 
levittäisivät toisille tietoa elävästä Jumalas ta . Monet muukala ise t 
oppisivat r akas tamaan häntä Luojanaan ja Lunas ta janaan; he 
alkaisivat viettää hänen pyhää sapat t iaan hänen luomisvoimansa 
muis tomerkkinä , ja kun hän pal jas tais i »pyhän käsivartensa 
kaikkien kansojen nähden», niin »kaikki maan ääret» näkisivät 
Jumalan pelastuksen ( jae 10). Monet näistä pakanuudes ta kään-
tyneistä haluaisivat kaikkinensa liittyä israelilaisiin ja seura ta 
heitä paluumatkal la Juudeaan. Kenenkään heistä ei sopinut 
sanoa: »Herra erot taa minut perät i kansas tansa» (Jes. 56: 3), 
sillä profee t tansa välityksellä Jumala oli sanonut niille, jo tka 
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jät täytyisivät hänelle ja noudat ta is ivat hänen lakiaan, e t tä heidät 
luettaisiin kuuluviksi hengelliseen Israeli in — hänen maanpäälli-
seen seurakuntaansa . 

»Muukalaiset, jo tka ovat liittyneet Her raan , palvellakseen 
hän tä ja rakastaakseen Her ran nimeä, ollakseen hänen palveli-
joi tansa, kaikki, jo tka pi tävät sapat in eivätkä sitä r iko ja 
pysyvät minun liitossani, ne minä tuon pyhälle vuorelleni ja 
i lahutan heitä rukoushuoneessani , ja heidän pol t touhr insa ja 
t eurasuhr insa ovat otolliset m inun alttarillani, sillä minun 
huoneeni on kutsut tava kaikkien kansojen rukoushuoneeksi . 
Her ra , He r ra sanoo, hän, joka kokoaa Israelin karkoi te tu t : 
Minä kokoan vielä mui takin sen koo t tu jen lisäksi» ( jakeet 6—8). 

Profee t ta sai u lot taa katseensa halki vuosisatojen aina luvatun 
Messiaan tulemisen aikaan asti. Aluksi hän näki »ainoastaan 
ahdis tus ta ja pimeyttä» (Jes. 8 :22) . Monet to tuuden valoa 
kaipaavat a jautuivat väärien opet ta j ien harhau t tamina fi losofian 
ja spir i t ismin eksyttäviin sokkeloihin; toiset taas luott ivat 
jumal isuuden ulkokuoreen sovel tamatta tosi pyhyyttä käytän-
nölliseen elämään. Tämä näkymä tun tu i toivottomalta, m u t t a se 
vaihtui pian profeetan silmien eteen avautuvaksi ihmeelliseksi 
näyksi. Hän näki vanhurskauden aur ingon koit tavan ja paran-
tumisen sen siipien alla, ja hal t ioissaan hän huudaht i : »Mutta 
ei jää p imeään se, mikä nyt on vaivan alla. Ent iseen a ikaan hän 
saat toi halveksituksi Sebulonin m a a n ja Naftal in maan , m u t t a 
tulevaisuudessa hän saat taa kunniaan merentien, Jordan in 
tuonpuoleisen maan , pakanain alueen. Kansa, joka pimeydessä 
vaeltaa, näkee suuren valkeuden; jo tka asuvat kuoleman 
va r jon maassa , niille loistaa valkeus» (Jes. 8: 23; 9 : 1 ) . Tämä 
loistava maai lman Valo oli tuova pelastuksen kaikille kansan-
heimoille, sukukunnil le, kielille ja kansoille. Hänen tehtäväs tään 
profee t ta kuuli iankaikkisen Isän jul istavan: »Liian vähäistä on 
sinulle, joka olet minun palvelijani, kohot taa ennalleen Jaakobin 
sukukunna t ja tuoda takaisin Israel in säilyneet: minä panen 
sinut pakanain valkeudeksi, et tä minul ta tulisi pelastus maan 

ääri in asti . Otollisella ajal la minä olen sinua kuullut ja 
pelas tuksen päivänä sinua au t tanut ; minä olen valmistanut sinut 
ja pannu t sinut kansoille liitoksi, koho t tamaan ennalleen maan , 
j akamaan hävitetyt per intöosat , s anomaan vangituille: 'Käykää 
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ulos! ' ja pimeydessä oleville: 'Tulkaa esiin!' Katso heitä, 
he tulevat kaukaa! Katso, nuo pohjoisesta , nuo lännestä, nuo 
Siinimin maalta» (Jes. 49: 6, 8, 9 ,12) . 

Katsellessaan yhä kauemmaks i halki aikakausien profee t ta 
näki näiden suurenmois ten lupausten kir jaimell isen täyttymyk-
sen. Hän näki pelas tuksen i losanoman viejien menevän m a a n 
ääriin, jokaisen sukukunnan ja kansan tykö. H ä n kuuli He r r an 
sanovan evankel iumiseurakunnasta : »Minä oh jaan hänen 
tykönsä rauhan niinkuin vi r ran ja kansojen kunnian niinkuin 
tulvajoen», ja hän kuuli käskyn: »Tee avaraksi telt tasi sija, 
levennettäköön sinun ma jo je s i seinien kangas. Älä säästele! 
Pidennä telt taköytesi ja vahvista vaarnasi . Sillä sinä olet leviävä 
oikealle ja vasemmalle, s inun jälkeläisesi ot tavat omiksensa 
kansat» (Jes. 66: 12; 54 :2 ,3 ) . 

Her ra julisti profeetal le lähet tävänsä todis ta j iaan »pakanain 
tykö Tarsiiseen, Puuliin ja Luudiin, Tuubali in ja Jaavaniin, 
kaukaisiin merensaar i in» (Jes. 66: 19). 

»Kuinka suloiset ovat vuorilla 
i losanoman tuo jan jalat , 
hänen, joka jul is taa rauhaa, 
i lmoit taa hyvän sanoman, 
joka jul is taa pelastusta , 
sanoo Siionille: 'Sinun Jumalasi on kuningas! '» 

Jes. 52: 7. 
Profeet ta kuuli Jumalan äänen kutsuvan seurakuntaansa 

suor i t t amaan sitä työtä, joka valmistaisi tietä hänen iankaik-
kisen val takuntansa alkamiselle. Sanoma oli aivan varma: 

»Nouse, ole kirkas, sillä sinun valkeutesi tulee, 
ja He r r an kunnia koi t taa sinun ylitsesi. 

Sillä katso, pimeys pei t tää maan 
ja synkeys kansat , 
m u t t a s inun ylitsesi koi t taa Her ra , 
ja s inun ylläsi näkyy hänen kunniansa . 
Kansa t vaeltavat sinun valkeuttasi kohti , 
kuninkaat s inun koitteesi k i rkkaut ta kohti . 

Nosta silmäsi, katso ympärillesi: 
kaikki nämä ovat kokoontuneet , tulevat sinun tykösi, 
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sinun poikasi tulevat kaukaa, 
s inun tyt täriäsi kainalossa kannetaan . 

Ja muukalaiset rakentavat s inun muuris i , 
ja heidän kuninkaansa palvelevat sinua; 
sillä vihassani minä löin sinua, 
m u t t a mielisuosiossani minä sinua a rmahdan . 
Sinun port t is i pidetään aina auki, 
ei niitä sul jeta päivällä eikä yöllä, 
et tä kansojen r ikkaudet tuotaisi in 
ja heidän kuninkaansa saatet taisi in sinun tykösi. 

Kääntykää minun tyköni ja an takaa pelastaa itsenne, 
te m a a n ääret kaikki, 
sillä minä olen Jumala , eikä toista ole.» 

Jes. 60: 1—4,10,11; 45:22. 
Nämä ennustukset synkeyden a ikana tapahtuvasta suures ta 

hengellisestä herätyksestä täyttyvät nykyään lähetysasemien 
laajentaessa toimintaansa maan valistumattomille alueille. 
Profeet ta vertaa pakanamaissa toimivia lähetyssaarnaaj ien 
ryhmiä l ipunkantaj i in , jo tka on asete t tu to tuuden valoa etsivien 
oppaiksi. 

»Sinä päivänä», sanoo Jesa ja , »pakanat etsivät l isäin juu r t a , 
joka on kansojen l ippuna, ja hänen asumuksensa on oleva 
kunnia ta täynnä. Ja sinä päivänä Her ra vielä toisen ke r r an 
o jentaa kä tensä hankkiakseen itselleen kansansa jäännöksen. 
— — Hän nostaa viirin pakanakansoi l le ja kokoaa Israel in 
karkoi te tu t miehet; ja Juudan ha jo te tu t naiset hän kerää m a a n 
nel jäs tä äärestä» (Jes. 11: 10—12). 

Vapautuksen päivä on lähellä. »Herran silmät t a rkkaava t 
kaikkea maata , että hän voimakkaast i auttaisi niitä, jo tka ovat 
ehyellä sydämellä antautuneet hänelle» (2 Aikak. 16: 9). Kaikkien 
kansakunt ien , sukukunt ien ja kielten keskuudessa hän näkee 
miehiä ja naisia rukoi lemassa valoa ja tietoa. Heidän sielunsa 
on tyydyt tämätön; kauan he ovat r i ippuneet kiinni tuhassa 
(ks. Jes. 44: 20). Kaiken vanhurskauden vihollinen on harhaut-
tanut heidät tieltä, ja he hapuilevat sokeiden tavoin. Mutta he 
ovat sydämel tään rehellisiä ja tahtovat oppia tun temaan parem-
man tien. Vaikka he elävätkin pakanuuden synkeydessä ja 
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tun temat ta lainkaan Jumalan ki r jo i te t tua lakia tai hänen 
Poikaansa Jeesusta, on jumalall isen voiman vaikutus mieleen ja 
luonteeseen ilmennyt heissä monin tavoin. 

Toisinaan ne, joiden tieto Jumalas ta ra jo i t tuu pelkäs tään 
jumalall isen a r m o n vaikutukseen, ovat olleet ystävällisiä hänen 
palvelijoilleen ja suojelleet heitä jopa vaarantaen oman hen-
kensä. Pyhä Henki vuodat taa Kris tuksen a rmoa monen jalon 
to tuudenets i jän sydämeen tehden hänet myötämieliseksi vastoin 
luontoaan ja a ikaisempaa kasvatustaan. Hänen sydämessään 
loistaa »totinen valkeus, joka valistaa jokaisen ihmisen» (Joh. 
1 :9) , ja jos hän seuraa tä tä valoa, se johtaa hänet Jumalan 
val takuntaan. Profeet ta Miika sanoi: »Jos istun pimeydessä, on 

Her ra minun valkeuteni. Hän tuo minut valkeuteen, minä 
saan nähdä hänen vanhurskautensa» (Miika 7: 8, 9). 

Taivaan pelas tussuunni te lma on kyllin laa ja käs i t t ämään koko 
maai lman. Jumala haluaa puhal taa elämän henkäyksen voipu-
neelle ihmiskunnalle. Eikä hän salli yhdenkään sellaisen petty-
vän, joka vilpit tömästi kaipaa jotakin ylevämpää ja ja lompaa 
kuin mitä maai lma voi t a r jo ta . Hän lähettää alati enkeleitään 
niiden luo, jo tka masentavissa oloissa esit tävät uskonrukouk-
sensa saadakseen jonkin i tseään ko rkeamman voiman o t t amaan 
heidät val taansa ja tuomaan pelastuksen ja rauhan. Jumala 
ilmaisee i tsensä heille eri tavoin ja herä t tää heissä kaitselmuk-
sensa johdatuksel la luo t tamuksen häneen, joka on antanut 
i tsensä lunnaiksi kaikkien edestä, jo t ta »nämä panisivat uskal-
luksensa Jumalaan eivätkä unhottais i Jumalan tekoja , vaan 
ottaisivat hänen käskyis tänsä vaarin» (Ps. 78: 7). 

»Autuas se, jonka apuna on Jaakobin Jumala , se, joka panee 
toivonsa Her raan , Jumalaansa» (Ps. 146: 5). »Tulkaa takaisin 
varustukseen, te vangit, joilla on toivo» (Sak. 9 :12) . Pakana-
maiden kaikille sydämestään rehellisille — H e r r a n silmissä 
»oikeamielisille» — »koittaa pimeydessä valkeus» (Ps. 112: 4). 
Jumala on sanonut : »Minä johda tan sokeat tietä, jo ta he eivät 
tunne; polkuja , joi ta he eivät tunne, minä kul je tan heidät . Minä 
muu tan pimeyden heidän edellään valkeudeksi ja koleikot 
tasangoksi. Nämä minä teen enkä niitä t ekemät tä jätä» (Jes. 
42: 16). 
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MANASSE 
JA JOOSIA 

Juudan val takunta menestyi Hiskian koko hal l i tuskauden a j a n 
m u t t a heikkeni taas Manassen juma la t toman hall innon pi tkinä 
vuosina, jolloin pakanuus jälleen elpyi ja monet kansas ta 
antautuivat palvomaan epäjumal ia . »Manasse eksytti Juudan ja 
Jerusa lemin asukkaat tekemään enemmän pahaa kuin» pakana t 
(2 Aikak. 33: 9). Aikaisempien sukupolvien loistavaa valistusta 
seurasi synkeyden, ta ikauskon ja eksytyksen aika. Pahuus pääsi 
kehi t tymään ja kukois tamaan — tyrannia, sor to ja kaiken hyvän 
vihaaminen vallitsivat. Oikeutta vääristelt i in ja väkivalta pääsi 
valtaan. 

Jumala ja oikeus eivät silti jääneet vaille todis ta j ia noina 
pahoinakaan aikoina. Koettelevat kokemukset , joista Juuda oli 
turvall isesti selviytynyt Hiskian kuninkuuden aikana, olivat 
tehneet monis ta luonteeltaan niin lujia, että he nyt saat toivat 
olla aivan kuin suojavallina t o r j u m a s s a vallitsevaa jumalat to-
muut t a . He puolustivat to tuu t ta ja vanhurskaut ta , m u t t a se 
vihoitti Manassen ja hänen johtoasemissa olevat toverinsa, jo tka 
pyrkivät pysyt tämään voimassa väärä t tekonsa tukahdut tamal la 
kaiken vastustuksen. »Manasse vuodat t i myös sangen pal jon 
viatonta verta, niin että hän sillä täytt i Jerusalemin äär iään 
myöten» (2 Kun. 21: 16). 

Ens immäis ten uhrien joukossa oli Jesa ja , joka yli puolen 
vuosisadan oli esiintynyt Juudassa Her ran vali tsemana sanan-
saa t t a jana . »Toiset taas ovat saaneet kokea pilkkaa ja ruoski-
mista , vieläpä kahleita ja vankeut ta ; heitä on kivitetty, k iusat tu , 
r ikki sahat tu , miekalla su rmat tu ; he ovat kierrelleet ympär i 
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lampaannahoissa ja vuohennahoissa, puutteenalaisina, ahdis-
tet tuina, pahoinpideltyinä — he, jo tka olivat liian hyviä tälle 
maailmalle — he ovat harhailleet erämaissa ja vuorilla ja 
luolissa ja maakuopissa» (Hebr . 11: 36—38). 

E rää t noista Manassen hall innon aikana vainotuista saivat 
julistettavikseen erityisiä nuhteen ja tuomion sanomia. Juudan 
kuningas, he sanoivat, »on tehnyt pahaa enemmän kuin» kaikki, 
»jotka olivat ennen häntä». Tämä juma la t tomuus oli saa t tanut 
hänen val takuntansa ahdinkoon; kohta m a a n asukkaat vietäisiin 
vankeina Baabeliin joutuakseen siellä »kaikkien vihollistensa 
saaliiksi ja ryöstettäviksi» (2 Kun. 21: 11,14). Mut ta Her ra ei 
tulisi tyystin hylkäämään niitä, jo tka vieraassa maassa tunnus-
taisivat hänet Hall i ts i jakseen. He saattoivat jou tua ahdistuksi in 
ja kärsimyksiin, m u t t a hän vapauttaisi heidät omalla a ja l laan ja 
tavallaan. Ne jo tka luottaisivat täysin häneen, olisivat va rmassa 
turvassa. 

Uskollisesti profeeta t julistivat edelleen varoi tuksiaan ja 
kehotuksiaan; rohkeast i he puhuivat Manasselle ja hänen 
kansalleen, mu t t a sanomia pilkatti in eikä Her ras ta luopunut 
Juuda o t tanut niistä vaaria. Näyttääkseen, miten kansan kävisi 
ellei se tekisi pa rannus ta , Her ra salli heidän jou tua erään 
assyrialaisen sot i lasryhmän käsiin, ja nämä »kytkivät hänet 
vaskikahleisiin ja veivät hänet Baabeliin», väliaikaiseen pääkau-
punkiinsa. Tämä ahdinko palaut t i kuninkaan järki insä; »hän etsi 
Her ran , Jumalansa , mielisuosiota ja nöyrtyi syvästi isiensä 
Jumalan edessä. Ja kun hän näin rukoili häntä , niin Jumala 
taipui ja kuuli hänen rukouksensa ja toi hänet takaisin Jeru-
salemiin, hänen val takuntaansa. Silloin Manasse tuli t ie tämään, 
että H e r r a on Jumala» (2 Aikak. 33: 11—13). Mutta t ämä 
ka tumus , niin merki t tävä kuin se olikin, tapahtu i liian myöhään 
vapaut taakseen val takuntaa vuosikausia kestäneen epäjumalan-
palvonnan turmioll isesta vaikutuksesta . Monet olivat kompas-
tuneet ja langenneet pys tymät tä enää koskaan nousemaan. 

Niiden joukossa, joiden elämänvaiheisiin Manassen kohtalokas 
luopumus oli vaikut tanut pe ruu t tamat tomas t i , oli hänen oma 
poikansa, joka nousi valtaistuimelle 22-vuotiaana. Raamat tu 
sanoo kuningas Aamonista: »Hän vaelsi kaikessa samaa tietä, 
mitä hänen isänsä oli vaeltanut: hän palveli niitä kivijumalia, 
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joita hänen isänsä oli palvellut, ja kumars i niitä; hän hylkäsi 
Her ran , isiensä Jumalan» (2 Kun. 21: 21,22). »Mutta hän ei 
nöyrtynyt Her ran edessä, ni inkuin hänen isänsä Manasse oli 
nöyrtynyt, vaan hän, Aamon, sälytti päällensä suuren synti-
velan.» T ä m ä jumala ton kuningas ei saanut hallita kauan. Omat 
palvelijat tappoivat hänet kuninkaan linnassa kesken hänen 
uhit televan jumala tonta menoaan, vain kaksi vuotta sen jälkeen 
kun hän oli tullut kuninkaaksi , »ja maan kansa teki hänen 
poikansa Joosian kuninkaaksi hänen si jaansa» (2 Aikak. 33: 
23,25). 

Joosian aloittaessa hal l i tuskautensa, jota jatkuisi kolmekym-
mentäyksi vuotta, alkoivat uskonsa puh taana säilyttäneet toivoa, 
että va l takunnan alaspäin meno pysähtyisi. Tämä uusi kuningas, 
vaikka oli vasta kahdeksanvuotias , pelkäsi näet Jumalaa , ja 
alusta lähtien »hän teki sitä, mikä on oikein Her ran silmissä, 
ja vaelsi kaikessa isänsä Daavidin tietä, poikkeamat ta oikealle 
tai vasemmalle» (2 Kun. 22: 2). Jumala t toman kuninkaan poika-
nakin, k iusat tuna kulkemaan isänsä jälkiä ja vain m u u t a m a n 
neuvonanta jan rohkaistessa häntä vael tamaan oikein Joosia 
kui tenkin pysyi uskollisena Israelin Jumalalle. Hän ott i oppia 
menneiden sukupolvien virheistä. Hän halusi menetellä oikein 
eikä tah tonut isänsä ja isoisänsä tavoin vajota synnin ja rappion 
alhaiselle tasolle. Hän vaelsi »poikkeamatta oikealle tai vasem-
malle». Luot tamustehtävään joutuvana hän päät t i nouda t taa 
Israelin halli tsijoiden opastukseksi anne t tu ja ohjei ta, ja hänen 
tot televaisuutensa ansiosta Jumala saattoi tehdä hänestä ast ian 
jaloa käyt töä varten. 

Jo vuosia ennen Joosian kuninkaaksi tuloa olivat Juudan 
vakaamieliset kyselleet, mahto iva tko Jumalan muinaiselle 
Israelille an tamat lupaukset pääs tä koskaan täyt tymään. 
Inhimillisesti näytti siltä, et tä Jumalan tarkoi tus ta valitun 
kansakunnan suhteen oli miltei mahdo ton ta toteut taa. Mennei-
den vuosisatojen luopumus oli viime vuosina vain pahentunut ; 
enää olivat jäljellä Juudan ja Benjaminin heimot, ja nämäkin 
näytt ivät nyt olevan siveellisen ja kansallisen per ikadon 
partaal la . Profeeta t olivat alkaneet ennus taa täydellistä hävitystä 
heidän kauniille kaupungilleen, jonne Salomo oli r aken tanu t 
temppel in ja mihin heidän kaikki maalliset toiveensa kansalli-
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sesta suuruudes ta olivat keskit tyneet . Mahtoiko Jumala olla nyt 
luopumassa lupaamas taan aikomuksesta , jonka mukaan hän 
vapauttaisi ne jo tka turvaisivat häneen? Vanhurskai ta oli 
vainottu ja jumala t tomat näytt ivät menestyneen jo niin kauan, 
että oliko Jumalal le uskollisina pysyvillä enää mi tään toiveita 
pa remmis ta päivistä? 

Profeet ta Habakuk puki sanoiksi nämä huolekkaat kysele-
miset. Tarkkai l lessaan oman aikansa uskollisten asemaa hän 
johtui sydämensä ahdistuksessa kysymään: »Kuinka kauan, 
Herra , minun täytyy apua huutaa , ja sinä et kuule, pa rkua 
sinulle: 'Väkivaltaa!' ja sinä et auta? Minkätähden sinä annat 
minun nähdä vääryyttä ja itse katselet tu rmio ta? Minun edessäni 
on hävitys ja väkivalta; on syntynyt riita, ja on noussut tora . 
Sentähden on laki heikko, ja oikeus ei tule mil loinkaan voimaan. 
Sillä jumala ton saar taa vanhurskaan; sentähden oikeus vääris-
tetään» (Hah. 1: 2—4). 

Jumala vastasi uskollisille lapsilleen. Vali tsemansa sanan-
tuo jan välityksellä hän ilmoitti pää t täneensä rangaista kansa-
kuntaa, joka oli luopunut hänestä palvelemaan pakanain jumalia. 
Erää t näis tä tulevaisuuden kyselijöistä olisivat vielä elossa, kun 
hän ryhtyisi ihmeellisesti j ä r jes te lemään maan hallitsevien 
valtakuntien asioita ja nostaisi babylonialaiset valtaan. Tämä 
kaldealainen kansa, »hirmuinen ja peljättävä», kävisi äkisti 
Juudan maan k imppuun Jumalan ruoskana ( jae 7). Juudan 
ruht inaat ja pa rhaa t kansas ta vietäisiin vankeina Baabeliin; 
Juudan kaupungit ja kylät sekä viljapellot tuhottais i in eikä 
mitään säästettäisi . 

Luottaen siihen, että t ämä hirvit tävä tuomiokin toteut t i 
jollakin tavoin Jumalan ta rkoi tus ta kansansa suhteen, Habakuk 
taipui alistuen Her ran i lmaistuun tahtoon. »Etkö sinä ole 
ikiajoista asti Her ra , minun pyhä Jumalani?» hän huudaht i . 
Sitten profeet ta ulott i uskonsa ohi lähitulevaisuuden synkkien 
näkymien. Hän ta r t tu i lujas t i kalliisiin lupauksiin, jo tka ilmai-
sevat Jumalan rakas tavan häneen luottavia lapsiaan, ja lisäsi: 
»Me emme kuole!» ( jae 12). Jul is tamalla näin uskonsa hän jä t t i 
asiansa ja jokaisen uskovan israelilaisen asian myötätuntoisen 
Jumalan käsiin. 

Tämä ei ollut ainoa kerta , jolloin Habakuk osoitti vahvaa 

266 [ 385—386) 



Manasse ja Joosia 

uskoa. Eräässä toisessa tapauksessa hän tulevaisuutta mietis-
kellessään lausui: »Minä seison vartiopaikallani, asetun varus-
tukseen ja tähystän, nähdäkseni , mi tä hän minulle puhuu.» Ja 
H e r r a vastasi hänelle laupiaasti: »Kirjoi ta näky ja pi i r rä selvästi 
tauluihin, niin et tä sen voi juostessa lukea. Sillä näky odot taa 
vielä aikaansa, mu t t a se r ientää m ä ä r ä n s ä päähän, eikä se petä . 
Jos se viipyy, odota sitä; sillä varmas t i se to teutuu, eikä se 
myöhästy. Katso, sen kansan sielu on kopea eikä ole suora; 
m u t t a vanhurskas on elävä uskostansa» (Hah. 2: 1—4). 

Usko, joka vahvisti Habakukia ja kaikkia pyhiä ja oikea-
mielisiä noina raskaan koetuksen päivinä, oli samaa uskoa, joka 
ylläpitää Jumalan kansaa nykyäänkin. Krist i t ty uskovainen voi 
synkimpinä hetkinään ja vaikeimmissakin oloissa uskoa sielunsa 
hänelle, joka on kaiken valon ja voiman lähde. Päivä päivältä 
voi usko Jumalaan uudis taa hänen toivonsa ja rohkeutensa . 
»Vanhurskas on elävä uskostansa.» Jumalan palveluksessa ei 
tarvi tse olla mi tään epätoivoista, ei mi tään epävarmaa eikä 
vähääkään pelkoa. Her ra on täyt tävä ylenpalttisesti häneen 
luottavien suur immatk in odotukset . Hän antaa heille vi isautta 
heidän vaihtelevien tarpeidensa mukaisest i . 

Paavali todistaa kaunopuheisest i siitä yltäkylläisestä avusta, 
joka on tar jo l la jokaiselle kiusatulle sielulle. Hänelle annet t i in 
jumalal l inen vakuutus: »Minun a rmossan i on sinulle kyllin; sillä 
minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa.» Kiitollisena 
ja luottavaisena tuo koeteltu Jumalan palvelija vastasi: »Sen-
tähden minä mie luummin kerskaan heikkoudestani , e t tä 
Kr is tuksen voima asettuisi minuun asumaan. Sentähden minä 
olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, 
ahdistuksi in, Kris tuksen tähden; sillä kun olen heikko, silloin 
minä olen väkevä» (2 Kor. 12: 9 ,10) . 

Meidän täytyy vaalia ja kehi t tää sitä uskoa, josta profee ta t 
ja apostoli t ovat todistaneet — uskoa, joka pi tää kiinni Juma lan 
lupauksis ta ja odot taa hänen selvittävän asian omalla a ja l laan 
ja tavallaan. Varma profeetal l inen sana täyttyy lopullisesti 
silloin, kun H e r r a m m e ja V a p a h t a j a m m e Jeesus Kr is tus saapuu 
k i rkkaudessaan kuninkaiden Kuninkaana ja herrain Her rana . 
Odotusaika saat taa tuntua pi tkäl tä , masentavat olosuhteet voivat 
ahdis taa sielua, monet joihin on luotet tu voivat kaatua matkal la , 
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mut ta profee tan tavoin, joka koetti rohkais ta Juudaa tava t toman 
luopumuksen aikana, ju l i s takaamme mekin luottavaisesti : 
»Herra on pyhässä temppelissänsä, hänen edessään vaietkoon 
kaikki maa» (Hah. 2: 20). Muis takaamme aina t ämä i lahduttava 
sanoma: »Näky odot taa vielä aikaansa, mut ta se r ientää mää-
ränsä päähän, eikä se petä. Jos se viipyy, odota sitä; sillä 
varmast i se to teutuu, eikä se myöhästy. Vanhurskas on 
elävä uskostansa» ( jakeet 3, 4). 

»Herra, herä tä eloon tekosi jo kesken vuotten, 
tee se jo kesken vuotten tiettäväksi. 
Muista vihassasi laupeutta . 

Juma la tulee Teemanista , 
Pyhä Paaranin vuorelta. 
Hänen val tasuuruutensa peit tää taivaat, 
hänen ylistystänsä on m a a täynnä. 
Hänen hohteensa on kuin aurinko, 
hänes tä käyvät säteet joka taholle; 
se on hänen voimansa verho. 
Hänen edellänsä käy ru t to 
ja pol t totaut i tulee hänen jä l jessänsä. 
Hän seisahtuu ja mi t taa maan, 
hän ka tsahtaa ja saa kansa t vapisemaan. 
Ikivuoret särkyvät , ikuiset kukkula t vaipuvat, 
hänen polkunsa ovat iankaikkiset . 

Sinä olet lähtenyt au t t amaan kansaasi , 
au t t amaan voideltuasi. 

Sillä ei vi ikunapuu kukoista, 
eikä viiniköynnöksissä ole rypäleitä; 
ö l jypuun sato pet tää , 
eivätkä pellot tuota syötävää. 
Lampaat ovat kadonneet ta rhas ta , 
eikä ole k a r j a a vajoissa. 
Mut ta minä r iemuitsen Herrassa , 
iloitsen autuuteni Jumalassa . 
Her ra , Her ra on minun voimani.» 

Habakuk 3: 2—6, 13, 17—19. 
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H a b a k u k ei ollut ainoa, jonka kaut ta annetti in sanoma 
valoisasta toivosta ja tulevasta voitosta sekä nykyisestä 
tuomiosta . Joosian kuninkuuden aikana tuli Her ran sana myös 
Sefanjal le, ja siinä esitettiin selvästi ja tkuvan luopumuksen 
seuraukset ja suunnat t i in tosi seurakunnan huomio loistaviin 
tulevaisuuden näköaloihin. Hänen ennustuksiaan Juudaa kohtaa-
vasta tuomiosta voidaan täydellä syyllä soveltaa niihin rangais-
tuksiin, jo tka kohtaavat ka tuma ton ta maai lmaa Kr is tuksen 
toisen tulemisen aikaan: 

»Lähellä on Her ran suur i päivä, 
se on lähellä ja tulee sangen ki iruust i . 
Kuule Her ran päivä! 
Silloin sankar i t haikeasti huutavat . 
Vihan päivä on se päivä, 
tuskan ja ahdistuksen päivä, 
häviön ja hävityksen päivä, 
pimeyden ja synkeyden päivä. 
Pilven ja sankan sumun päivä, 
pasunan ja so tahuudon päivä 
varus te t tu ja kaupunke ja 
ja korkei ta muur inkulmia vastaan.» 

Sef an ja 1: 14—16. 

»Minä saatan ihmiset ahdis tukseen, niin että he kulkevat 
kuin sokeat, sillä he ovat tehneet syntiä Her raa vastaan. Ja 
heidän verensä vuodatetaan niinkuin tomu. Eivätkä voi 
pelastaa heitä heidän hopeansa ja kul tansa Her ran vihan 
päivänä: hänen kiivautensa tulessa kuluu koko maa. Sillä lopun, 
äkkilopun, hän tekee kaikista maan asukkaista» ( jakeet 17,18). 

»Menkää itseenne, kootkaa a ja tuksenne , 
te häpeämätön kansa, 

ennenkuin neuvopäätös on synnyttänyt — 
päivä kiitää pois kuin akanat — 
ennenkuin teidän päällenne tulee Her ran vihan hehku, 
ennenkuin teidän päällenne tulee Her ran vihan päivä. 

Ets ikää Herraa , kaikki maan nöyrät , 
te, jo tka pidät te hänen oikeutensa. 
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Ets ikää vanhurskaut ta , 
etsikää nöyryyttä; 
ehkä te saatte suojan Her ran vihan päivänä.» 

Sef an ja 2: 1—3. 

»Katso, siihen aikaan minä teen tekoni kaikille sinun nöyryyt-
täjillesi. Minä pelastan ontuvat ja kokoan karkoi te tu t ja teen 
heidät ylistetyiksi ja mainehikkaiksi jokaisessa maassa , jossa he 
olivat häpeänalaisina. Siihen aikaan minä tuon teidät takaisin 
— siihen aikaan, jona minä teidät kokoan. Sillä minä teen teidät 
mainehikkaiksi ja ylistetyiksi kaikissa maan kansoissa, kun minä 
käännän teidän kohtalonne teidän si lmäinne nähden; sanoo 
Herra» (Sef. 3: 19,20). 

»Iloitse, tytär Siion, puhkea huutoon, Israel; 
ihastu ja ra tkea r iemuun kaikesta sydämestäsi , 
ty tär Jerusalem. 
Her ra on pois tanut s inun tuomiosi, 
kääntänyt pois sinun vihollisesi. 
Israelin kuningas, Her ra , 
on sinun keskelläsi. 
Ei tarvi tse sinun enää onne t tomuut ta nähdä. 

Sinä päivänä sanotaan Jerusalemille: 
'Älä pelkää, Siion, älkööt kätesi hervotko. 
Her ra , sinun Jumalasi , on sinun keskelläsi, 
sankari , joka aut taa . 
Hän ilolla iloitsee sinusta, 
hän on ääneti , sillä hän rakas taa sinua, 
hän sinusta riemulla riemuitsee.» 

Jakeet 14—17. 

270 [ 390—391) 



34. 

LIITONKIRJA 

Baabelin vankeut ta koskevat p rofee t to jen sanomat vaikutt ivat 
ääne t tömäs t i mu t t a voimallisesti. Ne valmistivat suure l ta 
osal taan tietä sille uskonpuhdis tuksel le , joka tapahtui Joosian 
kuninkuuden kahdeksantenatois ta vuotena. Tämän uudistus-
liikkeen, jonka johdos ta u h a t t u j e n tuomioiden to imeenpano 
lykkäytyi joksikin ajaksi , pani aivan odot tamat tomal la tavalla 
alulle e rään pyhien k i r jo i tus ten osan löytäminen ja tutkis telu, 
joka moniks i vuosiksi oli oudost i jou tunu t väärään pa ikkaan ja 
hävinnyt . 

Lähes sata vuotta aikaisemmin, Hiskian viet tämässä ensim-
mäisessä pääsiäis juhlassa, oli opet tavat papi t j ä r jes te t ty julki-
sesti lukemaan päivittäin lain k i r j aa kansalle. Hiskian hallitus-
kausi tuli niin menestykselliseksi sen johdosta , e t tä silloin 
noudatet t i in Mooseksen muist i in merki t semiä säädöksiä, varsin-
kin l i i tonkir jaan sisältyviä, joka muodos taa osan viidennestä 
Mooseksen k i r jas ta . Mut ta Manasse oli toht inut panna sy r j ään 
nämä säädökset , ja hänen kuninkuutensa aikana temppel issä 
säilytettävä lain k i r j a oli jonkin huo l imat toman laiminlyönnin 
takia jou tunu t kadoksiin. Moniksi vuosiksi kansa jä i si ten 
yleisesti vaille sen opetuksia. 

Kauan kadoksissa olleen käs ik i r jo i tuksen löysi sitten temppe-
listä yl immäinen pappi Hilkia niiden laa jo jen kunnostus tö iden 
aikana, joihin kuningas Joosia oli ryhtynyt saadakseen tuon 
pyhän rakennuksen säilymään. Ylimmäinen pappi antoi t ä m ä n 
arvokkaan k i r j an oppineelle k i r ju r i Saafanille, joka luki sen ja 
vei sen si t ten kuninkaalle sekä ker toi tälle sen löytämisestä. 
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Joosia l i ikuttui syvästi, kun hänelle ensi ker taa luettiin t ä m ä n 
vanhan käs ik i r jo i tuksen kehotuksia ja varoituksia. Koskaan 
aikaisemmin hän ei ollut niin täysin käsi t tänyt , e t tä Jumala näin 
selvästi oli ase t tanut Israelin eteen »elämän ja kuoleman, 
s iunauksen ja kirouksen» (5 Moos. 30: 19), ja miten mon ta 
ker taa heitä oli kehote t tu val i tsemaan e lämän tie, voidakseen 
olla ylistykseksi maassa ja s iunaukseksi kaikille kansoille. 
»Olkaa lu ja t ja rohkeat», oli Mooses rohkaissut Israelia, »älkää 
pel jä tkö älkääkä säikähtykö heitä, sillä Her ra , s inun Jumalasi , 
käy itse s inun kanssasi ; hän ei j ä tä eikä hylkää sinua» (5 Moos. 
31: 6). 

K i r j a s sa oli runsaas t i vakuutuksia siitä, et tä Jumala oli valmis 
pe las tamaan täydellisesti ne, jo tka kokonaan luott ivat häneen. 
Samoin kuin hän oli vapaut tanut heidät Egyptin o r juudes ta , hän 
auttaisi heitä voimallisesti ase t tumaan Luvat tuun maahan ja 
sijoit taisi heidät m a a n kansojen kärkipäähän. 

Samalla kun profe t ia t lupasivat s iunauksia kuuliaisille, ne 
julistivat tuomioi ta tot telemattomille. Kun kuningas kuuntel i 
noita innoi te t tu ja sanoja , hän ymmärs i niiden kuvailevan oloja, 
jo tka todella vallitsivat hänen val takunnassaan. Niiden ennus-
tus ten yhteydessä, jo tka kuvasivat Jumalas ta luopumista , hän 
huomas i hämmästyksekseen selviä lausuntoja onne t tomuuden 
pikaisesta tulosta, mitä ei enää mi tenkään voitu välttää. Tämä 
oli selvää puhet ta , eikä sanojen merki tykses tä voinut erehtyä. 
K i r j an lopussa esitettiin yhteenveto Jumalan menet telystä 
Israelia koh taan sekä ker taus tulevista t apah tumis ta , jolloin 
nämä asiat tulivat vielä kaksin verroin selvemmiksi . Kaiken 
Israelin kuullen Mooses oli jul is tanut : 

»Kuunnelkaa, te taivaat, kun minä puhun, 
ja kuulkoon m a a minun suuni sanat! 
Sateena pisaroikoon minun opetukseni , 
kas teena valukoon puheeni 
ni inkuin vihma vihannalle, 
ni inkuin sadekuuro ruohikolle. 
Sillä minä jul is tan Her ran nimeä; 
an takaa kunnia meidän Jumalal lemme. 
Hän on kallio; täydelliset ovat hänen tekonsa, 
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sillä kaikki hänen tiensä ovat oikeat. 
Uskollinen Jumala ja i lman vääryyttä , 
vanhurskas ja vakaa hän on.» 

5 Moos. 32: 1—4. 

»Muistele muinaisia päiviä, 
a ja t te le menneiden sukupolvien vuosia. 
Kysy isältäsi, niin hän sen sinulle i lmoit taa, 
vanhimmiltasi , niin he sen sinulle sanovat . 
Kun Korkein jakoi per innöt kansoille, 
kun hän erotteli ihmisten lapset , 
silloin hän määräs i kansojen r a j a t 
israelilaisten luvun mukaan . 
Sillä H e r r a n kansa on hänen osuutensa, 
Jaakob on hänen per intöosansa. 
E r ä m a a s t a hän löysi hänet , 
aut iosta, ulvovasta korvesta; 
hän otti hänet suojaansa ja hoi toonsa, 
varjel i hän tä kuin si lmäteräänsä.» 

Jakeet 7—10. 

Mutta Israel »hylkäsi Jumalan , joka oli tehnyt hänet , 
ja halveksui pelastuksensa kalliota. 
He herät t ivät hänen kiivautensa vierailla jumalil laan, 
he vihoittivat hänet kauhistuksi l lansa. 
He uhras iva t riivaajille, epäjumali l le , 
jumalille, jo i ta he eivät tunteneet , 
uusille, äsken tulleille, 
joista te idän isänne eivät t ienneet . 
Kalliota, joka sinut synnytti , sinä et muis tanut ; 
sinä unhot i t Jumalan , joka sinulle e lämän antoi. 
H e r r a näki sen ja hylkäsi heidät , 
sillä hän vihastui poikiinsa ja tyt tär i insä. 
H ä n sanoi: 'Minä peitän heil tä kasvoni, 
minä katson, mikä heidän loppunsa on; 
sillä he ovat n u r j a suku, 
lapsia, joissa ei ole uskoll isuutta . 
He ovat herä t täneet minun kiivauteni jumalilla, 
jo tka eivät jumal ia ole, 
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ovat vihoit taneet minu t turhil la jumali l lansa; 
niin minäkin he rä tän heidän kiivautensa 
kansalla, joka ei ole kansa, 
vihoitan heidät houkalla pakanakansal la . 
Minä kasaan onnet tomuuks ia heidän päällensä, 
kaikki nuoleni minä heihin a m m u n . 
He nääntyvät nä lkään ja menehtyvät ru t toon, 
kulkutaut ien poltteeseen. 

Sillä he ovat neuvoton kansa, 
eikä heissä ole ymmärrys tä . 
Jos he viisaita olisivat, 
niin he käsit täisivät t ämän, 
he ymmärtä is ivät , mikä heidän loppunsa on. 
Kuinka yksi a ja is i tuha t t a takaa, 
kuinka kaksi a ja is i pakoon kymmenentuha t ta , 
jollei heidän kallionsa olisi hei tä myynyt 
ja Her ra luovut tanut heitä! 
Sillä heidän kall ionsa ei ole ni inkuin meidän kal l iomme; 
niin viholl isemmekin päättelevät . 

Eikö sitä ole ta l le tet tuna minun takanani , 
sinetillä luki t tuna minun aitoissani? 
Minun on kos to ja rankaiseminen, 
säästet ty siksi a jaksi , jolloin heidän ja lkansa h o r j u u . 
Sillä heidän onnet tomuutensa päivä on lähellä, 
ja mikä heitä odot taa, se tulee rientäen.» 

Jakeet 15—21,23,24, 28—31, 34, 35. 

Nämä ja toiset samankal ta ise t lausunnot osoitt ivat Joosialle, 
miten Jumala rakas t i kansaansa ja inhosi syntiä. Kun kuningas 
luki ennustuksia pikaisesta tuomiosta , joka kohtaisi itsepintai-
sesti kapinoivia, tulevaisuus aivan vapisutt i häntä . Juudan tur-
mel tuneisuus oli ollut suuri ; mikä olisikaan seurauksena heidän 
ja tkuvas ta luopumukses taan? 

Kuningas ei ollut suh tau tunu t väl inpi tämät tömäst i epäjumalan-
palvontaan a ikaisempinakaan vuosinaan. »Kahdeksantena halli-
tusvuotenaan, ollessansa vielä nuorukainen», hän oli vihkiyty-
nyt kokonaan palvelemaan Jumalaa . Neljä vuotta myöhemmin , 

274 [395—3%] 



Liitonkirja 

kahdenkymmenen ikäisenä, hän yri t t i vakavasti pois taa kiu-
sauksen alaisiltaan ja »alkoi puhdis taa Juudaa ja Jerusa lemia 
uhr ikukkulo is ta ja asera-karsikoista sekä veistetyistä ja vale-
tuis ta jumalankuvis ta . Baalin a l t tar i t kukistet t i in hänen läsnä-
ollessaan, ja niiden yli kohoavat aur ingonpatsaa t hän hakkas i 
maahan , ja asera-karsikot sekä veistetyt ja valetut jumalanku-
vat hän murskas i ja rouhensi ja sirotteli niiden haudoille, jo tka 
olivat niille uhranneet . Ja pappien luut hän polt t i heidän altta-
reillaan. Niin hän puhdis t i Juudan ja Jerusalemin» (2 Aikak. 
34: 3—5). 

Eikä t ä m ä nuor i hall i tsi ja tyytynyt suor i t t amaan perusteel l is ta 
työtä vain Juudan maassa , vaan hän ulott i to imintansa Israel in 
kymmenen heimon entisille asuma-alueille, missä nyt asust i vain 
vähäinen jäännös . Sana ker too, et tä hän toimi »Manassen, 
E f r a i m i n ja Simeonin kaupungeissa aina Naftal i in asti , 
yl tympäri» tällä hävi te t ty jen kotien alueella, »kukisti a l t tar i t , 
löi palasiksi ja rouhensi asera-karsikot ja jumalankuvat , ja hän 
hakkas i maahan kaikki aur ingonpatsaa t koko Israelin maassa». 
Vasta »sitten hän palasi Jerusalemiin» ( jakeet 6 ,7) . 

Näin Joosia oli varhaisis ta miehuusvuosis taan lähtien koetta-
nut käyt tää hyväkseen asemaansa kuninkaana korot taakseen 
Juma lan pyhän lain periaat tei ta . K i r j u r i Saafanin lukiessa nyt 
hänelle lain k i r j a s t a kuningas havaitsi t ämän k i r j an todelliseksi 
t iedon aarteeksi ja itselleen voimalliseksi avuksi siinä uudistus-
työssä, jonka hän aikoi suor i t taa maassa . Hän päät t i vaeltaa 
sen neuvojen valossa ja tehdä kaiken voitavansa tu tus tu t taak-
seen kansansa sen opetuksiin, jo t ta se, mikäli mahdoll is ta , oppisi 
kunnio i t t amaan ja r akas tamaan taivaan lakia. 

Mut ta oliko tarvi t tavan uudis tuksen a ikaansaaminen mahdol-
lista? Israel oli miltei saavut tanut jumalal l isen pitkämielisyyden 
ra j an . Kohta Jumala ryhtyisi ranka isemaan niitä, jo tka olivat 
tuot taneet häpeää hänen nimelleen. H e r r a n viha oli jo syttynyt 
kansaa kohtaan. Suruissaan ja kauhuissaan Joosia repäisi vaat-
teensa ja lankesi tuskaisena Juma lan eteen anoen anteeksiantoa 
paa tuneen kansan synneille. 

Siihen aikaan asui Jerusalemissa , lähellä temppeliä, nais-
profee t ta Hulda. Pahojen aavistusten vaivaama kuningas muis t i 
hänet ja päät t i t ämän valitun sanansaa t t a j an välityksellä tiedus-
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telia Her ra l t a mahdoll is ta tietoa siitä, olisiko hänen mi tenkään 
mahdoll is ta pelastaa Juudaa , joka oli kulkenut ha rhaan ja 
a j au tunu t per ikadon partaal le . 

Tilanteen vakavuus ja naisprofeet taa kohtaan tun temansa 
kunnioi tus saivat kun inkaan val i tsemaan val takunnan huoma-
tu immat miehet lähetettäviksi profee tan puheille. »Menkää», hän 
kehott i heitä, »ja kysykää minun ja kansan ja koko Juudan 
puolesta neuvoa Her ra l t a täs tä löydetystä k i r j as ta . Sillä suur i 
on H e r r a n viha, joka on syttynyt meitä vastaan, koska meidän 
i sämme eivät ole totelleet t ämän k i r j an sanoja eivätkä tehneet 
mi tään kaikesta siitä, mi tä siinä on meille k i r jo i te t tuna» (2 Kun. 
22:13). 

Huldan välityksellä H e r r a lähetti Joosialle sanan, ettei Jeru-
salemin hävitys ollut peruutet tavissa . Vaikka kansa vielä nyt 
nöyrtyisikin Jumalan edessä, ei se voisi väl t tää rangais tus taan. 
He olivat vääryyksillään siinä määr in tu r ru t t anee t mielensä, e t tä 
palaisivat p ian taas j a tkamaan synnillistä menoaan, ellei heitä 
rangaistaisi . »Sanokaa sille miehelle, joka lähett i teidät minun 
tyköni», julisti naisprofeet ta , »näin sanoo Her ra : Katso, minä 
annan tä tä pa ikkaa ja sen asukkai ta kohdata onne t tomuuden , 
kaiken, mi tä sanotaan siinä k i r jassa , jonka Juudan kuningas on 
lukenut, sillä he ovat hyl jänneet minut ja pol t taneet uh re j a 
muille jumalil le ja vihoit taneet minut kaikilla kä t tensä teoilla; 
ja minussa on syttynyt viha tä tä paikkaa kohtaan , eikä se 
sammu» ( jakeet 15—17). 

Koska kuningas oli nöyrryt tänyt sydämensä Juma lan edessä, 
Her ra antoi tunnus tuksen siitä, e t tä hän niin r ipeäst i anoi 
anteeksiantoa ja a rmoa . Hänelle lähetett i in sanoma: »Koska 
sinun sydämesi on pehminnyt ja sinä olet nöyrtynyt H e r r a n 
edessä, kuullessasi, mi tä minä olen puhunu t tä tä paikkaa ja sen 
asukkai ta vastaan, et tä he tulevat kauhis tukseksi ja kirous-
sanaksi, ja koska sinä olet reväissyt vaatteesi ja i tkenyt minun 
edessäni, niin minäkin olen kuullut sinua, sanoo Her ra . Sen-
tähden minä k o r j a a n sinut isiesi tykö, ja sinä saat rauhassa 
siirtyä hautaasi , ja s inun silmäsi pääsevät näkemäs tä kaikkea 
sitä onne t tomuut ta , minkä minä annan kohdata tä tä paikkaa» 
( jakeet 19,20). 

Kuninkaan täytyi jä t tää tulevat t apah tumat Jumalan huomaan . 
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H ä n ei voinut muu t t aa H e r r a n ikuisiä säädöksiä. Mutta julistaes-
saan taivaan rangais tus tuomiot H e r r a ei ollut pois tanut tilai-
suut ta ka tumukseen ja uskonpuhdis tukseen , ja täs tä Joosia 
havaitsi Jumalan olevan valmis l ieventämään tuomioi taan 
armolla . Siksi hän päät t i pa rhaansa m u k a a n toteut taa pääte ty t 
uudis tukse t . Hän jä r jes t i heti suuren kokouksen, johon kutsut-
tiin Jerusa lemin ja Juudan vanh immat ja ko rke immat virka-
miehet sekä tavallinen kansa . N ä m ä yhdessä pappien ja leevi-
läisten kanssa tapasivat kun inkaan temppelin pihalla. 

Tälle suurelle joukolle kuningas itse luki »kaikki H e r r a n 
temppel is tä löydetyn l i i tonkir jan sanat» (2 Kun. 23 :2) . Kunin-
kaallinen luki ja oli syvästi l i ikut tunut ja esitti sanomansa mur tu-
nein mielin ja myötä tuntoa herät täväst i . Se liikutti myös kuuli-
joita sydän juuri in asti. Kuninkaan kasvoilta kuvastuvan tunteen 
voimakkuus , itse sanoman vakavuus ja varoi tus lähestyvistä 
onnet tomuuks is ta tekivät kaikki vaikutuksensa, ja mone t päät-
tivät yhtyä kuninkaan kanssa e ts imään anteeksiantoa. 

Sit ten Joosia ehdotti , e t tä ko rke immat virkamiehet yhdessä 
kansan kanssa sitoutuisivat juhlallisesti Jumalan edessä yrittä-
mään yhteistoimin suor i t taa pääte tyt muutokset . »Kuningas 
asettui pylvään viereen ja teki H e r r a n edessä liiton, e t tä heidän 
tuli seura ta Herraa , noudat taa hänen käskyjänsä , todis tuksiansa 
ja säädöksiänsä kaikesta sydämestään ja kaikesta sielustaan ja 
pi tää liiton sanat , jo tka olivat k i r jo i te t tu ina siinä kir jassa .» 
Tämä otett i in vastaan sydämell isemmin kuin kuningas oli 
uskal tanut toivoakaan: »Ja kaikki kansa yhtyi siihen liittoon» 
( jae 3). 

Seuranneen uskonpuhdis tuksen aikana kuningas pyrki hävit-
t ämään jäljellä olevan epäjumalanpalveluksen r ippeetkin. Niin 
kauan olivat maan asukkaat noudat taneet ympäri l lä olevien 
kansojen tapo ja ja kumar tanee t puisia ja kivisiä jumalankuvia , 
et tä näytt i inhimillisesti miltei mahdo t tomal t a pois taa näiden 
pahuuksien kaikkia i lmauksia. Mut ta Joosia koetti s i tkeäst i 
puhdis taa maata . Hän suhtau tu i epä jumalanpalvontaan anka-
rast i surmaamal la »kaikki siellä olevat uhr ikukkulapapi t . 
Myöskin vainaja- ja t ie tä jähenkien manaa j a t , ko t i jumala t ja kivi-
jumala t ja kaikki i l jetykset, joi ta oli nähty Juudan maassa ja 
Jerusalemissa, Joosia hävitt i , täyt tääkseen lain sanat , jo tka 
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olivat k i r jo i te t tu ina siinä k i r jassa , minkä pappi Hilkia oli löytä-
nyt He r r an temppelistä» ( jakeet 20, 24). 

Val takunnan kaht ia ha joamisen aikoina, vuosisatoja aikaisem-
min, Jerobeam, Nebatin poika, koet t i kään tää kansan mielen 
Jerusalemin temppelipalveluksista uusiin jumalanpalveluksen 
muotoihin. Hän uhmas i Jumalaa , jo ta Israel oli palvellut, ja oli 
teet tänyt pyh i t t ämät tömän al t tar in Beeteliin. Mut ta vihit täessä 
tä tä al t tar ia , jonka ääressä monet tulevina vuosina vie tel täisiin 
suor i t t amaan epäjumal ien palvontamenoja , oli paikalle yhtäkkiä 
i lmaantunut Jumalan mies Juudeas ta , ja hän tuomits i jyrkäs t i 
t ämän Jumalaa häpäisevän toimituksen. »Hän huusi a l t tar ia 
kohti» ja julisti: »Alttari, al t tari , näin sanoo Her ra : Katso, 
Daavidin suvusta on syntyvä poika, nimeltä Joosia. Hän on 
teuras tava s inun päälläsi uhr ikukkulapapi t , jo tka pol t tavat 
uhre ja s inun päälläsi, ja sinun päälläsi tul laan po l t t aamaan 
ihmisten luita» (1 Kun. 13:2) . Tähän jul is tukseen liittyi vielä 
merkki , joka todist i sanan tulleen Herra l ta . 

Siitä oli nyt kulunut kolmesataa vuotta. Toimeenpanemansa 
uskonpuhdis tuksen aikana kuningas Joosia oli Beetelissä, missä 
t ämä muinainen al t tar i si jaitsi . Nyt täyttyisi kir jaimell isest i se 
ennustus, joka oli lausut tu Jerobeamin kuullen monia vuosia 
aikaisemmin. 

»Beetelissä olevan al t tar in, sen uhr ikukkulan , jonka oli teet-
tänyt Jerobeam, Nebatin poika, joka saattoi Israel in t ekemään 
syntiä, senkin al t tar in uhr ikukkuloineen hän [Joosia] kukisti ; 
sitten hän poltt i uhr ikukkulan ja rouhensi sen tomuksi sekä 
poltt i asera-karsikon. 

»Kun Joosia si t ten kääntyi ja näki hauda t , jo tka olivat 
vuorella, lähetti hän o t t amaan luut haudoista , polt t i ne alttaril la 
ja saas tut t i näin al t tar in, Her ran sanan mukaan , jonka oli 
jul is tanut se Jumalan mies, joka n ä m ä julisti. 

»Ja hän kysyi: 'Mikä tuo hau tamerkk i on, jonka minä näen? ' 
Kaupungin miehet vastasivat hänelle: 'Se on sen Juma lan miehen 
hauta , joka tuli Juudas ta ja julisti sen, minkä sinä nyt olet 
tehnyt Beetelin alttarille. ' Hän sanoi: 'Antakaa hänen olla; 
älköön kukaan koskeko hänen luihinsa. ' Niin he jät t ivät hänen 
luunsa r auhaan ja samoin sen profee tan luut, joka oli tullut 
Samarias ta» (2 Kun. 23: 15—18). 
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ö l j y m ä e n etelärinteellä, vas tapää tä Moorian vuorella sijait-
sevaa kaunis ta H e r r a n temppeliä, olivat ne al t tar i t ja jumalan-
kuvat , jo tka Salomo oli pystyt tänyt sinne epäjumal ia palvovien 
vaimojensa mieliksi (ks. 1 Kun. 11: 6—8). Yli kolmesataa vuot ta 
n ä m ä suuret , epämuotoise t pa t saa t olivat seisoneet tällä 
»Loukkauskalliolla» mykkinä todis ta j ina Israel in vi isa imman 
kuninkaan luopumukses ta . Nämäkin Joosia poisti ja hävitt i . 

Kuningas koett i edelleen lu j i t taa Juudan uskoa heidän isiensä 
Jumalaan jä r jes tämäl lä suuren pääsiä is juhlan lain k i r j a s sa 
anne t tu jen ohjeiden mukaan . Pyhistä palveluksista vas tuussa 
olevat suori t t ivat valmistelut , ja suurena juhlapäivänä uhra t t i in 
runsaas t i . »Sillä sellaista pääsiä is tä ei oltu vietetty sen a j a n 
jälkeen, jona tuomar i t tuomits ivat Israelia, ei Israelin kuningas-
ten eikä Juudan kuningasten koko aikana» (2 Kun. 23: 32). Mut ta 
vaikka Jumala hyväksyikin Joosian innon, se ei voinut sovit taa 
menneiden sukupolvien syntejä . Kuninkaan seuraaj ien osoit-
tama hu r skaus ei saanut niiden monien sydäntä m u u t t u m a a n , 
jo tka uppiniskaisest i kieltäytyivät luopumas ta epä jumala in pal-
vonnasta palvelemaan oikeaa Jumalaa . 

Joosia hallitsi vielä to i s takymmentä vuot ta pääs iä is juhlan 
jälkeen. Kolmenkymmenenyhdeksän vuoden ikäisenä hän kuoli 
taistel lessaan Egyptin joukko ja vastaan, »ja hänet haudat t i in 
isiensä hautoihin. Ja koko Juuda ja Jerusa lem surivat Joosiaa. 
Ja Jeremia sepitti i tkuvirren Joosiasta . Ja kaikki laula ja t ja 
lau la ja t ta re t ovat i tkuvirsissään puhuneet Joosiasta aina t ähän 
päivään asti; ja nämä ovat tulleet yleisiksi Israelissa. Katso, ne 
ovat k i r jo i te t tu ina 'I tkuvirsissä '» (2 Aikak. 35: 24, 25). »Ei ollut 
ennen hän tä [Joosiaa] ollut hänen vertais tansa kuningasta , joka 
niin kaikesta sydämestänsä , kaikesta sielustansa ja kaikesta 
voimastansa olisi kääntynyt H e r r a n puoleen, kaiken Mooseksen 
lain mukaan ; eikä hänen jälkeensä tullut hänen vertais tansa. 
Kui tenkaan ei Her ra kääntynyt suuren vihansa hehkusta», joka 
oli syttynyt »kaikesta siitä, millä Manasse oli vihoit tanut hänet» 
(2 Kun. 23: 25,26). Nopeast i lähestyi aika, jolloin Je rusa lem 
hävitettäisi in per inpohj in ja m a a n asukkaat vietäisiin Baabelin 
vankeuteen. Siellä heidän tuli oppia ne läksyt, joita he eivät 
suostuneet oppimaan suotu isammissa oloissa. 
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Niiden joukossa , jo tka olivat toivoneet Joosian aikaisen uskon-
puhdis tuksen ja tkuvan pysyväisenä hengellisenä elpymisenä, oli 
Jeremia. Ollessaan vielä nuoruka inen hän oli saanut Jumala l ta 
ku tsun profee tan tehtävään Joosian kuninkuuden kolmantena-
toista vuotena. Leeviläiseen papis toon kuuluvana Jeremiaa oli 
lapsesta asti ha r jo i t e t tu pyhiin palvelustehtäviin. Noina onnel-
lisina valmistusvuosinaan hän ei t a junnu t , et tä hänet jo synty-
mäs tä asti oli vihitty 'kansojen profeetaksi ' . Kun hän sit ten kuuli 
jumalall isen kutsun, hän vaipui oman arvot tomuutensa valtaan. 
»'Voi Herra ' , hän huudaht i , 'katso, en minä kykene puhumaan , 
sillä minä olen nuori '» (Jer . 1: 5, 6). 

Jumala näki, et tä nuor i Jeremia tulisi o lemaan saamansa 
luot tamuksen arvoinen ja puo lus tamaan oikeut ta ankaras t i 
vas tus te t tunakin. Jo lapsena hän oli osoi t tau tunut uskolliseksi, 
ja nyt hänen oli kestet tävä vaivaa niin kuin ainakin jalo ristin 
soturi . »Älä sano: 'Minä olen nuori '», He r ra kielsi val i tsemaansa 
sanansaa t ta jaa , »vaan mene, kunne ikinä minä sinut lähetän, ja 
puhu kaikki, mi tä minä käsken sinun puhua. Älä pelkää heitä, 
sillä minä olen sinun kanssasi ja pelastan sinut. Vyötä 
kupeesi, nouse ja puhu heille kaikki, mi tä minä käsken sinun 
puhua. Älä heitä kauhis tu , et ten minä kauhis tut ta is i sinua heidän 
edessään. Sillä katso, minä teen sinusta tänä päivänä varus te tun 
kaupungin, r au tapa t saan ja vaskimuur in koko maa ta vastaan, 
Juudan kuninkai ta , sen ruht inai ta , sen pappe ja vastaan ja m a a n 
kansaa vastaan. Ja he sotivat sinua vastaan, mu t t a eivät voita 
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sinua, sillä minä olen sinun kanssasi , sanoo Herra , ja pelas tan 
sinut» ( jakeet 7, 8,17—19). 

Nel jänkymmenen vuoden a j a n Jeremian tuli esiintyä kansan 
edessä to tuuden ja vanhurskauden todis ta jana . Ennennäkemät-
tömän luopumuksen aikana hänen tuli olla e lämältään ja luon-
teeltaan es imerkkinä ainoan tosi Jumalan palvelemisesta. Jeru-
salemin hirvittävien piiri tysten a ikana hänen tuli toimia H e r r a n 
puhetorvena. Hänen tuli ennus taa Daavidin huoneen kukistumi-
sesta ja Salomon raken taman kauniin temppelin hävityksestä. 
Ja kun hänet vangittaisiin rohkeiden lausuntojensa johdos ta , 
hänen tuli silti puhua selkeästi uhr ikukkuloi l la har jo i te t tavaa 
syntiä vastaan. Ihmisten halveksimana, v ihaamana ja hylkää-
mänä hän joutuisi lopulta tod is tamaan kaiken sen täyt tyneen 
kirjaimell isest i , mi tä hän itse oli ennus tanut lähestyvästä tuo-
miosta, sekä osal l is tumaan siitä murhees ta ja vaivasta, mikä 
seuraisi tuon tuhoon tuomi tun kaupungin hävitystä. 

Mut ta tuon yleisen tuhon keskelläkin, johon kansakunta oli 
nopeast i a j au tumassa , Jeremia sai usein siirtää katseensa sen 
tuskall isista näkymistä tulevaisuuden loistaviin näköaloihin, 
a ikaan jolloin Jumala lunastaisi kansansa ja palauttaisi sen 
jälleen Siioniin. Hän näki ennal ta a jan , jolloin Her ra uudistais i 
l i i t tosuhteensa heidän kanssaan. »Ja heidän sielunsa on oleva 
ni inkuin runsaas t i kastel tu puu ta rha , eivätkä he enää näänny» 
(Jer. 31: 12). 

Omasta kutsumises taan profee tan tehtävään Jeremia itse 
kir joi t t i : »Herra ojensi kä tensä ja kosket t i minun suutani . Ja 
Her ra sanoi minulle: 'Katso, minä panen sanani sinun suuhusi . 
Katso, minä asetan sinut t änä päivänä yli kansojen ja valta-
kuntain , rep imään maas ta ja ha jo t t amaan , hävi t tämään ja kukis-
tamaan , r aken tamaan ja i s tu t tamaan '» (Jer. 1: 9,10). 

Kiitos Jumalal le sanoista »rakentamaan ja is tu t tamaan». 
Näillä sanoilla Her ra vakuut t i Jeremial le aikovansa pa lau t taa 
ennalleen ja parantaa . Tulevina vuosina oli jul istet tava ankar ia 
sanomia. Pelot tomast i oli esi tet tävä ennustuksia pikaisesti tule-
vista tuomioista . Sinearin lakeuksil ta oli »onnet tomuus purkau-
tuva kaikkien m a a n asukasten yli». »Minä julistan heille tuo-
mioni», sanoi Her ra , »kaikesta heidän pahuudes taan , koska he 
ovat hyl jänneet minut» ( jakeet 14,16). Kuitenkin profee tan oli 
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näiden sanomien yhteydessä vakuutet tava anteeksiantoa kaikille, 
jo tka kääntyisivät pahois ta teoistaan. 

Viisaan rakennusmes ta r in tavoin Jeremia oli jo e lämäntyönsä 
alussa koet tanut rohkais ta Juudan kansan jäseniä t ekemään 
perinpohjaisel la parannuksenteol laan hengellisen e lämänsä 
perus tuksen laa jaks i ja syväksi. Kauan he olivat rakentaneet 
aineista, joi ta apostoli Paavali ver taa puuhun, heiniin ja olkiin, 
ja Jeremia itse kuonaan. »Hylkyhopeaksi heitä sanotaan», hän 
julisti tuos ta ka tuma t tomas t a kansakunnas ta , »sillä Her ra on 
heidät hyljännyt» (Jer . 6: 30). Nyt pyydettiin har taas t i , e t tä he 
ryhtyisivät r aken tamaan viisaasti ja ikuisuut ta silmällä pitäen. 
Heidän tuli hei t tää pois luopumuksen ja epäuskon törky ja 
käyt tää perusaineinaan puhdas ta kultaa, puhdis te t tua hopeaa ja 
jalokiviä — uskoa, kuul ia isuut ta ja hyviä tekoja — jo tka yksin 
kelpaavat pyhälle Jumalalle. 

Jeremian väl i t tämänä H e r r a n sana kansalleen kuului: »Palaja, 
sinä luopiovaimo Israel, — — minä en enää synkistä teille 
kasvojani , sillä minä olen armollinen, sanoo Her ra , enkä pidä 
vihaa iankaikkisesti . Ainoastaan tunne rikoksesi, e t tä olet luopu-
nut Herras ta , Jumalas tas i . Pala tkaa takaisin, te luopuneet 
lapset, sillä minä olen o t tanut teidät omikseni. Sinä olet 
kutsuva minua isäksi e tkä ole koskaan kääntyvä minus ta pois. 

Pala tkaa takaisin, te luopuneet lapset, niin minä pa rannan 
teidän luopumuksenne» (Jer . 3: 12—14,19, 22). 

Näiden ihmeteltävien vetoomusten lisäksi H e r r a suoras taan 
neuvoi, millä sanoilla he voisivat kääntyä hänen puoleensa. 
Heidän tuli sanoa: »Katso, me tu lemme sinun tykösi, sillä sinä 
olet Her ra , meidän Jumalamme. Totisesti, pe tos ta on, mi tä 
kukkuloil ta kuuluu, pauhina vuorilla. Totisesti, Her rassa , mei-
dän Jumalassamme, on Israelin pelastus. Maa tkaamme 
häpeässämme, ja häväis tyksemme pei t täköön meidät , sillä 
Her raa , meidän Jumalaamme, vastaan me olemme syntiä 
tehneet, me ja meidän isämme, hamas ta nuo ruudes t amme tähän 
päivään asti, emmekä ole kuulleet Her ran , meidän Jumalamme, 
ääntä» ( jakeet 22—25). 

Joosian to imeenpanema uskonpuhdis tus oli kyllä pois tanut 
maas ta epä jumala in al t tari t , mu t t a väestön sydäntä se ei ollut 
saanut muute tuks i . Or j an t appura t olivat tukahdut tanee t ne 
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to tuuden siemenet, jo tka olivat nousseet oraalle ja antaneet 
toiveita runsaas ta sadosta. Toinen samanlainen luopumus olisi 
kohtalokas, ja H e r r a koett i saada kansan huomaamaan vaa-
ransa . He saattoivat toivoa pääsevänsä Jumalan suosioon ja 
menestyvänsä vain osoi t tautumalla kuuliaisiksi Herral le . 

Jeremia kiinnitt i monest i heidän huomiotaan Mooseksen 
k i r jo issa annet tuihin neuvoihin. E n e m m ä n kuin kukaan m u u 
profeeto is ta hän korost i Mooseksen lain opetuksia ja osoitti , 
mi ten n ä m ä voisivat koitua suureksi s iunaukseksi kansakunnal le 
ja jokaiselle yksilölle. »Kysykää muinais ia polkuja», h ä n pyysi 
heitä, »kysykää, mikä on hyvä tie, ja vaeltakaa sitä, niin te 
löydätte levon sieluillenne» (Jer . 6: 16). 

Ke r r an profee t ta Her ran käskys tä asettui seisomaan kaupun-
gin yhden pääpor t in kohdalle ja muis tu t t i kansalle, miten 
tä rkeää oli sapatinpäivän p i täminen pyhänä. Jerusalemin asuk-
kaat olivat vaarassa unoh taa sapat in pyhyyden, ja hei tä varoi-
tett i in vakavasti suor i t t amas ta ajallisia askare i taan tuona 
päivänä. Siunaus luvattiin kuul ia isuuden ehdolla. H e r r a sanoi: 
»Jos kuulet te minua [ j a ] pyhi tä t te sapatinpäivän, niin et tet te 
silloin tee mi tään työtä, niin tulee t ämän kaupungin por te is ta 
sisälle, a jaen vaunuilla ja hevosilla, kuninkai ta ja ruht inai ta , 
jo tka istuvat Daavidin valtaistuimella, tulevat he ja heidän 
ruht inaansa , Juudan miehet ja Jerusa lemin asukkaat , ja t ä m ä 
kaupunk i on oleva asut tu iankaikkisesti» (Jer. 17: 24, 25). 

Kuul ia isuuden seurauksena luvatti in menestystä , m u t t a t ähän 
lupaukseen liittyi ennus tus hirveistä onnet tomuuksis ta , jo tka 
kohtaisivat kaupunkia , elleivät sen asukkaat tottelisi Jumalaa 
eivätkä noudat ta is i hänen lakiaan. Elleivät he ottaisi var teen 
vetoomuksia , joilla heitä kehotet t i in to t te lemaan Herraa , isiensä 
Jumalaa , ja pyhittäisi hänen sapat inpäiväänsä, kulut tais i tuli 
m a a n tasalle heidän kaupunkinsa ja sen palatsi t . 

Profee t ta olisi siis lujas t i niiden oikean elämäntavan terveiden 
per iaat te iden kannalla, joiden pääpi i r teet oli niin selvästi esitetty 
lain k i r jassa . Mut ta Juudassa vallitsevat olot olivat sellaiset, 
e t tä vain er i t täin tarmokkai l la toimenpiteil lä voitiin saada 
asioita m u u t t u m a a n paremmiks i , ja siksi hän uuras t i hyvin 
innokkaast i ka tumat tomien hyväksi. »Raivatkaa itsellenne uudis-
pelto», hän kehot t i heitä har taas t i , »älkääkä kylväkö or jan tap-

[ 4 1 0 - 4 1 2 ] 283 



Profeetat ja kuninkaat 

pura in sekaan. Pese sydämesi puhtaaks i pahuudes ta , sinä 
Jerusalem, et tä pelastuisit» (Jer. 4: 3 ,14) . 

Mut ta en immäkseen kansa ei kuunnel lut ku t sua ka tumukseen 
ja parannukseen. Hyvän kuningas Joosian kuol tua eivät seuraa-
vat hall i ts i jat olleet osoi t tautuneet ku t sumuksensa arvoisiksi 
vaan olivat johtaneet monia harhaan . Jooahas , jonka Egyptin 
faarao pani viralta, sai seuraa jakseen Joojakimin , Joosian 
vanh imman pojan . Tämän kuninkuuden alusta asti Jeremial la 
ei ollut pa l jonkaan toiveita siitä, et tä hän voisi pelastaa rakasta-
maansa m a a t a hävitykseltä ja kansaa jou tumas ta vankeuteen. 
Hän ei ku i tenkaan saanut olla vaiti silloin, kun per ika to uhkasi 
val takuntaa. Jumalal le uskollisina pysyneitä oli rohkais tava 
vael tamaan edelleenkin oikealla tiellä, ja syntisiä oli mikäli 
mahdoll is ta saatava luopumaan vääryydestä. 

Tämä ahdinkoti la vaati julkista ja laa jaa toimintaa. H e r r a 
käski Jeremiaa ase t tumaan temppelin portil le ja p u h u m a a n 
kaikelle Juudan väelle, joka kävi siitä sisään ja ulos. Saamis taan 
sanomista hän ei saanut j ä t tää pois sanaakaan, jo t ta Siionin 
syntiset saisivat täyden t i laisuuden kuunnel la ja kääntyä pahoil ta 
teiltään. 

Profeet ta totteli, seisoi He r r an huoneen porti l la ja julist i 
kovalla äänellä varoi tuksiaan ja har ta i ta kehotuksiaan. Kaikki-
valtiaan innoi t tamana hän lausui: »Kuulkaa Her ran sana, koko 
Juuda, te jo tka tulet te näis tä por te is ta kumar t aen rukoi lemaan 
Herraa . Näin sanoo H e r r a Sebaot, Israelin Jumala : Vaeltakaa 
hyvin ja tehkää hyviä tekoja , niin minä annan teidän asua tässä 
paikassa. Älkää luot tako valheen sanoihin, kun sanotaan: 'Tämä 
on Her ran temppeli , H e r r a n temppeli , He r r an temppeli! ' Vaan 
jos te todella pa ranna t t e vaelluksenne ja tekonne, jos te todella 
teette oikeuden niin toiselle kuin toisellekin, et te so r ra muuka-
laista, o rpoa ja leskeä, ette vuodata viatonta verta tässä paikassa 
et tekä seuraa mui ta jumal ia turmioksenne, niin minä annan 
teidän asua tässä paikassa, maassa , jonka minä olen an tanu t 
teidän isillenne, iankaikkisesta iankaikkiseen» (Jer . 7: 2—7). 

Tästä havai taan selvästi, mi ten haluton H e r r a on rankaise-
maan. H ä n jul is taa tuomioi taan pääs täkseen samalla es i t tämään 
pyyntönsä uppiniskaisille. H ä n joka tekee »laupeuden, oikeuden 
ja vanhurskauden m a a n päällä» (Jer . 9 :24) , ikävöi harhailevia 
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lapsiaan ja koet taa kaikin mahdoll is in keinoin opettaa heille 
iankaikkisen elämän tietä. Hän oli vapaut tanut israelilaiset 
o r juudes ta , jo t ta he voisivat palvella häntä , ainoaa oikeaa ja 
elävää Jumalaa . Vaikka he olivat kauan palvoneet epä jumal ia 
ja väheksyneet hänen varoi tuksiaan, hän silti sanoo olevansa 
valmis lykkäämään rangais tus ta ja suomaan vielä yhden tilaisuu-
den ka tumuksen tekoon. H ä n selvittää heille sen tosiasian, e t tä 
lähestyvältä tuomiol ta voitaisiin välttyä vain läpikotaisen sydä-
men uudis tuksen avulla. Tu rhaan he turvautuisivat temppeli in 
ja sen palveluksiin. Uhrimenot ja - toimitukset eivät voineet 
sovittaa syntiä. Siitä huol imat ta , e t tä he väittivät olevansa 
Jumalan kansaa, vain sydämen ja e lämän käytännön uud i s tus 
saat toi var je l la heidät j a tkuvan r ikkomuksen väl t tämät tömil tä 
seurauksi l ta . 

Niinpä Jeremia julisti »Juudan kaupungeissa ja Jerusa lemin 
kaduilla» t ä tä sanomaa: »Kuulkaa t ämän liiton sanat» — H e r r a n 
selvät säädökset Pyhiin k i r jo i tuks i in merki t ty inä — »ja noudat-
takaa niitä» (Jer. 11:6) . Tä tä sanomaa hän julisti seisoessaan 
temppel in porteil la Joojak imin hall i tuksen alussa. Siinä kerrat-
tiin lyhyesti Israelin kokemus ta Egyptis tä lähdön a jois ta asti . 
Jumala oli silloin tehnyt heidän kanssaan liiton: »Kuulkaa minun 
ääntäni , niin minä olen teidän Jumalanne ja te olette minun 
kansani ; ja vaeltakaa aina sitä tietä, jo ta minä käsken teidän 
vaeltaa, et tä menestyisitte.» Julkeast i he olivat moneen ke r t aan 
r ikkoneet t ämän liiton. Niin vali t tua kansaa kuin olivatkin, he 
»vaelsivat oman neuvonsa mukaan , pahan sydämensä paa tumuk-
sessa, ja käänsivät minulle selkänsä eivätkä kasvojansa» (Jer . 
7: 23,24). 

»Miksi», kysyi Her ra , »kääntyy t ä m ä kansa, Jerusalem, pois 
ainaisessa luopumuksessa» (Jer . 8 : 5 ) . Profee tan sanojen mu-
kaan siksi, etteivät he olleet totelleet Her ran , Jumalansa , ään tä 
ja olivat kieltäytyneet o t tamas ta var teen o jennusta (ks. Jer . 5: 3). 
»Kadonnut on totuus», hän valitti, »ja hävinnyt heidän suus-
tansa.» »Haikarakin taivaalla t ietää aikansa; metsäkyyhkynen, 
pääskynen ja kurk i pitävät vaarin tu loa jas tansa , m u t t a minun 
kansani ei tunne Her ran oikeutta.» »Enkö minä näis tä tällai-
sista rankaisis i heitä, sanoo Herra , eikö minun sieluni kostaisi 
tämänkal taisel le kansalle?» (Jer . 7: 28; 8: 7; 9: 9). 
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Syvän sydämentutkis te lun aika oli koi t tanut . Joosian hall i tessa 
kansa saattoi vielä jo tenkin perustel lust i toivoa. Mutta hän ei 
enää ollut puhumassa heidän puolestaan, sillä hän oli kaa tunu t 
taistelussa. Kansakunnan synnit olivat sellaiset, e t tä esirukous-
ten aika oli kutakuinkin lopussa. »Vaikka Mooses ja Samuel 
seisoisivat minun edessäni», sanoi Her ra , »ei m inun sieluni 
taipuisi t ämän kansan puoleen. Aja heidät pois minun kasvojeni 
edestä, he menkööt! Ja jos he kysyvät sinulta: 'Minne meidän 
on mentävä? ' niin vastaa heille: Näin sanoo Her ra : Joka ru ton 
oma, se ru t toon, joka miekan, se miekkaan, joka nälän, se 
nälkään, joka vankeuden, se vankeuteen» (Jer . 15: 1, 2). 

Ellei Jumalan nyt es i t tämää a r m o n kutsua otettaisi vastaan, 
tuo uppiniskainen kansakun ta joutuisi saman tuomion alaiseksi, 
joka oli kohdannu t pohjo is ta Israelin va l takuntaa tois ta sa taa 
vuotta a ikaisemmin. Heille kuului nyt sanoma: »Jollette kuule 
minua ja vaella minun lakini mukaan , jonka minä olen teille 
antanut , e t tekä kuule palvelijaini, profeet ta in , sanoja , niiden, 
jo tka minä olen lähet tänyt teidän tykönne, varhaisesta alkaen, 
vaikka et te ole kuulleet heitä, niin minä teen tälle temppelille 
niinkuin Siilolle, ja minä teen t ä m ä n kaupungin ki roussanaksi 
kaikille maan kansoille» (Jer . 26: 4—6). 

Ne jo tka temppel in pihalla kuuntel ivat Je remian esitystä, 
ymmärs ivät hyvin t ämän vii t tauksen Siiloon ja niihin Eelin 
päiviin, jolloin filistealaiset olivat tunkeutuneet Israeliin ja 
vieneet mennessään liiton arkin. 

Eelin syntinä oli ollut liian lempeä suh tau tuminen pyhässä 
tehtävässä olleiden poikiensa vääryyksiin sekä koko maassa 
vallinneeseen pahuuteen. Hän oli jä t tänyt n ä m ä epäkohdat 
k o r j a a m a t t a ja tuo t tanu t Israelille pelot tavan onne t tomuuden . 
Hänen poikansa olivat kaatuneet taistelussa. Eeli i tsekin oli 
saanut surmansa , Jumalan arkki oli viety Israel in maas ta ja 
kansas ta oli kuollut ko lmekymmentä tuhat ta , koska synti oli 
päästet ty r eho t t amaan nuhte lemat ta ja hi l l i tsemättä sitä. Israel 
oli t u rhaan luullut, et tä heidän synneistään huol imat ta arkin 
läsnäolo takaisi heille voiton filistealaisista. Samoin Juudan 
asukkaat olivat taipuvaiset Je remian päivinä uskomaan , e t tä he 
ta rkoin noudat tamal la jumalall isest i säädet ty jä temppelipalve-
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luksia varjel tuisivat j uma la t t oman e lämäntapansa oikeuden-
mukaise l ta rangaistuksel ta . 

Mikä opetus tässä onkaan niille, jo tka hoitavat vastuullisia 
tehtäviä tänä aikana Jumalan seurakunnassa! Miten vakavast i 
se kehot taakaan p u u t t u m a a n uskollisesti vääryyksiin, jo tka 
tuot tavat häpeää to tuuden asialle! Älkööt ketkään luulko, jos 
ke r r an kutsuvat i tseään Jumalan lain säilyttäjiksi, e t tä he 
ulkonaisella käskyjen kunnioi t tamisel laan voisivat es tää juma-
lallista oikeutta t apah tumas ta kohdal laan. Älköön kukaan kiel-
täytykö a l i s tumasta nuhdel tavaksi pahuudes ta tai syyttäkö 
Jumalan palvelijoita siitä, et tä he liian innokkaast i pyrkivät 
puhd i s t amaan leiriä pahanteosta . Syntiä vihaava Jumala kehot-
taa kaikkia, jo tka väittävät p i tävänsä hänen lakinsa, luopumaan 
kaikesta jumala t tomuudes ta . Pa rannuksen ja auliin kuuliaisuu-
den laiminlyönnistä on nykyajan ihmisille yhtä vakavat seu-
raukse t kuin muinaiselle Israelil lekin On olemassa ra j a , jo ta 
pi temmälle H e r r a n rangais tuksiakaan ei voida lykätä. Jerusa-
lemin hävitys Jeremian päivinä on vakavana varoi tuksena 
nykyiselle Israelille siitä, ettei ranka isemat ta voida jä t tää sikseen 
niitä neuvoja ja kehotuksia , joi ta Jumala on an tanut heille 
vali tsemiensa lähett ien välityksellä. 

Je remian sanoma papeille ja kansalle suutut t i monia . He 
paheksuivat sitä varsin äänekkääst i : »'Miksi olet ennus tanut 
H e r r a n nimessä sanoen: Tälle temppelil le on käyvä ni inkuin 
Siilolle, ja t ämä kaupunki on tuleva raunioiksi , a su ja t tomaks i? ' 
Ja kaikki kansa kokoontui Je remiaa vastaan Her ran temppe-
lissä» (Jer . 26 :9) . Papit , väärä t p rofee ta t ja kansa kääntyivät 
vihoissaan hän tä vastaan, joka ei voinut mielistellä hei tä eikä 
ennus taa valheellisesti. Näin he halveksivat Jumalan sanomaa 
ja uhkasivat tappaa hänen palveli jansa. 

Uutinen Jeremian sanoista kerrot t i in Juudan ruhtinaille, ja 
he ki i ruht ivat kuninkaan l innasta temppeli in saadakseen itse 
kuulla to tuuden asiasta. »Silloin papi t ja profeeta t sanoivat 
päämiehil le ja kaikelle kansalle näin: 'Kuoleman tuomio tälle 
miehelle! Sillä hän on ennus tanu t tä tä kaupunkia vastaan, 
ni inkuin olette omin korvin kuulleet '» ( jae 11). Mutta Je remia 
seisoi rohkeana päämiesten ja kansan edessä ja julisti: »Herra 
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on lähet tänyt minu t ennus tamaan tä tä temppel iä ja tä tä kau-
punkia vas taan kaikki ne sanat , jo tka olette kuulleet. Pa ran takaa 
siis nyt vaelluksenne ja tekonne ja kuulkaa Her ran , teidän 
Jumalanne, ääntä , niin H e r r a ka tuu sitä onne t tomuut ta , jolla 
hän on tei tä uhannut . Mut ta katso, minä olen teidän käsissänne; 
tehkää minulle, mi tä katsot te hyväksi ja oikeaksi. Mut ta se 
t ietäkää, et tä te, jos minut surmaat te , saata t te v ia t toman veren 
päällenne ja t ämän kaupungin ja sen asukasten päälle, sillä 
totisesti on Her ra lähettänyt minut teidän tykönne p u h u m a a n 
kaikki nä mä sanat teidän korvienne kuullen» ( jakeet 12—15). 

Jos noiden korkeiden viranomais ten uhkailu olisi pelästyt tänyt 
profeetan, olisi hänen sanomansa menet tänyt vaikutuksensa ja 
hän itse henkensä. Mutta se rohkeus, jolla hän esitti vakavan 
varoi tuksen, herä t t i kansassa kunnioi tus ta ja muut t i Israelin 
päämiehet hänelle suosiollisiksi. He keskustelivat pappien ja 
väärien profee t to jen kanssa ja osoittivat heille, mi ten epäviisasta 
olisi ryhtyä heidän suosi t tamiinsa jyrkkiin toimenpiteisiin, ja 
heidän sanansa herät t ivät vastakaikua kansassa . Näin Jumala 
toimitt i puolus ta j ia palvelijalleen. 

Myös vanh immat yhtyivät vas tus tamaan pappien pää tös tä 
Jeremian kohtalosta . He muis tut t ivat näi tä Miikasta, joka oli 
ennus tanut rangais tus ten kohtaavan Jerusa lemia ja sanonut : 
»Siion kynnetään pelloksi, ja Jerusa lem tulee kiviraunioiksi ja 
temppelivuori metsäkukkulaksi .» Ja he kysyivät: »Surmasivatko 
hänet silloin Hiskia, Juudan kuningas, ja koko Juuda? Eikö hän 
pel jännyt Her raa ja lepyttänyt häntä, niin että H e r r a katui sitä 
onnet tomuut ta , jolla hän oli heitä uhannu t? Mut ta mekö tuottai-
s imme suuren onne t tomuuden itsellemme» ( jakeet 18,19). 

Nämä vaikutusvaltaiset miehet saivat puheellaan profee tan 
j äämään henkiin, vaikka monet papeista ja vääris tä profeetois ta 
olisivatkin mielellään nähneet hänet su rmat tavan syytettynä 
kansan ki ihotuksesta . 

Kutsumisensa päivästä lähtien aina to imintansa loppuun asti 
Jeremia oli asetet tu Juudaan »suojavarustukseksi», jo ta ihmisten 
viha ei pystynyt voi t tamaan. »He sotivat s inua vastaan», oli 
Her ra edeltä varoi t tanut palveli jaansa, »mutta eivät voita sinua; 
sillä minä olen sinun kanssasi , minä vapahdan ja pelastan sinut, 
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sanoo Her ra . Minä pelastan sinut pahain käsistä ja pääs tän sinut 
väkivaltaisten kourista» (Jer. 6: 27; 15: 20,21). 

Luonnostaan a rkana ja asenteel taan vaaroja kaihtavana 
Jeremia ikävöi rauhaa ja sy r j ään vetäytyvän elämäntavan hiljai-
suut ta , jot tei hänen tarvitsisi todis taa rakas te tun kansansa 
ja tkuvas ta uppiniskaisuudesta . Hänen sydämensä oli pakah tua 
tuskas ta , kun hän näki synnin a iheu t taman per ikadon. »Oi, jospa 
minun pääni olisi silkkaa vettä», hän vaikeroi, »ja minun silmäni 
kyynellähde, niin minä itkisin päivät ja yöt tyt tären, minun 
kansani , kaatunei ta! Oi, jospa minulla olisi e rämaassa matka-
miehen yömaja , niin minä jä t tä is in kansani ja vaeltaisin pois 
heidän luotaan» (Jer . 9: 1, 2). 

Ju lmaa oli pilkka, jota hänet oli ku t su t tu kes tämään. Syvälle 
hänen sielunsa lävitse tunkeutuivat niiden ivan nuolet, jo tka 
halveksivat hänen sanomiaan ja väheksyivät hänen huol taan 
heidän kääntymisestään. »Minä olen jou tunut koko kansani 
nauruksi», hän valitti, »heidän jokapäiväiseksi pilkkalauluk-
sensa.» »Minä olen nauruna pi tkin päivää, kaikki pi lkkaavat 
minua . — — Kaikki minun ystäväni vaanivat, milloin minä 
kompastu is in : 'Ehkäpä hän antaa viekoitella itsensä, niin e t tä 
voi tamme hänet ja saamme hänelle kostaa'» (Valit.v. 3: 14; 
Jer . 20: 7 ,10) . 

Mut ta uskollista profee t taa vahvistetti in päivittäin kes tämään. 
»Herra on minun kanssani ni inkuin väkevä sankari», hän 
vakuut t i uskossaan lujana, »sentähden minun vainoojani kom-
pas tuvat eivätkä mi tään mahda . He saavat suuren häpeän, sillä 
he ovat olleet ymmär t ämä t tömä t , iankaikkisen pilkan, joka ei 
ole unhot tuva . Veisatkaa Herral le , ylistäkää Herraa , sillä 
hän pelastaa köyhän pahanteki jä in käsistä» (Jer . 20: 11,13). 

Je remian nuoruudena jan sekä to iminnan myöhempienkin 
vuosien kokemukset opettivat hänelle, »ettei ihmisen tie ole 
hänen vallassansa, eikä miehen vallassa, kuinka hän vaeltaa ja 
askeleensa ohjaa». Hän oppi rukoi lemaan: »Kurita minua, Her ra , 
m u t t a kohtuudella , äläkä vihassasi, et tet minua ylen vähäiseksi 
tekisi» (Jer . 10: 23,24). 

Jou tuessaan juomaan kärs imysten ja su run mal jas ta ja 
ollessaan kur juudessa k iusa t tuna sanomaan: »Mennyt on 
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minul ta kunnia ja H e r r a n odotus», hän muist i , mi ten Jumala 
oli pi tänyt hänes tä huolen, ja huudah t i voittoisasti: »Herran 
a rmoa on, e t t emme ole aivan hävinneet, sillä hänen laupeutensa 
ei ole loppunut : se on joka aamu uusi, ja suur i on hänen 
uskoll isuutensa. Minun osani on Her ra , sanoo minun sieluni; 
sentähden minä panen toivoni häneen. Hyvä on H e r r a hän tä 
odottaville, sille sielulle, joka häntä etsii. Hyvä on hi l ja isuudessa 
toivoa Her ran apua» (Valit.v. 3: 18,22—26). 
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LÄHESTYVÄ 
TUHO 

Joo jak imin kuninkuuden alkuvuodet olivat täynnä varoi tuksia 
lähestyvästä tuhosta . Profeet ta in ju l i s tama Her ran sana oli 
täyttymäisi l lään. Pohjoinen Assyrian val takunta , joka kauan oli 
ollut yl impänä, ei enää hallitsisi kansoja . Eteläinen Egypti, jonka 
voimaan Juudan kuningas tu rhaan luotti , menettäisi pian mahti-
asemansa . Idässä oli aivan odo t t amat ta nousemassa uusi 
maai lmanval ta , Babylonia, joka nopeast i jät täis i var joon kaikki 
m u u t kansa t . 

Muu taman lyhyen vuoden kulu t tua Jumala tulisi käy t t ämään 
Baabelin kuningasta vihansa välikappaleena ka tumaton ta Juudaa 
vastaan. Nebukadnessar in piiri tys joukot tulisivat ke r ran toisensa 
jälkeen saa r t amaan Jerusalemin ja tunkeu tumaan kaupunki in . 
Ryhmä toisensa jälkeen — aluksi vain muutamia m u t t a myö-
hemmin tuhansia ja kymmeniä tuhans ia — vietäisiin vankeina 
Sinearin maahan , e lämään siellä pakkosi i r tolaisuudessa. 
Joo jak im, Joo jakin ja Sidkia — kaikki n ämä juuta la iskuninkaat 
tulisivat vuorollaan Babylonian hal l i ts i jan vasalleiksi, ja vuorol-
laan he kaikki kapinoisivat. Yhä anka rammin rangais tuksin 
kuri tet tais i in kapinoivaa kansakuntaa , kunnes lopulta koko m a a 
autioituisi , Jerusa lem hävitettäisiin ja poltettaisiin, Salomon 
r aken tama temppeli tuhottaisi in ja J u u d a n val takunta kukistuis i 
eikä enää koskaan pääsisi entiseen asemaansa maan kanso jen 
joukossa . 

Noina muut tuv ina aikoina, jo tka olivat Israelin kansakunnal le 
niin uhanalaisia, Jeremia sai jul is tet tavakseen monia sanomia 
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taivaasta. Näin H e r r a antoi Juudan kansalle r i i t tävän t i laisuuden 
vapautua niistä liitoista, joihin se oli so tkeutunut Egyptin 
kanssa, sekä vält tää kiistaa Babylonian hall i tsi joiden kanssa. 
Uhkaavan vaaran lähestyessä hän opett i kansaa useilla vertaus-
kuvallisesti suoritetuil la teoilla, saadakseen siten heidät tajua-
maan velvoituksensa Jumalaa kohtaan sekä rohkais takseen 
heitä pysymään ystävällisissä väleissä Babylonian hall i tuksen 
kanssa. 

Osoit taakseen havainnollisesti, mi ten tä rkeää oli ehdot tomast i 
totella Jumalan vaat imuksia , Jeremia kokosi muu tamia reekabi-
laisia erääseen temppel ikammioon, toi heille viiniä ja kehot t i 
j uomaan sitä. Kuten saat toi odot taakin, miehet vastust ivat 
t a r jous t a jyrkäst i ja kieltäytyivät ehdot tomast i juomas ta . »Me 
emme juo viiniä», sanoivat reekabilaiset lujast i , »sillä meidän 
i sämme Joonadab , Reekabin poika, on an tanut meille t ämän 
käskyn: Älkää, te ja teidän lapsenne, ikinä viiniä juoko.» 

Silloin »Jeremialle tuli t ä m ä Her ran sana: 'Näin sanoo H e r r a 
Sebaot, Israel in Jumala : Mene ja sano Juudan miehille ja 
Jerusalemin asukkaille: E t tekö ota kur i tus ta varteen ja kuule 
minun sanojani? sanoo Herra . Joonadabin , Reekabin po jan , 
sanat , joilla hän kielsi poikiansa juomas ta viiniä, p idetään 
voimassa, ja niin he eivät ole juoneet tähän päivään asti, sillä 
he ovat kuuliaiset isänsä käskylle» (Jer . 35: 6,12—14). 

Jumala koett i näin osoit taa jy rkän vas takohdan reekabilaisten 
tot televaisuuden sekä hänen kansansa to t te lemat tomuuden ja 
kapinan välillä. Reekabilaiset olivat totelleet isänsä käskyä ja 
nytkin to r junee t houkutuksen , joka olisi j oh tanu t sen rikkomi-
seen. Mut ta Juudan miehet eivät olleet kuunnelleet H e r r a n 
sanoja . Siksi he joutuisivat nyt kä rs imään hänen ankara t 
rangais tuksensa. 

»Minä olen puhunu t teille varhaisesta alkaen», sanoi Her ra , 
»ja te et te ole kuulleet minua. Ja minä olen lähet tänyt teidän 
tykönne kaikki palvelijani, profeeta t , varhaisesta alkaen, sanoen: 
Kääntykää kukin pahal ta t iel tänne ja pa ran takaa tekonne, älkää 
seura tko mui ta jumal ia älkääkä niitä palvelko, niin te saat te 
asua siinä maassa , jonka minä olen an tanut teille ja teidän 
isillenne; m u t t a te ette ole kallistaneet korvaanne, ette ole 
kuulleet minua. Joonadabin , Reekabin pojan , jälkeläiset ovat siis 
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pitäneet voimassa isänsä käskyn, jonka hän heille antoi, m u t t a 
t ämä kansa ei ole kuullut minua. Sentähden, näin sanoo Her ra , 
Jumala Sebaot, Israelin Jumala : Katso, minä annan tulla 
Juudal le ja kaikille Jerusalemin asukkail le kaiken sen onnetto-
muuden , jolla minä olen hei tä uhannnut , koska he eivät kuulleet , 
kun minä heille puhuin, eivät vastanneet , kun minä hei tä 
kutsuin» ( jakeet 14—17). 

Kun Pyhä Henki pakottaval la vaikutuksel laan hellyttää ja 
ta ivut taa ihmisten mielen, he ot tavat neuvon varteen, m u t t a kun 
he paa tumukseen asti kieltäytyvät nouda t tamas ta kehotus ta , 
He r ra j ä t t ää heidät toisten vaikutusten johdettaviksi . Tor jues-
saan to tuuden he hyväksyvät valheen, joka koi tuu heille ansaksi 
ja turmioks i . 

Jumala oli pyytänyt, ettei Juuda vihoittaisi häntä, m u t t a se 
ei ollut kuunnel lut häntä . Lopulta sille langetettiin tuomio. 
Kansa vietäisiin vankina Babyloniaan. Jumala kuri t tais i tottele-
ma ton ta kansaansa käyt tämäl lä kaldealaisia välikappaleinaan. 
Juudan miehet joutuisivat kä rs imään samassa suhteessa kuin 
heillä oli ollut valoa ja kuin he olivat väheksyneet ja t o r junee t 
varoituksia. Jumala oli kauan lykännyt tuonnemmaks i rangais-
tuksiaan, m u t t a nyt hän antaisi miel ipahansa kohdis tua heihin 
viimeisenä yri tyksenään estää heitä j a tkamas ta huonoa vael-
lustaan. 

Reekabilaisten suvulle luvatti in ja tkuvaa siunausta. Profee t ta 
julisti: »Koska te olette olleet kuuliaiset isänne Joonadabin 
käskylle ja noudat taneet kaikkia hänen käskyjänsä ja tehneet 
kaiken, mi tä hän käski te idän tehdä, sentähden, näin sanoo 
Her ra Sebaot, Israelin Jumala : Joonadabin , Reekabin po jan , 
suvussa on aina oleva mies, joka seisoo minun kasvojeni edessä» 
( jakeet 18,19). Näin Jumala opett i kansalleen, että uskoll isuus 
ja kuul ia isuus koituisivat Juudal le s iunaukseksi samoin kuin 
reekabilaisia siunattiin, koska he tottelivat isänsä käskyä. 

Tässä on opetus meillekin. Jos ke r ran hyvän ja viisaan isän 
vaat imukset olivat täyden kuul iaisuuden arvoisia, kun hän 
koett i mahdol l i s imman hyvin ja tehokkaast i turvata jälkeen-
tulevaisiaan epärai t t iuden vahingoilta, niin varmast i olisi 
Jumalan arvovaltaa kunnioi tet tava niin pal jon enemmän kuin 
hän on ihmistä pyhempi. Luo j amme ja Hal l i ts i jamme, voimal-
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taan r a j a ton ja tuomioi l taan pel jät tävä, koet taa kaikin keinoin 
saada ihmiset havai t semaan syntinsä ja k a t u m a a n niitä. Palveli-
jainsa välityksellä hän ker too edeltä to t t e lemat tomuuden 
vaaroista, varoi t taa ja uskollisesti nuhtelee synnistä. Hänen 
omansa menestyvät vain hänen a rmonsa varassa ja val i t tu jen 
välikappaleiden valppaassa hoidossa. Hän ei voi ylläpitää ja 
suojella kansaa, joka ei noudata hänen neuvojaan eikä välitä 
hänen nuhteis taan. Jonkin aikaa hän saat taa p idä t tää rangaistus-
tuomioi taan, m u t t a hän ei kui tenkaan voi aina pidätellä kä t tään . 

Juudan lapset kuuluivat niihin, joista Jumala oli sanonut : 
»Te olette minulle pappisval takunta ja pyhä kansa» (2 Moos. 
19: 6). Kaikessa to iminnassaan Je remia muist i , mi ten tä rkeää 
oli säilyttää sydämen pyhyys elämän eri olosuhteissa ja varsinkin 
korke imman Jumalan palveluksessa. Hän näki selvästi edeltä 
val takunnan kukis tumisen ja Juudan asukas ten ha jo t t amisen 
kansojen sekaan, mu t t a hän loi uskon katseensa kaiken t ä m ä n 
ohi ennalleen aset tamisen aikoihin. Hänen korvissaan kaikui 
jumalall inen lupaus: »Minä kokoan lampait teni tähteet kaikis ta 
maista , joihin olen ne karkoi t tanut , ja tuon ne takaisin laitu-

melleen. Katso, päivät tulevat, sanoo Her ra , jolloin minä 
herä tän Daavidille vanhurskaan vesan; hän on hallitseva kunin-
kaana ja menestyvä, ja hän on tekevä oikeuden ja vanhurskau-
den maassa . Hänen päivinänsä pelastetaan Juuda ja Israel asuu 
turvassa. Ja t ä m ä on hänen nimensä, jolla hän tä ku tsu taan : 
'HERRA ON MEIDÄN VANHURSKAUTEMME'» (Jer. 23: 3—6). 

Lähestyvän tuomion ennustuksi in liittyi siis lopullisen ja 
ihanan vapautuksen lupauksia. Ne jo tka tahtoisivat tehdä rauhan 
Jumalan kanssa ja viettää pyhää elämää vallitsevan luopu-
muksen keskellä, saisivat voimaa jokais ta koetus ta var ten ja 
pystyisivät tod is tamaan hänestä voimallisesti. Ja heidän vapaut-
tamisensa tulevina aikoina tulisi he rä t t ämään suurempaa 
huomiota kuin a ikanaan Israelin vapautus Egyptistä. Vielä 
tulisivat päivät, julisti H e r r a profee t tansa välityksellä, »jolloin 
ei enää sanota: 'Niin to t ta kuin Her ra elää, joka johdat t i 
israelilaiset Egyptin maas ta ' , vaan: 'Niin tot ta kuin Her ra elää, 
joka johdat t i ja toi Israelin heimon jälkeläiset pohjoises ta 
maas ta ja kaikis ta muis ta maista , joihin minä olin heidät 
karkoi t tanut ' . Ja niin he saavat asua omassa maassansa» ( jakeet 
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7,8) . Tällaisia suurenmoisia ennustuksia Jeremia esitti Juudan 
va l takunnan his tor ian loppuvuosina, jolloin babylonialaiset 
olivat nousemassa maailmanvallaksi ja toivat jo valtaus jouk-
ko jaan hyökkäämään Siionin m u u r e j a vastaan. 

Ne jo tka palvelivat He r r aa uskollisesti , kuuntelivat näi tä 
lupauksia kuin suloista musiikkia. Niin ylhäisissä kuin alhai-
sissakin kodeissa, joissa vielä kunnioitet t i in lii t tonsa pi tävän 
Jumalan neuvoja , toistett i in näi tä profee tan sanoja moneen 
ker taan . Ne liikuttivat voimakkaas t i lapsiakin ja vaikutt ivat 
pysyvästi heidän nuoreen ja vas taanot tavaan mieleensä. 

Noudat tamal la tunnollisesti Pyhän Ki r j an käskyjä Daniel ja 
hänen toverinsa saivat Je remian to iminnan aikana t i laisuuksia 
koro t taa oikeaa Jumalaa m a a n kansojen edessä. Nämä heprea-
laiset lapset olivat saaneet kotona vanhemmil taan opetusta , joka 
aut toi heitä pysymään uskossaan lu j ina ja palvelemaan kestäväst i 
elävää Jumalaa , taivaan ja maan Luojaa. Kun Nebukadnessar 
Joo jak imin kuninkuuden alkuvuosina ensi ke r ran piirit t i Jerusa-
lemia, valloitti sen ja vei pois Danielin ja hänen toverinsa niiden 
muiden kanssa, jo tka oli valit tu palvelemaan Baabelin hovissa, 
näiden heprealais ten vankien usko joutu i äär immäisen kovalle 
koetukselle. Mut ta ne jo tka olivat oppineet luot tamaan Juma lan 
lupauksiin, havaitsivat niiden soveltuvan täysin r i i t tävinä 
jokaiseen kokemukseen, mihin he joutuivat oleskellessaan tuolla 
vieraalla maalla. Kir jo i tukse t osoit tautuivat heille hyväksi 
oppaaksi ja turvaksi . 

Niiden rangais tusten merki tyksen tulkkina, jo tka alkoivat 
kohda ta Juudaa , Jeremia puolust i jalost i Jumalan oikeuden-
muka i suu t t a ja ankar immassa kur i tuksessakin i lmenevää 
armoll is ta tarkoi tus ta . Profee t ta uuras t i väsymättä . Halu ten 
pääs tä kosketuksi in kaikkien luokkien kanssa hän ulott i vaiku-
tuspi i r insä Jerusalemin ympäristöalueil lekin ja vieraili usein 
va l takunnan eri osissa. 

Todis taessaan seurakunnal le Je remia viittasi alituiseen niihin 
lain k i r j a n opetuksiin, jo i ta oli niin suurest i kunnioi te t tu ja 
kiitetty Joosian hal l i tuskauden aikana. Hän korost i uudelleen, 
mi ten tä rkeää oli pysyä l i i t tosuhteessa tuohon armolliseen ja 
laupiaaseen Olentoon, joka Siinain vuorella oli ju l i s tanut 
kymmenen käskyn lain. Je remia julist i varoi tuksiaan ja keho-
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tuksiaan kaikkialla val takunnassa, ja kaikki saivat t i laisuuden 
oppia tun temaan Jumalan tahdon kansakunnan suhteen. 

Profeet ta teki selväksi sen tosiasian, et tä taivaallinen I s ä m m e 
langettaa tuomioi taan, jo t ta kansat tietäisivät »olevansa vain 
ihmisiä» (Ps. 9: 20). »Jos te si t tenkin käytte minua vastaan et tekä 
tahdo kuulla minua», oli He r ra varoi t tanut kansaansa , »niin 
minäkin ha jo t an [ te idät ] kansojen sekaan ja a j a n teitä 
takaa pal jas te tul la miekalla, ja teidän maanne tulee autioksi ja 
kaupunkinne raunioiksi» (3 Moos. 26: 21,28, 33). 

Vielä silloinkin, kun lähestyvän tuhon sanomia julistett i in 
päämiehille ja kansalle, heidän hal l i ts i jansa Joo jak im kulut t i 
aikaansa itsekkäisiin huvituksiin, vaikka hänen olisi pi tänyt 
toimia viisaana hengellisenä joh ta j ana ja olla ens immäisenä 
tunnus tamassa synte jään ja suor i t tamassa uudis tus ta ja hyviä 
tekoja. »Minä rakennan itselleni ti lavan talon», hän suunnitteli , 
»ja avara t yläsalit», ja aikoi »laudoittaa sen setr ipuulla ja 
maalaut taa punaväril lä» (Jer. 22:14) . Ja niin hän rakensikin 
sen — petoksella hanki tu in varoin ja sorre tuin työvoimin. 

Tämä vihoitti profeetan , ja Her ra innoitti hänet ju l i s tamaan 
tuomion tälle uskot tomal le hallitsijalle. »Voi häntä», hän julisti, 
»joka ei vanhurskaudel la ta loansa rakenna eikä yläsalejansa 
oikeudella; joka i lmaiseksi teet tää työtä lähimmäisel lään eikä 
anna hänelle hänen palkkaansa . Siksikö sinä olet kuningas, 
et tä sinulla on into se t r ipuuhun? Eikö sinun isäsikin syönyt ja 
juonut ja kui tenkin ollut oikeuden ja vanhurskauden teki jä? Ja 
silloin hänen kävi hyvin. Hän hankki oikeuden kur ja l le ja 
köyhälle; silloin kaikki kävi hyvin. Eikö t ämä juur i ole minun 
tuntemistani , sanoo Her ra? Mutta s inun silmäsi ja sydämesi 
eivät pyydä m u u t a kuin omaa voittoasi, muu ta kuin vuodat taa 
viatonta ver ta ja ha r jo i t t aa väkivaltaa ja sortoa. Sentähden, nä in 
sanoo H e r r a Joojakimis ta , Joosian po jas ta , Juudan kuninkaas ta : 
Ei hänelle pidetä vali t tajaisia eikä huudeta : 'Voi veljeni! Voi 
sisareni! ' Ei hänelle pidetä vali t tajaisia eikä huudeta : 'Voi 
he r ramme! Voi hänen loistoansa! ' Hänet hauda taan niinkuin 
aasi haudataan: r aaha taan pois ja viskataan Jerusalemin por t t ien 
tuolle puolen» ( jakeet 13—19). 

Muutaman vuoden kuluessa t ä m ä hirvi t tävä tuomio kohtaisi 
Joojakimia , mu t t a ensin Her ra a rmossaan ilmoitti katumat-
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tomalle kansalle täsmäll isen suunni te lmansa. Joojakimin kunin-
kuuden nel jäntenä vuotena »profeet ta Jeremia lausui koko 
Juudan kansaa ja kaikkia Jerusa lemin asukkai ta vastaan» sanan, 
jonka m u k a a n hän oli yli kahdenkymmenen vuoden a jan , Joosian 
»kolmannestatoista vuodesta alkaen tähän päivään saakka», 
todis tanut Jumalan pelas tus tahdosta , m u t t a he eivät olleet välit-
täneet näis tä sanomista (Jer . 25: 2, 3). Ja nyt Her ran sana heille 
kuului: 

»Näin sanoo Her ra Sebaot: Koska te ette ole kuulleet minun 
sanojani , niin katso, minä lähetän sanan, minä nostan kaikki 
poh janpuolen kansanheimot , sanoo Her ra , sanan Nebukadnes-
sarille, Baabelin kuninkaalle, palvelijalleni, ja tuon heidät tä tä 
maa ta ja sen asukkai ta vastaan ja kaikkia näitä ympäri l lä olevia 
kanso ja vastaan. Ja nämä minä vihin tuhon omiksi ja teen heidät 
kauhis tukseksi , ivan vihellykseksi ja ikuisiksi raunioiksi . Minä 
hävitän heidän keskuudes taan r iemun ja ilon huudon, huudon 
yljälle ja huudon morsiamelle, käsikivien äänen ja lampun valon. 
Niin koko t ämä maa tulee raunioiksi , autioksi, ja nämä kansat 
palvelevat Baabelin kuningasta se i t semänkymmentä vuotta» 
( jakeet 8—11). 

Vaikka tuhotuomio oli selvästi jul is tet tu, ei sitä kuunnel lut 
kansan joukko varmaan saanut sen kauhis tavasta merki tykses tä 
täyt tä käsitystä, ja siksi H e r r a koett i vielä kuvauksin selit tää 
p u h u t u n sanoman sisältöä. Hän käski Jeremiaa ve r taamaan 
kansakunnan kohtaloa jumalal l isen vihan viinillä täytetyn 
ma l j an tyhjentämiseen. Täs tä ma l j a s t a oli ensiksi juote t tava 
»Jerusalemia ja Juudan kaupunke ja [ j a ] sen kuninkaita». 
Samas ta mal jas ta oli juote t tava mui tak in — »faraota, Egypt in 
kuningasta , ja hänen palveli joi tansa ja ruht inai tansa ja koko 
hänen kansaansa» samoin kuin monia mui ta maan kanso ja — 
kunnes Jumalan tarkoi tus tulisi täyt tymään. Katso Jer. 25. 

Valaistakseen edelleen nopeast i lähestyvien onnet tomuuksien 
luonnet ta Her ra käski profee t taa : »Ota mukaas i kansan ja 
pappien vanhimpia. Lähde sit ten Ben-Hinnomin laaksoon.» 
Profeetal la oli mukanaan »savenvalajalta ruukku», ja se hänen 
piti särkeä siellä sekä jul is taa Her ran puolesta, jonka palvelija 
hän oli: »Niin minä sä r jen t ämän kansan ja t ämän kaupungin , 
kuin sä r j e t ään savenvalajan astia, ettei sitä enää eheäksi saa.» 
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Profeet ta teki kaiken saamansa käskyn mukaisest i . Sit ten hän 
palasi kaupunki in , aset tui temppelin pihalle ja julisti kaiken 
kansan kuullen: »Näin sanoo Her ra Sebaot, Israelin Jumala : 
Katso, minä tuo tan t ä m ä n kaupungin ylitse ja kaikkien sen 
alaisten kaupunkien ylitse kaiken sen onnet tomuuden, jolla minä 
olen sitä uhannut , koska ne ovat olleet niskurei ta eivätkä ole 
kuulleet minun sanojani» (ks. Jer. 19). 

Mut ta sen s i jaan, et tä profeetan sanat olisivat johtaneet 
syntien tunnus tamiseen ja katumiseen, ne saivat korkea t virka-
miehet vain v ihas tumaan. Siitä oli seurauksena, et tä Jeremia 
menet t i vapautensa. Vankeudessa ja j a lkapuuhun pan tunakin 
profee t ta esitti edelleen taivaan sanomia lähellä oleville. Vaino 
ei voinut vaientaa hänen ääntään. Totuuden sana oli hänen 
sydämessään, hän selitti, »kuin polt tava tuli, su l je t tuna minun 
luihini. Ja väsyksiin asti minä koetin sitä kestää, m u t t a en 
voinut» (Jer . 20 :9) . 

Suunnilleen t ähän aikaan Herra käski Jeremiaa k i r jo i t t amaan 
ne sanomat , jo tka hän halusi esitettäviksi niille, joiden pelas tus ta 
hänen säälivä sydämensä ja tkuvast i ikävöi. »Ota k i r jakäärö» , 
Her ra sanoi palvelijalleen, »ja k i r jo i ta siihen kaikki ne sanat , 
jo tka minä olen puhunu t sinulle Israel is ta ja Juudas ta ja kaikista 
pakanakansois ta siitä päivästä asti, jolloin minä aloin sinulle 
puhua, Joosian päivistä, aina tähän päivään saakka. Ehkäpä 
Juudan heimo, kuul tuaan kaiken sen onnet tomuuden, jonka 
minä aion heille tuot taa , kääntyy, kukin pahal ta tieltään, ja niin 
minä annan anteeksi heidän pahat tekonsa ja syntinsä» (Jer . 
36: 2 ,3 ) . 

Tämän käskyn m u k a a n Jeremia kutsui apulaisekseen uskol-
lisen ystävänsä k i r ju r i Baarukin ja saneli »kaikki ne sanat , jo tka 
Her ra oli hänelle puhunut» ( jae 4). Nämä kir joi te t t i in huolel-
lisesti pergament t ikääröön, ja ne nuhtelivat vakavasti synnistä, 
varoitt ivat ja tkuvan luopumuksen va rmas ta seuraukses ta ja 
kehott ivat har taas t i luopumaan kaikesta pahas ta . 

Kun k i r jo i t t aminen oli saatu päätökseen, yhä vankina oleva 
Jeremia lähetti Baarukin lukemaan käärön kansanjoukol le , 
joka oli kokoontunut temppeli in v ie t tämään kansall ista paasto-
päivää »Juudan kuninkaan Joojakimin , Joosian po jan , viidentenä 
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hall i tusvuotena, yhdeksännessä kuussa». »Ehkäpä he», p rofee t ta 
arveli, »rukouksessa lankeavat alas H e r r a n eteen ja kääntyvät 
kukin pahal ta tieltään. Sillä suur i on viha ja kiivastus, jolla 
H e r r a on uhannu t tä tä kansaa» ( jakeet 9, 7). 

Baaruk totteli ja luki kää rön sisällön koko Juudan kansalle. 
Myöhemmin päämiehet kutsuivat k i r j u r in luokseen lukemaan 
käärös tä heille. He kuuntelivat hyvin ki innostuneina ja lupasivat 
selostaa kuninkaal le kaiken kuulemansa mut t a neuvoivat 
k i r ju r i a pi i loutumaan, koska pelkäsivät kuninkaan t o r j u v a n 
todis tuksen ja koettavan su rma ta ne, jo tka olivat valmistaneet 
ja esi t täneet sanoman. 

Saa tuaan päämiehil tä kuulla, mi tä Baaruk oli lukenut , 
kuningas Joo jak im käski heti tuoda k i r j akäärön luokseen 
luettavaksi hänen kuultensa. Muuan kuninkaan palvelijoista, 
Jehudi nimeltään, nouti kää rön ja alkoi lukea siitä nuhte i ta ja 
varoituksia. Oli talviaika, ja kuningas oli Juudan ruht ina iden 
kanssa ase t tunut tul isi jan ääreen. Kääröä luettaessa kuningas 
ei näyt tänyt lainkaan järkyt tyvän hän tä i tseään ja kansaa 
uhkaavas ta vaarasta , vaan raivoissaan — aina kun m u u t a m a 
pals ta oli luettu — »leikkasi kuningas ne pois kir jurinvei tsel lä 
ja viskasi tuleen, joka oli hi i l ipannussa, kunnes koko k i r j akää rö 
oli pa lanut loppuun» ( jae 23). 

Ei kuningas eikä kukaan hänen ruht inais taan »peljästynyt 
eikä reväissyt vaattei tansa. Ja vaikka [eräät päämiehis tä ] pyysi-
vät har taas t i kuningasta, ettei hän polttaisi k i r j akääröä , ei hän 
heitä kuullut.» Hävitet tyään k i r jo i tuksen tuo häijy kuningas 
ryhtyi vihoissaan ahd is tamaan Jeremiaa ja Baarukia ja määräs i 
heidät heti pidätettäviksi , »mutta H e r r a kätki heidät» ( jakeet 
24—26). 

Kiinni t täessään temppelissä kävijöiden, ruht inaiden ja kunin-
kaan huomiota innoitetun k i r j akää rön sisältämiin kirjal l is i in 
kehotuksi in Jumala koetti a rmossaan varoi t taa Juudan miehiä 
heidän parhaakseen . »Ehkäpä Juudan heimo», hän sanoi, 
»kuultuaan kaiken sen onne t tomuuden , jonka minä aion heille 
tuot taa , kääntyy, kukin pahal ta t ieltään, ja niin minä annan 
anteeksi heidän pahat tekonsa ja syntinsä» ( jae 3). Jumala säälii 
niitä, jo tka kamppailevat tu rmeluksen sokaisemina. Hän koet taa 
valistaa p imentynyt tä ymmär ry s t ä lähet tämällä nuhte i ta ja 
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uhkauksia , joiden tarkoi tuksena on saada ylhäis immätkin 
tun temaan t ie tämät tömyytensä ja val i t tamaan erhei tään. Hän 
pyrkii au t t amaan omahyväisiä, jo t ta he eivät tyytyisi hyödyt-
tömiin t ietoihinsa vaan tavoittelisivat hengellistä s iunausta 
olemalla läheisessä yhteydessä taivaaseen. 

Jumalan ta rkoi tuksena ei ole lähettää sellaisia sanansaat ta j ia , 
jo tka tahtovat vain mielistellä ja mairi tella syntisiä. Hän ei 
myöskään tuudit te le sanomillaan pyhi t täytymät tömiä lihalliseen 
varmuuteen. Sen s i jaan hän raskaut taa väär inteki jän oman-
tunnon ja lävistää hänen sielunsa syylliseksi todis tamisen terä-
villä nuolilla. Palvelevat enkelit esi t tävät hänelle Jumalan 
pelottavia tuomioi ta saadakseen hänet tun temaan syvemmin 
tarpeensa ja kysymään sydämensä hädässä: »Mitä minun pi tää 
tekemän, e t tä minä pelastuisin» (Ap.t. 16: 30). Mut ta hän joka 
kädellään painaa syntisen tomuun, nuhtelee synnistä ja saa t taa 
ylpeyden ja kunnianhimon häpeään, myös nos taa katuvan ja 
lyödyn. Hän joka sallii kur i tuksen, kysyy myös lämpimän 
myötätuntoisest i : »Mitä tahdot , et tä minä tekisin sinulle?» 

Ja loimmin ihminen voi menetellä tehtyään syntiä pyhää ja 
armoll is ta Jumalaa vastaan katumal la vi lpi t tömästi ja tunnusta-
malla virheensä kyynelin ja katker in mielin. Tätä Jumala vaatii 
häneltä. Hänelle kelpaa a inoastaan sär je t ty ja nöyrä henki. 
Mutta ylimielisinä ja ylpeinä kuningas Joo jak im ja hänen ruhti-
naansa tor ju iva t Jumalan kutsun . He eivät tahtoneet o t taa vaaria 
varoi tuksesta eivätkä katua. Armollinen tilaisuus, joka heille 
ta r jo t t i in pyhän k i r j akää rön pol t tamisen yhteydessä, oli heidän 
viimeisensä. Jumala oli sanonut , et tä jos he tuolloin kieltäytyi-
sivät kuulemasta hänen ääntään, hän antaisi pelot tavan rangais-
tuksen kohda ta heitä. He kieltäytyivät kuulemasta , ja niin Her ra 
langetti lopullisen tuomionsa Juudalle. Eri tyinen viha kohtaisi 
miestä, joka näin ylpeästi oli koro t tanu t i tsensä vas tus tamaan 
Kaikkivalt iasta. 

»Sentähden sanoo Her ra Juudan kuninkaas ta Joojakimis ta 
näin: Hänellä ei ole oleva jälkeläistä, joka istuisi Daavidin valta-
istuimella; ja hänen ruumiinsa viskataan pois, v i rumaan päivän 
helteessä ja yön kylmässä. Ja minä rankaisen hän tä ja hänen 
jälkeläisiänsä ja hänen palveli joitansa heidän paho jen tekojensa 
tähden. Ja minä annan tulla heille ja Jerusalemin asukkaille ja 
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Juudan miehille kaiken sen onnet tomuuden, jolla minä olen 
heitä uhannut» (Jer. 36: 30, 31). 

Asia ei päät tynyt k i r j akää rön polt tamiseen. Kir jo i te tu t sanat 
oli helpompi hävit tää kuin niiden s isäl tämät nuhteet ja varoi-
tukset sekä se nopeasti lähestyvä rangaistus, jonka Jumala oli 
ju l is tanut kapinoivalle Israelille. Mut ta vielä tehtäisiin uusi kir ja-
käärökin . »Ota taas itsellesi toinen k i r jakäärö», H e r r a käski 
palveli jaansa, »ja k i r jo i ta siihen kaikki entiset sanat , jo tka olivat 
edellisessäkin k i r jakäärössä , jonka Juudan kuningas Joo jak im 
poltti.» Juudaa ja Jerusalemia koskevien ennustus ten kir jal l iset 
merk innä t oli pol tet tu tuhkaksi , m u t t a sanat paloivat vielä 
Je remian sydämessä »kuin pol t tava tuli», ja hän sai k i r jo i t t aa 
uudelleen sen, minkä ihminen vihassaan olisi niin mielellään 
hävit tänyt. Jeremia otti toisen k i r j akää rön , antoi sen Baarukille, 
»ja t ä m ä kir joi t t i siihen Je remian suusta kaikki sen k i r j an 
sanat , jonka Juudan kuningas Joo jak im oli tulessa pol t tanut . 
Ja niihin lisättiin vielä pa l jon samankal tais ia sanoja» ( jakeet 
28, 32). Ihmisen viha oli koe t tanut ehkäistä profeetan to imintaa , 
m u t t a juur i se tapa, jolla Joo jak im oli yri t tänyt ra jo i t taa H e r r a n 
palvelijan vaikutusta , t a r jos i l isätilaisuuden jumalall isten vaati-
mus ten esit tämiseen. 

Nykyäänkin ilmenee nuhtelua vastustavaa mielialaa, joka joht i 
Je remian vainoon ja vangitsemiseen. Monet kieltäytyvät otta-
mas ta vaaria toistetuista varoi tuksis ta ja kuuntelevat mieluum-
min vääriä opet ta j ia , jo tka imartelul laan hivelevät heidän 
tu rhamaisuu t t aan eivätkä välitä heidän pahanteostaan. Ahdingon 
aikana sellaisilla ei ole mi tään va rmaa turvapaikkaa, eivätkä he 
saa mi tään apua taivaasta. Jumalan valitsemien palvelijoiden 
tulisi suh tau tua rohkeast i ja kärsivällisesti koetuksiin ja kärsi-
myksiin, joihin he joutuvat , kun heitä moit i taan, halveksitaan ja 
panetellaan. Heidän tulisi j a tkaa uskollisesti sitä työtä, jonka 
Jumala on an tanut heidän tehtäväkseen, ja muis taa aina, e t tä 
muinaiset profee ta t , ihmiskunnan Vapah ta ja ja hänen aposto-
linsakin kestivät huonoa kohtelua ja vainoa Sanan tähden. 

Jumalan ta rkoi tus oli, e t tä Joo jak im noudat tais i Je remian 
neuvoja, pääsisi siten Nebukadnessar in suosioon ja säästyisi 
pa l jo l ta surul ta . Nuori kuningas oli vannonut uskol l isuut taan 
Babylonian hallitsijalle, ja jos hän olisi pi tänyt lupauksensa, hän 
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olisi saanut osakseen pakanain arvonannon. Siten olisi tar jou-
tunut arvokkai ta t i laisuuksia sielujen kääntymiseen. 

Halveksien saamiaan epätavallisia etuoikeuksia Juudan kunin-
gas toimi tahallaan omapäisest i . Hän rikkoi Babylonian hallitsi-
jalle an tamansa kunniasanan ja nousi kapinaan. Tämä joht i 
hänet ja hänen va l takuntansa varsin tukalaan tilaan, sillä nyt 
ryntäsi »hänen k imppuunsa kaldealaisten, aramilaisten, mooabi-
laisten ja ammonila is ten par t io joukkoja» , eikä hän voinut estää 
näi tä sotarosvoja tunkeu tumas ta maa ta ryös tämään (2 Kun. 
24: 2). Muutamassa vuodessa hän joutui lopet tamaan onnetto-
man hal l i tuskautensa häpeään joutuneena, taivaan hylkäämänä, 
kansansa rakkauden menet täneenä ja Babylonian halli tsi joiden 
halveksimana, joiden luot tamuksen hän oli pet tänyt . Kaikki 
t ämä oli seuraus ta siitä, e t tä hän niin kohtalokkaast i erehtyi 
poikkeamaan Jumalan suunnitelmista , joista hän oli saanut 
i lmoituksen profee tan kaut ta . 

Joojakin [ jos ta käytetään myös nimiä J ekon ja ja Kon ja ] , 
Joojak imin poika, hallitsi vain kolme kuukau t t a ja kymmenen 
päivää, minkä jälkeen hän antautui kaldealaisille joukoille 
näiden tul tua Juudan kuninkaan kapinoidessa jälleen piirittä-
mään onnetonta Jerusalemia. Tällöin Nebukadnessar »siirsi 
Joojakinin vankina Baabeliin; samoin hän vei kun inkaan äidin, 
kuninkaan puolisot ja hänen hoviherransa sekä m u u t maan 
mahtavat», luvultaan useita tuhansia, ja lisäksi »sepät ja lukko-
sepät, luvultaan tuhat». Heidän ohessaan Baabelin kuningas »vei 
pois sieltä kaikki He r r an temppelin ja kuninkaan linnan aarteet» 
(2 Kun. 24: 15,16,13). 

Vaikka Juudan val takunnan voima oli m u r t u n u t ja siltä oli 
riistetty sen pa ras väestö ja aarteet , se sai sentään säilyttää 
oman hal l i tusmuotonsa. Nebukadnessar asetti kuninkaaksi 
Joosian n u o r e m m a n po jan Mat tan jan ja muut t i hänen nimensä 
Sidkiaksi. 
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JUUDAN 
VIIMEINEN 
KUNINGAS 

Sidkia naut t i hal l i tuskautensa alussa Babylonian kun inkaan 
täyt tä luot tamusta , ja hänellä oli p rofee t ta Jeremia koetel tuna 
neuvonanta jana . Käyttäytymällä rehellisesti babylonialaisia 
koh t aan ja ot tamalla vaarin Je remian jul is tamista Juma lan 
sanomis ta hän olisi pysynyt monien arvovaltaisten henkilöiden 
kunnio i t t amana ja voinut j akaa heille tietoa tosi Jumalas ta . 
Babyloniin jo viedyt pakkosiir tolaiset olisivat siten päässeet 
edulliseen asemaan ja saaneet monia vapauksia; Jumalan nimeä 
olisi kunnioi te t tu laajalt i , ja Juudan maahan jääneet olisivat 
säästyneet niiltä hirvittäviltä onnet tomuuksi l ta , joiden uhreiksi 
he lopulta joutuivat . 

Jeremia neuvoi Sidkiaa ja koko Juudaa , myös Baabeliin 
vietyjä, a l i s tumaan rauhallisesti valloit taj iensa väliaikaiseen 
hall intoon. Maanpakolaisuudessa olevien oli erityisesti t ä rkeää 
ha r ra s t aa sen m a a n menestystä , johon heidät oli viety. Tämä 
oli kui tenkin inhimillisen luonnon ta ipumusten vastaista. 
Saa tana käytt i hyväkseen olosuhtei ta ja herät t i kansan keskuu-
teen niin Jerusalemissa kuin Babylonissakin vääriä profee t to ja , 
jo tka julistivat, e t tä vankeuden ies murre t ta is i in pian ja kansa-
kunta pääsisi jälleen entiseen arvoonsa. 

Näin mairit televiin ennustuksi in uskominen olisi j oh tanu t 
kuninkaan ja maanpakola ise t kohtalokkaisi in tekoihin ja 
mitätöinyt Jumalan armolliset suunni te lmat , joita hänellä oli 
heidän hyväkseen. Jot tei olisi syntynyt niskuroimista , mikä olisi 
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joh tanut suuri in kärsimyksi in, Her ra käski Jeremiaa ho i tamaan 
kriisit i lanteen vi ipymättä varoi t tamalla Juudan kuningasta 
kapinoimisen varmois ta seurauksis ta . Kirjallisilla t iedotuksilla 
varoitett i in myös vankeudessa olevia, etteivät uskoisi vapautu-
vansa lähiaikoina. »Älkää antako profeet ta inne, joita on keskuu-
dessanne, ja t ie tä jä inne pet tää itseänne», hän varoit t i (Jer . 29: 8). 
Tässä yhteydessä mainit t i in, että Her ra aikoi pa lau t taa Israelin 
maahansa se i t semänkymmenen vankeusvuoden kulut tua , kuten 
hänen sanansaa t t a jansa olivat ennal ta i lmoittaneet. 

Miten hellän säälivästi Jumala t iedot t ikaan vankeudessa 
olevalle kansalleen Israelin hyväksi laat imis taan suunnitelmista! 
Hän tiesi heidän joutuvan Baabelissa hyvin vaikeaan asemaan, 
jos väärät p rofee ta t saisivat heidät uskomaan läheiseen vapau-
tukseensa. Jos he vähänkin ryhtyisivät n iskuro imaan tai osoitta-
maan mieltään, se vain herät tä is i kaldealaisten valppauden ja 
ankaruuden ja johtais i heidän oikeuksiensa l isärajoi tuksi in. 
Seurauksena olisi kärs imystä ja onne t tomuut ta . H ä n toivoi 
heidän alistuvan rauhall isesti kohtaloonsa ja tekevän o r juu tensa 
niin miellyttäväksi kuin mahdoll is ta . Hän neuvoi heitä: »Raken-
takaa ta lo ja ja asukaa niissä, i s tu t takaa puu t a rho j a ja syökää 

niiden hedelmiä. Ja ha r ra s t akaa sen kaupungin menestystä , 
johon minä olen teidät siirtänyt, ja rukoi lkaa sen puolesta 
Herraa , sillä sen menestys on teidän menestyksenne» ( jakeet 
5 ,7) . 

Baabelissa esiintyneiden väärien profee t to jen joukossa oli 
kaksi miestä, jo tka sanoivat olevansa pyhiä m u t t a jo tka olivat 
tavoil taan turmel tunei ta . Jeremia oli so imannut näi tä miehiä 
heidän huonosta vaelluksestaan ja varoi t tanut heitä vaaras ta . 
Nuhteis ta suut tuneina he koettivat vastustaa oikean profee tan 
työtä ki ihot tamalla kansaa väheksymään hänen sanojaan ja sitä 
Jumalan neuvoa, jonka mukaan heidän tuli alistua Baabelin 
kuninkaan valtaan. Her ra vakuutt i Jeremian välityksellä, et tä 
n ämä väärä t profee ta t joutuisivat Nebukadnessar in käsiin ja 
surmat ta is i in kansan nähden. Melko pian t ämä ennus tus täyttyi-
kin kirjaimell isest i . 

Ajan loppuun asti tulee i lmaan tumaan sekaannusta aiheuttavia 
ja kapinaan yllyttäviä niiden keskuudessa, jo tka sanovat olevansa 
oikean Jumalan edusta j ia . Ne jo tka ennustavat valheita, tulevat 
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rohka isemaan ihmisiä p i t ämään syntiä vähäpätöisenä. Kun 
heidän pahojen tekojensa hirvi t tävät seuraukset sitten tulevat 
näkyviin, he koettavat , jos suinkin mahdoll is ta , si ir tää syyn 
vaikeuksis taan sen niskoille, joka on uskollisesti varoi t tanut 
heitä, aivan niin kuin juutalaisetkin syyttivät Jeremiaa vastoin-
käymisis tään. Mutta yhtä varmas t i kuin profeetan väl i t tämät 
Her r an sanat osoit tautuivat pa ikkansa pitäviksi, hänen sano-
miensa to tuudenmukaisuus tulee nykyäänkin vahvistetuksi. 

Alun pi täen Jeremia oli johdonmukaises t i neuvonut antautu-
maan babylonialaisille. Hän antoi t ämän neuvon paitsi Juudal le 
myös monille ympäristövaltioille. Sidkian hal l i tuskauden alussa 
kävi Edomin , Mooabin, Tyyron ja muiden kuninkaiden lähetti-
läitä t iedustelemassa Juudan kuninkaal ta , oliko hänen mielestään 
sopiva aika nousta yhdessä kapinaan ja ryhtyisikö hän heidän 
kanssaan so t imaan Babylonin kuningasta vastaan. Näiden 
lähetti läiden odotellessa vastausta tuli Jeremialle Her ran sana: 
»Tee itsellesi ies siteinensä ja pane se kaulaasi. Lähetä se 
Edomin kuninkaalle, Mooabin kuninkaalle, ammonila is ten 
kuninkaalle, Tyyron kuninkaalle ja Siidonin kuninkaalle niiden 
lähetti läiden mukana , jo tka ovat tulleet Jerusalemiin Sidkian, 
Juudan kuninkaan, tykö» (Jer . 27: 2, 3). 

Jeremia sai tehtäväkseen kehot taa lähettiläitä ke r tomaan 
hallitsijoilleen, et tä Jumala oli an tanut heidät kaikki Nebukad-
nessarin, Baabelin kuninkaan, käsiin ja et tä he joutuisivat 
palvelemaan »häntä ja hänen poikaansa ja hänen poikansa 
poikaa, kunnes tulee hänenkin maansa aika» ( jae 7). 

Lähetti läitä neuvottiin edelleen sel i t tämään hallitsijoilleen, 
et tä jos nä mä kieltäytyisivät palvelemasta Babylonian kunin-
gasta, heitä rangaistaisiin »miekalla, nälällä ja rutolla» lopulli-
seen tuhoon asti. He eivät vars inkaan saisi kuunnella niiden 
väärien profee t to jen opetuksia, jo tka antaisivat heille toisenlaisia 
neuvoja. »Älkää kuulko profeet to janne», Her ra kielsi, »tietä-
jiänne, unianne, ennustel i joi tanne ja velhojanne, jotka sanovat 
teille näin: 'Ette te joudu palvelemaan Baabelin kuningasta. ' 
Sillä valhetta he ennustavat teille ja toimit tavat teidät kauas 
pois maas tanne: minä karkoi tan teidät, ja te hukut te . Mut ta sen 
kansan, joka taivuttaa kaulansa Baabelin kuninkaan ikeen alle 
ja palvelee häntä , sen minä annan jäädä omaan maahansa , sanoo 
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Herra ; se saa sitä viljellä ja siinä asua» ( jakeet 8—11). Babylo-
nian hall intoon al is tuminen oli lievin rangaistus, minkä armolli-
nen Jumala saattoi antaa niin kapinalliselle kansalle, m u t t a jos 
he ryhtyisivät vas tus tamaan tä tä o r juuden määräys tä , hänen 
kur i tuksensa kohtaisi heitä kaikessa ankaruudessaan . 

Kansojen koolla olevat neuvottel i jat hämmästy ivä t tavatto-
mast i kun Jeremia, a lamaisuuden ies niskallaan, ilmoitti heille 
Jumalan tahdon. 

Jyrkän vas tus tuksenkin alaisena Jeremia pysyi lu jas t i alistu-
misen kannalla. H e r r a n neuvoa vastustavista huomatu impia oli 
Hanan ja . Hän oli niitä vääriä profee t to ja , jois ta kansaa oli 
varoitet tu. Arvellen pääsevänsä kuninkaan ja hänen ho vi väkensä 
suosioon H a n a n j a ilmaisi vastalauseensa ja selitti, e t tä Jumala 
oli an tanut hänelle rohkaisevan sanovan kerrot tavaksi juutalai-
sille. Hän lausui: »Näin sanoo Her ra Sebaot, Israelin Jumala : 
Minä sä r j en Baabelin kuninkaan ikeen. Vielä kaksi vuotta, ja 
minä pa lautan t ähän pa ikkaan kaikki He r r an temppelin astiat , 
jo tka Nebukadnessar , Baabelin kuningas, otti t äs tä paikas ta ja 
vei Baabeliin. Ja Jekonjan , Joojakimin pojan , Juudan kuninkaan, 
ja kaikki Juudan pakkosiir tolaiset , jo tka menivät Baabeliin, 
minä pa lautan tähän paikkaan, sanoo Herra ; sillä minä sä r j en 
Baabelin kuninkaan ikeen» (Jer. 28: 2—4). 

Pappien ja kansan kuullen Jeremia pyysi har taas t i heitä 
a l is tumaan Babylonin kuninkaan valtaan H e r r a n määräämäks i 
ajaksi . H ä n kiinnitt i Juudan miesten huomiota Hoosean, 
Habakukin , Sefan jan ja muiden ennustuksi in , joiden nuhde- ja 
varoi tussanomat olivat olleet samanlaisia kuin hänenkin. Hän 
mainitsi heille tapahtumia , jo tka olivat täyt täneet katumat to-
mien syntien rankaisemisesta lausu t tu ja ennustuksia . Menneisyy-
dessä Jumalan rangais tukset olivat kohdanneet ka tumat tomia 
tarkoin sen tarkoi tuksen mukaisest i , jonka hän oli i lmoit tanut 
sanansaat ta j iensa välityksellä. 

»Se profeet ta , joka ennustaa rauhaa», päät t i Jeremia esityk-
sensä, »tunnetaan siitä, et tä hänen sanansa toteutuu, profeetaksi , 
jonka H e r r a totisesti on lähettänyt» ( jae 9). Jos Israel halusi 
an tau tua epäonnis tumisen vaaraan, tulisi asioiden kulku kyllä 
a ikanaan osoi t tamaan, kumpi oli oikea profeet ta . 
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Jeremian neuvoessa a l i s tumaan H a n a n j a intoutui uskal iaast i 
epäi lemään hänen ju l i s tamansa sanoman luotet tavuutta . Hän 
i r rot t i vertauskuvall isen ikeen Je remian kaulasta, r ikkoi sen ja 
sanoi: »'Näin sanoo Her ra : Näin minä sä r j en Nebukadnessar in , 
Baabelin kuninkaan, ikeen kaikkien kansojen kaulasta, ennen-
kuin kaksi vuotta on kulunut . ' Mut ta profeet ta Jeremia meni 
pois» ( jae 11). Näköjään hän ei voinut tehdä muu ta kuin vetäytyä 
sy r j ään taistelukentäl tä. Mut ta hänelle annett i in toinen sanoma. 
»Mene ja sano Hananjal le», hän tä kehotett i in, »näin sanoo 
Her ra : Sinä olet särkenyt puisen ikeen, mut ta tehnyt sen s i jaan 
rauta isen ikeen. Sillä näin sanoo H e r r a Sebaot, Israelin Jumala : 
rautaisen ikeen olen minä pannu t kaikkien näiden kanso jen 
kaulaan, e t tä ne palvelisivat Nebukadessar ia , Baabelin kunin-
gasta. 

»Ja profee t ta Jeremia sanoi profee t ta Hananjal le : 'Kuule, 
Hanan ja ! Ei Her ra ole sinua lähettänyt , vaan sinä olet saa t tanut 
t ämän kansan tu rvaamaan valheeseen. Sentähden, näin sanoo 
Her ra : Katso, minä to imitan sinut pois maan päältä: tänä vuonna 
sinä kuolet , sillä sinä olet jul is tanut luopumusta Herras ta . ' Ja 
profee t ta H a n a n j a kuoli sinä vuonna, sei tsemännessä kuussa» 
( jakeet 13—17). 

Väärä profee t ta oli rohkaissut kansaa suh tau tumaan epäuskoi-
sesti Je remiaan ja hänen sanomaansa . Hän oli vilpillisesti 
ju l i s tau tunut He r r an sanansaa t t a jaks i ja joutui sen vuoksi 
kuolemaan. Viidennessä kuukaudessa Jeremia ennusti H a n a n j a n 
kuoleman, ja sei tsemännessä kuukaudessa hänen sanansa 
täyttyivät. 

Väärien profee t to jen esitykset aiheutt ivat levot tomuutta , ja 
sen johdos ta Sidkian epäiltiin syyllistyneen maanpetoksel l iseen 
toimintaan. Vain ripein ja päät tävin toimenpitein hän saat toi 
varmis taa vasal l ikuninkuutensa ja tkuvuuden. Niinpä kohta 
lähetti läiden pois tut tua Jerusa lemis ta koti insa eri ympäristö-
maihin Juudan kuningas lähti »majoituspääll ikkö» Sera jan 
kanssa tärkeälle matkal le Babyloniin (Jer . 51: 59). Tämän kaldea-
laisten hoviin tekemänsä vierailun aikana Sidkia uudisti uskolli-
suudenvalansa Nebukadnessari l le . 

Danielin ja toisten heprealais ten vankien välityksellä Babylo-
nian yksinvaltias oli tu tus tunu t oikean Jumalan voimaan ja 
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herruuteen, ja kun Sidkia uudelleen lupasi juhlallisesti pysyä 
uskollisena, Nebukadnessar vaati hän tä vannomaan lupauksensa 
Israelin Jumalan nimeen. Jos Sidkia olisi nouda t t anu t tä tä 
uudis tamaansa liiton valaa, hänen uskoll isuutensa olisi vaikut-
tanut syvästi monien sellaisten mieleen, jo tka tarkkail ivat niiden 
käytöstä, jo tka sanoivat kunnioi t tavansa heprealais ten Jumalan 
nimeä ja vaalivansa hänen kunniaansa . 

Mutta Juudan kuningas ei pi tänyt e tuoikeutenaan saada 
tuot taa kunniaa elävän Jumalan nimelle. Sidkiasta on k i r jo i te t tu 
a ikakir joihin: »Hän teki sitä, mikä oli pahaa Her ran , hänen 
Jumalansa , silmissä: hän ei nöyrtynyt profeet ta Je remian edessä, 
jonka sana tuli H e r r a n suusta . Myöskin hän kapinoi kuningas 
Nebukadnessar ia vastaan, joka kuitenkin oli vannot tanut hänet 
Jumalan kaut ta . H ä n oli n iskuri ja paadut t i sydämensä, niin ettei 
hän kääntynyt Her ran , Israelin Jumalan , puoleen» (2 Aikak. 
36: 12,13). 

Jeremian ja tkaessa todis tamis taan Juudan maassa Her ra 
herä t t i Baabelin vankeudessa olevien keskuudes ta profeet ta 
Hesekielin varo i t tamaan ja lohdut tamaan maanpakolais ia sekä 
vahvis tamaan H e r r a n sanan, joka kuulti in profee t ta Je remian 
jul is tamana. Sidkian jäljellä olevien halli tusvuosien aikana 
Hesekiel osoitti selvästi, miten aiheetonta oli uskoa niiden 
vääriä ennustuksia , jo tka houkuttel ivat maanpakolais ia toivo-
maan pikaista pa luuta Jerusalemiin. Eri laisten kuvausten avulla 
ja vakavin sanomin hänen tuli myös ennus taa Jerusalemin 
piir i tyksestä ja täydestä hävityksestä. 

Sidkian kuninkuuden kuudentena vuotena Her ra pal jas t i 
Hesekielille näyssä joi takin niistä i l jetyksistä, joi ta harras te t t i in 
Jerusalemissa, H e r r a n huoneen porteilla ja sisäpihallakin. 
Profeet ta sai hämmäste l len katsella huoneita, joiden seiniin oli 
yl tympäri pi i r re t ty »kaikenkaltaisia inhottavia matel i ja in ja 
kar jae lä inten kuvia ja kaikenkaltaisia Israelin heimon kivi-
jumalia» (Hes. 8: 10). 

Niiden, joiden olisi pi tänyt olla kansan hengellisiä joh ta j ia 
ja »Israelin heimon vanhimpia», luvultaan se i t semänkymmentä , 
nähti in sui tsut tavan pakanall is ten epä jumalankuvien edessä, 
joita oli asetet tu pyhällä temppelialueella sijaitseviin salaisiin 
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kuvakammioihin. »Ei Her ra mei tä näe», uskottelivat Juudan 
miehet suor i t taessaan pakanall isia meno jaan ja pilkkasivat 
Jumalaa selit tämällä: »Herra on hyl jännyt t ämän maan» ( jakeet 
1 1 , 1 2 ) . 

Profeet ta joutuisi näkemään »vieläkin suurempia kauhis-
tuksia». Hänelle näytettiin, miten ulkopihalta sisäpihalle johta-
van por t in luona »istui naisia i tkemässä Tammusta» , ja 
s isemmällä esipihalla, »Herran temppelin ovella, eteisen ja 
a l t tar in välillä, oli noin kaks ikymmentä viisi miestä. Heillä oli 
selät H e r r a n temppeliin päin ja kasvot i tään päin, ja päin i tää 
he kumars iva t aurinkoa» ( jakeet 13—16). 

Loistava olento, jonka seurassa Hesekiel sai katsella t ä tä 
hämmäs ty t tävää näkyä Juudan m a a n korkeilla paikoilla vallit-
sevasta jumala t tomuudes ta , kysyi nyt profeetal ta: »Näitkö, 
ihmislapsi? Eikö ole Juudan heimolle kylliksi, et tä he tekevät 
kauhis tuksia , joita täällä on tehty, koska he täyt tävät m a a n 
väkivallalla ja niin aina uudelleen vihoittavat minut? Katso, 
kuinka he vievät viiniköynnöksen lehvää nenänsä eteen! Mut ta 
minäkin teen, minkä teen, vihassani: en sääli enkä a rmahda ; ja 
vaikka he huutavat minun korviini suurella äänellä, minä en 
heitä kuule» ( jakeet 17,18). 

Niistä jumala t tomis ta miehistä, jo tka uskalsivat esiintyä 
julkeasti kansan edessä hänen nimessään, Her ra oli sanonut 
Je remian välityksellä: »He ovat jumala t tomia , niin p rofee t ta 
kuin pappikin; omasta huoneestanikin minä olen tavannut 
heidän pahuutensa» (Jer. 23: 11). Sidkian hal l i tuskauden loppua 
selostavassa a ikakir jassa tois te taan Juudaa vastaan t ämä anka ra 
moite temppelin pyhyyden loukkaamisesta . »Myös kaikki 
pappien päämiehet», ker too pyhä k i r jo i t t a ja , »ja kansa har joi t -
tivat pa l jon usko t tomuut ta jäl j i t telemällä pakanain kaikkia 
kauhis tuksia , ja he saastut t ivat H e r r a n temppelin, jonka hän oli 
pyhit tänyt Jerusalemissa» (2Aikak. 36: 14). 

Juudan val takunnan tuomion päivä lähestyi nopeasti . He r ra 
ei enää voinut antaa heille toiveita siitä, että he välttyisivät hänen 
ankar i l ta rangaistuksi l taan. »Tekö jäisi t te rankaisematta», hän 
kysyi. »Te ette jää rankaisemat ta» (Jer . 25: 29). 

Mut ta nämäkin sanat otetti in vas taan pilkallisesti. »Aika venyy 
pitkälle, ja tyh jään raukeavat kaikki näyt», vakuutt ivat katumat-
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tomat . Mut ta Hesekielin ju l i s tamana t ämä va rman profeetal l isen 
sanan kiel täminen sai ankara t nuhteet . »Sano heille», kehott i 
Herra , »minä teen lopun tästä pilkkalauseesta, niin ettei sitä 
enää lausuta Israelissa. Sano heille päinvastoin: Lähellä on aika 
ja kaikkien näkyjen täyttymys. Sillä ei ole oleva enää petollista 
näkyä, ei l iukasta ennustelua Israelin heimon keskuudessa . Sillä 
minä, Her ra , minä puhun; ja minkä sanan minä puhun , se 
t apah tuu eikä enää viivy. Sillä teidän aikananne, uppiniskainen 
suku, minä sanan puhun ja sen myös täytän, sanoo Herra , 
Herra.» 

Edelleen Hesekiel todistaa: »Ja minulle tuli t ä m ä Her ran sana: 
' Ihmislapsi, katso, Israelin heimo sanoo: 'Niihin näkyihin, joita 
t ämä näkee, on päiviä pal jon, ja hän ennustaa kaukaisis ta 
ajoista. ' Sentähden sano heille: Näin sanoo Her ra , Her ra : Ei 
viivy enää yksikään minun sanani: Minkä sanan minä puhun, 
se tapahtuu, sanoo Herra , Herra '» (Hes. 12: 22—28). 

Kärkimiehenä niiden joukossa, jo tka olivat nopeast i johta-
massa Valtakuntaa tuhoa kohti , oli heidän kuninkaansa Sidkia. 
Juudan kuningas sivuutti kokonaan profee t to jen ju l is tamat 
Her ran neuvot, unoht i olevansa kiitollisuuden velassa Nebukad-
nessarille ja rikkoi Israelin Jumalan nimeen vannomansa uskol-
lisuudenvalan, ja näin hän kapinoi p rofee t to ja vastaan, hyvän-
teki jäänsä vastaan ja Jumalaansa vastaan. Oman viisautensa 
turhuudessa hän kääntyi pyytämään apua Israelin vaurauden 
vanhalta viholliselta »ja laittoi lähett i läänsä Egyptiin, et tä 
hänelle annettaisi in hevosia ja pal jon väkeä». 

»Menestyyköhän se», kysyi Her ra hänestä , joka oli näin 
alhaisesti pet tänyt jokaisen saamansa pyhän luot tamuksen, 
»pelastuukohan se, joka tällaista tekee? Pelas tuuko se, joka liiton 
r ikkoo? Niin tot ta kuin minä elän, sanoo Herra , Her ra : sen 
kuninkaan asuinpaikalla, joka hänet kuninkaaksi teki, jonka 
vallan hän on halpana pitänyt ja jonka liiton hän on r ikkonut , 
sen luona, keskellä Baabelia, hänen totisesti on kuoltava. Ja 
fa rao suurella sota joukol laan ja paljolla väellään ei tee mi tään 
hänen hyväkseen sodassa. Hän piti ha lpana valan ja r ikkoi 
liiton; katso, vaikka oli kä t tä lyönyt, hän teki kaiken t ämän — 
ei hän pelastu» (Hes. 17: 15—18). 
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»Saastutet tu, jumalaton» ruht inas oli kohdannut lopullisen 
ti l inteon päivänsä. »Ota pois käärelakki», käski Her ra , »nosta 
pois kruunu.» Juuda ei saisi kuningasta ennen kuin Kr is tus itse 
perustais i val takuntansa. »Raunioiksi, raunioiksi, raunioiksi 
minä panen tämän», kuului jumalal l inen jul is tus Daavidin 
huoneen valtaistuimesta, »eikä täs tä ole jäävä mitään, kunnes 
tulee hän, jolla on oikeus, ja minä annan sen hänelle» (Hes. 
21: 25—27). 
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38. 

BAABELIN 
VANKEUTEEN 

Sidkian yhdeksäntenä hall i tusvuotena »kävi Nebukadnessar , 
Baabelin kuningas, hän ja koko hänen so ta joukkonsa , Jerusale-
min k imppuun» ja alkoi pi ir i t tää sitä (2 Kun. 25 :1) . Juudan 
asema oli toivoton. »Katso, minä käyn sinun kimppuusi», Her ra 
itse julisti Hesekielin välityksellä. »Minä, Her ra , olen vetänyt 
miekkani tupes taan; eikä se siihen enää pa la ja . Kaikki 
sydämet raukeavat , kaikki kädet herpoavat , kaikkien henki 
tyrmistyy, kaikki polvet käyvät veltoiksi kuin vesi. Minä 
vuodatan sinun ylitsesi kiivastukseni, puhal lan s inuun vihani 
tulen ja annan sinut raakain miesten käsiin, turmionteki jä in» 
(Hes. 21: 3 ,5—7,31) . 

Egyptiläiset koett ivat tulla au t t amaan saar re t tua kaupunkia , 
ja kaldealaiset lakkasivat joksikin aikaa pi i r i t tämästä Juudean 
pääkaupunkia työntääkseen heidät takaisin. Tämä herä t t i toivoa 
Sidkiassa, ja hän lähetti sanansaa t ta jan Jeremian luo pyytämään, 
että t ämä rukoilisi Jumalaa heprealais ten kansakunnan puolesta. 

Profeetan pelot tava vastaus kuului, et tä kaldealaiset palaisivat 
ja hävittäisivät kaupungin. Käsky oli annet tu, eikä ka tumaton 
kansakunta voinut vält tää jumalal l is ta tuomiota . »Älkää pe t täkö 
itseänne», H e r r a varoit t i kansaansa , »kaldealaiset eivät 
lähde. Ja vaikka te voittaisit te koko kaldealaisten so ta joukon, 
joka sotii teitä vastaan, niin ettei heistä jäisi jäljelle kuin 
muutamia haavoi te t tu ja miehiä, niin nämä nousisivat pystyyn, 
kukin tel tassansa, ja tulella polttaisivat t ämän kaupungin» 
(Jer. 37: 9 ,10) . Juudan jäljelle jääneet joutuisivat vankeuteen 
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ja siellä vaikeissa oloissa oppimaan ne läksyt, joita he eivät 
halunneet oppia suotuisammissa oloissa. Tästä taivaan päätök-
sestä ei voitu vedota mihinkään. 

Jerusalemissa vielä olevista vanhurskais ta , jo tka olivat selvillä 
Jumalan suunni te lmasta , m u u t a m a t päät t ivät viedä pyhän arkin 
turvaan, pois a rmot tomien käsien ulottuvilta; sisälsihän se 
kivitaulut, joihin kymmenen käskyn laki oli k i r joi te t tu . Sen he 
tekivätkin. Murheisina ja suruissaan he kätkivät arkin erääseen 
luolaan, jossa sen tuli pysyä piilossa Israelin ja Juudan kansal ta 
heidän syntiensä tähden, eikä sitä enää koskaan palautet tais i 
heille. Tämä pyhä arkki on vieläkin kätkössä . Siihen ei ole 
kosket tu sen jälkeen, kun se piilotettiin. 

Monet vuodet Jeremia oli esiintynyt kansan edessä Jumalan 
uskollisena todis ta jana , ja nyt kun tuhoon tuomi t tu kaupunki 
oli jou tumassa pakanain käsiin, hän katsoi työnsä päät tyneeksi 
ja yri t t i lähteä, m u t t a m u u a n väärien profee t to jen poj is ta otti 
hänet kiinni. Tämä väitti, e t tä Jeremia aikoi kara ta babylonia-
laisten puolelle, joille hän oli moneen ker taan kehot tanut Juudan 
miehiä an tau tumaan . Profeet ta t o r ju i t ämän valheellisen väitteen, 
m u t t a silti »ruhtinaat vihastuivat Je remiaan ja löivät hän tä ja 
panivat hänet vankeuteen» ( jae 15). Pian raukesivat ne toiveet, 
joi ta ruht inaa t ja kansa elättelivät Nebukadnessar in joukko jen 
pois tu t tua etelään vas tus tamaan egyptiläisiä. He r ra oli sanonut : 
»Katso, minä käyn sinun kimppuusi , fa rao , Egyptin kuningas.» 
Egyptin voima oli vain kuin ka tkennut ruokosauva. »Kaikki 
Egyptin asukkaat tulevat t ie tämään», kuului innoitet tu sana, 
»että minä olen Herra . Sillä he ovat ruokosauva Israelin 
heimolle. Niin, minä vahvistan Baabelin kuninkaan käsi-
varret , m u t t a fa raon käsivarret vaipuvat alas. Ja he tulevat 
t ie tämään, e t tä minä olen Herra , kun minä annan miekkani 
Baabelin kuninkaan käteen, et tä hän ojentaa sen Egyptin maa ta 
vastaan» (Hes. 29: 3, 6; 30: 25, 26). 

Juudan ruht inaiden yhä odot taessa tu rhaan apua Egyptis tä , 
kuningas Sidkia ajat te l i paho jen aavistelujen vallassa Jumalan 
profeet taa , joka oli heitetty vankilaan. Pi tkän a j an kulu t tua 
kuningas lähetti hakemaan hänet ja kysyi häneltä salaa: »Onko 
sanaa Herral ta?» Jeremia vastasi: »'On'. Ja hän sanoi: 'Sinut 
annetaan Baabelin kuninkaan käsiin. ' 
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»Ja Jeremia sanoi kuningas Sidkialle: 'Mitä minä olen r ikkonut 
sinua ja s inun palvelijoitasi vastaan ja tä tä kansaa vastaan, 
koska te olette panneet minut vankeuteen? Ja missä ovat teidän 
profeet tanne, jo tka ennustivat teille sanoen: 'Ei tule Baabelin 
kuningas teidän k imppuunne eikä t ä m ä n maan k imppuun '? Ja 
kuule nyt, herrani , kuningas, salli minun rukoukseni langeta 
sinun eteesi äläkä lähetä minua takaisin k i r ju r i Joonatanin 
taloon, et ten kuolisi siellä'» (Jer. 37: 17—20). 

Tällöin Sidkia käski »säilyttää Je remiaa vankilan pihassa, ja 
hänelle annett i in le ipäkakku päivässä Leipurienkadulta , kunnes 
kaikki leipä oli kaupungis ta loppunut . Ja Jeremia jäi vankilan 
pihaan» ( jae 21). 

Kuningas ei uska l tanut avoimesti i lmaista luot tavansa vähää-
kään Jeremiaan. Vaikka hänen pelkonsa saikin hänet yksityisesti 
hankkimaan hänel tä t ietoja, hän oli kui tenkin liian heikko 
uskal taakseen vastoin ruht inaidensa ja kansan käsi tystä alistua 
profeetan ju l i s tamaan Jumalan tahtoon. 

Vankilan pihalta käsin Jeremia edelleenkin neuvoi a l i s tumaan 
Babylonian hall intaan. Vastar intaan ryhtyminen merki ts is i 
varmaa kuolemaa. He r r an sanoma Juudal le kuului: »Joka jää 
tähän kaupunkiin, se kuolee miekkaan, nälkään ja ru t toon; 
mu t t a joka menee kaldealaisten luo, se saa elää, pi tää henkensä 
saaliinansa ja jää eloon.» Tämä oli selvää ja vakuut tavaa 
puhet ta . He r r an nimessä profee t ta julisti rohkeast i : »Tämä 
kaupunki annetaaan Baabelin kuninkaan so ta joukon käsiin, ja 
hän valloittaa sen» (Jer. 38: 2 ,3) . 

Jeremian to is tamat neuvot raivostutt ivat ruht inai ta , koska ne 
olivat heidän vastar intapol i t i ikkansa vastaisia, ja siksi he 
esittivät kuninkaalle voimakkaan vastalauseen. He syyttivät 
profee t taa kansakunnan viholliseksi ja hänen sanojaan kansaa 
heikentäneiksi ja onne t tomuut ta tuottaneiksi . Sentähden hänet 
oli surmat tava . 

Pelkurimainen kuningas tiesi syytökset vääriksi, mu t t a 
korkeassa ja vaikutusvaltaisessa asemassa olevien mieliksi hän 
oli uskovinaan heidän valheitaan ja jä t t i Je remian heidän 
käsiinsä, niin et tä he saivat tehdä hänelle mi tä halusivat. 
Profeet ta heitetti in »Mälkiän, kuninkaan pojan , kaivoon, joka oli 
vankilan pihassa; he laskivat Je remian köysillä alas. Mut ta 
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kaivossa ei ollut vettä, vaan liejua, ja Jeremia vajosi l iejuun» 
( jae 6). Mut ta Jumala j ä r j es t i hänelle ystäviä, jotka kävivät 
puhumassa kuninkaalle hänen puolestaan ja saivat hänet jälleen 
siirretyksi vankilan pihaan. 

Kuningas lähetti jälleen hakemaan Jeremian yksityisesti 
luokseen ja pyysi häntä ke r tomaan mi tään salaamat ta , mi tä 
Jumala aikoi tehdä Jerusalemille. Mut ta Jeremia vastasi: »Jos 
minä sinulle jotakin ilmoitan, niin s inähän su rmauta t minut . Ja 
jos minä sinua neuvon, et sinä minua kuule.» Silloin kuningas 
teki p rofee tan kanssa salaisen sopimuksen. »Niin to t ta kuin 
H e r r a elää, joka on luonut t ämän meidän elämämme», lupasi 
Sidkia, »minä en sinua su rmau ta enkä jä tä sinua näiden miesten 
käsiin, jo tka etsivät sinun henkeäsi» ( jakeet 15,16). 

Kuninkaan oli vielä mahdoll is ta i lmaista haluavansa ot taa 
vaarin H e r r a n varoi tuksis ta ja siten saada a rmoa l ievit tämään 
rangaistuksia , jo tka jo parhai l laan kohtasivat kaupunkia ja 
kansakuntaa . »Jos sinä menet Baabelin kuninkaan päämies ten 
tykö», kuului kuninkaalle esitetty sanoma, »niin sinun henkesi 
säilyy, eikä tä tä kaupunkia tulella polteta, ja sinä ja sinun 
huoneesi saat te elää. Mutta jos sinä et mene Baabelin kun inkaan 
päämies ten tykö, niin t ä m ä kaupunki annetaan kaldealaisten 
käsiin, ja he polt tavat sen tulella, e tkä s inäkään pelastu heidän 
käsistänsä.» 

»Minä pelkään niitä juutalaisia, jo tka ovat menneet kaldea-
laisten puolelle», kuningas vastasi, »pelkään, et tä minut jä te tään 
heidän käsiinsä ja he pi tävät minua pilkkanansa.» Mutta 
profee t ta lupasi: »Ei jätetä.» Ja hän lisäsi esittäen vakavan 
kehotuksen: »Kuule vain H e r r a n ääntä , kuule, mi tä minä sinulle 
puhun, niin sinun käy hyvin, ja s inun henkesi säilyy» ( jakeet 
17—20). 

Näin Jumala viime hetkeen asti ilmaisi olevansa valmis 
osoi t tamaan a rmoa niille, jo tka suostuisivat hänen oikeuden-
mukais i in vaat imuksi insa. Jos kuningas olisi totellut, kansa olisi 
voinut j äädä henkiin ja kaupunki säästynyt suurpalol ta . Mutta 
hän arveli menneensä liian pitkälle voidakseen enää perääntyä . 
H ä n pelkäsi juutalaisia, p i lkkaa ja henkeänsä. Kapinoi tuaan 
vuosikaudet Jumalaa vastaan Sidkia piti liian nöyryyttävänä 
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sanoa kansalleen: Hyväksyn Jeremian ju l is taman H e r r a n sanan 
enkä rohkene kaikkien näiden varoi tusten vastaisesti käydä 
sot imaan vihollista vastaan. 

I tkien Jeremia pyysi Sidkiaa pe las tamaan i tsensä ja kansansa . 
Huolissaan hän vakuut t i kuninkaalle, et tä ellei hän seuraisi 
Jumalan neuvoa, hän ei jäisi henkiin, ja babylonialaiset saisivat 
kaiken hänen omaisuutensa . Mutta kuningas oli lähtenyt kulke-
maan vaaraan suuntaan eikä voinut enää perääntyä. Hän päät t i 
noudat taa väärien profee t to jen ja niiden miesten neuvoa, joita 
hän itse asiassa halveksi mu t t a jo tka puolestaan pilkkasivat 
hänen heikkout taan, kun hän niin helposti taipui heidän toivo-
muksiinsa. H ä n uhras i miehuutensa jalon vapauden, ja hänestä 
tuli yleisen mielipiteen nöyristelevä o r j a . Vaikkei hän halun-
nu tkaan ehdoin tahdoin tehdä pahaa, hän ei ollut kyllin lu ja 
pysyäkseen rohkeast i oikean puolella. Vaikka hän olikin vakuut-
tunut siitä, et tä Je remian neuvoa kannat t i seurata , hänel tä 
puut tu i siveellistä ryhtiä sen noudat tamiseen, ja sen tähden hän 
kulkeutui ja tkuvast i väärään suuntaan. 

Kuningas oli jopa liian heikko salliakseen hovimiehensä ja 
kansansa tietävän, e t tä hän oli neuvotellut Jeremian kanssa. Niin 
täysin ihmispelko oli vallannut hänen mielensä. Jos Sidkia olisi 
ryhdistäytynyt ja i lmoi t tanut uskovansa profee tan sanat , jo tka 
olivat jo puoliksi to teutuneet , mil tä hävitykseltä olisikaan voitu 
välttyä! Hänen olisi pi tänyt sanoa: Tahdon totella Her raa ja 
pelastaa kaupungin täydeltä tuholta. En rohkene pelon tai 
ihmissuosion takia olla nouda t t amat ta Jumalan käskyjä . 
Rakas tan to tuut ta , vihaan syntiä ja t ahdon seurata Israelin 
Väkevän neuvoa. 

Silloin kansa olisi kunnioi t tanut hänen mielenlujuut taan, ja 
ne, jo tka hor ju iva t uskon ja epäuskon välillä, olisivat aset tuneet 
vakaast i oikean puolelle. Tällaisen kannanoton pe lo t tomuus ja 
oikeamielisyys olisi herä t tänyt hänen alamaistensa ihailun ja 
uskoll isuuden. Hän tä olisi kannate t tu runsaast i , ja Juuda olisi 
säästynyt tavat tomil ta verilöylyn ja nä länhädän kärsimyksi l tä ja 
tulen tuhoil ta. _ 

Sidkian heikkous oli syntiä, josta hän sai pelot tavan rangais-
tuksen. Vihollinen pyyhkäisi kansan ylitse vas tus tamat tomana 
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vyörynä ja hävitti kaupungin. Heprealais ten joukot lyötiin 
hajal le ja s i lmi t tömään pakoon. Kansakun ta valloitettiin. Sidkia 
otetti in vangiksi, ja hänen poikansa surmat t i in hänen nähtensä . 
Kuningas vietiin vankina pois Jerusalemista , hänen s i lmänsä 
puhkaist i in, ja Babyloniin saavut tuaan hän kärs i surkean kuo-
leman. Kaldealaiset eivät säästäneet kaunis ta temppel iäkään, 
joka alun viidettä vuosisataa oli k ruunannu t Siionin vuoren 
laen. »Jumalan temppeli poltett i in, Jerusalemin muur i t revittiin, 
kaikki sen palatsi t poltett i in tulella, ja kaikki sen kallisarvoiset 
esineet hävitettiin» (2 Aikak. 36: 19). 

Siihen aikaan, kun Nebukadnessar lopullisesti kukist i Jerusa-
lemin, mone t olivat säästyneet p i tkän piiri tyksen kauhuil ta vain 
kaatuakseen miekkaan. Muutamat jäljelle jääneistä, ku ten 
pappien sekä val takunnan virkamiesten ja ruht inaiden joh ta ja t , 
vietiin Babyloniin ja teloitettiin siellä kaval ta j ina. Toiset vietiin 
vankeina Nebukadnessar in ja hänen poikiensa palvelijoiksi, 
»kunnes Persian val takunta sai vallan. Ja niin toteutui H e r r a n 
sana, jonka hän oli puhunut Je remian suun kautta» ( jakeet 
2 0 , 2 1 ) . 

Jeremias ta i tsestään pyhä k i r j a kertoo: »Nebukadnessar , 
Baabelin kuningas, oli an tanut Nebusaradanil le , henkivar t i jä in 
päällikölle, Jeremias ta t ämän käskyn: 'Ota hänet ja pidä hänes tä 
huoli; älä tee hänelle mi tään pahaa , vaan tee hänelle niin, kuin 
hän itse sinulle sanoo'» (Jer . 39: 11,12). 

Babylonialaiset päälliköt vapautt ivat Jeremian vankilasta, ja 
hän halusi sen jälkeen jäädä a sumaan voimat toman jäännöksen 
pari in. Tämä käsit t i »osan m a a n köyhiä», jo tka kaldealaiset 
jät t ivät »jäljelle viinitarhureiksi ja peltomiehiksi». Heidän 
käskynhal t i jakseen babylonialaiset asettivat Gedaljan. Mut ta jo 
m u u t a m a n kuukauden kulu t tua t ämä vastanimitet ty käskyn-
hal t i ja murha t t i in kavalasti. Monien vaikeiden vaiheiden jälkeen 
köyhä kansa päät t i lopulta johta j iensa houkut te lemana paeta 
Egyptiin. Tätä hanket ta vas taan Jeremia korot t i äänensä. »Älkää 
menkö Egyptiin», hän pyysi. Mut ta he eivät kuunnelleet innoi-
te t tua neuvoa, vaan »kaikki Juudan tähteet , miehet, naiset 

ja lapset menivät Egyptin maahan , sillä he eivät kuulleet 
He r r an ääntä . Ja niin he tulivat Tahpanheeseen» (Jer . 52: 16; 
42: 19; 43: 5—7). 
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Samalla kun Jeremia julist i tuomiota sille jäännökselle , joka 
kapinoi Nebukadnessar ia vastaan pakenemalla Egyptiin, hän 
liitti sanomaansa lupauksia anteeksiannosta niille, jo tka tahtoi-
sivat luopua tyhmäs tä vaelluksestaan ja olla valmiit pa laamaan. 
Her ra ei säästäisi niitä, jo tka hänen neuvonsa hyläten antau-
tuisivat Egyptin viettelevien vaikutusten valtaan, mu t t a hän olisi 
armoll inen niille, jo tka osoit tautuisivat kuuliaisiksi ja uskolli-
siksi. »Vain vähäinen joukko miekasta pelastuneita on pala java 
Egyptin maas ta Juudan maahan», hän julisti, »ja Juudan koko 
jäännös, ne jo tka tulivat Egyptin maahan , siellä muukalais ina 
asumaan, tulevat t ie tämään, kumpaisenko sana to teutuu, minun 
vai heidän» (Jer . 44: 28). 

Profeet ta sur i sitä, miten syvälle turmelukseen ne olivat 
vajonneet , joiden olisi pi tänyt olla maai lman hengellisenä valona. 
Hän mureh t i Siionin kohtaloa ja kansan viemistä Baabelin van-
keuteen. Kaiken t ämän surunsa hän on i lmaissut valituksina, 
jotka on merki t ty pyhään k i r j aan muistoksi siitä, mi ten miele-
töntä on Her ran neuvojen vastaisesti tu rvau tua inhimilliseen 
viisauteen. Raunioiden keskelläkin Jeremia saat toi yhä julistaa: 
»Herran a rmoa on, e t t emme ole aivan hävinneet», ja hän kehott i 
jatkuvasti : »Koetelkaamme tei tämme, tu tk ikaamme niitä ja 
pa la tkaamme H e r r a n tykö» (Valit.v. 3: 22,40). Silloin kun Juuda 
oli vielä kuningaskuntana toisten val takuntien joukossa, hän oli 
kysynyt Jumala l taan: »Oletko sinä kokonaan hyl jännyt Juudan , 
vierooko sielusi Siionia?» ja hän oli roh jennu t pyytää: »Älä 
hylkää, nimesi tähden» (Jer . 14: 19, 21). Profeet ta uskoi ehdotto-
mast i siihen, et tä Jumala iankaikkisen suunni te lmansa mukai-
sesti tulisi m u u t t a m a a n sekaannuksen jä r jes tykseks i ja ilmaise-
maan oikeamielisyytensä ja rakkautensa maan kansoille ja koko 
maailmankaikkeudel le , ja t ämä usko sai hänet nyt luottavast i 
rukoi lemaan niiden puolesta, jo tka saattoivat kääntyä pahuu-
desta vanhurskauteen. 

Mutta Siion oli nyt kärsinyt täydellisen tappion, ja Jumalan 
kansa oli vankeudessa. Su run m u r t a m a n a profee t ta huudaht i : 
»Kuinka is tuukaan yksinänsä tuo väkir ikas kaupunki! Kuinka 
onkaan lesken kaltaiseksi tullut se, joka oli suur i kansakunt ien 
joukossa! Ruht ina ta r maakunt ien joukossa on tullut työveron 
alaiseksi. Se ka tkeras t i itkee yössä, ja sillä on kyyneleet poskil-
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lansa. Ei ole sillä lohdut ta jaa kaikkien sen rakas ta ja in seassa. 
Uskot tomia ovat sille olleet kaikki sen ystävät, ovat sille viha-
miehiksi tulleet. 

»Juuda on siirtynyt maas tansa k u r j u u t t a ja työn kovuut ta 
pakoon. Se is tuu pakanakansa in seassa eikä lepoa löydä. Kaikki 
sen vainoojat saavuttivat sen, kun se oli ahdistuksien keskellä. 
Siionin tiet surevat , sillä juhli l letuli joita ei ole. Kaikki sen por t i t 
ovat autioina, sen papi t huokailevat , sen neitsyet ovat murheis-
saan, ja sillä itsellään on ka tke ra mieli. Sen viholliset ovat 
voitolle päässeet , sen vihamiehet menestyvät . Sillä H e r r a on 
saa t tanut sen murheell iseksi sen r ikkomusten pa l jouden tähden. 
Sen pienet lapset ovat menneet vankeuteen vihollisen vie-
minä . 

»Kuinka onkaan Her ra vihassaan pilvillä peit tänyt ty tär 
Siionin! Hän heitti taivaasta maahan Israelin kunnian eikä 
muis tanu t ja lkainsa ast inlautaa vihansa päivänä. H e r r a on 
hävit tänyt sääl imät tä kaikki Jaakobin ma ja t , on ha jo t t anu t 
vihastuksissaan ty tär Juudan l innoitukset , pannut ne m a a n 
tasalle. H ä n on häväissyt va l takunnan ja sen ruht inaat , hän on 
vihan hehkussa hakannut poikki Israel in sarven kokonansa . 
Hän veti oikean kätensä takaisin vihamiehen edestä ja poltti 
Jaakobia kuin liekitsevä tuli, joka kulu t taa kaiken yl tympäri . 
H ä n jänni t t i jousensa kuin vihamies, seisoi oikea käsi koholla 
kuin vihollinen ja tappoi kaiken, mihin si lmä oli ihas tunut . 
Tytär Siionin m a j a a n hän vuodat t i kiivautensa kuin tulen. 

»Minkä sinulle mainitsisin, mihin vertaisin sinua, tytär Jerusa-
lem? Minkä asettaisin rinnallesi lohdut taakseni sinua, neitsyt, 
ty tär Siion? Sillä suur i ni inkuin mer i on s inun sortumisesi ; 
kuka voi s inut paran taa? 

»Muista, Her ra , mi tä meille on tapahtunut ; katso ja näe 
meidän häväis tyksemme. Meidän per in töosamme on siirtynyt 
vieraille, meidän ta lomme muukalaisi l le. Me olemme tulleet 
orvoiksi, isät tömiksi , meidän ä i t imme ovat kuin lesket. 
Meidän i sämme ovat syntiä tehneet; heitä ei enää ole. Me 
k a n n a m m e heidän syntivelkaansa. Or j a t hallitsevat meitä; ei ole 
sitä, joka tempaisi meidät heidän käsis tänsä. Tästä syystä 
on sydämemme tullut sairaaksi , näi t ten tähden ovat s i lmämme 
pimenneet . 
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»Sinä, Her ra , hallitset iankaikkisesti , s inun valtaistuimesi 
pysyy suvusta sukuun. Miksi unhota t meidät ainiaaksi, hylkäät 
meidät ikipäiviksi? Palauta meidät , Her ra , tykösi, niin me 
pa la jamme; uudis ta meidän pä ivämme muinaiselleen» (Välit.v. 
1 : 1 — 5 ; 2 : 1 — 4 , 1 3 ; 5 : 1 — 3 , 7 , 8 , 1 7 , 1 9 — 2 1 ) . 

/ 
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39. 
VALOA 

PIMEYTEEN 

Juudan val takunnan loppuvuodet olivat niin hävityksen ja 
kuoleman sävyttämiä, että u l j a immankin mieli olisi masen tunu t 
epätoivoiseksi, elleivät Juma lan sanansaa t ta ja t olisi valaneet 
mieliin rohkeut ta profeetallisilla sanomillaan. Jeremia Jerusa-
lemissa, Daniel Babylonin hovissa ja Hesekiel Kebar- joen 
varrella olivat niitä, joiden välityksellä H e r r a a rmossaan selosti 
iankaikkis ta ta rkoi tus taan ja vakuut t i olevansa halukas täyttä-
m ä ä n valitulle kansalleen Mooseksen muist i in k i r jo i t t amat 
lupaukset . Sen mi tä hän oli luvannut tekevänsä niille, jo tka 
pysyisivät uskollisina hänelle, hän toteut tais i varmast i »Jumalan 
elävän ja pysyvän sanan kaut ta» (1 Piet. 1: 23). 

Erämaavael luksen aikana H e r r a oli j ä r jes täny t asiat niin, e t tä 
hänen lapsensa saattoivat helposti muis taa hänen lakinsa käskyt . 
Kanaani in aset tumisen jälkeen oli jumalall isia säädöksiä toistet-
tava päivit täin jokaisessa kodissa; ne oli selvästi k i r jo i te t tava 
ovien pihtipieliin ja por t te ihin sekä muistolauseiksi kir joi tus-
tauluihin. Niitä oli sävellettävä nuor ten ja vanhojen laulettaviksi. 
Pappien tuli opet taa näitä pyhiä asetuksia kansan kokouksissa , 
ja m a a n hall i tsi joiden tuli tutkistel la niitä päivittäin. »Tutkistele 
sitä päivät ja yöt», sanoi H e r r a Joosualle lain k i r jas ta , »että 
ta rkoin noudat ta is i t kaikkea, mi tä siihen on ki r jo i te t tu , sillä 
silloin sinä onnis tut teilläsi ja silloin sinä menestyt» (Joos. 1 :8 ) . 

Joosua opett i Mooseken k i r jo i tuks ia kaikelle Israelille. »Ei 
mi tään siitä, mi tä Mooses oli käskenyt , Joosua jä t tänyt luke-
m a t t a kaiken Israelin seurakunnan läsnäollessa, niin myös 

öljylampun varhaismuoto 
kuningas Daavidin ajoilta. 
Ammanin museo. 
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naisten, lasten ja mukana kulkevien muukala is ten läsnäollessa» 
(Joos. 8: 35). Jumala oli t äs tä antanut suoranaisen käskyn, jonka 
mukaan lain k i r j a n sanat oli luettava kansan kuullen joka 
seitsemäs vuosi, l eh t imajan juh lan aikana. H ä n oli opet tanut 
Israelin hengellisiä joh ta j ia : »Kokoa kansa, miehet , naiset ja 
lapset sekä muukalaiset , jo tka asuvat port t iesi sisäpuolella, et tä 
he kuulisivat sen ja oppisivat pe lkäämään Her raa , teidän 
Jumalaanne, ja ta rkoin p i t ämään kaikki t ä m ä n lain sanat , ja 
että heidän lapsensa, jo tka eivät vielä sitä tunne, kuulisivat sen 
ja oppisivat pe lkäämään Her raa , teidän Jumalaanne, niin kauan 
kuin elätte siinä maassa , johon menet te Jordan in yli, o t t amaan 
sen omaksenne» (5 Moos. 31: 12,13). 

Miten toisenlaisia Israel in vaiheet olisivatkaan olleet, jos tä tä 
neuvoa olisi noudate t tu seuranneiden vuosisatojen aikana! Vain 
säilyttämällä kansan sydämessä kunnioi tuksen Jumalan pyhää 
sanaa koh taan he saattoivat toivoa täyt tävänsä jumalall isen 
tarkoi tuksen. Jumalan lain kunnioi t taminen antoi Israelille 
voimaa Daavidin hall innon aikana ja Salomon kuninkuuden 
alkuvuosina. Usko elävään sanaan aikaansai uskonpuhdis tuksen 
Elian ja Joosian päivinä. Ja näihin samoihin to tuuden Kirjoi-
tuksiin, Israelin kal leimpaan per intöön, Jeremiakin vetosi 
to teut taessaan uudis tuspyrkimyksiään. Kaikkialla hän toimies-
saan esitti kansalle vakavan kehotuksen: »Kuulkaa t ä m ä n liiton 
sanat» (Jer . 11:2) . Näin hän antoi heille täyden käsityksen 
Jumalan tarkoi tukses ta , jonka m u k a a n heidän tuli levittää 
pelastavan to tuuden tun temus ta kaikille kansoille. Juudan 
luopumuksen loppuvuosina profeet ta in kehotukset eivät näyt-
täneet vaikut tavan pal joakaan, ja kaikki menet t ivät toivonsa, 
kun kaldealaiset ko lmannen ja viimeisen ker ran tulivat piirittä-
m ä ä n Jerusalemia. Jeremia ennust i täydellistä hävitystä, ja 
lopulta hänet heitett i in vankilaan, koska hän niin i tsepintaisesti 
vaati kaupunkia an tau tumaan . Mut ta Jumala ei jä t tänyt kau-
pungissa yhä olevaa uskollista jäännös tä lohdut tomaan epätoi-
voon. Sinäkin aikana, jolloin Jeremia oli hänen sanomiaan 
pilkkaavien t a rkassa valvonnassa, hän sai tuore i ta i lmoituksia 
taivaan ha lukkuudes ta an taa anteeksi ja pelastaa, ja ne ovat 
olleet alati va rmana lohtuna Jumalan seurakunnal le niistä 
a jois ta nykyisiin asti . 
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Luottaen lu jas t i Jumalan lupauksi in Jeremia osoitti e rään 
vertauskuvall isen toimenpiteensä avulla tuhoon tuomi tun 
kaupungin asukkaille, et tä hän uskoi vahvasti Jumalan lopul-
lisesti to teut tavan kansansa hyväksi laa t imansa suunni te lman. 
Todis ta j ien läsnäollessa ja kaikkia asianmukais ia lain muo to j a 
ta rkoin noudat taen hän osti sei tsemällätoista hopeasekelillä 
perintöpel lon lähellä olevasta Anatotin kylästä. 

Kaiken inhimillisen käsi tyksen m u k a a n t ämä m a a n osto 
sellaiselta alueelta, joka oli jo babylonialaisten valvonnassa, 
näytt i olevan sulaa hulluut ta . Olihan profee t ta itsekin ennus tanu t 
Jerusalemin hävitystä, Juudan aut ioi tumista ja va l takunnan 
per ikatoa. H ä n oli ennus tanut kansan joutuvan pi tkäksi a jaks i 
vankeuteen kauas Babyloniaan. H ä n oli jo niin iäkäs, ettei 
voinut enää toivoa hyötyvänsä omakohtaises t i täs tä tekemästään 
kaupas ta . Mut ta tu tk i t tuaan pyhiin kir joi tuksi in merk i t ty jä 
ennustuksia hän oli tullut lu jas t i vakuut tuneeksi siitä, e t tä H e r r a 
aikoi pa laut taa Luvatun m a a n vankeudessa olevien lastensa 
omistukseen. Uskon katsein Jeremia näki maanpakola is ten 
palaavan ahdingon vuosien päätyt tyä ja ot tavan jälleen 
ha l tuunsa isiensä maan. Ostamalla Anatotista pellon hän halusi 
pa rhaansa m u k a a n herä t tää toisissa samaa toivoa, jos ta hänen 
oma mielensä oli niin suurest i rohkais tunut . 

Kun Jeremia oli a l lekir joi t tanut kauppak i r j an ja tod is ta ja t 
olivat varmistaneet sen omalla al lekirjoi tuksellaan, hän käski 
sihteeriään Baarukia: »Ota n ämä k i r j a t , t ämä kauppak i r j a , sekä 
sinetöity e t tä t ä m ä avoin k i r j a , ja pane ne saviastiaan, et tä ne 
säilyisivät kauan aikaa. Sillä näin sanoo Her ra Sebaot, Israel in 
Jumala : Vielä ke r ran oste taan tässä maassa ta lo ja ja pel to ja ja 
vi ini tarhoja» (Jer . 32: 14,15). 

Tämän epätavallisen kaupanteon aikaan Juudan tulevaisuus 
näytt i niin synkältä, että pellon oston yksityiskohtaisten jär jes-
telyjen tu l tua valmiiksi ja kauppak i r j a talletetuksi Je remian 
usko, niin j ä rkkymätön kuin se olikin ollut, joutui vielä anka raan 
kokeeseen. Oliko hän ehkä to iminut liian omapäisest i koettaes-
saan rohkais ta Juudaa? Oliko hän herä t tänyt vääriä toiveita 
pyrkiessään vahvis tamaan luo t tamus ta Jumalan sanan lupauk-
siin? Ne jo tka olivat solmineet liiton Jumalan kanssa, olivat 
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jo kauan väheksyneet siitä heille koituvia e tu ja . Saat toivatko 
valitun kansan saamat lupaukset koskaan täysin to teutua? 

Ajatellessaan niiden kärsimyksiä, jo tka olivat kieltäytyneet 
ka tumas ta syntejään, profee t ta kääntyi huolissaan ja su run 
m u r t a m a n a pyytämään Jumalal ta lisävaloa hänen jumalall isesta 
ta rkoi tukses taan ihmiskunnan suhteen. 

»Oi Her ra , Herra!» hän rukoili. »Katso, sinä olet tehnyt 
taivaan ja m a a n suurella voimallasi ja ojennetul la käsivarrellasi: 
ei mikään ole sinulle mahdotonta ; sinä, joka teet laupeuden 
tuhansille, m u t t a kos ta t isäin paha t teot heidän jälkeensä 
heidän lastensa helmaan; sinä suuri , voimallinen Jumala , jonka 
nimi on Her ra Sebaot , suur i neuvossa ja väkevä teossa, sinä, 
jonka silmät ovat avoimet t a rkkaamaan kaikkia ihmislasten 
teitä, antaaksesi i tsekullekin hänen vaelluksensa ja hänen 
töi t tensä hedelmän mukaan ; sinä, joka teit tunnus teko ja ja 
ihmeitä Egyptin maassa ja olet tehnyt niitä h a m a a n tähän 
päivään asti sekä Israel issa että mui t ten ihmisten seassa, ja joka 
olet tehnyt itsellesi nimen, senkaltaisen kuin se tänäkin päivänä 
on. Sinä veit kansas i Israel in pois Egyptin maas ta tunnusteoil la 
ja ihmeillä, väkevällä kädellä ja ojennetul la käsivarrella, suurella 
peljätyksellä, ja annoi t heille t ämän maan , jonka sinä heidän 
isillensä vannotul la valalla olit luvannut an taa heille, maan, 
joka vuotaa mai toa ja met tä . Mut ta kun he olivat tulleet ja 
ot taneet sen omaksensa, eivät he kuulleet s inun ääntäs i eivätkä 
vaeltaneet s inun lakisi mukaan ; he eivät tehneet mi tään siitä, 
mi tä sinä olit käskenyt heidän tehdä. Silloin sinä annoit kaiken 
t ämän onne t tomuuden kohdata heitä» ( jakeet 17—23). 

Nebukadnessar in joukot olivat käymässä va l taamaan Siionin 
m u u r e j a väkirynnäköllä. Kaupungin viimeinen epätoivoinen 
puolus tus vaati tuhansien hengen. Monet tuhanne t kuolivat 
lisäksi nä lkään ja tauteihin. Jerusalemin kohtalo oli jo sinetöity. 
Vihollisjoukot katselivat val loi tustorneistaan muur ien yli. 
»Katso», ja tkoi p rofee t ta rukous taan , »piiritysvallit ovat 
edenneet aivan kaupunki in asti, niin e t tä se valloitetaan, ja 
kaupunki jou tuu miekan, nälän ja ru ton pakos ta kaldealaisten 
valtaan, jo tka sotivat sitä vastaan. Mitä sinä olet puhunut , on 
tapah tunut , ja katso, sinä näet sen. Mut ta kui tenkin sinä, Her ra , 
Her ra , sanoit minulle: 'Osta rahalla itsellesi pel to ja ota todis-
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ta ja t ' , vaikka kaupunki jou tuu kaldealaisten käsiin» ( jakeet 
24,25). 

Jumala vastasi armoll isest i p rofee tan rukoukseen. Tuona 
hädän hetkenä, to tuuden sanansaa t t a j an uskon ollessa tuli-
kokeessaan, »Jeremialle tuli t ämä H e r r a n sana: 'Katso, minä 
olen Her ra , kaiken lihan Jumala ; onko minulle mi tään mahdo-
tonta? '» ( jakeet 26, 27). Kaldealaiset valtaisivat pian kaupungin; 
he sytyttäisivät sen por t i t ja palatsi t tuleen ja polttaisivat ne. 
Mutta uhkaavas ta hävityksestä ja sii täkin tosiasiasta huol imat ta , 
et tä Jerusalemin asukkaat vietäisiin vankeuteen, Israelin Jumala 
tulisi vielä to teu t tamaan ikuisen suunni te lmansa. Vastaukses-
saan palvelijalleen Her ra lausui edelleen niistä, jo tka olivat 
parhai l laan hänen kur i tuksensa alaisina: 

»Katso, minä kokoan heidät jälleen kaikista maista , joihin 
minä heidät vihassani, ki ivastuksessani ja suuressa suut tumuk-
sessani karkoi tan , ja palautan heidät t ähän paikkaan ja annan 
heidän asua turvassa . Silloin he ovat minun kansani, ja minä 
olen heidän Jumalansa . Ja minä annan heille yhden sydämen 
ja yhden tien, niin että he pelkäävät minua kaiken elinaikansa, 
ja niin heidän käy hyvin ja heidän lastensa heidän jälkeensä. 
Ja minä teen heidän kanssansa iankaikkisen liiton, niin et ten 
käänny heistä pois, vaan teen heille hyvää; ja minä annan pelkoni 
heidän sydämiinsä, niin etteivät he minusta luovu. Ja minä 
iloitsen heistä, siitä että teen heille hyvää; minä is tutan heidät 
tähän maahan uskollisesti, kaikesta sydämestäni ja kaikesta 
sielustani. 

»Sillä näin sanoo Her ra : Niinkuin minä olen tuo t tanu t tälle 
kansalle kaiken t ämän suuren onnet tomuuden, niin minä myös 
tuo tan heille kaiken sen hyvän, minkä minä heille lupaan. Vielä 
os te taan pel toja tässä maassa , jos ta te sanotte: 'Se on oleva 
autio, vailla ihmisiä ja eläimiä, kaldealaisten käsiin annet tu . ' 
Pel toja oste taan rahalla, k a u p p a k i r j o j a k i r jo i te taan ja sinetöi-
dään, ja todis ta j ia otetaan Benjamin in maassa, Jerusalemin 
ympär is tössä ja Juudan kaupungeissa , Vuoriston Alankomaan 
ja E te lämaan kaupungeissa, sillä minä käännän heidän kohta-
lonsa, sanoo Herra» ( jakeet 37—44). 

Näiden vapautus ta ja ennalleen palaut tamis ta lupaavien 
vakuutus ten vahvistukseksi »Herran sana tuli Jeremialle toista-
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miseen, kun hän vielä oli su l je t tuna vankilan pihaan; se kuului 
näin: 

»Näin sanoo Herra , joka sen myös tekee, Her ra , joka valmis-
taa sen ja vahvistaa sen — Her ra on hänen nimensä: Huuda 
minua avuksesi, niin minä vastaan sinulle ja i lmoitan sinulle 
suuria ja sa la t tu ja asioita, joita sinä et tiedä. Sillä näin sanoo 
Herra , Israelin Jumala , t ämän kaupungin taloista ja Juudan 
kuningasten linnoista, jo tka sortuvat piiritysvallien ja miekan 
edessä. Katso, minä kasvatan umpeen ja lääkitsen sen 
haavat, ja minä pa r annan heidät ja avaan heille r auhan ja 
to tuuden runsauden. Minä käännän Juudan kohtalon ja Israelin 
kohtalon ja rakennan heidät muinaiselleen. Ja minä puhdis tan 
heidät kaikista heidän pahois ta teoistansa, joilla he ovat rikko-
neet minua vastaan, ja minä annan anteeksi kaikki heidän pahat 
tekonsa. Ja t ä m ä kaupunki on oleva minulle kunniaksi 
ja iloksi, ylistykseksi ja k i rkkaudeksi kaikkien maan kansojen 
edessä, jo tka kuulevat kaiken sen hyvän, minkä minä sille teen; 
he pel jästyvät ja vapisevat kaikkea sitä hyvää ja kaikkea sitä 
onnea, jonka minä sille annan. 

»Näin sanoo Her ra : Vielä ker ran kuul laan tässä paikassa, 
josta te sanotte: 'Se on oleva rauniona, vailla ihmisiä ja eläimiä', 
Juudan kaupungeissa ja Jerusalemin autioilla kaduilla, 
r iemun ja ilon huuto , huu to yljälle ja huu to morsiamelle, 
niiden huuto, jo tka sanovat : 'Kiit täkää Her r aa Sebaotia, sillä 
Her ra on hyvä, sillä hänen a rmonsa pysyy iankaikkisesti ' , ja 
niiden, jo tka tuovat H e r r a n huoneeseen ki i tosuhreja . Sillä minä 
käännän m a a n kohtalon muinaiselleen, sanoo Her ra . 

»Näin sanoo H e r r a Sebaot: Vielä ke r ran on tässä paikassa, 
joka on raunioina, vailla ihmisiä ja eläimiä, ja kaikilla sen 
kaupungeilla oleva lai tumia, joilla pa imenet lepuut tavat lampai-
tansa. Vuoris ton kaupungeissa, Alankomaan kaupungeissa ja 
Ete lämaan kaupungeissa, Benjaminin maassa , Jerusalemin 
ympäris tössä ja Juudan kaupungeissa on vielä ke r ran lampai ta 
kulkeva laski jan kä t ten ohi, sanoo Her ra . 

»Katso, päivät tulevat, sanoo Her ra , jolloin minä täytän sen 
hyvän lupauksen, jonka minä olen lausunut Israelin heimosta 
ja Juudan heimosta» (Jer . 33: 1—14). 
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Näin Jumala lohdutt i seurakuntaansa sen joudu t tua kovin 
ahtaalle pi tkässä taistelussaan pahuuden voimia vastaan. 
Saa tana näytt i onnistuneen yri tyksissään tuhota Israel . Mut ta 
Herra l la oli vastavetonsa nykytapahtumil le , ja vastaisina vuosina 
hänen kansansa saisi t i laisuuden hyvitykseen menneestä . Hänen 
sanomansa seurakunnal le kuului: 

»Mutta sinä, minun palvelijani Jaakob, älä pelkää, älä 
säiky, Israel . Sillä katso, minä pelastan sinut kaukaises ta 
maas ta , s inun jälkeläisesi heidän vankeutensa maasta . Ja Jaakob 
on pala java, elävä rauhassa ja turvassa , kenenkään peljät tä-
mät tä . Sillä minä olen sinun kanssasi , sanoo Herra , ja pelas tan 
sinut. Minä kasvatan umpeen s inun haavasi ja p a r a n n a n 
sinut saamistasi iskuista» (Jer . 30: 10,11,17). 

Ennal leen palaut tamisen ilonpäivänä yhdistyisivät ha jonneen 
Israelin heimot jälleen yhdeksi kansaksi . He r ra tunnustet ta is i in 
»kaikkien Israel in sukukunt ien» halli tsi jaksi. »He ovat minun 
kansani», H e r r a julisti. »Riemuitkaa iloiten Jaakobis ta , kohot-
takaa r i emuhuuto hänelle, joka on kansojen pää; kuulut takaa , 
ki i t täkää ja sanokaa: 'Auta, Her ra , kansaasi , Israelin jäännöstä . ' 
Katso, minä tuon heidät pohjoises ta maas ta , kokoan heidät 
m a a n per immäis i l tä ääril tä. Heissä on sokeita ja r ampoja . 
I tkien he tulevat, ja minä johda tan heitä, kun he kulkevat 
rukoillen. Minä vien heidät vesipuroille, tasais ta tietä, jolla he 
eivät kompas tu . Sillä minä olen Israel in isä, ja E f r a i m on minun 
esikoiseni» (Jer . 31:1 ,7—9). 

Kansakunt ien nähden nöyryytet tyinä ne, joiden oli tunnus te t tu 
naut t ivan taivaan suosiota enemmän kuin kaikki m u u t m a a n 
kansat , saisivat maanpakola isuudessaan oppia kuul iaisuut ta , 
mikä oli vä l t tämätöntä heidän tulevalle onnellisuudelleen. 
Jumala ei voinut to teut taa kaikkea ha luamaansa heidän hyväk-
seen, ennen kuin he olivat oppineet t ämän läksyn. »Minä kur i tan 
sinua kohtuudella , mu t t a ranka isemat ta minä en sinua jätä», 
hän julisti selit täen näin kur i t tavansa heitä heidän hengelliseksi 
parhaakseen (Jer. 30:11). Mut ta hellän rakkautensa kohtei ta 
hän ei kui tenkaan hylkäisi lopullisesti. Hän näyttäisi kaikille 
m a a n kansoille, et tä hänen suunni te lmansa mukais ta oli i lmeisen 
tappion kääntäminen voitoksi sekä pelastaminen eikä su inkaan 
tuhoaminen. Profeetalle annet t i in sanoma: 
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»Hän, joka Israel in hajo t t i , on sen kokoava ja varjeleva sitä 
niinkuin pa imen laumaansa . Sillä H e r r a on lunas tanut Jaakobin 
ja vapahtanut hänet hän tä väkevämmän kädestä . Ja he tulevat 
ja r iemuitsevat Siionin kukkulal la, tulevat v i r tanaan Her ran 
hyvyyden tykö, jyväin, viinin ja öljyn ääreen, kar i tsain ja k a r j a n 
ääreen. Ja heidän sielunsa on oleva niinkuin runsaas t i kastel tu 
puuta rha , eivätkä he enää näänny. Minä muu tan heidän 
surunsa r iemuksi , annan heille lohdutuksen ja ilon heidän 
murheensa jälkeen. Ja minä virvoitan pappien sielut l ihavuuden 
ääressä, ja minun kansani ravi taan minun hyvyydelläni, sanoo 
Herra . 

»Näin sanoo H e r r a Sebaot, Israelin Jumala : Vielä ke r ran 
sanotaan Juudan maassa ja sen kaupungeissa, k u n minä käännän 
heidän kohtalonsa, t ämä sana: 'Her ra s iunatkoon sinua, sinä 
vanhurskauden asuinsi ja , sinä pyhä vuori. ' Ja Juuda kaikkine 
kaupunkeineen asuu siellä yhdessä, pel tomiehet ja ne, jotka 
vaeltavat laumoineen. Sillä minä virvoitan väsyneen sielun, ja 
jokaisen nääntyvän sielun minä ravitsen. 

»Katso, päivät tulevat, sanoo Herra , jolloin minä teen Israelin 
heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton; en sellaista liittoa 
kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä 
tar tu in heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta , ja 
jonka liittoni he ovat r ikkoneet , vaikka minä olin o t tanut heidät 
omikseni, sanoo Her ra . Vaan t ämä on se liitto, jonka minä teen 
Israelin heimon kanssa niiden päivien tul tua, sanoo Her ra : 
Minä panen lakini heidän s is impäänsä ja k i r jo i tan sen heidän 
sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa , ja he ovat 
minun kansani . Silloin ei enää toinen opeta to is tansa eikä veli 
veljeänsä sanoen: 'Tuntekaa Herra ' . Sillä he kaikki tuntevat 
minut , p ien immästä suur impaan, sanoo Her ra ; sillä minä annan 
anteeksi heidän r ikoksensa enkä enää muis ta heidän syntejänsä» 
(Jer. 31: 10—14, 23—25, 31—34). 
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BABYLONIN 
HOVISSA 

Niiden israelilaisten joukossa, jo tka vietiin vankeina Babyloniin 
se i t semänkymmenen vankeusvuoden alussa, oli säädyllisiä isän-
maanystäviä, jo tka pysyivät te räksenlu j ina periaat teissaan. He 
eivät olleet i tsekkyyden turmelemia vaan pikemmin valmiita 
palvelemaan Jumalaa maksoi mi tä maksoi . Vankeutensa maassa 
näiden miesten oli mää rä to teut taa Jumalan ta rkoi tus ta levittä-
mällä pakanakanso jen keskuuteen Her ran tun temukses ta 
saatavia siunauksia. Heidän tuli olla hänen edusta j iaan. He eivät 
koskaan saaneet tehdä myönnytyksiä epäjumalanpalveli joil le, 
vaan heidän oli pidettävä kunnia-asianaan uskoaan ja maine t taan 
elävän Jumalan palvelijoina. Tämän kaiken he tekivätkin. 
Menestyksen niin kuin vas tus ten päivinäkin he kunnioit t ivat 
Jumalaa , ja Jumala kunnioi t t i heitä. 

Sitä tosiasiaa, et tä nämä H e r r a n palvelijat olivat vankeina 
Babylonissa ja et tä Jumalan huoneen astiat oli s i joitet tu 
babylonialaisten jumalien temppeli in, voi t ta ja t pitivät kerskuen 
todisteena siitä, et tä heidän uskontonsa ja tapansa olivat 
pa rempia kuin heprealaisten. Kui tenkin käyttämällä juur i niitä 
nöyryytyksiä, joihin Israel oli j ou tunu t luovuttuaan Her ras ta , 
Jumala antoi Babylonille todisteen val tasuuruudestaan, vaati-
mus tensa pyhyydestä ja kuul iaisuuden varmois ta seurauksis ta . 
Ja t ä m ä n todis tuksen hän antoi — ainoalla mahdollisella tavalla 
— niiden välityksellä, jo tka olivat uskollisia hänelle. 

Niiden joukossa, jo tka pysyivät alamaisina Jumalalle, olivat 
Daniel ja hänen kolme toveriaan — valaisevina esimerkkeinä 
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siitä, mitä niistä voi tulla, jotka pysyvät viisauden ja voiman 
Jumalan yhteydessä. Juutalaiskot insa suhteellisen yksinkertai-
sista oloista nämä kuninkaall is ta sukua olevat nuorukaise t vietiin 
kaikkein lois tokkaimpaan kaupunki in ja maai lman suu r imman 
yksinvaltiaan hoviin. Nebukadnessar »käski yl immäisen hovi-
her ransa Aspenaan tuoda israelilaisia poikia, jo tka olivat kunin-
kaallista sukua tai ylimysperheistä, nuorukais ia , joissa ei ollut 
mi tään virheä ja jo tka olivat kaunismuotoisia , jo tka kykenivät 
käs i t tämään kaikkea viisautta, olivat terävä-älyisiä ja hyvä-
oppisia ja jo tka olisivat kelvollisia palvelemaan kuninkaan 
hovissa. 

»Heidän joukossaan olivat juutalaiset po ja t Daniel, Hanan ja , 
Miisael ja Asarja.» Havaitessaan nämä nuorukaise t kyvyiltään 
erityisen lupaaviksi Nebukadnessar päät t i koulut taa heidät 
val takuntansa tärkeisi in tehtäviin. Jo t ta he pystyisivät kunnol-
lisesti ho i tamaan elämäntehtäväänsä, hän jä r jes t i heille kaldea-
laisten kielen opetus ta ja antoi heidän naut t ia kolme vuot ta 
val takunnan ruhtinail le suo tu ja kasvatuksell isia etuoikeuksia. 

Danielin ja hänen tovereit tensa nimet vaihdetti in edus tamaan 
kaldealaisia jumalia . Heprealaiset vanhemmat antoivat lapsilleen 
hyvin merkityksell isiä nimiä. Usein ne edustivat sellaisia luon-
teenpiirteitä, joiden vanhemmat toivoivat kehit tyvän lapsessa. 
Hoviherra, jonka hoi toon nä m ä vankeudessa olevat nuorukaise t 
uskotti in, »pani heille nimet: Danielille hän pani nimen 
Beltsassar, Hananja l le nimen Sadrak, Miisaelille nimen Meesak 
ja Asarjalle nimen Abednego». 

Kuningas ei pako t tanu t heprealaisia nuorukais ia kiel tämään 
uskoaan ja pa lvomaan epäjumalia , m u t t a hän toivoi pääsevänsä 
tähän tulokseen vähitellen. Antamalla heille merki tyksel tään 
epä jumalanpalvontaan liittyvät nimet ja aset tamal la heidät 
päivittäiseen kosketukseen epäjumal ia palvovien tapojen kanssa 
ja alttiiksi pakanall is ten palvontamenojen viettelevälle vaiku-
tukselle hän toivoi saavansa heidät luopumaan oman kansansa 
uskonnosta ja omaksumaan babylonialaisten palvontamuodot . 

Aivan u ransa alussa he joutuivat ratkaisevaan luonteen kokee-
seen. Heille oli va ra t tu ruokaa ja viiniä kuninkaan pöydästä . 
Näin kuningas halusi i lmaista heille, et tä he olivat hänen 
suosiossaan ja et tä hän huolehti heidän hyvinvoinnistaan. Mutta 
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kuninkaan pöydän ruokaa pidett i in epäjumali l le pyhitet tynä, 
koska osa siitä uhrat t i in niille, ja niin katsot t i in siitä osallistuvan 
henkilön kunnioi t tavan Babylonin jumalia . Mut ta Danielin ja 
hänen toverei t tensa uskoll isuus He r r aa kohtaan esti heitä 
yhtymästä tuollaiseen kunnianosoi tukseen. Vaikka he olisivat 
olleet vain syövinään sitä ruokaa tai juovinaan viiniä, se olisi 
ollut heidän uskonsa kiel tämistä. He olisivat siten mukautunee t 
pakanuuteen ja häpäisseet Jumalan lain periaat tei ta . 

He eivät liioin uskal taneet j ä t tää fyysistä, älyllistä ja hengel-
listä kehitystään alttiiksi ylellisyyden ja huikentelevaisuuden 
vaaroille. He tunsivat Naadabin ja Abihun tapauksen, olihan 
ke r tomus heidän hil l i t tömyydestään ja sen seurauksis ta säily-
te t tynä Mooseksen k i r jakäääröissä , ja he tiesivät, e t tä viinin 
käyt tö vahingoittaisi heidän omaa fyysistä ja henkis tä voi-
maansa . 

Danielin ja hänen tovereit tensa vanhemmat olivat kasvat taneet 
poikansa nouda t t amaan ehdotonta rai t t iut ta . Heille oli opetet tu, 
e t tä he olivat kyvyistään vas tuussa Jumalal le ja etteivät he 
saaneet koskaan estää niitä kehi t tymästä eivätkä heikentää 
niitä. Tämä kasvatus var jel i Danielia ja hänen toverei taan 
Babylonin hovin turmeleval ta va ikutukse l ta . Väkeviä olivat ne 
kiusaukset , jo tka ympäröivät hei tä tuossa ylellisessä mut t a 
siveellisesti mädässä hovissa, m u t t a ne eivät päässeet saastut ta-
m a a n heitä. Ei mikään voima eikä mikään vaikutus voinut saada 
heitä poikkeamaan periaat teis ta , jo tka he olivat oppineet 
e lämänsä varhaisvuosina tu tkimal la Jumalan sanaa ja tekoja . 

Jos Daniel olisi ha lunnut , hän olisi voinut saada ympäris-
tös tään uskot tavantuntu isen perus teen luopumiselleen ehdotto-
m a n rait t i is ta kannas taan . Hän olisi voinut vakuutella, ettei 
hänen kuninkaan suosiosta r i ippuvaisena ja hänen val tansa 
alaisena au t tanu t m u u kuin syödä kuninkaan ruokaa ja juoda 
hänen viiniään, sillä jos hän seuraisi jumalal l is ta opetusta, hän 
loukkaisi kuningasta ja luultavasti menettäisi asemansa ja 
henkensä. Mutta jos hän ei välittäisi He r r an käskystä, hän 
pysyisi kuninkaan suosiossa ja saisi itselleen älyllistä hyötyä 
ja edullisia maallisia mahdoll isuuksia . 

Mut ta Daniel ei epäröinyt . Jumalan hyväksyminen oli hänelle 
a rvokkaampaa kuin maai lman mah tav imman ruht inaan suosio 
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— jopa itse e lämää kall i impaa. Hän päät t i pysyä lahjomatto-
mast i kannassaan, kävi miten kävi. H ä n »päätti lu jas t i olla 
saas tu t t amat ta i tseään kuninkaan pöydän ruualla ja viinillä, jo ta 
t ämä joi». Tässä päätöksessä hän tä tukivat hänen kolme kump-
paniaan. 

Nuo heprealaiset nuorukaise t eivät tehneet tä tä ra tka isuaan 
i tsevarmoina vaan luot taen lu jas t i Jumalaan . He eivät pyrkineet 
olemaan poikkeuksellisia m u t t a halusivat senkin uhalla kunnioit-
taa Jumalaa . Jos he suostuisivat menet te lemään väärin tässä 
kohdin ta ipumalla olosuhteiden pakotukses ta , per iaat teesta 
luopuminen heikentäisi heidän käsi tystään oikeasta ja heidän 
inhoaan vääryyttä kohtaan. Ens immäinen väärä askel johtaisi 
toisiin, kunnes heidän välinsä taivaan kanssa katkeaisivat ja 
he joutuisivat k iusauksen valtaan. 

»Jumala salli Danielin saada suosion ja a r m o n hoviherrain 
päällikön edessä», ja t ämä suhtautui suopeast i hänen anomuk-
seensa, ettei hänen tarvitsisi saas tu t taa i tseään. Kuitenkin 
päällikkö epäröi suos tua siihen ja selitti Danielille: »Minä 
pelkään, e t tä jos herrani , kuningas, joka on määränny t teidän 
ruokanne ja juomanne , huomaa teidän kasvonne laihemmiksi 
kuin muiden ikäistenne nuorukais ten , niin te saa ta t te minun 
pääni vaaraan kuninkaan edessä.» 

Silloin Daniel pyysi, et tä heprealaisista nuorukais is ta huoleh-
t imaan määrä t ty ka t sas t a j a antaisi heidän olla syömät tä 
kuninkaan ruokaa ja j uomat t a hänen viiniään. H ä n ehdott i , e t tä 
heitä koeteltaisiin kymmenen päivän aikana, jolloin heille 
annettaisi in yksinkerta is ta ruokaa heidän toverei t tensa syödessä 
kuninkaan he rkku ja . 

Ka t sas ta ja suostui tähän, vaikka pelkäsikin näin joutuvansa 
kuninkaan epäsuosioon, ja Daniel tiesi selviytyneensä asiasta. 
Kymmenen päivän koea jan jälkeen ka t sas t a j an pelko osoit-
tautui a iheet tomaksi . Silloin näet »havaittiin heidät muodol taan 
kauni immiksi ja ruumii l taan l ihavammiksi kuin yksikään niistä 
nuorukais is ta , jo tka söivät kuninkaan pöydän ruokaa». Olemuk-
seltaan heprealaiset nuorukaise t näytt ivät toverei taan parem-
milta. Tämän johdos ta Danielin ja hänen kumppaniensa 
sallittiin nouda t taa yksinkerta is ta ruokaval iotaan koko koulu-
tuksensa a jan . 
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Kolme vuot ta heprealaiset nuorukaise t opiskelivat »kaldea-
laisten k i r jo i tus ta ja kieltä». Tänä aikana he pysyivät uskol-
lisina Jumalal le ja alati r i ippuvaisina hänen voimastaan. 
Tavoiltaan epäitsekkäinä he olivat kaikki määrät ietois ia , 
uut ter ia ja lujia. Ei ylpeys eikä kunnianhimo ollut oh j annu t 
heitä kuninkaan hoviin ja niiden seuraan, jo tka eivät tunteneet 
eivätkä pelänneet Jumalaa; he olivat vankeina vieraassa maassa , 
jonne Ääretön Viisaus oli heidät ase t tanut . Kotoisista vaikut-
teis taan ja pyhistä yhteyksistään erote t tu ina he koett ivat 
käyttäytyä kunniakkaast i , kunniaksi maahan poljetulle kansal-
leen ja Hänelle, jonka palvelijoita he olivat. 

He r ra hyväksyi heprealais ten nuorukais ten lu juuden ja 
epäitsekkyyden sekä heidän vaikut t imensa vilpittömyyden, ja 
siunasi heitä. Hän antoi heille »taidon käsi t tää kaikki kirjoi-
tukset ja kaiken viisauden; ja Daniel ymmärs i myös kaikki-
naiset näyt ja unet». Näin täyttyi lupaus: »Minä kunnioi tan 
niitä, jo tka minua kunnioit tavat» (1 Sam. 2 :30) . Kun Daniel 
luotti Jumalaan j ä rkkymät tä , hän sai profeetall isen voiman 
hengen. Samalla kun hän sai ihmisil tä hovielämän tehtäviä 
koskevaa opetusta , Jumala opetti hän tä tulki tsemaan tulevai-
suuden salaisuuksia ja merk i t semään kuvauksin ja vertaus-
kuvin muist i in t apah tumia t ämän maai lman his tor ias ta aina 
a j a n loppuun asti tulevia sukupolvia varten. 

Kun sit ten tuli koulutet tavien nuor ten kokeiden aika, tutkit-
tiin heprealais ten samoin kuin muidenkin kokelaiden kelpoi-
suut ta va l takunnan palvelukseen. Tällöin »ei ollut heidän 
joukossansa yhtäkään Danielin, Hanan jan , Miisaelin ja Asar jan 
vertaista». Heidän terävä käsityskykynsä, laa ja t t ietonsa ja 
huoliteltu, täsmäll inen kielenkäyt tönsä todistivat heidän hen-
kisten kykyjensä täydestä voimasta ja vireydestä. »Kaikissa 
viisautta ja ymmärrys tä vaativissa asioissa, joita kuningas 
heiltä kyseli, hän havaitsi heidät kymmentä vertaa e tevämmiksi 
kuin kaikki t ie tä jä t ja noidat , mi tä koko hänen val takunnassaan 
oli.» »Niin he tulivat kuninkaan palvelijoiksi.» 

Babylonian hoviin oli kerääntynyt edus ta j ia kaikista mais ta . 
Nämä olivat er i t täin kyvykkäitä, mi tä runsa immin luonnon-
lahjoin va rus te t tu ja ja maai lman l aa j imman koulutuksen 
saaneita miehiä; kui tenkin heidän joukossaan heprealaiset 
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nuorukaiset olivat ver taansa vailla. Fyysiseltä voimaltaan ja 
kauneudel taan sen enempää kuin henkiseltä t a rmol taan ja 
kirjallisil ta ta idoi l taankaan ei kukaan ollut heidän veroisensa. 
Heidän suora ryhtinsä, varma, joustava käyntinsä, kaunii t 
kasvonsa, selkeät aist insa ja ra ikas hengityksensä todistivat 
heidän hyvistä tavoistaan ja siitä ja loudesta , jonka luonto 
antaa palkkioksi sen lakeja noudattaville. 

Danielin ja hänen tovereit tensa onnistui hankkia itselleen 
babylonialaisten viisautta enemmän kuin heidän opiskelu-
toverinsa, m u t t a ei sitä kertynyt heillekään sat tumoisin . He 
saivat t ietonsa käyt tämäl lä uskollisesti kykyjään Pyhän Hengen 
opastaessa heitä. He asettuivat kaiken viisauden lähteen 
yhteyteen ja rakensivat kasvatuksensa Jumalan tun temuksen 
perustalle. Uskoen he rukoilivat viisautta ja elivät rukous tensa 
mukaisesti , niin e t tä Jumala saattoi s iunata heitä. He välttivät 
sellaista, mikä heikentäisi heidän kykyjään, ja käytt ivät hyväk-
seen jokaisen t i laisuuden edistyäkseen kaikilla opin aloilla. 
He noudat t ivat sellaista e lämäntapaa , mikä oli omiaan lisää-
mään heidän älykkyyttään. He koett ivat saada t ietoa vain 
voidakseen olla kunniaksi Jumalalle. He käsit t ivät , et tä voidak-
seen toimia oikean uskonnon edus ta j ina väärien pakana-
uskonto jen parissa , heidän täytyi olla kirkasälyisiä ja pyrkiä 
kristillisen luonteen täydellisyyteen. Jumala itse oli heidän 
opet ta janaan. Eenokin tavoin he vaelsivat Jumalan yhteydessä 
alati rukoilemalla, ahkeras t i opiskelemalla ja säilyttämällä 
kosketuksen Näkymät tömään . 

Menestystä ei saavuteta millään alalla sa t tumal ta , vahingossa 
eikä kohtalon oikusta, vaan se tulee Jumalan kai tselmuksen 
a ikaansaamana uskon ja tahdikkuuden, hyveen ja kestävyyden 
palkkana. Hienoja henkisiä ominaisuuksia ja korkeaa siveellistä 
tasoa ei saada sa t tuman satona. Jumala antaa t i laisuuksia, ja 
menestys r i ippuu niiden käyt tämisestä . 

Samalla kun Jumala vaikutt i Danielissa ja hänen tovereissaan 
»sekä tahtomisen et tä tekemisen, et tä hänen hyvä tah tonsa 
tapahtuisi», he i tsekin ahkeroivat , et tä pelastuisivat (Pii. 2: 13). 
Tässä ilmenee käytännössä toimivana se jumalal l inen yhteis-
työn periaate, jota i lman ei mi tään todellista menestys tä voida 
saavuttaa. Inhimill inen yritys on hyödytöntä i lman jumalal l is ta 

334 [485-487] 



Babylonin hovissa 

voimaa, m u t t a vailla inhimillistä yri tystä menee jumalall inen 
pyrkimyskin monien kohdalla hukkaan . Meidän on tehtävä 
oma osamme pääs täksemme osal l is tumaan Jumalan a rmos ta . 
H ä n antaa a rmonsa vaikut taa meissä sekä tahtomisen et tä 
tekemisen, m u t t a sitä ei koskaan anneta meille oman yrityk-
semme korvikkeeksi . Samoin kuin Her ra oli yhteistyössä 
Danielin ja hänen toverei t tensa kanssa, hän tahtoo toimia 
yhdessä kaikkien niiden kanssa, jo tka pyrkivät tekemään hänen 
tahtonsa . Antamalla Henkeään hän tukee jokaista tosi pyrki-
mystä ja lu j i t taa jokaista jaloa päätös tä . Kuuliaisuuden polulla 
tulee vas taan monia esteitä. Väkevät, kavalat vaikutukset 
saat tavat sitoa sen kulki joi ta maai lmaan, mu t t a Her ra kykenee 
k u m o a m a a n kaiken sen, mikä pyrkii t uo t t amaan tappion hänen 
valituilleen. Hänen voimassaan he voivat t o r jua jokaisen 
kiusauksen ja voit taa jokaisen vaikeuden. 

Jumala toimit t i Danielin ja hänen toverinsa Babylonin 
suur ten miesten yhteyteen, jo t ta he voisivat edustaa hänen 
luonnet taan tuon epä jumal ia palvovan kansan keskuudessa. 
Miten he tulivat kelvollisiksi niin suuren luot tamuksen ja 
kunnian arvoiseen asemaan? Uskollisuus vähässä, pikkuasioissa, 
antoi leimansa koko heidän elämälleen. Pienimmät niin kuin 
vastuul l isemmatkin tehtävänsä he suori t t ivat Jumalan kun-
niaksi. 

Samoin kuin Jumala kutsu i Danielin todis tamaan hänes tä 
Babylonissa, hän kutsuu mei tä olemaan hänen todis ta j iaan 
nykymaai lmassa. Hän toivoo meidän ilmaisevan ihmisille hänen 
val takuntansa periaat tei ta niin e lämän vähäisimmissä kuin 
suur immissakin asioissa. Monet odot tavat saavansa tehtäväk-
seen jotakin suur ta mu t t a jä t tävät päivittäin käy t tämät tä tilai-
suuksia, jolloin voisivat osoi t taa olevansa uskollisia Jumalalle. 
He eivät suor i ta kokosydämisest i päivittäisiä pikku tehtäviään. 
Ja niin heidän päivänsä kuluvat jonkin sellaisen suuren työn 
odotuksessa, joka täyttäisi heidän kunnianhimoiset toiveensa 
ja antaisi käyt töä heidän kuvitelluille suurille kyvyilleen. 

Tosi kr is t i tyn elämässä ei ole mi tään epäolennaista; Kaikki-
valt iaan mielestä jokainen tehtävä on tärkeä. H e r r a pi tää 
t a rkkaa lukua jokaisesta palvelemisen mahdoll isuudesta . 
Käy t t ämät tömät mahdol l isuudet ote taan huomioon yhtä hyvin 
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kuin nekin jo tka käytetään. Me j o u d u m m e tilille siitä, mi tä 
meidän olisi pi tänyt tehdä mut t a mikä jäi t ekemät tä siksi, 
e t t emme käyt täneet kyky jämme tuo t t aaksemme kunniaa 
Jumalal le . ' 

Jaloa luonnet ta ei saada vahingossa eikä Sall imuksen 
erityisestä suosiosta tai antina. Se on seuraus ta i tsekuris ta , 
a lemman luonnon al is tamisesta ko rkeamman luonnon hallin-
taan ja i tsensä uhraamises ta palvelemaan Jumalaa ja toisia 
ihmisiä. 

Jumala käyt tää heprealaisten nuorukais ten uskoll isuutta 
rai t t iuden periaattei l le es imerkkinä puhuessaan a ikamme 
nuorisol le^Tarvi taan Danielin kaltaisia miehiä, jo tka uskal tavat 
toimia oikean asian hyväksi. Tarvi taan puhdassydämisiä , 
voimakkai ta ja pe lo t toman rohkei ta miehiä, sillä hyveen ja 
paheen välisessä taistelussa tarvi taan he rkeämätön tä valppautta . 
Saatana esit tää jokaiselle monenlaisia houkuttelevia kiusauk-
siaan saadakseen asianomaisen hemmot te lemaan miel ihalujaan. 

Ruumis on t ä rkeä väline, jonka myötävaikutuksel la ihmisen 
mielen ja sielun kehitys t apah tuu luonteen rakennukseksi . 
Siksi sielunvihollinen kohdistaa k iusauksensa sen voimien 
heikentämiseen ja huonontamiseen. Siinä onnis tuessaan hän saa 
usein koko olemuksen a l is tumaan pahan valtaan. Elleivät 
fyysisen luonnon ta ipumukse t ole k o r k e a m m a n voiman hallin-
nassa, ne johtavat lopulta varmaan tuhoon ja kuolemaan. 
Ruumis on saatet tava ihmisen korkeampien kykyjen alaisuu-
teen. Tahdon on valvottava intohimoja, ja sen i tsensä on oltava 
Jumalan valvonnassa. J ä r j e n on jumalall isen a rmon pyhittä-
mänä halli t tava ihmisen elämää kuninkaallisella vallallaan. 
Älylliset kyvyt, fyysinen elinvoima ja e lämän p i tuus ovat järkky-
mät tömien lakien alaisia. Tottelemalla näi tä lakeja ihminen voi 
voittaa i tsensä ja ta ipumuksensa sekä pääs tä voi t ta jaks i taiste-
lussaan »hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä 
hallitsevia maai lmanval t ia i ta vastaan, pahuuden henkiolentoja 
vastaan taivaan avaruuksissa» (Ef. 6: 12). 

Muinaisissa uhri toimituksissa , jo tka olivat evankeliumin 
vertauskuvia, ei Jumalan alttarille saanut tuoda mi tään 
viallista uhria . Kr i s tus ta kuvaavan uhr in oli oltava virheetön. 
Jumalan sana kehot taa t ämän ver tauskuvan mukaises t i hänen 
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Valtavan ennustuksen maailmanhisto-
riasta esittää kuvapatsas, joka näytet-
tiin unessa kuningas Nebukadnessarille 
(ks. lukua »Nebukadnessarin uni» s. 338 
—345). Jumala ilmoitti Danielin väli-
tyksellä kuvapatsaan merkityksen. 
Kultainen pää kuvasi sattuvasti Nebu-
kadnessarin valtakuntaa Baabelia, joka 
siihen aikaan oli johtava maailman-
valta. Mutta sitä seuraisi »toinen valta-
kunta, joka on halvempi» kuin se. 
Tätä valtakuntaa kuvattiin hopeisella 
rinnalla ja hopeisilla käsivarsilla. Se 
voittaisi ja alistaisi hallintaansa kul-
taisen valtakunnan. Kyyros Suuri fRaa-
matun mainitsema Koores) valloitti 
Babylonin yllätyshyökkäyksellä v. 539 
eKr. ja johti persialaiset joukkonsa kul-
taisen pään kaupunkiin. Kolmas valta-
kunta, joka voitti persialaiset, oli 
Makedonian valtakunta eli Kreikka, 
jota kuvapatsaan vaskinen keskiosa 
kuvasi. Nerokas sotapäällikkö Aleksan-
teri Suuri valloitti koko Välimeren 
alueen ja löi persialaiset Arbelan taiste-
lussa 331 eKr. »Neljäs valtakunta», »luja 
kuin rauta», tarkoitti epäilyksettä 
Roomaa. Rautaisen Rooman joukot syr-
jäyttivät hellenistisen eli kreikkalaisen 
maailmanvallan Rooman nousevan 
mahdin tieltä. Mutta ennustuksen mu-
kaan mahtavaa Rooman imperiumia 
kohtaisi jakautuminen. Kun Daniel pää-
si selityksessään kuvapatsaan jalkoihin 
ja varpaisiin, hän ennusti: »Se on 
oleva hajanainen valtakunta.» Historia 
todistaa, että Rooman valtakunta ha-
jaantui kansainvaellusten pyörteissä. 
Näin kehittyivät nykyisen Euroopan 
kansakunnat. Vuosisatojen aikana mo-
net ovat yrittäneet yhdistää Eurooppaa 
— mutta epäonnistuneet. Danielin viisi 
sanaa: »Ne eivät yhdisty toinen toi-
seensa» ovat täsmällisesti kuvanneet 
Euroopan kansakuntien historiaa. Mut-
ta ennustuksen mukaan »niiden kunin-
gasten päivinä» Jumala on pystyttävä 
valtakuntansa, jota ei koskaan kukis-
teta. »Ja uni on tosi ja sen selitys luo-
tettava.» 
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lapsiaan an tamaan itsensä »eläväksi uhriksi», »joka olisi 
pyhä ja nuhteeton» (Room. 12: 1; Ef . 5: 27). 

Nuo heprealaiset yl imysnuorukaiset olivat ihmisinä yhtä 
vajavaisia kuin mekin, m u t t a Babylonin hovin viettelevistä 
vaikutuksis ta huol imat ta he pysyivät luj ina, koska luott ivat 
r a j a t t o m a a n voimaan. He ilmensivät pakanakansal le Juma lan 
hyvyyttä ja hyväntahtoisuut ta sekä Kris tuksen rakkaut ta . 
Heidän e lämänsä on meille es imerkkinä voitosta, jonka peri-
aatteell isuus sai kiusauksesta , puh taus turmelukses ta sekä 
an tau tumus ja kuuliaisuus ateismista ja epäjumalanpalvonnas ta . 

Siitä hengestä, jonka vallassa Daniel oli, t ämänkin a j a n 
nuore t saavat osallistua. He saavat käyt tää hyödykseen samaa 
voiman lähdettä , omata samaa itsehill innän voimaa ja i lmentää 
samaa a rmoa elämässään, vieläpä yhtä epäsuotuisissa oloissa. 
Vaikka heitä ympäröivätkin hill i t tömyyteen houkuttelevat 
kiusaukset varsinkin suurissa kaupungeissamme, missä kaikkien 
aistillisten ha lu jen tyydyttäminen on tehty niin helpoksi ja 
viehättäväksi, he voivat Jumalan a r m o n avulla pysyä luj ina 
pää töksessään elää Jumalan kunniaksi . Vakain päätöksin ja 
valppain mielin he voivat t o r j u a jokaisen kiusauksen, joka 
ahdis taa sielua. Mut ta vain se tulee voi t tamaan, joka pää t t ää 
menetel lä oikein siksi, et tä se on oikein. 

Miten valtava olikaan näiden ja lojen heprealaisten elämän-
työ! Kun he jät t ivät jäähyväiset lapsuudenkodilleen, he eivät 
osanneet kuvitellakaan tulevaa korkeaa kohtaloaan. Uskollisina 
ja luj ina he jät täytyivät Jumalan johtoon, jo t ta hän voisi 
heidän välityksellään to teut taa tarkoi tuksensa . 

Samoja suuria totuuksia, joita Jumala ilmoitti näiden miesten 
jul is tamina, hän haluaa i lmaista myös meidän a ikamme 
nuor ten ja lasten välityksellä. Danielin ja hänen toverei t tensa 
elämä osoit taa, mi tä hän tah too tehdä niiden hyväksi, jo tka 
jät täytyvät hänelle ja koet tavat koko sydämestään to teut taa 
hänen ta rkoi tus taan . 
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41. 

NEBUKADNESSARIN 
UNI 

Pian sen jälkeen, kun Daniel ja hänen toverinsa astuivat 
Babylonin kuninkaan palvelukseen, tapahtu i sellaista, mikä 
ilmaisi epä jumal ia palvovalle kansakunnal le Israelin Jumalan 
voiman ja uskoll isuuden. Nebukadnessar näki hämmästy t tävän 
unen, jonka johdos ta »hänen mielensä oli levoton eikä hän 
enää saanut unta». Mutta vaikka uni vaikutt i syvästi kuninkaan 
mieleen, hän huomasi herä t tyään täysin unohtaneensa sen 
yksityiskohdat. 

Neuvot tomuudessaan Nebukadnessar kutsui koolle viisaat 
miehensä — »tietäjät ja noidat, velhot ja kaldealaiset» — 
saadakseen heiltä apua. »Minä olen nähnyt unen», hän sanoi, 
»ja mieleni on levoton, kunnes saan t ietää sen unen.» Kerto-
malla näin huolensa hän pyysi heitä i lmaisemaan sen, mikä 
tyynnyttäisi hänen mielensä. 

Tähän viisaat vastasivat: »Eläköön kuningas iankaikkisesti! 
Sano uni palvelijoillesi, niin me i lmoi tamme sen selityksen.» 

Heidän välttelevä vastauksensa ei tyydyttänyt kuningasta . 
Hänes tä oli kummal l i s ta , että vaikka he väittivät mahtai l len 
pal jas tavansa ihmisten salaisuudet, he näytt ivät kuitenkin 
halut tomil ta au t t amaan häntä . Niinpä kuningas antoi viisailleen 
käskyn, e t tä heidän oli ker ro t tava unen selityksen lisäksi myös 
itse uni. Palkkioksi hän lupasi heille r ikkaut ta ja kunniaa, 
mu t t a toisaalta hän uhkas i heitä kuolemalla. »Tämä minun 
sanani on peruu t tamaton» , hän lausui. »Ellette i lmoita minulle 
unta ja sen selitystä, niin teidät haka taan kappaleiksi ja teidän 
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ta lonne tehdään soraläj iksi . Mut ta jos te i lmoitat te minulle 
unen ja sen selityksen, niin te saat te minul ta lah jo ja ja ant imia 
ja suuren kunnian.» 

Viisaat vastasivat toistamiseen: »Kuningas sanokoon unen 
palvelijoilleen, niin me i lmoi tamme sen selityksen.» 

Kovin kiihtyneenä ja vihoissaan niiden ilmeisestä petollisuu-
desta, joihin hän oli luot tanut , kuningas sanoi: »Minä huomaan 
selvästi, e t tä te vain koeta t te voit taa aikaa, koska näet te 
pe ruu t t ama t tomaks i t ämän minun sanani, et tä ellette i lmoita 
minulle unta , on teillä edessä vain yksi tuomio. Sillä te olette 
sopineet keskenänne, että puhu t t e minun edessäni valheellista 
ja turmiol l is ta puhet ta toivoen, et tä aika muu t tuu . Sentähden 
sanokaa minulle uni; silloin minä tiedän, et tä te osaat te 
i lmoit taa minulle selityksen siihen.» 

Peloissaan epäonnis tumisensa seurauksis ta t ie tä jä t koett ivat 
osoit taa kuninkaalle, et tä hänen pyyntönsä oli koh tuu ton ja 
et tä hän aset t i heidät sellaiseen kokeeseen, joka ylitti kaiken 
mi tä kenel täkään oli koskaan vaadit tu. »Ei ole maan päällä 
ihmistä», he esittivät vastaväi t teenään, »joka kykenisi selittä-
mään sen, mi tä kuningas sanoi. Eikä yksikään suuri ja voimal-
linen kuningas ole koskaan vaat inut tämänkal ta is ta asiaa 
kenel täkään t ie täjäl tä , noidal ta tai kaldealaiselta. Sillä asia, jo ta 
kuningas vaatii, on vaikea, eikä ole ketään, joka voisi sen 
kuninkaal le esit tää, paitsi jumala t , joiden asuinsi ja ei ole 
ihmisten tykönä.» 

Silloin »kuningas suut tui ja julmistui kovin ja käski tappaa 
kaikki Baabelin viisaat». 

Daniel ja hänen toverinsa kuuluivat niihin, joita kuninkaan 
käskyä to teu t t amaan lähteneet henkivar t i ja t etsivät. Kuul tuaan, 
et tä käskyn m u k a a n heidätkin tapettaisi in, Daniel esitti »viisaan 
ja taitavan» kysymyksen »Arjokille, kuninkaan henkivart ioväen 
päällikölle»: »Miksi on kuningas an tanu t niin ankaran käskyn?» 
Arjok kertoi hänelle, et tä kuningas oli huolissaan harvinaisesta 
unes taan ja etteivät nekään pystyneet au t t amaan häntä , joihin 
hän oli siihen asti täysin luot tanut . Tämän kuul tuaan Daniel 
uskal tautui henkensä uhalla menemään kuninkaan eteen ja 
pyysi, e t tä hänelle suotaisiin aikaa, jo t ta hän voisi rukoilla 
Jumalaansa i lmaisemaan hänelle unen ja sen selityksen. 
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Tähän pyyntöön kuningas suostui . »Sitten Daniel meni 
koti insa ja ker toi asian tovereillensa Hananjal le , Miisaelille 
ja Asarjalle.» Yhdessä he etsivät viisautta valkeuden ja t iedon 
Lähteeltä. Heidän uskonsa oli vahva, sillä he olivat vakuut-
tuneet siitä, et tä Jumala oli ase t tanut heidät siihen, missä he 
olivat, ja e t tä he tekivät hänen työtään ja olivat täy t tämässä 
velvollisuuttaan. Ahdingon ja vaaran aikoina he olivat aina 
anoneet hänel tä johda tus ta ja varjelua, ja hän oli osoi t tautunut 
alati valmiiksi au t t amaan . Nöyrin mielin he jät täytyivät nyt 
m a a n Tuomar in huom a an rukoillen, että hän pelastaisi heidät 
täs tä erityisestä ahdingosta. Eivätkä he tu rhaan rukoil leetkaan. 
Jumala , jo ta he olivat kunnioi t taneet , kunnioi t t i nyt heitä. 
He r r an Henki oli heidän yllään, ja kuninkaan uni ja sen selitys 
»ilmoitettiin Danielille yöllisessä näyssä». 

Daniel kiitti heti Jumalaa saamas taan i lmoituksesta. »Olkoon 
Jumalan nimi kiitetty», hän huudaht i , »iankaikkisesta iankaikki-
seen, sillä hänen on viisaus ja voima. Hän muu t t aa a ja t ja 
hetket , hän syöksee kuninkaat vallasta ja koro t t aa kuninkaat 
valtaan, hän antaa viisaille viisauden ja taidollisille ymmär-
ryksen. H ä n pa l jas taa syvät ja salatut asiat, hän tietää, mi tä 
pimeydessä on, ja valkeus asuu hänen tykönänsä. Sinua, minun 
isieni Jumala , minä kii tän ja ylistän siitä, e t tä olet an tanut 
minulle viisauden ja voiman ja et tä nyt annoi t minun tietää, 
mitä me sinulta rukoi l imme. Sillä sinä annoit meidän tietää 
kuninkaan asian.» 

Väli t tömästi t ä m ä n jälkeen Daniel meni Ar jokin luo, jo ta 
kuningas oli käskenyt t appamaan Baabelin viisaat, ja sanoi: 
»Älä tapa Baabelin viisaita; vie minut kuninkaan eteen, niin 
minä i lmoitan kuninkaal le selityksen.» 

Siinä seisoi juutalainen pakkosi ir tolainen tyynenä ja hillittynä 
maai lman mah tav imman val takunnan yksinvalt iaan edessä. Jo 
alkusanoissaan hän kieltäytyi kohdal taan kaikesta kunnias ta 
ja ylisti Jumalaa kaiken viisauden lähteeksi. Kuninkaan huolek-
kaaseen kysymykseen: »Voitko sinä i lmoit taa minulle unen, 
jonka minä näin, ja sen selityksen?» hän vastasi: »Salaisuutta, 
jonka kuningas tah too tietää, eivät viisaat, noidat, t ie tä jä t 
eivätkä täht iensel i t tä jä t voi i lmoit taa kuninkaalle. Mut ta on 
Jumala taivaassa; hän pal jas taa salaisuudet ja i lmoit taa 
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kuningas Nebukadnessari l le , mi tä on tapahtuva aikojen lo-
pussa.» 

»Tämä on sinun unesi», Daniel julisti , »sinun pääsi näky, 
joka sinulla oli vuoteessasi. Kun sinä, kuningas, olit vuotees-
sasi, nousi mieleesi a ja tus , mi tä t ä m ä n jälkeen on tapahtuva; 
ja hän, joka pa l jas taa salaisuudet, i lmoitti sinulle, mi tä 
tapahtuva on. Ja t ämä salaisuus on pa l jas te t tu minulle, ei oman 
viisauteni voimasta, ikäänkuin minul la olisi sitä enemmän kuin 
kenelläkään muulla ihmisellä, vaan sentähden, et tä selitys 
i lmoitettaisiin kuninkaalle ja sinä saisit selville sydämesi 
a ja tukse t . 

»Sinä näit , kuningas, katso, oli iso kuvapatsas . Se kuvapatsas 
oli suuri , ja sen k i rkkaus oli ylenpaltt inen. Se seisoi s inun 
edessäsi, ja se oli hirvit tävä nähdä. Kuvan pää oli pa ras ta 
kultaa, sen r inta ja käsivarret hopeata , sen vatsa ja lanteet 
vaskea. Sen sääret olivat rautaa , sen jalat osaksi rautaa , osaksi 
savea. 

»Sinun sitä katsellessasi i r tautui kivilohkare — ei ihmiskäden 
voimasta — ja iski kuvapatsas ta jalkoihin, jo tka olivat r au taa 
ja savea, ja murskas i ne. Silloin muser tu iva t yhdellä haavaa 
rauta , savi, vaski, hopea ja kulta, ja niiden kävi kuin akanain 
kesäisillä puimatanterei l la : tuuli vei ne, eikä niistä löydetty 
jä lkeäkään. Mutta kivestä, joka oli kuvapatsaan murskannu t , 
tuli suuri vuori, ja se täytti koko maan.» 

»Tämä oli se uni», Daniel sanoi luottavaisesti , ja jokais ta 
yksi tyiskohtaakin hyvin ta rkkaavaisena kuunnellut kuningas 
tiesi, et tä juur i t ä m ä uni oli hän tä niin vaivannut. Niinpä hän 
oli mieleltään valmis suh tau tumaan suopeasti myös sen selityk-
seen. Kuningasten Kuningas oli nyt i lmoittava suuren to tuuden 
Babylonian hallitsijalle. Jumala ilmoittaisi, e t tä maa i lman 
val takunnat ovat hänen vallassaan ja et tä hänellä on valta 
koro t taa kuninkaat valtaan ja syöstä heidät vallasta. Mikäli 
mahdoll is ta , Nebukadnessar oli herä te t tävä t a j u a m a a n vastuul-
l isuutensa taivaalle. Hänelle pal jastet ta is i in tulevaisuuden 
tapahtumia , jo tka ulottuisivat a j a n loppuun asti. 

»Sinä, kuningas, olet kuningasten kuningas», Daniel jatkoi , 
»jolle taivaan Jumala on an tanu t vallan, voiman, väkevyyden 
ja kunnian ja jonka käteen hän on an tanut ihmiset, missä 
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ikinä heitä asuu, ja kedon eläimet ja taivaan linnut, aset taen 
sinut kaikkien niiden valtiaaksi: sinä olet se kul ta inen pää. 

»Mutta s inun jälkeesi nousee toinen val takunta, joka on 
halvempi kuin sinun; ja sitten ko lmas val takunta , joka on 
vaskea ja joka hallitsee kaikkea maata . 

»Ja nel jäs val takunta on tuleva, lu ja kuin rauta ; niinkuin 
rau ta muser taa ja särkee kaiken, ni inkuin rau ta murskaa , niin 
se on muser tava ja murskaava ne kaikki. 

»Ja et tä sinä näi t jalkain ja varvasten olevan osit tain saven-
vala jan savea, osit tain rautaa , se merki tsee, e t tä se on oleva 
ha jana inen val takunta; kuitenkin on siinä oleva raudan 
lu juut ta , ni inkuin sinä näit rau taa olevan saven seassa. Ja 
et tä ja lkojen varpaa t olivat osaksi rautaa , osaksi savea, se 
merkitsee, et tä osa sitä val takuntaa on oleva lu ja , osa sitä on 
oleva hauras . E t t ä sinä näit r au taa olevan saven seassa, se 
merkitsee, et tä vaikka ne sekaantuvat toisiinsa ihmissiemenellä, 
ne eivät yhdisty toinen toiseensa, ni inkuin ei r au takaan 
sekaannu saveen. 

»Mutta niiden kuningasten päivinä on taivaan Jumala 
pystyttävä val takunnan, joka on kuk i s tumaton iankaikkisesti 
ja jonka valtaa ei toiselle kansalle anneta . Se on muser tava 
kaikki ne m u u t va l takunnat ja tekevä niistä lopun, m u t t a se 
itse on pysyvä iankaikkisesti , ni inkuin sinä näit , e t tä kivi-
lohkare i r tautui vuoresta — ei ihmiskäden voimasta — ja 
murskas i raudan , vasken, saven, hopean ja kullan. Suur i Jumala 
on i lmoit tanut kuninkaalle, mitä t ämän jälkeen on tapahtuva. 
Ja uni on tosi ja sen selitys luotettava.» 

Kuningas oli vakuu t tunu t selityksen paikkansapitävyydestä, 
ja nöyrän kunnioi t tavast i hän »lankesi kasvoillensa ja kumar tu i 
maahan» sanoen: »Totisesti on teidän Jumalanne jumalien 
Jumala ja kuningasten he r ra ja se, joka pa l jas taa salaisuudet; 
sillä sinä olet voinut pa l jas taa t ämän salaisuuden.» 

Nebukadnessar peruu t t i viisaiden tuhoamiskäskyn. He saivat 
jäädä eloon, koska Daniel oli yhteydessä salaisuuksien Paljas-
ta jaan . Ja »kuningas korot t i Danielin ja antoi hänelle pa l jon 
suuria l ah jo ja ja asett i hänet koko Baabelin maakunnan 
herraksi ja kaikkien Baabelin viisaitten yl immäiseksi pää-
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mieheksi. Ja Danielin anomukses ta kuningas antoi Sadrakin , 
Meesakin ja Abednegon hoi toon Baabelin maakunnan hall innon. 
Mutta Daniel jäi kuninkaan hoviin.» 

Ihmiskunnan his tor ian a ikaki r jo issa kansojen kasvu sekä 
val takuntien nousu ja kukis tuminen näyttävät r i ippuvan 
ihmisen tahdos ta ja urhooll isuudesta . Tapahtumien kehityksen 
näyt tää suureksi osaksi määräävän hänen voimansa, kunnian-
h imonsa ja mieli johteensä. Mutta Jumalan sanassa verho on 
vedetty syr jään , ja me näemme ihmisten har ras tus ten , voiman 
ja in tohimojen takana ja yläpuolella a rmahtavan Jumalan , joka 
hi l jaa ja kärsivällisesti työskentelee oman suunni te lmansa 
mukaisest i . 

Apostoli Paavali selitti Ateenan viisaille tavat toman kauniist i 
ja hienosti, mikä ta rkoi tus Jumalal la on ollut luodessaan maan 
ja levittäessään eri rodut ja kansat sitä asu t tamaan. »Jumala, 
joka on tehnyt maai lman ja kaikki, mi tä siinä on», apostoli 
julisti, »on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta a sumaan 
kaikkea maanpi i r iä ja on säätänyt heille määrä ty t a j a t ja 
heidän asumisensa ra ja t , e t tä he etsisivät Jumalaa , jos ehkä 
voisivat hapuilemalla hänet löytää» (Ap.t. 17: 24—27). 

Jumala on sanonut selvästi, e t tä kuka vain haluaa, voi pääs tä 
»liiton siteeseen» (Hes. 20:37) . Luomisessa hänen tarkoi tuk-
sensa oli, e t tä maa t a asuttaisivat olennot, joiden olemassaolo 
koituisi s iunaukseksi heille itselleen ja toinen toiselleen sekä 
kunniaksi heidän Luojalleen. Kaikki jo tka tahtovat voivat 
lukeutua t ämän tarkoi tuksen piiriin. Heistä sanotaan: »Kansa, 
jonka minä olen itselleni valmistanut , on julistava minun 
kiitostani» (Jes. 43:21) . 

Laissaan Jumala on i lmaissut ne periaat teet , jotka ovat niin 
kansakunt ien kuin yksilöidenkin kaiken tosi hyvinvoinnin 
perus tana . Mooses julisti israelilaisille täs tä laista: »Se on oleva 
teidän viisautenne ja ymmärryksenne . — — Sillä ei ole se 
t u rha sana, joka ei koskisi teitä, vaan siinä on teidän elämänne» 
(5Moos . 4 :6 ; 32:47) . Siunaukset , jo i ta tässä vakuutetaan 
Israelille, luvataan samoilla ehdoilla ja samassa määr in jokai-
selle kansalle ja yksilölle koko ta ivaankannen alla. 

Sa to ja vuosia ennen t ie t tyjen kansakunt ien tuloa maa i lman 
näyt tämölle Kaikkitietävä loi katseensa halki aikakausien ja 
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ennusti maai lmanval to jen nousun ja kukis tumisen. Jumala 
julisti Nebukadnessari l le , että Babylonin val takunta tulisi 
kukis tumaan ja e t tä nousisi toinen val takunta , jolla samoin 
olisi koetusaikansa. Senkin loisto himmenisi , koska se ei 
ylistäisi oikeaa Jumalaa , ja kolmas val takunta tulisi sen tilalle. 
Tämäkin katoaisi, ja nel jäs , lu ja kuin rauta , alistaisi val taansa 
maai lman kansat . 

Jos Babylonian hall i ts i jat , tuon kaikista m a a n val takunnis ta 
r ikka imman valtiaat, olisivat aina vaeltaneet He r r an pelossa, 
heille olisi anne t tu viisautta ja voimaa, joka olisi s i tonut heidät 
häneen ja pi tänyt heidät vahvoina. Mutta he turvautuivat 
Jumalaan vain hädän ja ahdingon aikana. Saamat ta silloin apua 
omilta viisailtaan he etsivät sitä sellaisilta miehil tä kuin 
Danielilta — miehil tä, joiden he tiesivät kunnioi t tavan Jumalaa 
ja olevan hänen kunnioi t tamiaan. Näitä he pyysivät selvittä-
mään heille Kai tse lmuksen salaisuuksia, sillä vaikka ylpeän 
Babylonian hall i ts i jat olivat eri t täin älykkäitä, heidän rikko-
muksensa olivat loi tontaneet heidät niin kauas Jumalas ta , 
etteivät he voineet y m m ä r t ä ä tulevaisuutta koskevia i lmoituksia 
ja varoituksia, joi ta heille annetti in. 

Kansojen his tor iassa Jumalan sanan tu tk i j a saa katsella 
jumalall isen ennus tuksen kir ja imell is ta täyt tymystä. Babylonia 
ha jaan tu i ja lopulta kukis tui ja katosi pois, koska sen hall i tsi jat 
olivat menestyksen aikoina katsoneet olevansa Jumalas ta riip-
p u m a t t o m i a ja pi täneet val takuntansa lois tokkuut ta inhimil-
lisenä saavutuksena. Meedia-Persian val takuntaa kohtasi taivaan 
viha, koska Juma lan laki oli siellä pol je t tu maahan . Kansan 
enemmistö ei ollut an tanu t sydämessään mi tään si jaa H e r r a n 
pelolle, vaan sen keskuudessa rehott i jumala t tomuus , jumalan-
pilkka ja turmelus . Seuraavat val takunnat olivat vieläkin alhai-
sempia ja tu rmel tuneempia , ja niiden siveellinen arvo laski 
laskemistaan yhä mata lammaks i . 

Jokaisen maanpääl l isen hall i tsi jan valta on lähtöisin taivaasta, 
ja hänen menestyksensä r i ippuu siitä, miten hän käyt tää näin 
saamaansa valtaa. Jumalal l inen Tarkkai l i ja sanoo jokaiselle: 
»Minä vyötän sinut, vaikka sinä et minua tunne» (Jes. 45 :5) . 
Ja jokaiselle sopivat e lämänohjeeksi Nebukadnessari l le muinoin 
lausutut sanat : »Kirvoita synnit i tsestäsi almuilla ja pahat 
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tekosi vaivaisia a rmahtamal la ; ehkäpä silloin onnesi kestäisi» 
(Dan. 4: 24). 

Näiden asioiden ymmär täminen — sen ymmär täminen , et tä 
»vanhurskaus kansan korot taa», et tä »vanhurskaudesta valta-
istuin vahvistuu» ja että »laupeus [s i tä] tukee» sekä näiden 
per iaat te iden t a juaminen käytäntöön sovellettuina hänen 
voimansa ilmennyksissä, joka »syöksee kuninkaat vallasta ja 
koro t taa kuninkaat valtaan» — tämä on historian f i losofian 
ymmär t ämis t ä (Sanani. 14: 34; 16: 12; 20: 28; Dan. 2: 21). 

Tämä on selvästi esi tet tynä a inoastaan Jumalan sanassa. Se 
osoit taa, ettei kansakunt ien sen enempää kuin yksilöidenkään 
voima ole niissä t i laisuuksissa tai edellytyksissä, jo tka näyt tävät 
tekevän ne voi t tamattomiksi , eikä se piile niiden kehutussa 
suuruudessa , vaan se r i ippuu kokonaan siitä, missä määr in ja 
kuinka uskollisesti ne toteut tavat Jumalan tarkoi tusta . 
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TULINEN 
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Uni suures ta kuvapatsaas ta , jossa Nebukadnessar sai katsella 
a j an loppuun asti ulot tuvia tapahtumia , oli näytet ty hänelle, 
jo t ta hän ymmär tä i s i oman tehtävänsä maai lman his tor iassa 
ja oman val takuntansa suhteen Jumalan val takuntaan. Unen 
selit tämisen yhteydessä hänelle oli selvästi opetet tu, et tä Jumala 
tulisi pe rus t amaan iankaikkisen val takuntansa. »Mutta niiden 
kuningasten päivinä», oli Daniel jul is tanut , »on taivaan Jumala 
pystyttävä val takunnan, joka on kuk i s tumaton iankaikkisesti 
ja jonka valtaa ei toiselle kansalle anneta . Se on muser tava 
kaikki ne m u u t va l takunnat ja tekevä niistä lopun, mu t t a se 

itse on pysyvä iankaikkisesti . Ja uni on tosi ja sen selitys 
luotettava» (Dan. 2: 44,45). 

Kuningas oli tunnus tanu t Jumalan voiman ja sanonut 
Danielille: »Totisesti on teidän Jumalanne jumalien Jumala , 
— — joka pa l jas taa salaisuudet» ( jae 47). Jonkin aikaa 
Nebukadnessar pelkäsikin Jumalaa, m u t t a hänen sydämensä ei 
ollut vielä puhdis tunut maailmall isesta kunnianhimos ta ja 
i t sekorotuksen halusta . H ä n ylpeili hal l intonsa menestyksestä . 
Ajan mi t t aan hän lakkasi kunnioi t tamasta Jumalaa ja ryhtyi 
jälleen pa lvomaan epäjumal iaan ent is tä innokkaammin ja 
ki ihkeämmin. 

Sanat : »Sinä olet se kultainen pää», olivat vaikuttaneet 
syvästi kuninkaan mieleen ( jae 38)/ Hänen val takuntansa viisaat 
käyttivät hyväkseen tä tä sekä hänen pa luu taan epä jumala in 
palvontaan ja ehdott ivat , et tä hän pystyttäisi samanlaisen 
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kuvapatsaan kuin oli nähnyt unessaan ja asettaisi sen näytteille. 
Näin kaikki saisivat katsella sen kul tais ta päätä , jonka oli 
selitetty esi t tävän hänen val takuntaansa . 

Mielissään täs tä imartelevasta ehdotukses ta kuningas pää t t i 
to teut taa sen ja tehdä enemmänkin . Hän ei valmistaisi kuva-
pa tsas taan vain näkemänsä mallin mukaiseksi vaan tekisi siitä 
a lkuperäis tä komeamman . Hänen pa tsaansa ei arvol taan 
läskisikään pääs tä jalkoihin mentäessä vaan olisi kokonaan 
kullasta. Näin se kaut taa l taan kuvaisi Babyloniaa ikuisena, 
kuk i s tumat tomana , kaikkivalt iaana val takuntana, joka muser-
taisi kaikki m u u t val takunnat ja pysyisi itse iankaikkisesti . 

Ajatus ikuisesti kestävän va l takunnan ja hal l i ts i jasuvun 
perus tamises ta houkuttel i hyvin vahvasti tuota mahtavaa kunin-
gasta, jonka asemaht ia m a a n kansakunna t eivät kyenneet 
vas tus tamaan. Poh ja t t oman kunnianhimonsa ja i t sekkään 
ylpeytensä kannus tamana hän ryhtyi innokkaast i neuvottele-
m a a n viisaittensa kanssa hankkeen toteut tamisesta . Kuningas 
ja hänen valtakunnall iset neuvonanta jansa unoht ivat kaitsel-
muksen ihmeellisen johda tuksen suur ta kuvapatsas ta esi t tävän 
unen yhteydessä. He unoht ivat sen, mi ten Israelin Jumala oli 
palveli jansa Danielin välityksellä selit tänyt kuvapatsaan merki-
tyksen ja mi ten t ämän selityksen ansiosta val takunnan viisaat 
olivat säästyneet häpeälliseltä kuolemalta . He unohtivat kaiken 
m u u n paitsi oman halunsa lu j i t taa omaa valtaansa ja her ruut -
taan. Niinpä he päät t ivät kaikin mahdoll isin keinoin pyrkiä 
ko ro t t amaan Babyloniaa yl immäksi maailmanvallaksi , jolle 
kaikki olisivat alamaisia. 

Se vertauskuvall inen esitys, jolla Jumala oli i lmaissut kunin-
kaalle ja kansalle ta rkoi tuksensa m a a n kansakunt ien suhteen, 
halutt i in nyt muu t t aa l isäämään inhimillisen vallan loistoa. 
Danielin selitys aiottiin hylätä ja unohtaa , to tuut ta tulki ta ja 
soveltaa väärin. Sitä ver tauskuvaa, jonka taivas oli laat inut 
i lmoi t tamaan ihmisille tä rkei tä tulevia tapahtumia , käytettäisi in 
nyt es tämään sen tiedon leviämistä, jo ta Jumala halusi antaa 
maailmalle. Saa tana käytti hyväkseen näi tä kunnianhimois ten 
ihmisten hankkei ta saadakseen siten estetyksi jumalal l isen 
tarkoi tuksen ihmiskunnan suhteen. Ihmis ten vihollinen tiesi, 
e t tä valheella sekoi t tamaton to tuus on valtava pelastava voima, 
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joka kuitenkin ihmisten käy t tämänä oman minän korotta-
miseen ja omien pyyteiden edistämiseen tulee pahaa palvele-
vaksi voimaksi. 

Runsaan aar te is tonsa varoilla Nebukadnessar teetti suuren 
kultaisen kuvapatsaan . Se oli u lkomuodol taan samanlainen 
kuin unessa nähty pa tsas ja poikkesi siitä vain ainekoostumuk-
seltaan. Niin to t tunei ta kuin kaldealaiset olivatkin jumaluuk-
siensa mahtavi in kuviin, he eivät olleet koskaan aikaisemmin 
valmistaneet mi tään niin majes tee t t i sen kunnioi tus ta herä t tävää 
kuin oli t ä m ä häikäisevä kuvapatsas , »jonka korkeus oli kuusi-
kymmentä kyynärää ja leveys kuusi kyynärää». Eikä ole 
lainkaan ihmeteltävää, et tä maassa, missä kaikkialla palvottiin 
epäjumalia , t ämä upea ja a rvaamat toman kallis kuvapatsas 
vihittäisiin palvottavaksi , kun se sijoitett i in Duuran lakeudelle 
edus tamaan Babylonin loistoa, suuruu t ta ja valtaa. Tätä varten 
suoritet t i in tarpeell iset valmistelut ja annet t i in käsky, että 
pa tsaan vihkiäispäivänä kaikkien tuli kumar tamal la kuvapat-
sasta osoit taa olevansa ehdot toman uskollisia Babylonin 
vallalle. 

Määrätyn päivän tul tua olivat Duuran lakeudella edustet tuina 
kaikki »kansat, sukukunna t ja kielet». Kuninkaan käskyä 
totellen nämä kaikki soi t tomerkin kuullessaan »lankesivat 
maahan ja k u m a r t a e n rukoilivat kul tais ta kuvapatsasta». Tuona 
vaiheikkaana päivänä pimeyden vallat näytt ivät saavan merkit-
tävän r iemuvoiton; oli hyviä toiveita siitä, et tä kultaisen kuva-
patsaan kumar t aminen liittyisi pysyväisesti niihin vakiintu-
neisiin epä jumalanpalvonnan muotoihin, jo tka maassa tunnus-
tett i in valtion uskonnoksi . Saatana toivoi siten saavansa 
estetyksi sen suunni te lman, jolla Jumala toivoi Israelin maan-
pakolaisuuden koi tuvan siunaukseksi kaikille pakanakansoil le . 

Mut ta Jumala sääti toisin. Eivät kaikki notkis taneet polviaan 
tuon inhimillistä valtaa edustavan epä jumalankuvan edessä. 
Patsas ta palvovan väenpal jouden keskellä oli kolme miestä, 
jo tka päät t ivät lujast i , olla siten häpäisemät tä taivaan Jumalaa . 
Heidän Jumalansa oli kuningasten Kuningas ja her ra in Herra , 
eivätkä he kumar ta i s i ke tään muuta . 

Voiton hurmiossaan juhlivalle Nebukadnessar i l le tuoti in sana, 
että hänen a lamais tensa joukossa oli muutamia , jo tka uskalsi-
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vat olla to t te lemat ta hänen käskyään. Erää t viisaista olivat 
kateellisia Danielin uskollisten tovereiden osaksi tulleesta 
kunnias ta ja kertoivat nyt kuninkaalle, miten räikeästi nämä 
olivat loukanneet hänen toivomuksiaan. »Kuningas eläköön 
iankaikkisesti!» he huudaht ivat . »On juutalaisia miehiä, joiden 
hoitoon sinä olet an tanut Baabelin maakunnan hall innon, 
Sadrak, Meesak ja Abednego: nämä miehet eivät välitä sinun 
käskystäsi , kuningas; he eivät palvele s inun jumaliasi eivätkä 
kumar t aen rukoile kultais ta kuvapatsas ta , jonka sinä olet 
pystyttänyt.» 

Kuningas käski tuoda miehet eteensä. »Aivanko tahal lanne 
te», hän kysyi, »ette tahdo palvella minun jumalaani ettekä 
kumar t aen rukoilla kultais ta kuvapatsas ta , jonka minä olen 
pystyttänyt?» Hän koetti uhkauks in houkutel la heitä t ekemään 
samoin kuin koko m u u kansakin. Hän viittasi tuliseen pätsi in 
ja muis tu t t i heille, mikä rangais tus odottaisi heitä, jos he 
i tsepintaisesti kieltäytyisivät to t te lemasta hänen tahtoaan. 
Mutta heprealaiset todistivat lu jas t i uskol l isuudestaan taivaan 
Jumalal le ja sanoivat uskovansa, et tä hän kyllä pystyisi pelas-
t amaan heidät . Kuvapatsaan kumar tamisen ymmärs ivät kaikki 
merki tsevän jumalall is ta palvontaa, ja sellaisen kunnian he 
saattoivat osoit taa vain Jumalalle. 

Heprealais ten seistessä siinä kuninkaan edessä t ä m ä oli 
vakuut tunu t siitä, että heillä oli jo takin sellaista, mi tä hänen 
val takuntansa muilla viisailla ei ollut. He olivat suori t taneet 
tunnollisesti kaikki tehtävänsä. Siksi hän antaisi heille vielä 
yhden ti laisuuden. Jos he vain ilmaisisivat haluavansa kumar-
taen palvoa kuvapatsas ta yhdessä m u u n väen kanssa, ei heillä 
olisi mi tään hätää . »Mutta ellette kumarra» , hän lisäsi, »niin 
teidät heti paikalla hei tetään tuliseen pätsiin.» Sitten hän 
kohot t i kätensä uhkaavast i ylöspäin ja kysyi: »Ja kuka on se 
jumala , joka pelastaa teidät minun kädestäni?» 

Kuninkaan uhkaukset olivat turhia . H ä n ei voinut saada näi tä 
miehiä luopumaan uskol l isuudestaan kaikkeuden Hallitsijalle. 
Is iensä his tor ias ta he olivat oppineet, et tä to t te lemat tomuus 
Jumalaa kohtaan johtaa häpeään, per ikatoon ja kuolemaan ja 
et tä He r r an pelko on viisauden alku ja kaiken tosi menestyksen 
perus tus . He katselivat tyynesti päts iä ja sanoivat: »Nebukad-
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nessar! Ei ole tarpeell is ta meidän vas ta ta sinulle tähän sanaa-
kaan. Jos niin käy [ jos t ä m ä on sinun ra tkaisus i ] , voi meidän 
Juma lamme kyllä pelas taa meidät tulisesta päts is tä , ja hän 
pelastaa myös s inun kädestäsi , kuningas.» Heidän uskonsa 
vahvistui sitä mukaa kuin he julistivat, et tä heidän vapautta-
misensa tuottaisi kunniaa Jumalalle, ja vahvassa uskossaan 
häneen he lisäsivät: »Ja vaikka ei pelastaisikaan, niin t iedä se, 
kuningas, et tä me emme palvele s inun jumaliasi emmekä 
kumar taen rukoile kul tais ta kuvapatsas ta , jonka sinä olet 
pystyttänyt.» 

Kuningas vihastui s i lmit tömästi . Hän »tuli k iukkua täyteen 
Sadrakia, Meesakia ja Abednegoa kohtaan ja hänen hahmonsa 
muuttui». Hän käski kuumentaa päts in sei tsemän ker taa kuu-
memmaks i kuin tavallisesti ja käski väkevien sotureidensa sitoa 
Israelin Jumalan palvelijat lopullista teloitusta varten. 

»Silloin nä mä sidotti in vaippoineen, takkeineen, päähineineen 
ja muine vaatteineen ja heitettiin tuliseen pätsi in. Koska nyt 
kuninkaan sana oli niin ankara ja päts i niin kovin kuumen-
nettu, tappoi tulen liekki ne miehet, jo tka veivät ylös Sadrakin, 
Meesakin ja Abednegon.» 

Mutta Her ra ei unoh tanu t omiaan. Kun hänen todis ta jansa 
heitettiin pätsiin, Vapah ta ja ilmestyi heille henkilökohtaisesti , 
ja yhdessä he astelivat liekkien keskellä. Kuumuuden ja kyl-
myyden Valtiaan läsnäollessa liekit menet t ivät kulut tavan 
voimansa. 

Kuningas katseli tä tä val taistuimeltaan ja odot t i näkevänsä 
häntä uhmanneiden miesten tuhoutuvan täydellisesti. Mutta 
hänen voitonriemuiset tunteensa vaihtuivat äkkiä. Lähellä 
seisoneet ylimykset näkivät , miten hän kalpeana kohot tautu i 
valtaistuimeltaan ja katsoi kiinteästi noihin leimuaviin liekkei-. 
hin. Hämmäs tyneenä kuningas käännäht i ruht inaihinsa päin ja 
kysyi: »Emmekö hei t täneet kolme miestä s idot tuina tuleen? 

Katso, minä näen nel jä miestä kävelevän vapaina tulessa, 
eivätkä he ole vahingoit tuneet , ja nel jäs on näöl tänsä ni inkuin 
jumalan poika.» 

Mistä tuo pakanakuningas tiesi, mil tä Jumalan Poika näytti? 
Heprealaiset vangit, jo tka olivat päässeet Babylonissa luotta-
musvirkoihin, olivat elämällään ja luonteellaan edustaneet 
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hänelle to tuut ta . Kun heiltä oli kyselty heidän uskonsa perus-
teita, he olivat epäröimät tä selostaneet niitä. Selvästi ja yksin-
kertaisest i he olivat esit täneet vanhurskauden per iaat te i ta ja 
opettaneet siten ympäri l lään oleville sen Jumalan tun temusta , 
jo ta he palvelivat. He olivat ker toneet Kris tuksesta , tulevasta 
Lunas ta jas ta , ja niin kuningas saat toi todeta nel jännen olennon 
tuolla tulen keskellä Jumalan Pojan muotoiseksi . 

Nyt Nebukadnessar , oman suuruu tensa ja arvokkuutensa 
unohtaen, laskeutui valtaistuimeltaan, meni päts in aukolle ja 
huusi: »Te korke imman Jumalan palvelijat , as tukaa ulos ja 
tulkaa tänne.» 

Silloin Sadrak, Meesak ja Abednego astuivat ulos suuren 
väki joukon eteen ja näyttivät, etteivät olleet vahingoit tuneet . 
Heidän Vapahta jansa oli läsnäolollaan var je l lut heitä kaikelta 
vahingolta, ja vain heidän siteensä olivat palaneet. »Satraapit , 
maaher ra t , käskynhal t i ja t ja kuninkaan hall i tusmiehet kokoon-
tuivat ja näkivät, ettei tuli ollut voinut mi tään näiden miesten 
ruumiille, etteivät heidän päänsä hiukset olleet kärventyneet 
eivätkä heidän vaatteensa vioittuneet; eikä heissä tun tunu t 
tulen käryä.» 

Kukaan ei muis tanut kul tais ta kuvapatsas ta , joka niin 
komeast i oli pystytetty. Elävän Jumalan läsnäollessa ihmiset 
pelkäsivät ja vapisivat. »Kiitetty olkoon Sadrakin, Meesakin ja 
Abednegon Jumala», oli nöyryytetyn kuninkaan pakko tunnus-
taa, »joka lähetti enkelinsä ja pelasti palveli jansa, jo tka häneen 
turvasivat eivätkä totelleet kuninkaan käskyä, vaan antoivat 
ruumi insa alttiiksi, ennemmin kuin palvelivat ja kumar t aen 
rukoilivat muu ta jumalaa kuin omaa Jumalaansa.» 

Sen päivän t apah tumat saivat Nebukadnessar in an t amaan 
käskyn, »että jokainen, olkoon hän mi tä kansaa, kansakuntaa 
ja kieltä tahansa , joka puhuu pi lkaten Sadrakin, Meesakin ja 
Abednegon Jumalas ta , haka t takoon kappaleiksi, ja hänen 
talonsa tehtäköön soraläjäksi». »Sillä ei ole muu ta jumalaa», 
hän perustel i käskyään, »joka niin voi pelastaa kuin tämä.» 

Tällaisella puheella Babylonian kuningas koetti t iedot taa 
kaikille m a a n kansoille vakaumus taan siitä, et tä heprealais ten 
Jumalan va l tasuuruus ansaitsi kaikkien pa rhaan palvonnan. 
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J u m a l a a miel lyt t i se, e t tä kun ingas nä in koe t t i oso i t taa hänel le 
kunn io i tu s t aan ja levi t tää t ie toa kuninkaa l l i ses ta a lamaisuuden-
t u n n u s t u k s e s t a a n va l t akun tansa kaikki in osiin. 

K u n i n k a a n sopi kyllä t ehdä ju lk inen t u n n u s t u s j a koe t t aa 
yl istää ta ivaan J u m a l a a yli ka ikkien m u i d e n jumal ien . Mut ta 
pyrk iessään p a k o t t a m a a n alaisiaan t e k e m ä ä n samanla i sen 
t u n n u s t u k s e n j a o so i t t amaan samanla i s t a kunn io i tu s t a Nebu-
kadnes sa r ylitti o ikeu tensa maal l i sena ha l l i t s i jana . Hänel lä e i 
ollut sen e n e m p ä ä o ikeut ta , ei hal l innol l is ta eikä siveellistä, 
u h a t a ihmis iä kuolemal la , elleivät n ä m ä palvoneet J u m a l a a , 
ku in hänel lä oli ol lut käskeä h e i t t ä m ä ä n tuleen ne, j o tka 
kiel täytyivät k u m a r t a m a s t a kul ta i s ta kuvapa t sa s t a . J u m a l a e i 
koskaan p a k o t a ihmis tä to t t e lemaan . H ä n an t aa ka ikkien 
vapaas t i vali ta, ke tä t ah tova t palvella. 

Vapau t t ama l l a uskol l ise t pa lvel i jansa H e r r a i lmaisi , e t tä h ä n 
puo lus t aa s o r r e t t u j a j a nuhte lee ka ikkea maal l i s ta val taa , j oka 
kapinoi ta ivaan a rvoval taa vas taan . N u o ko lme heprea la i s ta 
jul is t ivat k o k o Babylonian va l takunnal le u skovansa häneen , 
jo ta he palvoivat . He luot t ivat Juma laan . Koe tuksensa he tkenä 
he muis t iva t lupauksen : »Jos vet ten läpi ku l je t , olen m i n ä 
s inun kanssas i , j o s v i r to j en läpi, eivät ne s inua upo ta ; jo s 
tu len läpi käyt , e t s inä kärvenny, eikä l iekki s inua pol ta» 
(Jes. 4 3 : 2 ) . Ihmeel l isel lä tavalla oli he idän u s k o n s a elävään 
Sanaan tu l lu t a rvos te tuks i ka ikkien nähden . Uut ise t he idän 
ihmeell isestä pe l a s tukses t aan levisivät mon i in ma ih in ni iden 
eri k a n s o j e n edus t a j i en ke r tomina , j o tka N e b u k a d n e s s a r oli 
k u t s u n u t k u v a p a t s a a n vihkiäisiin. J u m a l a n las ten uskol l i suus 
joh t i siihen, e t tä ka ikki m a a kunnio i t t i hän tä . 

Vo imme saada t ä rke i t ä ope tuks ia sii tä, m i t ä heprea la ise t 
nuoruka i se t jou tu iva t k o k e m a a n D u u r a n lakeudel la . T ä n ä 
me idän a i k a n a m m e jou tuva t mone t J u m a l a n palvel i ja t , va ikka 
eivät t iedä t ehneensä m i t ä ä n väärää , k o k e m a a n nöyryytys tä j a 
huonoa koh te lua ni iden tahol ta , j o t k a s a a t a n a n y l ly t täminä 
ovat ka t euden ja uskonnol l i sen k i ihkon vallassa. I hmis t en viha 
tulee k o h d i s t u m a a n vars ink in niihin, j o tka pyhi t tävä t ne l j ännen 
käskyn* sapa t t ia , ja lopul ta näille lange te taan yleismaailmalli-
sella käskyl lä k u o l e m a n t u o m i o . 

* Lepopäiväkäsky on Raamatun mukaan neljäs kymmenestä käskystä (suom.). 
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Jumalan kansal ta vaaditaan edessä olevan ahdingon aikana 
j ä rkkymätön tä uskoa. Hänen lastensa täytyy ilmoittaa, e t tä hän 
on heidän ainoa palvonnan kohteensa ja et tä he ovat valmiit 
u h r a a m a a n henkensäkin mie luummin kuin myöntymään vähää-
kään väärään palvontaan. Iankaikkisen Jumalan sanan rinnalla 
ei syntisten, rajal l is ten ihmisten käskyillä ole sydämestään 
uskolliselle mi tään merki tystä . H ä n tottelee to tuut ta vankeuden, 
maas taka rko tuksen tai kuoleman uhallakin. 

Kuten Sadrakin , Meesakin ja Abednegon päivinä H e r r a on 
maan his tor ian loppukautenakin voimallisesti aut tava niitä, 
jo tka puolustavat vakaast i oikeutta. Hän joka asteli heprea-
laisten nuorukais ten kanssa tulisessa pätsissä, on oleva seuraa-
j iensa mukana , missä he si t ten ovatkin. Hänen pysyvä läsnä-
olonsa tulee lohdut tamaan ja yl läpi tämään heitä. Ahdistuksen 
keskellä — jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka kuin kanso ja 
on ollut — hänen vali t tunsa tulevat pysymään jä rkkymät töminä . 
Saa tana ei kaikkine pahuuden joukkoineenkaan voi tuho ta 
heikointakaan Jumalan pyhistä. Väkevät enkelit suojelevat 
heitä, ja Her ra on ilmaiseva i tsensä heille »jumalien Jumalana», 
joka kykenee täydellisesti pe las tamaan ne, jo tka luottavat 
häneen. 

[512—513] 353 



43. 

TOSI 
SUURUUS 

Vaikka Nebukadnessar kohotett i in maallisen kunnian huipulle 
ja pyhä Ki r j ak in antoi hänelle »kuninkait ten kuninkaan» arvon 
(Hes. 26 :7) , hän kui tenkin ajoi t ta in myönsi va l takuntansa 
mahtavuuden ja hal l intonsa loiston johtuvan H e r r a n suosiosta. 
Näin oli käynyt hänen nähtyään unen suures ta kuvapatsaas ta . 
Tämä näky oli va ikut tanut häneen syvästi samoin kuin a j a tu s 
siitä, et tä Babylonian val takunta, niin maai lmanval ta kuin se 
olikin, lopulta kukistuisi ja toiset val takunnat pääsisivät 
valtaan, kunnes kaikkien mais ten val tojen tilalle taivaan Jumala 
viimein pystyttäisi ikuisesti kuk i s tumat toman val takuntansa. 

Myöhemmin Nebukadnessar menet t i ja lon käsi tyksensä 
Jumalan kanso ja koskevasta tarkoi tuksesta . Mut ta kun hänen 
ylpeyttään jälleen nöyryytett i in kansan nähden Duuran lakeu-
della, hän tunnus t i taas Jumalan , »jonka hall i tus on iankaikki-
nen hall i tus ja jonka val takunta pysyy suvusta sukuun». Vaikka 
hän olikin syntyperäl tään ja kasvatuksel taan epä jumala in 
palvelija ja niitä palvovan kansan joh ta ja , hänellä oli kui tenkin 
luontainen käsitys oikeudesta ja oikeasta. Jumala saattoi 
käyt tää hän tä välikappaleenaan ranka isemaan kapinallisia ja 
to teu t tamaan jumalall isia suunnitelmiaan. Nebukadnessar sai 
vuosikausien kärsivällisen ja vaivalloisen työn jälkeen kukis taa 
Tyyron; Egypti joutu i hänen voitollisten joukkojensa saaliiksi, 
ja sitä mukaa kuin hän liitti Babylonian alueeseen kansakunnan 
toisensa jälkeen, hänen maineensa kasvoi, kunnes hän tä pidet-
tiin a ikakautensa suur impana hall i tsi jana. 
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Niinpä ei olekaan ihmeteltävää, et tä tuo kunnianhimoinen ja 
ylpeä yksinvaltias tuli menestyneenä kiusatuksi po ikkeamaan 
nöyryyden polulta, joka yksin johtaa tosi suuruuteen. Valloitus-
sotiensa väliaikoina hän kiinnitt i pa l jon huomiota pääkaupun-
kinsa vahvistamiseen ja kaunis tamiseen, kunnes Babylonin 
kaupungis ta tuli hänen va l takuntansa loistava keskus, »kultai-
nen kaupunki», »jota ylisti kaikki maa». Intohimoisena raken-
t a j ana hänen onnistuikin tehdä Babylon yhdeksi maa i lman 
ihmeistä, ja t ämä hiveli hänen ylpeyttään, niin että hän oli 
lopulta menet tämäisi l lään maineensa viisaana hall i tsi jana, jo ta 
Jumala saat toi ja tkuvast i käyt tää välikappaleenaan toteutta-
m a a n jumalal l is ta ta rkoi tus taan . 

Armossaan Jumala antoi kuninkaalle toisen unen varoitta-
m a a n hän tä vaaras ta ja siitä ansasta , joka oli viritetty hänen 
tuhokseen. Yöllisessä näyssä Nebukadnessar sai katsella suur ta 
puuta , joka kasvoi keskellä maata ; sen latva hipoi taivaita, 
ja sen oksat kurot tu ivat m a a n ääri in. Vuoril ta ja kukkuloi l ta 
riensi e läinlaumoja nau t t imaan sen var jos ta , ja taivaan l innut 
rakensivat pesänsä sen oksille. »Sen lehvät olivat kauniit ja sen 

hedelmät suure t , ja siinä oli ravintoa kaikille. Ja kaikki 
liha sai siitä ravintonsa.» 

Katsellessaan tuota korkeaa puuta kuningas näki, miten 
»pyhä enkeli» lähestyi sitä ja huusi voimakkaast i : 

»Hakatkaa puu poikki ja kars ikaa sen oksat , r i ipikää sen 
lehvät ja ha jo t t akaa sen hedelmät . Paetkoot eläimet sen alta 
ja l innut sen oksilta. Mut ta sen kanto juur ineen j ä t t äkää 
maahan , rauta- ja vaskikahleissa kedon ruohikkoon. Taivaan 
kasteesta hän kas tukoon, ja niinkuin eläinten olkoon hänen 
osansa maan ruoho. Hänen sydämensä muute taan , niin ettei se 
ole ihmisen sydän, ja hänelle annetaan eläimen sydän. Ja niin 
kulukoon hänel tä sei tsemän aikaa. Tämä on säädetty enkelien 
päätöksellä, ja niin ovat täs tä asiasta pyhät sanoneet, e t tä elävät 
tietäisivät Korke imman hallitsevan ihmisten val takuntaa ja 
antavan sen, kenelle hän tahtoo, ja aset tavan sen päämieheksi 
ihmisistä halvimman.» 

Kovin huolissaan unesta , joka ilmeisesti ennusti vastoin-
käymisiä, kuningas kutsu t t i eteensä »tietäjät , noidat, kaldea-
laiset ja täht iensel i t tä jät» ja ker toi sen heille. Mutta vaikka 
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uni oli hyvin selväpiirteinen, ei viisaista yksikään kyennyt 
sel i t tämään sitä. 

Vielä uudelleen oli tässä epä jumal ia palvovassa kansakun-
nassa tul tava todistetuksi , että vain ne, jo tka rakastavat ja 
pelkäävät Jumalaa , voivat ymmär t ää taivaan val takunnan 
salaisuuksia. Hädissään kuningas lähetti nou tamaan palveli-
jansa Danielin, jo ta arvostet t i in kunnoll isena, uskollisena ja 
ver ra t toman viisaana miehenä. 

Danielin tu l tua ku t su t tuna kuninkaan eteen t ä m ä sanoi: 
»Beltsassar, sinä t ie tä jä in päämies, jossa minä t iedän olevan 
pyhien jumal ien hengen ja jolle mikään salaisuus ei ole liian 
vaikea! Sano, mi tä olivat ne näyt, jo tka minä unessani näin, 
ja mikä on sen selitys.» Ker ro t tuaan unen Nebukadnessar 
lisäsi: »Beltsassar, sano sen selitys, koska ei yksikään minun 
val takuntani viisaista voi minulle i lmoit taa sen selitystä. Mutta 
sinä sen voit, sillä sinussa on pyhien jumalien henki.» 

Danielille unen merki tys oli selvä, ja sen sisältö säpsähdyt t i 
häntä . Hän »hämmästyi hetkeksi, ja hänen a ja tuksensa peljäs-
tyttivät häntä». Huomatessaan Danielin epäröinnin ja huolek-
kuuden kuningas ilmaisi myötä tuntonsa palvelijalleen. »Beltsas-
sar», hän sanoi, »älköön uni ja sen selitys sinua peljästyttäkö.» 

»Herrani», vastasi Daniel, »koskekoon uni s inun vihollisiasi 
ja sen selitys s inun vastustajiasi .» Daniel käsi t t i saaneensa 
Jumalal ta vakavaksi tehtäväkseen sen tuomion i lmoit tamisen 
Nebukadnessari l le , jonka t ämä tulisi saamaan ylpeytensä ja 
ylimielisyytensä vuoksi. Danielin oli tulki t tava uni kuninkaalle 
ymmärre t täväks i . Vaikka sen kauhis tava sisältö saikin hänet 
hämmästykses tä mykistyen epäröimään, hänen täytyi kui tenkin 
esit tää to tuus , olkoon siitä hänelle itselleen mi tä seurauksia 
tahansa. 

Sitten Daniel i lmoitti Kaikkivaltiaan päätöksen. »Puu, jonka 
sinä näit», hän sanoi, »ja joka kasvoi ja vahvistui, niin et tä sen 
latva ulot tui taivaaseen ja se näkyi kaikkeen maahan , jonka 
lehvät olivat kaunii t ja hedelmät suuret ja jossa oli ravintoa 
kaikille, jonka alla kedon eläimet asuivat ja jonka oksilla 
taivaan l innut oleskelivat, — se puu olet sinä, kuningas, joka 
olet kasvanut ja vahvistunut; sinun suuruutes i on kasvanut ja 
u lot tuu taivaaseen ja s inun valtasi m a a n ääri in. 
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»Ja että kuningas näki pyhän enkelin astuvan alas taivaasta 
ja sanovan: 'Hakatkaa puu poikki ja tu rmelkaa se, m u t t a 
j ä t t äkää sen kanto juur ineen maahan , rauta- ja vaskikahleissa 
kedon ruohikkoon; taivaan kasteesta hän kastukoon, ja niin-
kuin kedon eläinten olkoon hänen osansa, kunnes hänel tä on 
kulunut sei tsemän aikaa', sen selitys, oi kuningas, ja Ylimmäi-
sen päätös , joka on kohdannut minun herraani , kuningasta, on 
t ämä: Sinut a je taan pois ihmisten seasta, ja kedon eläinten 
par issa on sinun asuinpaikkasi oleva; sinä joudut syömään 
ruohoa niinkuin raavaat , ja sinä olet kastuva taivaan kasteesta; 
ja niin on sinulta kuluva sei tsemän aikaa, kunnes tulet tunte-
maan , et tä Korkein hallitsee ihmisten val takuntaa ja an taa sen, 
kenelle hän tahtoo. Mutta et tä käsket t i in jä t tää maahan puun 
kanto juur ineen, se tietää, et tä s inun val takuntasi pysytetään 
sinulla, ja sinä saat sen, niin pian kuin tulet tun temaan, e t tä 
valta on taivaan.» 

Selitettyään unen tunnollisesti Daniel pyysi har taas t i ylpeää 
hall i tsi jaa ka tumaan ja kään tymään Jumalan puoleen voidak-
seen oikealla menettelyllään välttyä uhkaaval ta onnet tomuu-
delta. »Sentähden, kuningas», kehott i profeet ta , »kelvatkoon 
sinulle minun neuvoni: kirvoita synnit i tsestäsi almuilla ja 
pahat tekosi vaivaisia a rmahtamal la ; ehkäpä silloin onnesi 
kestäisi.» 

Jonkin aikaa Nebukadnessar tunsi profee tan varoi tuksen ja 
neuvon voimakkaan vaikutuksen, m u t t a ellei Jumalan a rmo 
pääse m u u t t a m a a n sydäntä, häipyvät Pyhän Hengen herä t tee t 
siitä piankin pois. Kuningas ei vielä ollut päässyt eroon 
naut innonhalus taan ja kunnianhimostaan , ja myöhemmin nämä 
piirteet jälleen vahvistuivat hänessä. Nebukadnessar ei välit-
tänyt yhtään niin armoll isest i annetuis ta opetuksis ta eikä 
aikaisempien kokemustensa varoi tuksis ta vaan alkoi jälleen 
pohdiskella epäluuloisen kateellisena niitä valtakuntia, jotka 
tulisivat hänen jälkeensä. Hän oli siihen saakka hal l innut 
suhteellisen oikeamielisesti ja armollisesti , m u t t a nyt hän alkoi 
sor taa alamaisiaan. Hän paadut t i sydämensä, käytti Jumala l ta 
saamiaan kykyjä vain l isätäkseen omaa loistoaan, kunnes hän 
korot t i i tsensä Jumalan yläpuolelle, joka oli an tanut hänelle 
e lämän ja vallan. 
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Kului vielä kuukausia , eikä Jumalan rangais tus ta kuulunut . 
Mutta sen s i jaan, et tä t ämä pitkämielisyys olisi saanut 
kuninkaan tekemään parannuksen, hän ylpistyi yhä enemmän, 
kunnes ei enää uskonut unen seli tykseenkään ja laski leikkiä 
pelokkaista aavistuksis taan. 

Noin vuoden kulu t tua Nebukadnessar in saamas ta varoituk-
sesta hän käyskenteli ke r ran palats issaan ja ajatel lessaan 
ylpeänä val taansa hall i ts i jana ja menes tys tään raken ta jana 
huudaht i : »Eikö t ä m ä ole se suuri Baabel, jonka minä väkevällä 
voimallani olen raken tanut kuninkaall iseksi linnaksi, valta-
suuruuteni kunniaksi!» 

Tämä kerskaus oli tuskin päässyt kuninkaan huulil ta, kun 
taivaasta kuuluva ääni julisti Jumalan sää tämän tuomion a j an 
koittaneen. Hänen korvissaan kaikui He r r an jul is tus: »Sinulle, 
kuningas Nebukadnessar , jul istetaan: Sinun val takuntasi on 
otet tu sinulta pois. Sinut a je taan pois ihmisten seasta, ja kedon 
eläinten par issa on sinun asuinpaikkasi oleva; sinä joudut 
syömään ruohoa niinkuin raavaat , ja niin on sinulta kuluva 
seitsemän aikaa, kunnes tulet tun temaan, että Korkein hallitsee 
ihmisten val takuntaa ja antaa sen, kenelle hän tahtoo.» 

Hetkessä kuningas menet t i jä rkensä , jonka oli saanut 
Jumalal ta; hänel tä otetti in pois älykkyys, jo ta hän oli pi tänyt 
täydellisenä, ja viisaus, jos ta hän oli ylpeillyt, ja tuo ke r ran 
niin mahtava hall i tsi ja tuli mielipuoleksi. Hänen kätensä ei 
enää voinut pidellä valtikkaa. Hän ei ollut o t tanut vaaria 
varoi tussanomista , ja nyt häneltä riistettiin valta, jonka hän oli 
Luojal taan saanut . Hänet ajet t i in pois ihmisten seasta, »ja 
hän söi ruohoa niinkuin raavaat , ja hänen rumiinsa kastui 
taivaan kasteesta , kunnes hänen hiuksensa kasvoivat pi tkiksi 
kuin kotkan sulat ja hänen kyntensä kuin l in tu jen kynnet». 

Seitsemän vuot ta Nebukadnessar oli kaikkien alamaistensa 
kummaste l tavana, sei tsemän vuotta hän tä nöyryytett i in kaiken 
maai lman nähden. Sitten hän tuli taas järki insä , ja kääntäen 
katseensa nöyräst i kohti taivaan Jumalaa hän tunnus t i kuri tuk-
sensa tulleen H e r r a n kädestä . Julkisessa lausunnossaan hän 
tunnust i syyllisyytensä ja ylisti Jumalaa , joka suuressa armos-
saan oli pa ran t anu t hänet . »Mutta sen a j a n kuluttua», hän 
sanoi, »minä, Nebukadnessar , nostin si lmäni taivasta kohti, 
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ja minun järkeni palasi. Ja minä kiitin Korkeinta , minä ylistin 
ja kunnioi t in häntä , joka elää iankaikkisesti , jonka hall i tus on 
iankaikkinen hall i tus ja jonka val takunta pysyy suvusta sukuun. 
Kaikki m a a n asukkaat ovat tyhjänveroiset ; ja hän tekee, niin-
kuin hän tahtoo, taivaan joukoille ja maan asukkaille, eikä 
ole sitä, joka p idä t tää hänen kätensä ja sanoo hänelle: 'Mitäs 
teet? ' 

»Siihen a ikaan palasi minun järkeni ja palasi minun valta-
suuruuteni ja loistoni, minun val takuntani kunniaksi . Ja minun 
hall i tusmieheni ja ylimykseni etsivät minut , ja minut pant i in 
jälleen hal l i tsemaan val takuntaani , ja minun valtani lisääntyi 
ylenpalttisesti.» 

Tuosta ke r r an niin ylpeästä yksinvalt iaasta oli tullut nöyrä 
Jumalan lapsi, sor tavasta ja mahtai levasta hal l i ts i jasta viisas 
ja myötä tuntoinen kuningas. Hän joka oli halveksinut ja 
p i lkannut taivaan Jumalaa , tunnust i nyt Korke imman vallan ja 
koet t i vakavasti edistää Her ran pelkoa ja alamaistensa onnelli-
suut ta . Kuningasten Kuninkaan nuhte lemana Nebukadnessar 
oli lopultakin saanut sen opetuksen, minkä oppiminen on 
ta rpeen kaikille hallitsijoille — että todellinen hyvyys on tosi 
suuruut ta . Hän tunnust i H e r r a n eläväksi Jumalaksi ja sanoi: 
'Nyt minä, Nebukadnessar , kiitän, ylistän ja kunnioi tan taivaan 
kuningasta; sillä kaikki hänen työnsä ovat totiset ja hänen 
t iensä oikeat. Ja hän voi nöyryyt tää ne, jo tka ylpeydessä 
vaeltavat. '» 

Nyt täyttyi se Jumalan tarkoi tus , jonka mukaan maa i lman 
suu r imman val takunnan tuli ylistää häntä . Tämä julkinen 
lausunto, jossa Nebukadnessar tunnus t i Jumalan a rmon, hyvyy-
den ja arvovallan, on viimeinen teko, joka hänen e lämänsä 
vaiheista on merki t ty pyhään his tor iaan. 
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Danielin e lämän lähestyessä loppuaan tapahtu i suur ia muutok-
sia siinä maassa , johon hänet heprealaisine tovereineen oli 
viety vankeina yli kuus ikymmentä vuot ta a ikaisemmin. Nebu-
kadnessar oli kuollut , ja Babylon, »jota ylisti kaikki maa» 
(Jer. 51:41), oli hänen seuraaj iensa epäviisaan hall innon 
alaisena a j au tunu t vähitellen mut t a varmas t i rappio taan kohti . 

Hulluttelevan ja heikon Belsassarin, Nebukadnessar in pojan-
pojan , aikana oli ylväs Babylon jo lähellä kukis tumis taan. 
Päästyään jo nuorena osal l is tumaan hall i tustehtäviin Belsassar 
käytt i häikäi lemät tä kuninkaall is ta valtaansa ja ryhtyi kopeast i 
vas tus tamaan taivaan Jumalaa . Hänellä oli ollut monia tilai-
suuksia oppia tun temaan Jumalan tahtoa ja y m m ä r t ä m ä ä n 
olevansa velvollinen nouda t tamaan sitä. Hän oli tietoinen 
isoisänsä jou tumises ta Jumalan ranka isemana karkote tuks i 
ihmisten par is ta , ja hänelle oli myös tu t tua Nebukadnessar in 
kääntymys ja ihmeellinen ennalleen palaut taminen. Mutta 
huvinhaluisena ja omahyväisenä Belsassar unoht i tyystin nämä 
opetukset , jo tka hänen olisi pi tänyt alati muis taa . Hän laiminlöi 
armollisesti suodut t i laisuutensa ja niiden ta r jo l la olevien 
keinojen käyt tämisen, joilla hän olisi lähemmin tu tus tunut 
totuuteen. Belsassar sivuutti väl inpi tämät tömäst i kaiken sen, 
minkä Nebukadnessar oli lopulta oppinut sanomat tomien 
kärsimyksien ja nöyryytyksien jälkeen. 

Mutta seuraukset täs tä näyttäytyivät pian. Kyyros piirit t i 
Babylonian meedialaisten ja persialaisten joukkojen ylipääl-
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l ikkönä. Mutta elosteleva kuningas vetäytyi val lo i t tamat tomana 
pidettyyn linnoitukseensa, jo ta paksu j en muur ien ja vaski-
por t t ien lisäksi suojasi Eufrat-vir ta . Sinne hän oli va rannut 
runsaas t i muonavaro ja , ja siellä hän saat toi mielestään turvassa 
viettää aikaansa kemuissa ja juomingeissa. 

Ylpeänä ja ylimielisenä huole t tomassa turvall isuudentunnos-
saan »Belsassar laittoi suuret pidot tuhannelle ylimyksellensä, 
ja hän joi viiniä näiden tuhannen edessä». Tilaisuuden loistok-
kuu t t a lisättiin kaikilla viihdytyskeinoilla, joita suinkin rahalla 
ja vallalla voitiin jä r jes tää . Kuninkaall isessa illanvietossa oli 
vieraiden joukossa kaunii ta naisia an tamassa omilla viehätys-
keinoillaan panoksensa illan tunnelmaan. Siellä oli eteviä ja 
oppineita miehiä. Ruht inaat ja valt iomiehet särpivät viiniä kuin 
vettä ja remusivat sit ten juopuneina siinä kuin muutk in . 

Häpeällisen juopot te lun sumenne t tua j ä r j e n ja pääs te t tyä 
alhaiset mieli johteet ja intohimot valloilleen kuningas ryhtyi 
itse j oh t amaan r iehakkai ta orgioita. Juh lahumun ja tkuessa hän 
käski »tuoda ne kulta- ja hopea-astiat, jo tka Nebukad-
nessar oli o t tanut Jerusalemin temppelistä , et tä kuningas ja 
hänen ylimyksensä, hänen puolisonsa ja sivuvaimonsa joisivat 
niistä». Kuningas halusi näyttää, ettei mikään ollut niin pyhää 
etteikö hän voisi pidellä sitä käsissään. »Silloin tuoti in ne 
kulta-astiat, ja niistä joivat kuningas ja hänen ylimyk-
sensä, hänen puolisonsa ja sivuvaimonsa. He joivat viiniä ja 
ylistivät kultaisia ja hopeisia, vaskisia, rautaisia, puisia ja 
kivisiä jumalia.» 

Belsassar ei aavistanut, e t tä taivaallinen Todis ta ja seurasi 
hänen pakanallisia juominke jaan ja e t tä jumalall inen Tark-
kaili ja huomaama t tomana silmäili tuo ta rienaavaa näytel-
mää , kuuntel i sen pyhää häpäisevää ilonpitoa ja katseli sen 
epäjumalanpalvontaa . Mutta pian tuo ku t sumaton Vieras 
ilmaisi läsnäolonsa. Kemujen ollessa huipussaan i lmaantui 
veretön käsi k i r jo i t t amaan palatsin seinille k i r ja imia , jo tka 
leimusivat tulen liekkien tavoin — sanoja , joiden kuningas ja 
hänen vieraansa nyt omantun tonsa syyt täminä uumoil ivat 
ennustavan tuomiota , vaikkei kukaan juhlaväestä niitä ymmär-
tänytkään. 

Meluisa hilpeys vaimeni, kun miehet ja naiset oudon kauhun 
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valtaamina seurasivat , mi ten käsi hi taast i piirteli noita sala-
peräisiä k i r ja imia . Aivan kuin panoraamana i lmaantuivat katsel-
taviksi heidän huonon elämänsä teot; ne näytt ivät olevan 
haas te t tu ja sen iankaikkisen Jumalan tuomiois tu imen eteen, 
jonka valtaa he juur i olivat uhmanneet . Missä vain hetkeä 
aikaisemmin oli kuul tu i lkamointia ja her jaavia sukkeluuksia, 
siellä olivat kasvot nyt käyneet kalvakkaiksi, ja kuulti in vain 
pelon ki l jahduksia . Kun Jumala saat taa ihmiset pelkäämään, 
eivät he pysty hil l i tsemään pakahdut tavaa kauhuaan. 

Belsassar oli kaikista eniten kauhuissaan. H ä n olikin ollut 
ennen mui ta vas tuussa siitä kapinasta Jumalaa vastaan, joka 
sinä yönä oli saavut tanut huippunsa koko Babylonian valta-
kunnassa. Näkymätön Tarkkai l i ja edusti häntä , jonka valtaa 
oli uhma t tu ja nimeä häväisty, ja hänen läsnäollessaan kuningas 
oli aivan pelon lamaut tama. Hänen omatun tonsa heräsi . »Hänen 
lanteit tensa nivelet herposivat , ja hänen polvensa tutisivat.» 
Belsassar oli julkeast i ryhtynyt vas tus tamaan taivaan Jumalaa 
ja luot tanut omaan voimaansa uskomat ta , e t tä kukaan uskal-
taisi sanoa: »Miksi niin teet?» Mutta nyt hän ta jus i , e t tä hän 
joutuisi tilille saamas taan luot tamustehtäväs tä ja ettei hänellä 
ti laisuuksien laiminlyönnin ja uhmaavan asenteensa vuoksi 
ollut mi tään sanot tavaa puolustuksekseen. 

Turhaan kuningas yrit t i lukea leimuavia k i r ja imia . Tässä oli 
salaisuus, jo ta hän ei pystynyt käs i t tämään, voima, jo ta hän 
ei voinut y m m ä r t ä ä eikä vastustaa. Epätoivoisena hän kääntyi 
e ts imään apua va l takuntansa viisailta. Hänen r a j u huutonsa 
kiiri yli väen hänen kutsuessaan noitia, kaldealaisia ja tähtien-
seli t täjiä lukemaan ki r jo i tus ta . »Kuka ikinä voi lukea tämän 
kir joi tuksen», hän lupasi, »ja i lmoittaa minulle sen selityksen, 
hänet puetaan pu rppuraan , ja hänen kaulaansa pannaan kulta-
käädyt, ja hän on oleva yksi val takunnan kolmesta valta-
miehestä.» Mutta hänen vetoomuksensa luotet tuihin neuvon-
antaj i insa ei runsaan palkinnon ta r jouks ineenkaan tuo t tanut 
tulosta. Taivaallista viisautta ei voida ostaa eikä myydä. »Kaikki 

kuninkaan viisaat eivät voineet lukea k i r jo i tus ta eivätkä 
i lmoittaa kuninkaal le sen selitystä.» He eivät kyenneet luke-
maan salaperäisiä k i r ja imia sen pa remmin kuin a ikaisemman 
sukupolven viisaat se l i t tämään Nebukadnessar in unia. 
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Silloin kuninkaan äiti muis t i Danielin, joka puolen vuosisataa 
a iemmin oli i lmoit tanut kuningas Nebukadnessari l le unen 
suures ta kuvapatsaas ta ja sen selityksen. »Eläköön kuningas 
iankaikkisesti», hän sanoi. »Älkööt s inun a ja tukses i pe l j ä t t äkö 
sinua, ä lköötkä kasvosi kalvetko. Sinun val takunnassasi on 
mies, jossa on pyhien jumal ien henki ja jolla sinun isäsi 
päivinä havaitt i in olevan valistus ja ymmär rys ynnä viisaus, 
samankal ta inen kuin jumal ien: hänet asetti isäsi, kuningas 
Nebukadnessar , t ie täjäin, noitien, kaldealaisten ja tähtienselit-
tä jä in päämieheksi — — sentähden, e t tä er inomainen henki 
ja tieto ynnä myös taito selit tää unia, arvata arvoituksia ja 
ra tkais ta ongelmia havaitt i in juur i hänessä, Danielissa, jolle 
kuningas oli an tanut n imen Beltsassar . Kutsu t takoon nyt 
Daniel, niin hän i lmoittaa selityksen.» 

»Silloin Daniel tuoti in kuninkaan eteen.» Belsassar yri t t i 
ryhdistäytyä ja sanoi profeetal le: »Oletko sinä Daniel, joka on 
niitä juutalaisia pakkosiir tolaisia, mi tkä minun isäni, kuningas, 
on tuonut Juudas ta? Minä olen kuullut sinusta, että s inussa on 
jumalien henki ja et tä s inussa on havai t tu valistus, ta i to ja 
er inomainen viisaus. Ja nyt tuoti in minun eteeni viisaat ja 
noidat lukemaan tä tä k i r jo i tus ta ja i lmoi t tamaan minulle sen 
selitys, m u t t a he eivät voineet sen selitystä i lmoittaa. Mutta 
s inun minä olen kuullut voivan an taa selityksiä ja ra tka is ta 
ongelmia. Nyt siis, jos voit lukea k i r jo i tuksen ja i lmoit taa 
minulle sen selityksen, niin sinut pue taan pu rppuraan , ja 
kul takäädyt pannaan s inun kaulaasi, ja sinä olet oleva yksi 
va l takunnan kolmesta valtamiehestä.» 

Danielia eivät l i ikuttaneet kuninkaan lupaukset hänen seisoes-
saan siinä kauhun l amau t t aman väen edessä tyynen arvokkaana 
Korke imman palvelijana. H ä n ei tullut imar te lemaan kuningasta 
vaan tu lki tsemaan tuomion sanoman. »Lahjasi pidä itse», hän 
sanoi, »ja ant imesi anna toiselle. Mut ta k i r jo i tuksen minä luen 
kuninkaalle ja i lmoitan hänelle sen selityksen.» 

Profeet ta palaut t i ensin Belsassarin mieleen tu t tu j a asioita, 
joista hän ei kui tenkaan ollut oppinut sitä nöyryyttä, joka olisi 
saa t tanut pelastaa hänet . H ä n puhui Nebukadnessar in synnistä 
ja lankeemukses ta ja siitä, mi ten H e r r a oli kohdellut hän tä — 
hänen saamas taan vallasta ja loistosta sekä jumalal l isesta 
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tuomiosta, joka kohtasi hän tä ylpeyden takia, ja vihdoin siitä, 
miten hän sen jälkeen tunnust i Israelin Juma lan voiman ja 
a rmon. Sitten profee t ta nuhteli rohkeast i ja voimakkain sanoin 
Belsassaria jumala t tomuudes ta . Hän selosti kun inkaan synnin 
ja osoitti hänelle ne opetukset , jo tka hän olisi voinut painaa 
mieleensä m u t t a jo tka hän oli laiminlyönyt. Belsassar ei ollut 
o t tanut oppia isoisänsä kokemuksis ta eikä välit tänyt hänelle 
itselleen niin merki t tävien tapahtumien varoi tuksesta . H ä n oli 
saanut t i laisuuden oppia tun temaan ja to t te lemaan oikeaa 
Jumalaa , m u t t a hän ei ollut o t tanut siitä vaaria, ja nyt hän 
joutuisi kä r s imään kapinansa seuraukset . 

»Sinä, Belsassar», julisti profeet ta , »et ole nöyryyttänyt 
sydäntäsi, vaikka t ä m ä n kaiken tiesit; vaan sinä olet koro t tanu t 
itsesi taivaan H e r r a a vastaan: hänen huoneensa astiat on tuotu 
sinun eteesi, ja sinä ja s inun ylimyksesi, s inun puolisosi ja 
sivuvaimosi olette juoneet niistä viiniä, ja sinä olet ylistänyt 
hopeisia ja kultaisia, vaskisia, rautaisia, puisia ja kivisiä 
jumalia, jo tka eivät näe, eivät kuule eivätkä mi tään tiedä. Mutta 
sitä Jumalaa , jonka kädessä on sinun henkesi ja kaikki sinun 
tiesi, sinä et ole kunnioi t tanut . Sentähden on t ämä käsi 
lähetetty hänen tyköänsä ja t ämä k i r jo i tus kir joi tet tu.» 

Sitten profee t ta kääntyi seinällä olevaan taivaan lähet tämään 
sanomaan päin ja luki: »MENE, MENE, TEKEL, UFARSIN.» 
Kät tä , joka piirsi n ä m ä k i r ja imet e i enää nähty, m u t t a nämä 
neljä sanaa välkkyivät vielä kauhistavan selvinä, ja nyt kansa 
kuunteli henkeä pidätellen iäkkään profeetan jul is tusta: 

»Tämä on sen selitys: mene merki tsee: Jumala on laskenut 
sinun val takuntasi luvun ja on tehnyt siitä lopun. Tekel: sinut 
on vaa'alla punnittu ja köykäiseksi havai t tu. Peres: s inun 
val takuntasi on pirstottu ja annet tu meedialaisille ja persia-
laisille.» 

Tuon viimeisen yön mielettömällä r iehallaan Belsassar ja 
hänen ylimyksensä olivat täyttäneet oman syntisyytensä ja 
Kaldean va l takunnan syyllisyyden mitan. Jumalan hillitsevä 
käsi ei voinut enää pidätellä uhkaavaa tuhoa . Kai tse lmuksensa 
monilla johdatuksi l la Jumala oli koe t tanut opet taa heitä 
kunnio i t tamaan lakiaan. »Me olemme koet taneet pa ran taa 
Baabelia», hän sanoi niistä, joiden tuomio ulot tui nyt taivaaseen 
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asti, »mutta ei hän ole pa ran tunu t» (Jer . 51: 9). Ihmissydämen 
oudon k ie rou tuman takia Jumalan oli lopulta pakko jul is taa 
pe ruu t t ama ton tuomionsa. Belsassar oli kukistuva, ja hänen 
val takuntansa annettaisi in toisten käsiin. 

Profeetan lakat tua puhumas ta kuningas käski suor i t taa 
hänelle luvatut kunnianosoi tukset , joiden mukaan »Daniel oli 
puet tava p u r p p u r a a n ja kul takäädyt pantava hänen kaulaansa 
ja julistet tava, et tä hän oli oleva yksi val takunnan kolmesta 
valtamiehestä». 

Toista sataa vuot ta a ikaisemmin Her ra oli profee tan julis-
t amana i lmoit tanut , et tä tuo kuninkaan ja hänen neuvonanta-
j iensa Jumalaa pilkkaava huvit telun yö, jolloin »syödään ja 
juodaan», muut tu is i kauhun peläs ty t tämänä »vavistukseksi» 
(Jes. 21 :4 ,5 ) . Ja nyt seurasivat kohta lokkaat t apah tumat 
toisiaan nopeast i ja tarkoin sen mukaisest i , kuin ki r jo i tuksissa 
oli ennus te t tu jo vuosia ennen kuin niiden päähenkilöt olivat 
syntyneetkään. 

Kuninkaan ollessa vielä juhlasalissa niiden ympärö imänä , 
joiden tuomio oli jul istet tu, sanansaa t t a ja i lmoit taa hänelle, 
»että hänen kaupunkinsa on valloitettu», vaikka hän luuli 
olevansa vihollisen saavut tamat tomissa ; »kahlauspaikat vallatut 
— :— ja sotamiehet kauhun vallassa» ( jakeet 31, 32). Kuninkaan 
ja hänen ylimystensä vielä juodessa Her ran pyhistä ast ioista 
ja ylistäessä hopeisia ja kultaisia jumal iaan olivat meedialaiset 
ja persialaiset si ir täneet Eufra t -v i r ran pois uomas taan ja 
päässeet siten marss imaan suoraan var t io imat toman kaupungin 
sydämeen. Kyyroksen joukot olivat nyt palatsin muur ien 
juurella, ja kaupungissa oli vihollisen sotilaita, niin kuin se 
olisi täytetty »heinäsirkoilla» ( jae 14). Heidän voi tonhuutonsa 
kajahtel ivat hätääntyneiden remuaj ien epätoivoista k i rkunaakin 
kovemmin. 

»Samana yönä tapett i in Belsassar , kaldealaisten kuningas», 
ja valtaistuimelle nousi u lkomaalainen halli tsija. 

Heprealaiset profee ta t olivat selvästi puhuneet siitä, millä 
tavoin Babylon kukistuisi . Jumalan näytet tyä heille tulevien 
aikojen t apah tumia he olivat huudahtaneet : »Kuinka onkaan 
valloitettu Seesak, vallattu se, jo ta ylisti kaikki maa! Kuinka 
onkaan Baabelista tullut kauhis tus kansojen seassa!» »Kuinka 

[530—531] 365 



Profeetat ja kuninkaat 

r ikot tu ja sä r je t ty onkaan se vasara, joka löi koko maanpiir iä! 
Kuinka onkaan Baabel tullut kauhis tukseksi kansojen seassa!» 
»Huuto käy: 'Baabel on valloitettu!' ja m a a vapisee, pa rku 
kuuluu kansoissa.» 

»Äkisti on Baabel kaa tunu t ja mur skaan tunu t . — — Sillä 
hävi t tä jä käy Baabelin k imppuun, ja sen sankar i t vangitaan, 
heidän jousensa mur re t aan ; sillä Her ra on koston Jumala : hän 
maksaa tarkoin. Minä juovutan sen ruht inaa t ja t ie tä jä t , sen 
käskynhal t i ja t , päämiehet ja sankari t ; ja he nukkuva t ikuiseen 
uneen eivätkä enää herä jä , sanoo Kuningas; H e r r a Sebaot on 
hänen nimensä.» 

»Minä viritin sinulle pyydyksen, ja niin sinut, Baabel, vangit-
tiin t ie tämättäsi . Sinut tavatt i in ja otett i in kiinni, sillä Her raa 
vastaan sinä ryhdyit taisteluun. Her ra avasi asehuoneensa ja 
toi ulos vihansa aseet. Sillä Herra , H e r r a Sebaot, on tekevä 
työnsä kaldealaisten maassa . 

»Näin sanoo H e r r a Sebaot: So r re t tu j a ovat niin israelilaiset 
kuin Juudan miehet , ja kaikki heidän vangits i jansa pi tävät heitä 
kiinni, he eivät tahdo pääs tää heitä irti. Mut ta heidän lunasta-
jansa on väkevä, H e r r a Sebaot on hänen nimensä. Hän a jaa 
heidän asiansa, tuo rauhan maan päälle, m u t t a Baabelin 
asukkaille vavistuksen» (Jer . 51:41; 50:23,46; 51:8,56,57; 
50: 24,25,33,34) . 

Näin toteutui sekin ennustus, et tä »Baabelin leveä muur i 
ha jo te taan maahan , ja sen korkeat por t i t pol te taan tulella». 
Näin lopetti He r ra Sebaot »julkeitten kopeuden» ja painoi 
»maahan väkivaltaisten ylpeyden. — — Ja Baabelin, valta-
kunta in kaunis tuksen, kaldealaisten ylpeyden ja loiston» kävi 
niin kuin Sodoman ja Gomorran — siitä tuli iäksi k i ro t tu 
paikka. »Ei sitä ikinä enää asuta», oli He r ra jul is tanut , »autioksi 
jää se polvesta polveen; ei arabialainen sinne te l t taansa tee, 
eivätkä paimenet siellä laumaansa lepuuta. E r ä m a a n eläimet 
lepäävät siellä, sen huoneet ovat täynnä huuhka j ia , kamel ikur je t 
asuvat siellä, ja metsänpeikot siellä hyppelevät. Sakaali t ulvovat 
sen palatseissa, aavikkosudet huvilinnoissa. Minä teen sen 
tuonenkurkien per innöksi ja vesirämeeksi, minä lakaisen sen 
pois hävityksen luudalla, sanoo H e r r a Sebaot» (Jer. 51:58; 
Jes. 13: 11,19—22; 14: 23). 
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Babylonian viimeiselle hallitsijalle, ku ten esikuvallisesti jo 
sen ensimmäisellekin, oli jumalal l inen Tarkkai l i ja jul is tanut 
tuomionsa: »Sinulle, kuningas, jul is tetaan: Sinun valta-
kuntas i on otet tu sinulta pois» (Dan. 4: 31). 

»Astu alas ja istu tomuun , sinä neitsyt, 
ty tär Baabel, 

is tu maahan valtaistuinta vailla . 
I s tu äänetönnä ja väisty pimeään, 
sinä Kaldean tytär ; 
sillä ei s inua enää ku t su ta val takuntien valt iat tareksi . 

Minä vihastuin kansaani , annoin häväistä perintöni , 
minä annoin heidät s inun käsiisi; 
et osoi t tanut sinä heille sääliä . 

Ja sinä sanoit: Täti minä olen valt iatar ' , 
niin ettet näi tä mieleesi pannut , 
et loppua ajatel lut . 
Mut ta nyt kuule tämä, sinä hekumassa-eläjä , 
joka istut turvallisena, joka sanot sydämessäsi : 
'Minä, eikä ketään muuta ! 
Minä en ole leskenä istuva 
enkä lapse t tomuudesta tietävä. ' 

Mut ta n ämä molemmat tulevat s inun osaksesi 
äkisti , yhtenä päivänä: 
l apse t tomuus ja leskeys; 
ne kohtaavat sinua täydeltänsä, 
huol imat ta velhouksiesi pal joudesta , 
loi tsujesi suures ta voimasta. 
Sinä luotit pahuuteesi , 
sinä sanoit : 'Ei kukaan minua näe. ' 

Sinun viisautesi ja tietosi, ne sinut eksyttivät, 
ja niin sinä sanoit sydämessäsi : 
'Minä, eikä ketään muuta ! ' 
Sentähden kohtaa sinua onnet tomuus , 
jo ta et osaa mana t a pois; 
sinut yllättää tuho, 
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jos ta et lunnailla pääse. 
Äkkiä kohtaa sinua perikato, aavis tamattasi . 

Astu nyt esiin loitsuinesi ja pal joine 
velhouksinesi, 

joilla olet vaivannut itseäsi nuoruudes tas i asti; 
ehkä hyvinkin saat avun, ehkä herä tä t pelkoa. 

Sinä olet väsyttänyt itsesi paljolla neuvottelullasi. 
Astukoot esiin ja aut takoot sinua 
taivaan mi t t aa ja t , täht ien tähys tä jä t , 
jo tka kuu kuul ta i lmoittavat, 
mi tä sinulle t apah tuva on. 
Katso, he ovat kuin kuivat korre t ; 
he eivät pelasta henkeään liekin vallasta. 
Ei kukaan s inua pelasta.» 

Jesa ja 47: 1—15. 
Jokaiselle kansakunnal le , joka on as tunut t apah tumain näyttä-

mölle, on suotu pa ikkansa maai lmassa, jo t ta kävisi ilmi toteut-
taako se Tarkkai l i jan ja Pyhän tarkoi tuksia . Profet ia on 
hahmotel lut maa i lman suurval tojen nousun ja vaiheet — 
Babylonian, Meedia-Persian, Kreikan ja Rooman. Näissä 
kaikissa, ku ten vähäisempienkin kansojen vaiheissa, historia 
on tois tanut i tseään. Kullakin on ollut koekautensa , ja kukin 
niistä on epäonnis tunut , kadot tanut loistonsa ja menet tänyt 
voimansa. 

Joskin kansakunna t ovat hyljänneet Jumalan periaat teet ja 
siten aiheuttaneet oman tuhonsa, on kau t ta aikakausien vaikut-
tanut kaiken yllä toimiva jumalall inen ta rkoi tus ollut havait-
tavissa. Tämän sai myös profee t ta Hesekiel nähdä ollessaan 
maanpakola isena kaldealaisten maassa , kun hänen annett i in 
hämmästyneenä katsella vertauskuvia, jo tka ilmaisivat kaiken 
yllä toimivan Voiman puut tuvan mais ten hall i tsi joiden asioiden 
hoitoon. 

Kebar-joen varrella Hesekiel näki, miten pohjo ises ta puhalsi 
myrskytuuli , »suuri pilvi ja leimahteleva tuli, ja pilveä ympä-
röitsi hohde, ja tulen keskeltä näkyi ikäänkuin hehkuvaa 
malmia». Nel jä elävää olentoa kul je t t i sisäkkäisiä pyöriä, ja 
heidän yläpuolellaan »oli valtaistuimen muotoinen, näöl tään 
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kuin safiirikiveä. Ja val taistuimen muotoisella istui hahmo, 
ihmisen näköinen, kohoten korkealle. — — Silloin näkyi 
kerubeil la ikäänkuin ihmiskäsi heidän siipiensä alla» (Hes. 1: 
4,26; 10:8) . Pyörät olivat rakenteel taan niin monimutkais ia , 
et tä ne vaikuttivat ensi näkemäl tä sekavilta, m u t t a silti ne 
liikkuivat täysin sopusuhtaisest i . Noita pyöriä kul jet t ivat tai-
vaalliset olennot, jo tka vuoros taan olivat kerubien siipien alla 
olevan käden kanna t tamia ja opastamia. Heidän yläpuolellaan, 
safiirivaltaistuimella, oli Iankaikkinen, ja valtaistuinta ympäröi 
sateenkaari , joka kuvasi jumalal l is ta a rmoa . 

Samoin kuin nuo monimutkaise t pyörärakennelmat olivat 
kerubien siipien alla olevan käden ohjauksessa , on myös inhi-
millisten t apah tumien monimutka inen kulku jumalall isen 
valvonnan alaista. Kansakunt ien ki is tojen ja temmellysten 
aikanakin hän, joka istuu kerubien yläpuolella, oh jaa yhä 
t ämän maan asioita. 

Kansojen his tor ia puhut te lee mei tä tänään. Jumalal la on 
pa ikka suuressa suunni te lmassaan jokaiselle kansalle ja jokai-
selle yksilölle. Nykyään tu tk i taan ihmisiä ja kansakunt ia 
luotaimella, ja se on hänen kädessään, joka ei koskaan erehdy. 
Kaikki ratkaisevat kohtalonsa omalla valinnallaan, ja Jumala 
hallitsee yli kaikkien to teut taen tarkoi tuksiaan. 

Ennus tukse t , jo tka suuri MINÄ OLEN on an tanut sanassaan 
ja jo tka yhdistävät kunkin renkaan toiseensa tapahtumien 
ke t jussa kaukaisesta iäisyydestä hamaan tulevaiseen ikuisuu-
teen, i lmaisevat meille nykyisen a semamme aikakausien kulussa 
sekä sen, mi tä tulevaisuudessa on odotettavissa. Kaikki mi tä 
profe t ia on ennal ta esit tänyt tapahtuvaksi , on löydetty his tor ian 
lehdiltä. Saamme olla va rmat siitä, e t tä mi tä siitä vielä on 
tulossa, on kyllä täyttyvä oikeassa jä r jes tyksessään. 

Nykyään aikain merki t osoit tavat meidän saapuneen suur ten 
ja vakavien t apah tumien kynnykselle. Koko maa i lmamme on 
kuohuksissa . Si lmäimme nähden täyttyy se, mi tä Vapahta-
j a m m e ennust i tu loaan edeltävistä tapahtumis ta : »Te saat te 
kuulla sotien melsket tä ja sanomia sodista. Sillä kansa 
nousee kansaa vastaan ja val takunta val takuntaa vastaan, ja 
nä länhätää ja maanjär i s tyks iä tulee monin paikoin» (Matt . 
24: 6 ,7 ) . 
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Aikamme on tava t toman mielenkiintoista kaikille ihmisille. 
Hall i tsi jat ja valt iomiehet, luot tamustehtävissä ja korkeissa 
viroissa olevat miehet sekä kaikkien yhteiskuntaluokkien 
ajat televat miehet ja naiset ta rkkaavat nykytapahtumia . He 
tarkkailevat kansojen välisiä suhteita. He huomaavat kaikessa 
maisessa to iminnassa tapahtuvan kiihkeyden l isääntymisen ja 
toteavat jotakin suur ta ja ratkaisevaa olevan t apah tumassa — 
että maai lma on valtavan ahdingon partaal la . 

Raamat tu ja a inoastaan Raamat tu antaa näis tä asioista 
oikean näkemyksen. Se pa l jas taa maa i lmamme his tor ian suuret 
lopputapahtumat , joiden va r jo t jo lankeavat. Ne saavat maan 
vapisemaan ja ihmiset pelosta menehtymään. 

»Katso, H e r r a tekee maan tyhjäksi ja autioksi, mull is taa sen 
muodon ja ha jo t t aa sen asukkaat , sillä he ovat r ikkoneet 
lait, muut tanee t käskyt , hyl jänneet iankaikkisen liiton. Sen-
tähden kirous kalvaa maata , ja sen asukkaa t syystänsä kärsi-
vät» (Jes.24: 1 ,5 ,6 ) . 

»Voi sitä päivää! Sillä lähellä on H e r r a n päivä, ja se tulee 
niinkuin hävitys Kaikkivaltiaalta. — — Surkas tunee t ovat 
siemenjyvät mul t iensa alla, varas tohuoneet autiot , aitat pure tu t , 
kun vil jasta on kato. Kuinka huokaa ka r j a , kuinka hädissään 
ovat raavaslaumat , sillä ei ole niillä laidunta! Myös lammas-
laumat joutuvat perikatoon.» »Viiniköynnöstä on kohdannut 
kato, vi ikunapuu on kuihtunut , granaat t ipuu ja myös pa lmu 
ja omenapuu; kaikki kedon puut ovat kuivet tuneet . Niin, 
häpeään on jou tunu t ilo, ihmislasten joukos ta pois» (Jooel 
1: 15—18,12). 

»Voi minun r intaani! Minä vääntelehdin tuskas ta . — — 
Sydämeni vä rä j ää minussa; en voi vaieta, sillä minä kuulen 
pasunan äänen, so tahuudon. Hävitys tulee hävityksen päälle, 
sillä koko m a a on tuhot tu» (Jer. 4: 19,20). 

»Voi! Suur i on se päivä, ei ole sen kaltaista. Se on Jaakobil le 
ahdis tuksen aika, m u t t a hän on pelastuva siitä» (Jer . 30: 7). 

»Sillä: 'Sinä, Her ra , olet minun turvani ' . — 
Korke imman olet sinä o t tanut suojaksesi . 
Ei kohtaa s inua onnet tomuus , 
eikä vi tsaus lähesty sinun majaasi .» 

Psalmi 91: 9,10. 
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»Tytär Siion siellä lunastaa sinut H e r r a vihamiestesi 
käsistä. Nyt kokoontuu sinua vas taan pa l jon pakanoi ta , jo tka 
sanovat: 'Se saas tu te t takoon; katselkoot meidän s i lmämme 
iloksensa Siionia!' Mut ta he eivät tunne Her ran aivoituksia 
eivätkä y m m ä r r ä hänen neuvoansa» (Miika 4: 10—12). Jumala 
ei jä tä pulaan seurakuntaansa sen suu r imman vaaran hetkenä. 
Hän on luvannut pelastaa sen. »Minä käännän Jaakobin majo-
jen kohtalon, minä a r m a h d a n hänen asuntojansa» (Jer. 30: 18). 

Silloin to teu tuu Jumalan aivoitus; hänen val takuntansa peri-
aat tei ta kunnioi te taan silloin kaikkialla aur ingon alla. 
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45. 

JALOPEURAIN 
LUOLASSA 

Kun Dareios [Daare javes] meedialainen nousi Babylonian 
halli tsijoiden valtaistuimelle, hän ryhtyi heti uud i s t amaan maan 
hallintoa. H ä n aset t i »valtakuntaansa sata kaks ikymmentä 
satraappia . — — Ja heitä ylempänä oli kolme val taherraa, 
joista Daniel oli yksi. Heille tuli sa t raappien tehdä tili, ettei 
kuningas kärsisi vahinkoa. Mutta Daniel oli e tevämpi mui ta 
va l taherroja sekä sa t raappeja , sillä hänessä oli er inomainen 
henki; ja kuningas aikoi aset taa hänet koko va l takunnan pää-
mieheksi.» 

Danielin osaksi tullut kunnia herä t t i ka teu t ta val takunnan 
johtavissa miehissä, ja he koettivat löytää jo takin syytöstä 
häntä vastaan. Mut ta he eivät löytäneet mi tään syytettävää, 
»sillä hän oli uskollinen, eikä hänestä laiminlyöntiä eikä rikko-
mus ta löydetty». 

Mutta Danielin nuhtee ton käytös teki hänen vihollisensa vain 
entistäkin kateell isemmiksi . »Me emme löydä tuossa Danielissa 
mi tään syytä», oli heidän pakko myöntää , »ellemme löydä sitä 
hänen jumalanpalveluksessaan.» 

Sen jälkeen nämä val taherrat ja sa t raapi t neuvottelivat keske-
nään ja laativat suunni te lman toivoen sen avulla saavansa 
profeetan tuhotuksi . He päätt ivät pyytää kuningasta allekirjoit-
t amaan määräyksen , jolla kiellettäisiin ketään koko valtakun-
nassa anomas ta mi tään kolmenkymmenen päivän aikana 
Jumalal ta tai kenel täkään muul ta ihmiseltä kuin kuningas 
Dareiokselta. Tämän kiellon r ikkojaa oli rangaistava hei t tämällä 
hänet ja lopeurain luolaan. 
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Satraapi t laativat siis tuollaisen säädöksen ja esittivät sen 
Dareiokselle al lekir joi tet tavaksi . He vetosivat hänen turhamai-
suuteensa ja uskottelivat hänelle, et tä t ämän kiellon säätämi-
nen lisäisi suures t i hänen kunniaansa ja arvovaltaansa. 
Tie tämät tä mi tään sa t raappien kavalasta aikeesta kuningas ei 
huomannu t kieltoon liittyvän mi tään vihamielistä, ja niin hän 
heidän imar te lunsa suostut te lemana allekirjoit t i sen. 

Poistuessaan Dareioksen luota Danielin vihamiehet iloitsivat 
saa tuaan ansansa nyt varmas t i viritetyksi Her ran palveli jaa 
varten. Tässä salahankkeessa oli saatanalla tä rkeä osuutensa. 
Profeet ta oli korkeassa va l takunnan hallintovirassa, ja pahat 
enkelit pelkäsivät, e t tä hänen vaikutuksensa heikentäisi heidän 
ote t taan sen johta j i s ta . Nämä saa tanan apur i t olivat herä t täneet 
ka teut ta satraapeissa; he olivat yllyttäneet näi tä laa t imaan 
suunni te lman Danielin tuhoksi , ja sa t raapi t taipuivat pahuuden 
käyt töön ja panivat sen täytäntöön. 

Profee tan vihamiehet uskoivat suunni te lmansa onnistuvan 
sen perusteella, e t tä Daniel oli niin periaatteell inen. Eivätkä he 
arvioineetkaan väärin hänen luonnet taan. Hän huomasi pian 
heidän pahan ta rkoi tuksensa t ämän kiellon yhteydessä, mu t t a 
ei m u u t t a n u t t apo jaan vähääkään. Miksi hän lakkaisi rukoile- ( 
mas ta nyt kun eniten tarvitsi rukous ta? Ennemmin hän luopuisi 
e lämästään kuin toivostaan Jumalan apuun. Tyynesti hän 
suori t t i tehtävänsä sa t raappien esimiehenä. Rukoushetken 
tu l tua hän meni huoneeseensa, jonka ikkunat olivat avoinna 
Jerusalemiin päin, ja tapansa m u k a a n rukoili taivaan Jumalaa . 
Hän ei koet tanut salata tekoaan. Vaikka hän hyvin tiesi, mi tä 
seurauksia olisi hänen uskol l isuudestaan Jumalaa kohtaan , ei 
hän mielessään yhtään epäröinyt . Niille jo tka suunnittel ivat 
hänen tuhoamis taan , hän ei antaisi vähintäkään aihetta o taksua, 
e t tä hänen yhteytensä taivaaseen oli häir i intynet . Daniel tottelisi 
kuningasta kaikissa niissä tapauksissa , joissa tällä oli oikeus 
antaa määräyksiä , m u t t a ei kuningas eikä hänen käskynsä saisi 
häntä luopumaan kuul ia isuudestaan kuningasten Kuninkaalle. 

Näin profee t ta rohkeast i mu t t a silti hil jaisesti ja vaatimat-
tomast i julisti, ettei mil lään maallisella vallalla ole oikeutta 
puu t tua sielun ja Jumalan välisiin asioihin. Epäjumalanpal -
vojien par issa hän todisti uskollisesti täs tä to tuudesta . Hänen 
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peloton pysymisensä oikean puolella loisti k i rkkaana valona 
tuossa siveelliseltä kannal ta synkässä pakanahovissa . Daniel on 
nykymaailmallekin hyvänä esimerkkinä kristil l isestä pelotto-
muudes ta ja uskoll isuudesta. 

Koko sen päivän sa t raapi t vahtivat Danielia. Kolme ker taa 
he näkivät hänen menevän huoneeseensa, ja kolmest i he kuu-
livat hänen koro t tavan äänensä rukoil lessaan har taas t i taivaan 
Jumalaa. Seuraavana aamuna he esittivät val i tuksensa kunin-
kaalle. Daniel, hänen kunnioi tetuin ja uskollisin valt iomiehensä, 
oli halveksinut kuninkaal l is ta määräys tä . »Etkö ole k i r jo i t t anu t 
kieltoa», he muis tut t ivat häntä , »että kuka ikinä kolmenkym-
menen päivän kuluessa rukoilee jotakin yhdel täkään jumala l ta 
tai ihmiseltä, pai ts i sinulta, kuningas, se hei te t täköön jalopeu-
rain luolaan?» 

»Kielto on luja», vastasi kuningas, »meedialaisten ja persia-
laisten p e r u u t t a m a t t o m a n lain mukaan.» 

Voitonriemuisina he ilmoittivat nyt Dareiokselle hänen 
luote tu imman neuvonanta jansa menettelystä. »Daniel, joka on 
juutalaisia pakkosiir tolaisia», he huudaht ivat , »ei välitä sinusta, 
kuningas, eikä kiellosta, jonka olet k i r jo i t tanut , vaan kolmena 
hetkenä päivässä hän to imit taa rukouksensa.» 

Kuul tuaan nämä sanat kuningas huomas i heti, mikä ansa oli 
viritetty hänen uskolliselle palvelijalleen. Hän käsitt i , ettei 
kuninkaall is ta kieltoa ehdotet taessa ollut kysymys kuninkaan 
ihannoimisesta eikä kunnioi t tamises ta vaan pelkästä kateudesta 
Danielia kohtaan. H ä n tuli omasta osuudes taan tähän aikaan-
saatuun vääryyteen »sangen murheelliseksi», ja »auringon-
laskuun asti hän vaivasi i tseään vapaut taakseen» ystävänsä. 
Satraapi t tiesivät kun inkaan yri t tävän tä tä ja ki iruhtivat sano-
maan hänelle: »Tiedä, kuningas, meedialaisten ja persialaisten 
laki on, ettei mi tään kuninkaan vahvis tamaa kieltoa tai 
jul is tusta peruuteta .» Niinpä tuo hätäisest i tehty kieltokin oli 
pe ruu t t amaton ja täytyi toteut taa . 

»Silloin kuningas käski tuoda Danielin ja hei t tää hänet 
ja lopeurain luolaan. Ja kuningas puhui Danielille ja sanoi: 
'Sinun Jumalasi , jo ta sinä lakkaamat ta palvelet, pelastakoon 
sinut. '» Luolan suuaukko peitetti in kivellä, »ja kuningas sinetöi 
sen omallaan ja ylimystensä sineteillä, ettei Danielin asiassa 
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muutos ta tapahtuisi . Sitten kuningas meni palatsiinsa ja vietti 
yönsä paas to ten eikä sallinut tuoda eteensä naisia, ja hänen 
unensa pakeni häneltä.» 

Jumala ei estänyt Danielin vihamiehiä he i t tämästä hän tä 
leijonien luolaan. Hän salli paho jen enkeleiden ja jumalat to-
mien miesten toteut taa hanke t taan siihen asti. Mutta siten hän 
vain teki palveli jansa vapaut tamisen huoma tummaks i ja totuu-
den ja vanhurskauden vihollisten tappion täydell isemmäksi . 
»Sillä ihmisten viha tulee sinulle ylistykseksi» (Ps. 76: 11), on 
psalmista todis tanut . Tämän yhden miehen rohkeus, joka 
halusi mie luummin nouda t taa oikeutta kuin ihmisten ohje lmaa , 
tuot tais i tappion saatanalle m u t t a Jumalan nimelle kii tosta ja 
kunniaa. 

Varhain seuraavana aamuna kuningas Dareios riensi jalo-
peurain luolalle ja »huusi Danielille murheellisella äänellä: 
— — 'Daniel, sinä elävän Jumalan palvelija, onko sinun 
Jumalasi , jota lakkaamat ta palvelet, voinut pelastaa sinut jalo-
peuroil ta? '» 

Vastaukseksi kuulti in profee tan sanovan: »'Kuningas eläköön 
iankaikkisesti! Minun Jumalani on lähettänyt enkelinsä ja 
sulkenut ja lopeurain kidat, niin etteivät ne ole minua vahingoit-
taneet , sillä minu t on havai t tu nuhtee t tomaksi hänen edessänsä, 
enkä minä ole s inuakaan vastaan, kuningas, r ikosta tehnyt. ' 

»Silloin kuningas ihastui suurest i ja käski ot taa Danielin ylös 
luolasta. Ja kun Daniel oli o te t tu ylös luolasta, ei hänessä 
havai t tu mi tään vammaa; sillä hän oli tu rvannut Jumalaansa . 

»Ja kuningas käski tuoda ne miehet , jo tka olivat syyttäneet 
Danielia, ja hei t tää heidät lapsineen ja vaimoineen ja lopeurain 
luolaan; eivätkä he ehtineet luolan poh jaan , ennenkuin jalopeu-
ra t hyökkäsivät heidän k imppuunsa ja murskasivat kaikki 
heidän luunsa.» 

Jälleen julkaisi pakanall inen hall i tsi ja lausunnon, jossa hän 
ylisti Danielin Jumalaa oikeana Jumalana . »Kuningas Daarejaves 
[Dareios] k i r jo i t t i kaikille kansoille, kansakunnil le ja kielille, 
mitä koko m a a n päällä asuu: 'Suuri olkoon teidän rauhanne! 
Minä olen an tanut käskyn, e t tä minun val takuntani koko valta-
piir issä vavistakoon ja pe l jä t täköön Danielin Jumalaa . Sillä 
hän on elävä Jumala ja pysyy iankaikkisesti . Hänen valtakun-
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tansa ei häviä, eikä hänen her rautensa lopu. H ä n pelastaa ja 
vapahtaa, hän tekee tunnus tekoja ja ihmeitä taivaassa ja maan 
päällä, hän, joka pelasti Danielin ja lopeurain kynsistä. '» 

Jumalan palveli jaan kohdis tunut ilkeämielinen vastus tus oli 
nyt täysin mur re t t u . »Daniel oli korkeassa arvossa ja kunniassa 
Daarejaveksen val takunnassa sekä persialaisen Kooreksen 
[Kyyroksen] valtakunnassa.» Seurustelu hänen kanssaan oli 
saanut nämä pakanall iset yksinvaltiaat pakos tak in myöntämään, 
että hänen Jumalansa oli »elävä Jumala ja pysyy iankaikkisesti . 
Hänen val takuntansa ei häviä.» 

Tästä ke r tomukses ta voimme oppia, et tä koet te lemusten 
synkkinä kausina Jumalan lasten olisi pysyteltävä samanlaisina, 
kuin he olivat tulevaisuuden näyttäessä toiveikkaalta ja ympä-
ristön ta r jo tessa heille kaikkea, mitä he saattoivat haluta. 
Jalopeurain luolassa oli Daniel samanlainen kuin seistessään 
kuninkaan edessä valtion virkamiesten esimiehenä ja Korkeim-
man p r o f e e t t a n a / I h m i n e n , joka sydämestään tukeu tuu Juma-
laan, pysyy suu r imman koetuksensa hetkenä samanlaisena kuin 
hän on menestyksen päivinä, jolloin hänelle loistaa Jumalan ja 
ihmisten suosion valo. Usko kuro t tuu näkymätöntä kohti ja 
t a r t tuu iankaikkisiin todellisuuksiin. 

Taivas on hyvin lähellä niitä, jo tka kärsivät vanhurskauden 
tähden. Kr is tus tuntee mielenkiintoa samoihin asioihin kuin 
hänen uskollinen kansansakin . Hän osallistuu pyhiensä kärsi-
myksiin. Kuka tahansa sa tut taa hänen val i t tujaan, sa tu t taa 
häntä. Sama voima, joka on lähellä vapau t t amaan fyysisestä 
vaivasta tai ahdingosta, on myös lähellä pe las tamaan suurem-
masta pahasta . Se au t taa Jumalan palveli jaa pysymään lahjo-
ma t tomana kaikissa olosuhteissa ja saamaan voiton jumalal-
lisen a rmon avulla. 

Danielin kokemus valtiomiehenä niin Babylonian kuin 
Meedia-Persian val takunnassa ilmaisee sen to tuuden, ettei 
to imenhal t i ja vä l t tämät tä ole suunnitteleva polii t ikko mut t a 
että hän voi olla joka askeleellaan Jumalan opet tama. Daniel, 
suur imman maisen val takunnan pääminis ter i , oli samalla 
Jumalan profee t ta ja taivaallisen innoituksen valistama. Yhtä 
vajavaisena kuin mekin hän oli innoitetun sanan mukaan silti 
virheetön. Hänen to imis taan eivät vihamiehet t a rk immal lakaan 
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etsimisellä löytäneet mi tään vikaa. Hänen esimerkkinsä osoit-
taa, mitä jokaisesta sydämestään kääntyneestä pyhit tyneestä 
to imen miehestä voi tulla, kun hänen vaikut t imensa ovat 
Jumalan mielen mukaiset . 

Taivaan vaat imusten tunnon ta rkka noudat taminen tuot taa 
sekä ajallisia et tä hengellisiä siunauksia. Daniel oli niin järkky-
mä t tömän uskollinen Jumalal le ja hallitsi niin peräänantamat-
tomast i i tsensä, et tä hän jalolla arvokkuudel laan ja hor jumat -
tomalla kunnoll isuudellaan voitti jo nuorukaisena sen 
pakanall isen päällikön »suosion ja armon», jonka huos taan 
hänet oli annet tu (Dan. 1 :9) . Samat luonteenpiirteet pysyivät 
huomat tavina myös hänen myöhempinä vuosinaan. Hän kohosi 
nopeast i Babylonian val takunnan pääminister iksi . Perät tä is ten 
kuninkaiden hall i tuskausina, kansakunnan kukis tumisen sekä 
uuden maai lmanval lan perus tamisen aikoina hänen viisautensa 
ja valtiomieskykynsä, täydellinen tahdikkuutensa , ystävällisyy-
tensä, aito hyvyytensä ja uskollinen periaat teel l isuutensa olivat 
sitä laatua, et tä hänen vihamiestensäkin oli pakko tunnus taa , 
että »he eivät voineet löytää mi tään syytä eikä r ikkomusta , sillä 
hän oli uskollinen». 

Ihmiset kunnioit t ivat Danielia uskomal la hänelle va l takunnan 
vastuullisia v i rkoja ja maai lmanval to jen salaisuuksia, ja Jumala 
kunnioit t i hän tä lähet t i läänään ja antamal la hänelle monia 
ilmestyksiä tulevien aikojen salaisuuksista. Hänen nimellään 
otsikoidun k i r j an luvuissa 7—12 on hänen muist i in kir joi t ta-
miaan suurenmoisia ennustuksia , joita profee t ta i tsekään ei 
täysin ymmär täny t . Ennen to imintansa päät tymis tä hän sai 
kuitenkin s iunatun vakuutuksen, että »päivien lopussa» — 
tämän maai lman historian loppukautena — hän saisi nous ta 
osaansa. Hän ei päässyt y m m ä r t ä m ä ä n kaikkea, mitä Jumala 
oli i lmoit tanut suunni te lmistaan. »Lukitse nämä sanat ja sinetöi 
t ämä kir ja», hänelle sanott i in hänen profeetall isista kir joi tuk-
sistaan; ne tuli sinetöidä »lopun aikaan asti». »Mene, Daniel», 
kehott i enkeli vielä ker ran tuota uskoll ista He r r an palvelijaa, 
»sillä ne sanat pysyvät luki t tuina ja sinetöityinä lopun aikaan 

asti. Mut ta sinä, mene, siksi kunnes loppu tulee; ja lepää, 
ja nouse osaasi päivien lopussa» (Dan. 12: 4, 9 ,13) . 

Lähestyessämme tämän maa i lman his tor ian loppua meillä on 
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erityistä syytä ki inni t tää huomiomme Danielin k i r jo i t tami in 
ennustuksiin, koska ne koskevat juur i meidän a ikaamme. 
Niiden yhteyteen tulisi liittää Uuden tes tament in viimeisen 
k i r j an opetukset . , -Saatana on saanut monet uskomaan , ettei 
Danielin ja I lmes tysk i r jan Johanneksen k i r jo i tuks ia voida 
ymmär tää . Mutta näiden profet ioiden tu tk i jo i ta on selvästi 
luvattu siunata. »Taidolliset ymmärtävät» ( j ae 10), sanott i in 
Danielin näyistä, jo tka avattaisiin lopun aikana, ja siihen 
ilmestykseen, jonka Kris tus antoi palvelijalleen Johannekselle 
Jumalan kansan opastukseksi halki vuosisatojen, hän liitti 
lupauksen: »Autuas se, joka lukee, ja au tuaa t ne, jo tka kuulevat 
t ämän profe t ian sanat ja ottavat vaarin siitä, mitä siihen 
ki r jo i te t tu on» (Hm. 1: 3). 

Danielin k i r j an ja I lmes tyski r jan selostamista kansakunt ien 
nousuista ja kukis tumis is ta meidän tulee oppia, miten arvotonta 
on pelkästään ulkonainen ja maailmall inen loisto. Miten tyystin 
onkaan hävinnyt Babylonin valta ja mahtavuus , jonka kaltaista 
ei maa i lmassamme ole sen jälkeen nähty ja joka sen a j an 
ihmisistä näytt i niin vakaal ta ja kestävältä! Se katosi »niinkuin 
ruohon kukka» (Jaak. 1: 10). Samoin katosivat Meedia-Persian, 
Kreikan ja Rooman val takunnat . Ja niin häviää kaikki millä ei 
ole Jumalaa perus tuksenaan . Vain se voi kestää, joka on hänen 
tarkoi tuksensa mukais ta ja i lmentää hänen luonnet taan. Hänen 
periaat teensa ovat ainoat, jo tka maa i lmamme t ietää kestäviksi. 

Kun tu tk imme huolellisesti Jumalan ta rkoi tuksen toteutu-
mista kansakunt ien his tor iassa ja siinä i lmoituksessa, joka 
koskee tulevia tapahtumia , se aut taa meitä a rvos tamaan sekä 
näkyviä et tä näkymät tömiä asioita niiden todellisen arvon 
mukaisest i sekä oppimaan elämän todellisen tarkoi tuksen. 
Tarkkai l lessamme näin ajallisia asioita iankaikkisuuden valossa 
voimme Danielin ja hänen tovereidensa tavoin elää sen hyväksi, 
mikä on tot ta , jaloa ja kestävää. Ja kun tässä e lämässä opimme 
nouda t t amaan H e r r a m m e ja Vapah ta j amme val takunnan peri-
aat tei ta — tuon au tuaan val takunnan, joka tulee kes tämään 
iankaikkisesti — voimme olla hänen tullessaan valmiit muutta-
maan sinne. 
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MAANPAKOLAISTEN 
PALUU 

Kyyroksen joukkojen saapuminen Babylonin muur ien edustalle 
oli juutalaisille merkkinä siitä, et tä heidän vapautuksensa 
pakkosi i r tola isuudesta läheni. Jo toista sataa vuotta ennen 
Kyyroksen syntymää ennustukset olivat maininneet hänet 
nimeltä ja ker toneet , miten hän valloittaisi Babylonin yllätys-
hyökkäyksellä ja valmistaisi t ietä vankeudesta palaaville. Tästä 
oli i lmoitet tu Je sa j an välityksellä. 

»Näin sanoo H e r r a voidellulleen Koorekselle, jonka oikeaan 
käteen minä olen t a r t tunu t kukis taakseni kansat hänen edes-
tään, e t tä ovet hänen edessään avautuisivat eivätkä por t i t 
sulkeutuisi: Minä käyn s inun edelläsi ja tasoi tan kukkula t , 
minä m u r r a n vaskiovet ja r ikon rautasalvat . Minä annan sinulle 
aar teet p imeän peitosta, kalleudet kätköis tänsä, t ietääksesi, et tä 
minä, Her ra , olen se, joka sinut nimeltä kutsuin, minä, Israel in 
Jumala» (Jes. 45: 1—3). 

Jesa ja oli ennus tanut juutalais ten sor ta j ien äkillisestä kukis-
tumisesta . He saivat t ä m ä n kir jaimell isesta to teutumises ta 
ri i t tävästi todistei ta nähdessään persialaisen val loi t ta jan jouk-
kojen odo t tamat ta pääsevän sisälle Babylonian pääkaupunki in . 
He marss iva t v i r ran uomaa pitkin, jos ta vedet oli j ohde t t a 
sivulle, sekä sisäporteista, jo tka huol imat tomast i oli jä te t ty 
auki ja var t ioimatta . Tämän olisi pi tänyt olla heille va rmana 
merkk inä siitä, et tä Jumala ohjas i kansakunt ien asioita heidän 
hyväkseen, sillä siihen ennustukseen, joka kuvaili Babylonin 
valloitusta ja kukis tumista , liittyivät kiinteästi sanat : 
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Minä »sanon Koorekselle: 'Minun paimeneni! ' Hän täyt tää 
kaiken minun tahtoni , hän sanoo Jerusalemille: 'Sinut raken-
net takoon! ' ja temppelille: 'Sinut perus te t takoon! ' Minä 
herät in hänet vanhurskaudessa , ja minä tasoit in kaikki hänen 
tiensä. Hän raken taa minun kaupunkini ja pääs tää vapaiksi 
minun pakkosiir tolaiseni i lman maksua ja i lman lahjus ta , 
sanoo Her ra Sebaot» (Jes. 44: 28; 45: 13). 

Eivätkä n ä m ä olleet ainoat ennustukset , joihin maanpako-
laiset saattoivat pe rus taa toivonsa pikaisesta vapautukses taan. 
Heillä oli Je remian ki r jo i tukset , ja niissä sanott i in selvästi, 
kuinka kauan kestäisi ennen kuin Israel pääsisi takaisin 
Babylonista. »Mutta kun se i t semänkymmentä vuot ta on täytty-
nyt», oli H e r r a ennalta sanonut sanansaa t t a jansa jul is tamana, 
»niin minä kos tan Baabelin kuninkaalle ja sille kansalle, sanoo 
Herra , heidän paha t tekonsa, kostan kaldealaisten maalle ja 
teen sen ikuiseksi erämaaksi» (Jer. 25:12) . Juudan jäännös 
saisi suosion vas tauksena palavaan rukoukseen. »Minä annan 
teidän löytää itseni, sanoo Herra , ja minä käännän teidän 
kohtalonne ja kokoan teidät kaikista kansois ta ja kaikista 
paikoista, joihin olen teidät karkoi t tanut , sanoo Her ra , ja 
palautan teidät t ähän paikkaan, jos ta minä siirsin teidät pois» 
(Jer. 29: 14). 

Usein Daniel ja hänen toverinsa olivat kertailleet näi tä ja 
samanlaisia ennustuksia , jo tka ilmoittivat, mi t ä Jumala oli 
suunnitellut kansansa hyväksi. Nyt kun t apah tumain nopea 
kehitys osoitti Jumalan vaikuttavan voimakkaal la kädellään 
kansojen vaiheisiin, Daniel a jat te l i erityisesti Israelille anne t tu ja 
lupauksia. Hänen uskonsa profeetall iseen sanaan joht i hänet 
niihin kokemuksi in, joista pyhät k i r jo i t t a j a t olivat edeltä kerto-
neet. »Vasta kun ne se i t semänkymmentä Baabelin vuotta ovat 
täyttyneet», oli H e r r a sanonut , »minä katson teidän puoleenne 
ja panen täytäntöön teitä kohtaan hyvän lupaukseni ja palautan 

teidät. Sillä minä tunnen a ja tukseni , jo tka minulla on 
teitä kohtaan, sanoo Her ra : rauhan eikä tu rmion a ja tukse t ; 
minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Silloin te huudat te 
minua avuksenne, tulet te ja rukoilette minua, ja minä kuulen 
teitä. Te etsi t te minua ja löydätte minut , kun te etsi t te minua 
kaikesta sydämestänne» ( jakeet 10—13). 
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K u n Daniel vähän ennen Babylonian kukis tumis ta mietiskeli 
näi tä ennustuksia ja etsi Jumalaa saadakseen oikean käsi tyksen 
a jois ta , hänelle esitettiin s a r j a näkyjä val takuntien nousus ta 
ja kukis tumisesta . Danielin k i r j an sei tsemännessä luvussa 
esitettyyn ensimmäiseen näkyyn annett i in myös selitys, mu t t a 
kaikkea ei kui tenkaan selvitetty profeetalle. »Minua, Danielia, 
pel jät t ivät minun a ja tukseni suuresti», hän kir joi t t i täs tä 
kokemukses taan , »ja minun kasvoni kalpenivat, ja minä kätkin 
asian sydämeeni» (Dan. 7 :28) . 

Eräässä toisessa näyssä valaistiin edelleen tulevia tapahtumia , 
ja t ä m ä n näyn lopussa Daniel kuuli »yhden pyhän puhuvan, 
ja toinen pyhä sanoi sille, joka puhui : 'Kuinka pi tkää aikaa 
ta rkoi t taa näky'» (Dan. 8 :13) . Annettu vastaus: »Kahtatuhat ta 
kolmeasataa iltaa ja aamua; si t ten pyhäkkö asetetaan jälleen 
oikeuteensa» ( jae 14), huolestut t i Danielia, ja hän halusi har-
taast i saada selville näyn merki tyksen. H ä n ei voinut ymmär tää , 
et tä Jeremian ennus tamat se i t semänkymmentä maanpakolai-
suuden vuotta liittyivät jotenkin niihin kahteen tuhanteen 
kolmeensataan vuoteen, joiden hän näyssä kuuli taivaallisen 
vieraili jan i lmoituksen m u k a a n kuluvan ennen Jumalan pyhäkön 
puhdis tus ta eli oikeuteensa aset tamista . Enkeli Gabriel antoi 
hänelle osittaisen selityksen, mu t t a kun profee t ta kuuli sanat : 
»Näky — — tarkoi t taa kaukais ta aikaa», niin hän herpaantui . 
»Ja minä, Daniel, olin raukea», hän ker too kokemukses taan, 
»ja sairast in jonkin aikaa. Sit ten minä nousin ja toimit in 
palvelusta kuninkaan tykönä; ja minä olin hämmästyks issäni 
näyn tähden enkä sitä ymmär tänyt» ( jakeet 26,27). 

Yhä huolissaan Israel is ta Daniel tu tk i uudelleen Jeremian 
ennustuksia . Ne olivat hyvin selviä, niin selviä, e t tä hän 
ymmärs i k i r jo ihin merki tyis tä todis tuksis ta »vuosien luvun, 
josta Her r an sana oli tullut p rofee t ta Jeremialle, että Jerusa lem 
oli oleva raunioina se i t semänkymmentä vuotta» (Dan. 9 : 2 ) . 

Uskoen vahvasti profe t ian sanan varmuuteen Daniel rukoili 
Her ra l ta näiden lupausten pikaista täyt tymystä. Hän pyysi, et tä 
Jumala pitäisi kunniansa voimassa. Rukouksessaan hän samast i 
i tsensä täysin niihin, jo tka eivät olleet noudat taneet Jumalan 
tarkoi tus ta , ja tunnust i heidän syntinsä ominaan. 

»Ja minä käänsin kasvoni H e r r a n Jumalan puoleen», profee t ta 
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sanoi, »hartaassa rukouksessa ja anomisessa, paastossa , säkissä 
ja tuhassa. Minä rukoil in Herraa , Jumalaani , [ j a ] tunnust in» 
( jakeet 3 ,4) . Vaikka Daniel oli jo kauan palvellut Jumalaa ja 
saanut taivaan tunnus tuksen siitä, et tä hän oli »otollinen», hän 
nyt kuitenkin kävi Jumalan eteen syntisenä ja esitti rakasta-
mansa kansan suuren tarpeen. Kaikessa yksinkertaisuudes-
saankin hänen rukouksensa oli kaunopuheinen ja sanomatto-
man har ras . Näin hän rukoili: 

»Oi Herra , sinä suur i ja pel jä t tävä Jumala , joka pidät liiton 
ja säilytät laupeuden niille, jo tka sinua rakas tavat ja noudatta-
vat sinun käskyjäsi . Me olemme syntiä tehneet, o lemme väärin 
tehneet, olleet j uma la t toma t ja uppiniskaiset ; me olemme 
poikenneet pois s inun käskyistäsi ja oikeuksistasi emmekä ole 
kuulleet sinun palvelijoitasi, profeet to ja , jo tka puhuivat sinun 
nimessäsi kuninkai l lemme, ruht inai l lemme ja isillemme ja 
kaikelle maan kansalle. 

»Sinun, Her ra , on vanhurskaus , m u t t a meidän on häpeä, 
niinkuin se on tänä päivänä Juudan miesten ja Jerusalemin 
asukasten ja koko Israelin, läheisten ja kaukais ten, kaikissa 
maissa, joihin sinä olet heidät karkoi t tanut heidän uskot tomuu-
tensa tähden, jo ta he ovat sinulle osoit taneet. 

»Herran, meidän Jumalamme, on a rmo ja anteeksiantamus, 
sillä me olemme olleet hänelle uppiniskaiset . — — Herra , 
kaiken vanhurskautes i tähden, kääntyköön s inun vihasi ja 
kiivastuksesi pois s inun kaupungistasi Jerusalemista , sinun 
pyhästä vuorestasi; sillä meidän synt iemme tähden ja meidän 
isäimme pahojen tekojen tähden on Jerusa lem ja sinun kansasi 
tullut kaikkien häväistäväksi , jo tka meidän ympär i l l ämme ovat. 

»Ja nyt, meidän Jumalamme, kuule palvelijasi rukous ja 
hänen anomisensa ja valista kasvosi pyhäkkösi ylitse, joka on 
autiona; He r r an tähden. Minun Jumalani , kallista korvasi ja 
kuule, avaa silmäsi ja katso meidän hävi tys tämme ja sitä 
kaupunkia , joka on otet tu sinun nimiisi; sillä me annamme 
rukouks iemme langeta sinun eteesi, e m m e omaan vanhurskau-
teemme, vaan sinun suureen armoosi luottaen. 

»Herra, kuule, Her ra , anna anteeksi, Her ra , huomaa ja tee 
tekosi itsesi tähden, älä viivyttele, minun Jumalani ; sillä sinun 
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kaupunkis i ja sinun kansasi ovat sinun nimiisi otetut» ( jakeet 
4 - 9 , 1 6 - 1 9 ) . 

Taivas oli valmis kuulemaan profee tan har taan rukouksen. 
Jo ennen kuin hän oli lakannut anomas ta anteeksiantoa ja 
ennalleen palaut tamis ta , ilmestyi mahtava Gabriel jälleen 
hänelle ja kiinnitt i hänen huomionsa siihen näkyyn, jonka hän 
oli nähnyt ennen Babylonian kukis tumis ta ja Belsassarin kuole-
maa. Ja sit ten enkeli esitteli hänelle yksinkertaisest i seitsemän-
kymmentä viikkoa kestävän kauden, joka alkaisi »siitä a jas ta , 
jolloin tuli se sana, et tä Je rusa lem on jälleen rakennettava» 
( jae 25). 

Daniel oli esi t tänyt rukouksensa »Daarejaveksen — — 
ensimmäisenä hall i tusvuotena» ( j a e l ) . Tämän meedialaisen 
hall i ts i jan sotapääll ikkö Kyyros oli r i istänyt Babylonilta maail-
manvallan valtikan. Dareioksen kun inkuus oli Jumalan kun-
nioi t tama. Enkeli Gabriel oli hänen luokseen lähetettynä »häntä 
vahvis tamassa ja suojelemassa» (Dan. 11: 1). Dareioksen 
kuol tua noin kaksi vuotta Babylonian kukis tumisen jälkeen 
nousi valtaistuimelle Kyyros, ja hänen hal l i tuskautensa alussa 
oli kulunut se i t semänkymmentä vuot ta siitä, kun Nebukad-
nessar oli si ir tänyt ensimmäisen ryhmän heprealaisia kotimaas-
taan Juudeas ta Babyloniaan. 

Jumala oli käyt tänyt Danielin vapaut tamis ta ja lopeurain 
luolasta j ä t t ämään suopean vaikutelman Kyyros Suuren mie-
leen. Jumalan miehen er inomaiset ominaisuudet kaukonäköi-
senä valt iomiehenä saivat Persian hall i ts i jan erityisesti kun-
nioi t tamaan hän tä ja er i toten hänen arvostelukykyään. Ja nyt 
samaan aikaan, kun Jumala oli sanonut saat tavansa Jerusalemin 
temppelin jälleen rakennetuksi , hän suuntasi välikappaleensa 
Kyyroksen huomion juur i hän tä koskeviin ennustuksi in, jo tka 
Daniel niin hyvin tunsi, ja myön tämään vapauden juutalais-
väestölle. 

Tämä tapahtu i sen jälkeen, kun kuningas sai lukea ennus-
tuksen, joka enemmän kuin sata vuot ta ennen hänen synty-
määnsä kuvaili sitä, millä tavalla Babylon vallattaisiin. Hän 
luki kaikkeuden Hall i ts i jan hänelle osoi t taman sanoman: »Minä 
vyötän sinut, vaikka sinä et minua tunne, jo t ta tiedettäisiin 
auringon nousus ta sen laskemille asti, e t tä paitsi minua ei ole 
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yhtäkään.» H ä n sai katsella iankaikkisen Jumalan jul is tusta: 
»Palvelijani Jaakobin ja valittuni Israelin tähden minä kutsuin 
sinut nimeltä ja annoin sinulle kunnianimen, vaikka sinä et 
minua tuntenut.» H ä n luki innoitetut sanat : »Minä herät in 
hänet vanhurskaudessa , ja minä tasoit in kaikki hänen tiensä. 
Hän rakentaa minun kaupunkini ja pääs tää vapaiksi minun 
pakkosiir tolaiseni i lman maksua ja i lman lahjus ta» (Jes.45: 
5 ,6 ,4 ,13) . Tämä kaikki liikutti niin syvästi hänen sydäntään, 
että hän päät t i suor i t taa Jumalal ta saamansa tehtävän. Hän 
päästäisi Juudean pakkosiir tolaiset lähtemään ja auttaisi heitä 
jä l leenrakentamaan H e r r a n temppelin. 

Kirjal l isessa jul is tuksessaan, jonka Kyyros kuulut t i »koko 
val takunnassansa», hän t iedott i haluavansa saada aikaan heprea-
laisten paluun ja heidän temppelinsä jäl leenrakentamisen. 
»Kaikki m a a n val takunnat on Herra , taivaan Jumala , an tanut 
minulle», tunnus t i kuningas kiitollisena tässä julkaistussa 
kuulutuksessaan, »ja hän on käskenyt minun rakentaa itsellensä 
temppelin Jerusalemiin, joka on Juudassa . Kuka vain teidän 
joukossanne on hänen kansaansa, sen kanssa olkoon hänen 
Jumalansa , ja hän menköön Jerusalemiin raken tamaan 
Herran , Israelin Jumalan , temppeliä. Hän on se Jumala , joka 
asuu Jerusalemissa. Kuka vain on jäljellä, se saakoon, missä 
asuukin muukalaisena, pa ikkakuntansa miehil tä kannatukseksi 
hopeata ja kultaa, tavaraa ja ka r j aa ynnä vapaaehtoisia lahjoja» 
(Esra 1: 1—4). 

»Se temppeli rakennet takoon», hän jatkoi ohjei taan, »pai-
kaksi, jossa u h r e j a uhra taan . Sen perus tukse t lasket takoon 
lujiksi, sen korkeus olkoon kuus ikymmentä kyynärää ja leveys 
kuus ikymmentä kyynärää. Siinä olkoon aina r innakkain kolme 
kivikertaa suur ia kiviä ja yksi h i rs iker ta uusia hirsiä; ja 
kus tannukset suor i te t takoon kuninkaan hovista. Ja myös 
Jumalan temppelin kulta- ja hopeakalut , jo tka Nebukadnessar 
vei pois Jerusalemin temppelis tä ja toi Baabeliin, annet takoon 
takaisin. Ne tulkoot paikoilleen Jerusalemin temppeliin» (Esra 
6: 3—5). 

Tästä käskystä levisi t ieto kuninkaan val takunnan kaukai-
simpiinkin maakunt i in , ja kaikkialla maanpakola is ten keskuu-
dessa vallitsi suur i ilo. Danielin tavoin monet olivat tutkineet 
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profet ioi ta ja rukoilleet, e t tä Jumala ryhtyisi lupauksensa 
m u k a a n au t t amaan Siionia. Nyt sit ten heidän rukouksi insa 
vastatt i in, ja sydämestään r iemuiten he saattoivat yhtyä laula-
maan: 

»Kun Her ra käänsi Siionin kohtalon, 
niin me a l imme kuin un ta näkeväiset. 
Silloin oli meidän suumme naurua täynnä, 
ja kielemme r iemua täynnä; 
silloin sanotti in pakanain keskuudessa: 
'Her ra on tehnyt suuria heitä kohtaan. ' 
Niin, Her ra on tehnyt suuria meitä kohtaan; 
siitä me iloitsemme.» 

Psalmi 126: 1—3. 
»Juudan ja Benjaminin perhekunta-päämiehet sekä papi t ja 

leeviläiset, kaikki, joiden hengen Jumala herätt i» — nämä olivat 
se juutalais ten maanpakola is ten melkoinen jäännös, luvultaan 
noin vi is ikymmentä tuhat ta , joka päät t i käyt tää hyväkseen 
suurenmois ta t i laisuutta, kun sitä kehotett i in »menemään ja 
r aken tamaan Her ran temppeliä Jerusalemiin». Heidän ystävänsä 
eivät päästäneet heitä lähtemään tyhj in käsin. »Kaikki, jo tka 
asuivat heidän ympäri l lään, avustivat heitä hopeakaluilla, 
kullalla, tavaralla, kar ja l la ja kalleuksilla.» Näiden ja monien 
muiden vapaaehtoisten lah jo jen lisäksi saatiin »Herran temp-
pelin kalut , jo tka Nebukadnessar oli vienyt pois Jerusalemista . 

Ne Koores, Persian kuningas, tuota t t i aarteis tonvart i jal le , 
Mitredatille, kaikkiaan viisi tuhatta neljäsataa», annetta-
vaksi uudelleen rakennet tavan temppelin käyttöön ( E s r a l : 
5—11). 

Juudeaan palaavan joukon käskynhal t i jan vastuun Kyyros 
antoi Serubbaabelil le, joka oli kuningas Daavidin jälkeläisiä, 
ja hänen kanssaan oli yl immäinen pappi Joosua. Pi tkäs tä 
ma tkas ta aut ion e rämaan halki selviydyttiin turvallisesti , ja 
onnellisena tuo joukko kiitti Jumalaa hänen monis ta siunauk-
sistaan ja ryhtyi heti kunnos tamaan r ikot tua ja tuhot tua . 
»Perhekunta-päämiehet» näytt ivät es imerkkiä uhraamal la 
varois taan helpot taakseen temppel in jä l leenrakentamisen meno-
jen pei t tämistä , ja kansakin uhras i sit ten runsaas t i vähistäkin 
varois taan (ks. Es ra 2: 64—70). 
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Mahdoll is imman pian pystytetti in al t tar i temppel ipihaan 
entisen al t tar in paikalle. Tämän al t tar in vihkimisen yhteydessä 
pidettyyn juhlaan »kokoontui kansa yhtenä miehenä», ja niin 
ryhdytti in jälleen suor i t t amaan niitä pyhiä palveluksia, jotka 
olivat keskeytyneet silloin, kun Nebukadnessar hävitt i Jerusa-
lemin. »Ja he viettivät leh t imajanjuhlaa» ennen kuin erosivat 1 

jä l leenrakentamaan ja kunnos tamaan kote jaan (Es ra 3:1—6). 
Alttarin pystyt täminen päivittäisiä po l t touhre ja var ten ilah-

dut t i suurest i uskollista jäännöstä . Auliisti he osallistuivat 
temppelin jä l leenrakennuksen tarpeellisiin valmisteluihin ja 
rohkaistuivat sitä m u k a a kuin ne edistyivät kuukaudes ta 
toiseen. He eivät olleet moneen vuoteen saaneet havaita mi tään t 
näkyviä merkke j ä Juma lan läsnäolosta. Mut ta nyt kun heidän 
ympäri l lään oli pa l jon sellaista, mikä muis tu t t i niin ikävästi 
heidän isiensä luopumukses ta , he kaipasivat jo takin pysyvää 
merkkiä jumalal l isesta anteeksiannosta ja suosiosta. He pitivät ; 
Jumalan hyväksymistä t ä rkeämpänä kuin omaisuutensa ja 
entisten e tu jensa takais insaamista . Hän oli au t tanu t heitä 
ihmeellisesti, ja heistä tuntui , et tä hän oli varmas t i heidän 
kanssaan. Mut ta he halusivat vielä suurempia siunauksia. Iloisin 
toivein he odott ivat aikaa, jolloin saisivat temppel in valmis-
tu t tua nähdä hänen k i rkkautensa loistavan sen sisältä. . 

Rakennustarvikkei ta valmistelevat miehet löysivät rauniois ta 
muutamia valtavan suur ia kiviä, jo tka oli tuo tu temppeli in 
Salomon päivinä. Nämä saatett i in käyt tökuntoon ja lisäksi 
valmistetti in pa l jon uu t ta materiaalia; p ian työ etenikin siihen 
vaiheeseen, et tä oli laskettava peruskivi. Tämä tehtiin monien 
tuhansien läsnäollessa, jo tka olivat tulleet seuraamaan työn 
edistymistä ja i lmaisemaan ilonsa sen johdosta , et tä saivat 
osallistua siihen. Kulmakivi asetett i in paikoilleen pappien 
soittaessa torvilla ja Aasafin jälkeläisten kymbaaleilla, ja kansa 
yhtyi laulamaan »ylistys- ja kii tosvirren Herral le : 'Sillä hän on 
hyvä, sillä hänen a rmonsa pysyy iankaikkisest i Israelia koh-
taan» ( jae 11). 

Nyt jä l leenrakennet tava temppeli oli main i t tu monissa profe-
tioissa, jo tka käsittelivät sitä suosiota, jo ta Jumala halusi 
osoit taa Siionia kohtaan , ja kaikkien kulmakiven laskemisessa 
mukana olleiden olisi pi tänyt sydämestään yhtyä t i laisuudessa 
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vallinneeseen juhlamieleen. Mutta tuona ilon päivänä kuult i in 
kaiken musiikin ja r i emuhuuto jen keskeltä mui takin ääniä. 
»Monet papi t , leeviläiset ja perhekunta-päämiehet , vanhukset , 
jo tka olivat nähneet edellisen temppelin, itkivät suurella 
äänellä, kun t ämän temppel in pe rus tus lasketti in heidän näh-
tensä» ( jae 12). 

Oli luonnollista, et tä n ä m ä vanhat miehet tulivat murheel-
lisiksi a jatel lessaan kauan ja tkuneen ka tuma t tomuuden seu-
rauksia . Jos he ja heidän sukupolvensa olisivat totelleet Jumalaa 
ja to teut taneet hänen ta rkoi tuksensa Israelin suhteen, ei 
Salomon raken tamaa temppeliä olisi hävitet ty eikä heidän olisi 
tarvinnut jou tua pakkosi ir tolaisuuteen. Mut ta kii t tämättömyy-
tensä ja usko t tomuutensa takia heidät oli ha jo te t tu pakanoiden 
sekaan. 

Mutta nyt olivat olosuhteet muut tunee t . Laupeudessaan Her ra 
oli jälleen ka tsonut kansansa puoleen ja sallinut heidän pala ta 
omaan maahansa . Nyt olisi menneiden erehdysten mureht i -
misen pi tänyt väistyä suuren ilon tunteiden tieltä. Juma la oli 
vaikut tanut Kyyroksen mieleen ja saanut hänet au t t amaan 
heitä temppelin jäl leenrakentamisessa, ja heidän olisi pi tänyt 
t ämän johdos ta i lmaista syvä kiitollisuutensa. Mutta m u u t a m a t 
eivät havainneet Jumalan kai tselmuksen uusia johdatuksia . 
I loitsemisen s i jas ta he viipyivät tyytymättömyyden ja masen-
nuksen mielialoissa. He olivat nähneet Salomon temppel in 
lois tokkuuden ja valittivat nyt pystytet tävän rakennuksen 
heikompaa laatua. 

Napina ja valittelu sekä epäedulliset vertailut masensivat 
monia ja alensivat rakenta j ien mielialaa. Se sai työmiehet 
kyselemään, kannat t iko heidän yleensä ja tkaa sellaisen raken-
nuksen pystyt tämistä , jo ta jo alun alkaen niin pahoin arvos-
teltiin ja i tketti in. 

Joukossa oli kui tenkin monia sellaisia, joita suurempi usko 
ja l aa jempi näkemys esti tu lemasta niin tyytymättömiksi , 
vaikka he joutuivatkin to teamaan t ä m ä n rakennuksen vähem-
män loistokkaaksi . »Monet taas korot t ivat äänensä r iemuiten 
ja iloiten. Eikä voitu e ro t taa ra ikuvaa r iemuhuutoa kansan 
äänekkääs tä i tkusta; sillä kansa nos t i suuren huudon, niin e t tä 
huu to kuului kauas» ( jakeet 12,13). 
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Ne jotka eivät r iemuinneet temppelin kulmakiveä lasket-
taessa, olisivat kauhis tuneet , jos olisivat edeltä nähneet uskon-
puut teensa seuraukset . He eivät käsi t täneet paheksumisensa ja 
pet tymyksensä i lmausten vaikutusta eivätkä tienneet, mi ten 
pal jon heidän tyytymät tömät sanansa saattoivat viivyttää 
Her ran huoneen valmistumista . 

Israelilaiset olivat ennen maanpakola i suut taan ylpeilleet 
temppelinsä mahtavuudes ta ja sen vaikuttavista uskonnoll isista 
palvelusmenoista. Mut ta heidän jumalanpalveluksestaan oli 
usein puu t tunu t niitä ominaisuuksia, joi ta Juma la pi tää olen-
naisimpina. Ens immäisen temppelin mahtavuus ja sen palve-
lusten häikäisevä loisto eivät voineet suositella heitä Jumalalle, 
sillä he eivät uhrannee t sitä, millä yksin oli arvoa hänen 
silmissään. He eivät tuoneet hänelle uhr i lah jaks i katuvaa ja 
mur tunu t t a mieltä. 

Kun Jumalan va l takunnan el intärkeät per iaat teet unohdetaan, 
jumalanpalveluksen muotomenot tulevat moninaisiksi ja t u rhan 
loisteliaiksi. Kun luonteen kehi t täminen laiminlyödään, sielun 
kaunis tus puu t tuu ja jumal isuuden yksinker ta isuut ta väheksy-
tään, silloin ylpeys ja korei lunhalu vaativat suurenmoisia 
k i rkkoja , loistavia kor is te lu ja ja vaikuttavia muotomenoja . 
Mutta tällä kaikella ei kunnioiteta Jumalaa . H ä n ei arvosta 
seurakuntaansa sen ulkonaisten e tu jen vaan sen vilpit tömän 
hurskauden perusteella, joka erot taa sen maai lmasta . Hän 
arvioi sitä sen mukaan , mi ten sen jäsenet kasvavat Kris tuksen 
tuntemuksessa ja edistyvät hengellisessä kokemuksessaan . Hän 
odottaa sen noudat tavan rakkauden ja hyvyyden periaat tei ta . 
Mikään taiteen kauneus ei ole verrat tavissa Kr is tuksen edusta-
jissa i lmenevään luonteen ja mielenlaadun kauneuteen. 

Jokin seurakunta voi olla maan köyhimpiä. S"e voi olla vailla 
kaikkea ulkonais ta komeut ta . Mutta jos sen jäsenet omaavat 
Kris tuksen luonteen periaat teet , niin enkelit ovat mukana 
heidän jumalanpalveluksissaan. Kiitollisten sydänten kiitos ja 
ylistys kohoaa Juma lan luo suloisena uhr i lah jana . 

»Kiittäkää Her raa , sillä hän on hyvä, 
sillä hänen a rmonsa pysyy iankaikkisesti . 
Niin sanokoot H e r r a n lunastetut , 
jo tka hän on lunas tanut ahdis tuksen alta.» 
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»Laulakaa hänelle, veisatkaa hänelle, 
puhukaa kaikista hänen ihmeistänsä. 
Hänen pyhä nimensä olkoon teidän kerskauksenne; 
iloitkoon niiden sydän, jo tka etsivät Herraa.» 

»Sillä hän ravitsee nääntyvän sielun 
ja täyt tää nälkäisen sielun hyvyydellä.» 

Psalmi 107: 1,2; 105: 2,3; 107: 9. 
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47. 

»PROFEETAT - -
TUKIVAT HEITÄ» 

Lähellä niitä israelilaisia, jo tka olivat ryhtyneet jälleenrakenta-
maan temppeliä, asui samarialaisia. Nämä olivat sekakansaa, 
joka oli syntynyt Assyrian maakunt ien pakanasi i r tola is ten ja 
Samar iaan ja Galileaan jä te t ty jen kymmenen he imon jäännös-
ten välisistä avioliitoista. Myöhempinä vuosina samarialaiset 
väittivät palvovansa oikeaa Jumalaa, mu t t a sydämel tään ja 
tavoiltaan he olivat epäjumalanpalvel i joi ta . Tosin he sanoivat 
epäjumalankuviensa vain muis tu t tavan heitä elävästä Jumalas ta , 
kaikkeuden Hall i ts i jasta , mu t t a kansa oli kui tenkin taipuvaista 
kunnio i t tamaan jumalankuvia . 

»Kun Juudan ja Benjaminin vas tus ta ja t» — joina nämä 
samarialaiset tulivat tunnetuiksi jä l leenrakentamisen kautena 
— »kuulivat, e t tä pakkosiir tolaiset rakensivat temppeliä 
Herral le, Israelin Jumalalle, astuivat he Serubbaabel in ja perhe-
kunta-päämiesten luo ja sanoivat heille: 'Me t a h d o m m e rakentaa 
yhdessä teidän kanssanne, sillä me e ts imme teidän Jumalaanne, 
niinkuin tekin, ja hänelle me olemme uhrannee t Eesarhaddonin , 
Assurin kuninkaan, päivistä asti, joka toi meidät tänne.» Mutta 
heidän pyytämänsä etuoikeus evättiin heiltä. »Ei sovi teidän ja 
meidän yhdessä rakentaa temppeliä meidän Jumalal lemme», 
selittivät israelilaisten joh ta ja t , »vaan me yksin r akennamme 
Herralle, Israelin Jumalal le , niinkuin kuningas Koores, Persian 
kuningas on mei tä käskenyt» (Esra 4: 1—3). 

Vain jäännös oli valit tu pa laamaan Babylonista, ja nyt kun 
he ovat ryhtyneet näkö jään ylivoimaiseen yritykseen, tulevat 
heidän lähimmät naapur insa t a r j o a m a a n apuaan. Samarialaiset 
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sanovat palvovansa oikeaa Jumalaa ja haluavansa osallistua 
temppelipalvelukseen liittyvistä etuoikeuksista ja s iunauksista . 
»Me e ts imme teidän Jumalaanne niinkuin tekin», he selittivät. 
»Me t ahdomme rakentaa yhdessä teidän kanssanne.» Mut ta jos 
juutalais ten joh ta j a t olisivat hyväksyneet t ämän avuntar jouk-
sen, he olisivat avanneet oven epäjumalanpalvelukselle . He 
huomasivat samarialais ten teeskentelyn ja käsitt ivät, ettei se 
apu, joka olisi saatu l i i t toutumalla näiden miesten kanssa, 
olisi minkään arvoista ver ra t tuna siihen siunaukseen, jonka he 
voisivat odot taa saavansa noudat tamal la Her r an selviä käskyjä . 

Siitä miten Israel in tuli suh tau tua ympäri l lä oleviin kansoihin, 
oli H e r r a sanonut Mooseksen välityksellä: »Älä tee liittoa 
heidän kanssansa äläkä osoita heille a rmoa . Älä lankoudu 
heidän kanssansa . Sillä he viettelevät s inun poikasi luo-
p u m a a n minus ta ja palvelemaan mui ta jumalia; ja silloin 
H e r r a n viha syttyy teitä kohtaan , ja hän hävit tää sinut nopeasti , 

sillä sinä olet Herral le, s inun Jumalallesi , pyhitetty kansa, 
ja H e r r a on valinnut sinut omaisuuskansakseen ennen kaikkia 
mui ta kansoja , mi tä maan päällä on» (5Moos . 7:2—4; 14:2) . 

Ennakol ta i lmoitett i in selvästi, mi tä seurauksia olisi siitä, 
et tä he li i t toutuisivat ympäri l lä olevien kansakunt ien kanssa. 
»Herra ha jo t t aa sinut kaikkien kansojen sekaan maan ääres tä 
toiseen», oli Mooses selittänyt, »ja sinä palvelet siellä mui ta 
jumalia , joi ta sinä et tunne ja joi ta s inun isäsi eivät tunteneet , 
puu ta ja kiveä. Ja niiden kansojen seassa sinä et saa rauhaa, 
eikä jalkasi löydä lepopaikkaa. H e r r a antaa sinulle siellä vapi-
sevan sydämen, rauenneet si lmät ja nääntyvän sielun. Ja sinun 
elämäsi näyt tää s inusta olevan h iuskarvan varassa, yöt ja päivät 
sinä olet pelon vallassa e tkä ole va rma hengestäsi. Aamulla 
sinä sanot: 'Jospa olisi ilta! ' ja illalla sinä sanot: ' Jospa olisi 
aamu! ' — sellaista pelkoa sinä tunnet sydämessäsi , ja sellaisia 
näky jä sinä näet silmissäsi» (5Moos . 28: 64—67). »Mutta si t ten 
sinä siellä etsit Herraa», ja tkui lupaus, »sinun Jumalaasi , ja 
sinä löydät hänet , kun kysyt hän tä kaikesta sydämestäsi ja 
kaikesta sielustasi» (5 Moos. 4: 29). 

Serubbaabel ja hänen toverinsa tunsivat n ä m ä ki r jo i tukse t ja 
monia mui ta niiden kaltaisia, ja äskeisen pakkosi i r tolaisuuden 
yhteydessä he havaitsivat monia todistei ta niiden täyttymisestä. 
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Nyt he olivat katuneet niitä syntejään, jo tka olivat aiheuttaneet 
heille ja heidän isilleen ne rangaistukset , jois ta Mooses oli 
niin selvästi puhunu t . He olivat kaikesta sydämestään kään-
tyneet Jumalan puoleen ja uudistaneet l i i t tonsa hänen kans-
saan. Siksi heidän oli sallittu palata Juudeaan, jo t t a he voisivat 
ko r j a t a ennalleen kaiken sen, mitä oli hävitetty. Sopisiko heidän 
nyt heti t ämän to imintansa alussa l i i t toutua epäjumalanpalveli-
joiden kanssa? 

»Älä tee liittoa heidän kanssansa», oli Jumala sanonut , ja 
ne jo tka olivat vast ikään uudelleen pyhit täytyneet Herral le 
hänen temppel insä raunioiden edustalle pystytetyn al t tar in 
ääressä, käsit t ivät, et tä hänen kansansa ja maai lman välinen 
r a j a on aina pidet tävä e reh tymät tömän selvänä. He kieltäytyivät 
l i i t toutumasta niiden kanssa, jo tka Jumalan lain vaat imukset 
tuntevina eivät kui tenkaan halunneet totella niitä. 

Jumalan kansan tulee noudat taa a j a n loppuun asti niitä 
periaattei ta, jo tka on esitetty 5. Mooseksen k i r j assa Israelin 
opetukseksi. Todellinen onni on ri ippuvainen siitä, e t tä liitto-
suhteemme Jumalaan ja tkuu . Meillä ei koskaan ole varaa tinkiä 
per iaa t te is tamme l i i t toutumalla niiden kanssa, jo tka eivät 
pelkää Jumalaa . 

Kristi tyiksi tunnus tau tuva t ovat alati vaarassa luulla, että 
vaikuttaakseen maailmallisi in heidän on tietyssä määr in mukau-
duttava maai lmaan. Mutta vaikka tällainen menettely näyttäisi 
hyvinkin edulliselta, se päättyy aina hengelliseen tappioon. 
Jumalan lasten on tarkoin varot tava kaikkea salakavalaa vai-
kutus ta , joka pyrkii saamaan heissä ja lansi jaa to tuuden vihol-
listen imartelevilla houkutuskeinoil la . He ovat vieraita ja 
muukalais ia tässä maai lmassa ja vaeltavat polkua, joka on 
täynnä vaaroja . He eivät saa välittää vähääkään niistä kekse-
liäistä metkuis ta ja viekoittelevista houkutuks is ta , joilla heitä 
koetetaan saada luopumaan uskoll isuudestaan. 

Kui tenkaan eivät Jumalan asian avoimet ja vannoutuneet 
vihamiehet ole eniten pelättäviä. Vielä pystyvämpiä pe t t ämään 
ovat sellaiset, jo tka Juudan ja Benjaminin vas tus ta j ien tavoin 
lähestyvät sulavin sanoin ja kauniist i puhuen ikään kuin 
pyrkisivät ystävälliseen liittoon Jumalan lasten kanssa. Sellaisia 
pitäisi jokaisen varoa, jot tei joutuisi yllättäen johonkin taita-
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vasti viritettyyn ja sala t tuun ansaan. Varsinkin nykyään, maail-
man his tor ian lähestyessä loppuaan, Her ra vaatii lapsil taan 
valppautta , joka ei salli vähääkään herpaantumis ta . Mut ta 
vaikka taistelu on herkeämätöntä , ei ke tään jä te tä kamppaile-
m a a n yksinään. Enkeli t aut tavat ja varjelevat niitä, jo tka 
vaeltavat nöyräst i Jumalan edessä. H e r r a m m e ei koskaan petä 
ketään, joka luot taa häneen. Kun hänen lapsensa vetäytyvät 
hänen lähelleen suojaan pahuudel ta , hän kohot taa säälivänä ja 
rakas tavana lipun tu rvaamaan heitä viholliselta. »Älä koske 
heihin», hän sanoo, »sillä he ovat minun. Olen pi ir tänyt heidät 
kät teni hipiään.» 

Mutta ja tkamal la yhä vas tus tus taan Samar ian väki »sai 
Juudan kansan kädet he rpoamaan ja pelott i heidät rakenta-
masta . Ja ne palkkasivat heitä vastaan neuvonantaj ia , jo tka 
tekivät heidän hankkeensa tyhjäksi , niin kauan kuin Koores , 
Persian kuningas, eli, ja aina Daarejaveksen hal l i tusaikaan 
asti» (Es ra 4: 4 ,5 ) . Väärillä tiedoillaan he herät t ivät epäilyksiä 
niiden mielessä, jo tka oli helppo saada epäluuloisiksi. Mut ta 
pahan voimia pidetti in monia vuosia hillittyinä, ja kansa sai 
Juudeassa vapaast i j a tkaa työtään. 

Enkeli t aut toivat maanpakolais ia saa tanan koet taessa saada 
heidät Meedia-Persian val takunnan hal l intoviranomaisten epä-
suosioon. Koko taivas oli k i innostunut täs tä taistelusta. 
Profeet ta Danielilta saamme tietää jo takin täs tä valtavasta 
kamppai lus ta hyvän ja pahan voimien välillä. Kolme viikkoa 
Gabriel painiskeli pimeyden voimien kanssa, jo tka pyrkivät 
va ikut tamaan Kyyroksen mieleen, ja ennen taistelun päätty-
mis tä itse Kr is tus tuli Gabrielin avuksi. »Persian val takunnan 
enkel i ruht inas seisoi vas tus tamassa minua kaksikymmentäyksi 
päivää», selitti Gabriel, »mutta katso, Miikael, yksi ensimmäi-
sistä enkeliruhtinaista, tuli minun avukseni, sillä minä olin 
jäänyt yksin sinne, Persian kuningasten tykö» (Dan. 10: 13). 
Tehtiin kaikki, mi tä taivas saattoi tehdä Jumalan kansan 
hyväksi. Voitto saatiin lopulta, vihollisen joukot pidett i in 
alallaan koko Kyyroksen a j a n ja koko hänen poikansa 
Kambyseen a jan , joka hallitsi noin sei tsemän ja puoli vuotta . 

Tämä oli juutalaisille suurenmois ten tilaisuuksien aikaa. 
Taivaan parhaa t voimat olivat va ikut tamassa kuningasten 
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mieleen, ja Juma lan kansan osana oli mahdol l i s imman uutte-
rast i työskennellen to teut taa Kyyroksen määräys tä . Heidän tuli 
ponnis taa kaikkensa saadakseen entiselleen temppel in ja sen 
palvelukset ja vakiintuakseen jälleen asumaan kodissaan 
Juudeassa. Mut ta tuona Jumalan voiman päivänä monet osoit-
tautuivat halut tomiksi . Heidän vihollistensa voimakas ja päät-
täväinen vas tus tus sai r aken ta ja t vähitellen masen tumaan . 
Muutamat eivät voineet unohtaa , et tä kulmakiveä laskettaessa 
monet olivat ilmaisseet epäilyksensä koko hankkeesta . Ja 
samarialaisten käydessä yhä uskal iaammiksi mone t juutalaisista 
epäilivät, mahto iko jä l leenrakentamisen aika s i t tenkään olla 
vielä koi t tanut . Tällainen mieliala levisi laajalt i . Rohkeutensa 
menet täneinä ja masentuneina monet työmiehet palasivat 
kotiinsa ja tavanomaisi in töihinsä. 

Kambyseen hal l i tusaikana temppeli työ edistyi hitaasti . Ja 
vale-Smerdiin eli Artahsas tan (Esra 4: 7) halli tessa samarialaiset 
houkuttel ivat tuon häikäi lemät tömän pe t tur in julkaisemaan 
määräyksen, joka kielsi juutalaisia jä l leenrakentamasta temp-
peliään ja kaupunkiaan . 

Toista vuot ta temppeli oli laiminlyötynä ja miltei hyl jät tynä. 
Ihmiset pysyttelivät kotosalla ja koettivat tavoitella ajal l ista 
hyvinvointia, m u t t a heidän ti lansa oli surkea. He eivät menes-
tyneet, vaikka olisivat miten työskennelleet. Luonnonvoimatkin 
näyttivät kääntyvän heitä vastaan. Koska he olivat jä t täneet 
temppelin tyhjilleen, Her ra lähetti kuivuuden tuhoamaan heidän 
omaisuut taan. Juma la oli an tanut heille suosionsa osoi tuksena 
pellon ja p u u t a r h a n hedelmiä, viljaa, viiniä ja öljyä, m u t t a 
koska he olivat käyt täneet näitä runsai ta l ah jo jaan niin itsek-
käästi , otettiin s iunaukset heiltä pois. 

Tällaiset olosuhteet vallitsivat Dareios Hystaspeen kuninkuu-
den alkupuolella. Niin hengellisesti kuin ajal l isest ikin israeli-
laiset olivat surkute l tavassa tilassa. Niin kauan he olivat 
napisseet ja epäilleet, niin kauan he olivat ensi kädessä ajatel-
leet omaa e tuaan väl i t tämät tä sitä, e t tä H e r r a n temppeli oli 
raunioina, e t tä mone t olivat unohtaneet Jumalan tarkoi tuksen, 
jonka mukaan heidät palautet taisi in entisiin oloihinsa Juudeaan, 
ja nämä sanoivat: »Aika ei ole tullut rakentaa H e r r a n huonet ta» 
(Hagg. 1 :2) . 
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Mutta ne jo tka luottivat Jumalaan , eivät tänä synkkänä 
hetkenäkään olleet vailla toivoa. Profeet ta Haggai ja S a k a r j a 
herätet t i in selvi t tämään tä tä kriisiä. Sytyttävin todis tuksin 
näm ä Her ran sanansaa t ta ja t osoittivat kansalle, mistä heidän 
vaikeutensa johtuivat . Profeeta t selittivät, et tä koska he eivät 
pi täneet Jumalan asioita tärkeimpinä, eivät he voineet myös-
kään ajall isesti menestyä. Jos israelilaiset olisivat kunnioit-
taneet Jumalaa , palvoneet hän tä kaikella arvonannolla ja 
tehneet hänen huoneensa rakentamisen tä rke immäks i tehtäväk-
seen, he olisivat saaneet osakseen hänen läsnäolonsa ja siu-
nauksensa. 

Masentuneille Haggai esitti tu tkivan kysymyksen: »Onko 
sit ten aika teidän asua panelilla kaunis te tuissa huoneissanne, 
kun t ämä huone on rauniona? Ja nyt sanoo H e r r a Sebaot näin: 
Ot takaa vaari teistänne.» Miksi olette tehneet niin vähän? Miksi 
a ja t te le t te vain omia rakennuksianne et tekä välitä H e r r a n 
rakennukses ta? Missä on nyt intonne, jolla ennen suunnit tel i t te 
H e r r a n huoneen jä l leenrakentamista? En t ä mi tä olette voitta-
neet palvellessanne vain i tseänne? Halutessanne pääs tä köyhyy-
des tänne laiminlöitte temppelin, m u t t a t ämä laiminlyönti on 
saa t tanut teidät juur i siihen, mi tä pelkäsit te. »Te kylvätte 
pal jon, mu t t a saat te vähän. Te syötte, m u t t a et te tule ravituiksi. 
Te juot te , m u t t a jano ei s ammu. Te vaate ta t te itsenne, mu t t a 
ei tule lämmin. Ja palkkatyöläinen panee työpalkan reikäiseen 
kukkaroon» ( jakeet 4—6). 

Niin selvin sanoin, ettei niitä voitu ymmär t ää väärin, H e r r a 
sit ten ilmoitti heille, mikä oli joh tanu t heidät puut teeseen: »Te 
odota t te pal joa, m u t t a se menee vähiin. Te tuot te kotiin, m u t t a 
minä puhal lan sen pois. Minkätähden? sanoo Her ra Sebaot. 
Minun huoneeni tähden, kun se on rauniona ja te juokset te 
kukin oman huoneenne hyväksi. Sentähden teiltä taivas p idä t tää 
kasteen ja m a a p idä t tää satonsa. Ja minä olen ku t sunu t 
kuivuuden m a a h a n ja vuorille, viljalle, viinille ja öljylle, ja mi tä 
vain m a a tuot taa , ja ihmisille ja eläimille ja kaikelle kät ten 
vaivannäölle» ( jakeet 9—11). 

»Ottakaa vaari teistänne», H e r r a kehotti . »Nouskaa vuorille, 
tuokaa pui ta ja rakentakaa temppeli , niin minä siihen mielistyn 
ja näytän kunniani» ( jakeet 7 ,8) . 
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Israelin j oh t a j a t ja kansa ottivat vastaan Haggain ju l is taman 
neuvon ja nuhte lun sanoman. He ta jus ivat , että Jumala 
suhtautui heihin vakavissaan. He eivät enää uskal taneet olla 
väl i t tämättä siitä moneen ker taan kuulemas taan opetuksesta, 
että heidän hyvinvointinsa, niin ajal l inen kuin hengellinenkin, 
ri ippui Jumalan käskyjen uskollisesta noudat tamises ta . Profee-
tan varoi tusten he rä t t ämänä Serubbaabel , Joosua »ja kansan 
koko jäännös kuuli Her ran , Jumalansa , ään tä ja profee t ta 
Haggain sanoja» ( j ae 12). 

Heti kun Israel päät t i totella, seurasi nuhteen sanoja rohkai-
sun sanoma. Haggai sanoi »kansalle näin: 'Minä olen teidän 
kanssanne, sanoo Herra . ' Ja Her ra herätt i» Serubbaabel in ja 
Joosuan »hengen ja kansan koko jäännöksen hengen, ja he 
tulivat ja ryhtyivät r aken tamaan Her ran Sebaotin, heidän 
Jumalansa , temppeliä» ( jakeet 13,14). 

Vajaan kuukauden kulu t tua siitä, kun oli jälleen käyty raken-
t amaan temppeliä, r aken ta ja t saivat uuden lohdut tavan sano-
man. »Ole lu ja , Serubbaabel», kehott i H e r r a itse profee t tansa 
kaut ta , »ja ole lu ja , Joosua, ja ole luja , m a a n koko kansa, 
sanoo Herra , ja tehkää työtä; sillä minä olen teidän kanssanne, 
sanoo Her ra Sebaot» (Hagg. 2 :4 ) . 

He r ra oli ju l i s tanut Israelille silloin, kun t ä m ä oli leiriyty-
neenä Siinain vuoren juurelle: »Minä asun israelilaisten keskellä 
ja olen heidän Jumalansa . Ja he tulevat t ie tämään, e t tä minä 
olen Herra , heidän Jumalansa , joka vein heidät pois Egyptin 
maasta , asuakseni heidän keskellään. Minä olen Her ra , heidän 
Jumalansa» (2 Moos. 29: 45, 46). Ja nyt Juma la jälleen profeet-
tansa sanomien m u k a a n ojensi kätensä pe las tamaan siitä 
huolimatta , e t tä he niin monest i »niskoittelivat ja saattoivat 
murheell iseksi hänen Pyhän Henkensä» (Jes. 63:10) . Tunnus-
tukseksi siitä, e t tä he halusivat yhteistyössä hänen kanssaan 
to teut taa hänen tarkoi tus taan , hän uudist i heille liiton lupauk-
sen siitä, e t tä hänen Henkensä pysyisi heidän keskellään, ja 
sanoi heille: »Älkää peljätkö.» 

Myös nykyajan lapsilleen Her ra sanoo: »Ole luja , ja 
tehkää työtä; sillä minä olen teidän kanssanne.» Her rassa 
kristityllä on aina voimallinen au t ta ja . E m m e ehkä tiedä, millä 
tavoin Her ra aut taa , m u t t a t ämän t iedämme: hän e i koskaan 
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jä tä pulaan niitä, jo tka luottavat häneen. Jos krist i tyt voisivat 
oivaltaa, miten monest i H e r r a on selvittänyt heidän tiensä, 
niin ettei vihollinen ole päässyt to teu t tamaan aikeitaan heidän 
suhteensa, niin he eivät kompurois i t ie tään niin valitellen. He 
uskoisivat lujas t i Jumalaan , eikä mikään koettelemus pystyisi 
j ä rky t t ämään heitä. He tunnustais ivat hänet viisaudekseen ja 
voimakseen, ja hän toteuttaisi sen, minkä toivoo saavansa 
tehdyksi heidän välityksellään. 

Haggain har ta i ta vetoomuksia ja rohka isu ja koros tamaan ja 
l isäämään Jumala herät t i Saka r j an , jonka tuli olla hänen vierel-
lään kehot tamassa Israelia He r r an käskyn mukaisest i nouse-
maan ja rakentamaan . Saka r j an ens immäinen sanoma vakuutt i , 
ettei Jumalan sana koskaan raukea tyhji in, ja lupasi s iunausta 
niille, jo tka ottaisivat vaarin varmas ta profe t ian sanasta. 

Vaikka israelilaisten pellot olivat vil jelemättä, vähät ruoka-
varastot nopeasti hupenemassa ja he itse vihamielisten kansojen 
ympäröimiä , he lähtivät kui tenkin uskon voimassa liikkeelle 
Jumalan sanansaa t ta j ien ku tsus ta ja alkoivat uut teras t i jälleen-
rakentaa raunioi tunut ta temppeliä. Tämä työ vaati lu jaa 
Jumalaan turvaamis ta . Kun kansa koett i tehdä osuutensa ja 
etsi Jumalan a rmon uudis tus ta sydämeensä ja e lämäänsä, 
Haggai ja S a k a r j a vakuut t ivat heille jatkuvil la sanomillaan, 
että heidän uskonsa palkit taisi in runsaas t i ja ettei Jumalan 
sana raukeaisi tyhj i in sen temppelin tulevasta loistosta, jonka 
seiniä he olivat pystyt tämässä . Juur i tässä rakennuksessa tulisi 
esi intymään, kun aika täyttyisi, kaikkien kansakunt ien Toivo 
ihmiskunnan Opet ta jana ja Vapahta jana . 

Rakenta j ia ei siis jätet ty uu ra s t amaan yksin, vaan siellä olivat 
»heidän kanssansa Jumalan profeeta t , jo tka tukivat heitä», 
ja itse Her ra Sebaot oli ju l is tanut : »Ole luja , ja tehkää 
työtä, sillä minä olen teidän kanssanne» (Esra 5: 2; Hagg. 2: 4). 

Vilpitöntä ka tumus ta ja halua käydä eteenpäin uskossa 
seurasi ajall isen hyvinvoinnin lupaus. »Tästä päivästä lähtien», 
sanoi Her ra , »minä annan siunauksen» ( j ae 19). 

Er i t tä in a rvokkaan sanoman sai Serubbaabel heidän johta ja-
naan, mies jo ta niin ankaras t i oli koeteltu kaikkina näinä 
vuosina heidän Babyloniasta paluunsa jälkeen. Päivä koittaisi , 
H e r r a n sanan mukaan , jolloin kaikki hänen valitun kansansa 
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viholliset kukistet taisi in. »Sinä päivänä, sanoo H e r r a Sebaot, 
minä otan sinut, palveli jani Serubbaabel , ja panen sinut 
ikäänkuin s inet t isormukseksi . Sillä sinut minä olen valinnut» 
( jae 23). Nyt Israelin käskynhal t i ja saattoi ymmär tää , miksi 
kai tselmus oli johda t t anu t häntä masentavien ja ahdistavien 
kokemusten kaut ta ; hän näki siinä kaikessa Jumalan tarkoi-
tuksen. 

Tämä henkilökohtainen sana Serubbaabeli l le on merki t ty 
muisti in rohkaisuksi kaikkien aikojen Jumalan lapsille. Juma-
lalla on ta rkoi tuksensa lähettäessään koet te lemuksia lapsilleen. 
Hän ei koskaan johda heitä toisin kuin he haluaisivat tulla 
johdetuiksi , jos he voisivat nähdä lopun alusta lähtien ja nähdä, 
miten autuaal l is ta t a rko i tus ta he täyttävät . He joutuvat kaikkiin 
hänen suomiinsa koetuksiin, jo t ta he voimistuisivat to imimaan 
ja kärs imään hänen hyväkseen. 

Haggain ja S a k a r j a n sanomat saivat kansan yr i t tämään 
kaikkensa, jo t ta temppel i saataisiin jä l leenrakennetuksi , mu t t a 
samarialaiset ja muutk in häiritsivät heitä pahoin työssä ja 
aiheuttivat monia hankaluuksia . Niinpä tuli ke r rank in Jerusa-
lemiin Meedia-Persian maakunt ien käskynhal t i jo i ta tiedustele-
maan, kuka oli va l tuut tanut heidät jä l leenrakentamaan temp-
pelin. Elleivät juutalaiset tällöin olisi luottaneet He r r an 
johdatukseen, t ämä t iedustelu olisi saa t tanut olla seurauksil-
taan heille hyvinkin tuhoisa. Mutta »juutalais ten vanhinten 
yllä oli heidän Jumalansa silmä, niin ettei heitä estetty työstä, 
vaan meni ke r tomus asiasta Daarejavekselle» (Es ra 5: 5),. Näille 
käskynhalt i joil le vastat t i in niin viisaasti, e t tä he päät t ivät 
k i r jo i t taa k i r jeen Dareios Hystaspeelle, Meedia-Persian silloiselle 
hallitsijalle. Kir jeessä he kiinnittivät hänen huomiotaan 
Kyyrokseen, joka alun per in oli käskenyt jä l leenrakentamaan 
Jerusalemissa olevan Juma lan huoneen ja määränny t kustan-
nukset suori tet taviksi kuninkaan rahas tos ta . 

Dareios etsi ja löysi tä tä koskevan as iaki r jan , jonka jälkeen 
hän käski asiaa t iedustelleita sallimaan temppel in jälleenraken-
nustyön ja tkua . »Antakaa Jumalan temppel in rakennustyön 
olla rauhassa», hän määräs i . »Juutalaisten käskynhal t i ja ja 
juutalais ten vanh immat rakentakoot Jumalan temppel in pai-
kallensa. 
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»Ja minä annan käskyn», ja tkoi Dareios, »mitä teidän on 
tehtävä juutalais ten vanhimmille heidän rakentaessaan Juma lan 
temppeliä: tuol ta puolelta Eufra t -v i r ran tulevista kuninkaan 
verotuloista suor i te t takoon niille miehille ta rkas t i ja viivyttele-
mä t t ä kus tannukse t . Ja mi tä tarvi taan, mullikoita, oinaita ja 
kari tsoi ta pol t touhreiksi taivaan Jumalalle, n isuja , suolaa, viiniä 
ja öljyä, se annet takoon heille Jerusalemin pappien esityksestä 
joka päivä, laiminlyömättä, et tä he uhraisivat suloisesti tuok-
suvia uh re j a taivaan Jumalal le ja rukoilisivat kuninkaan ja 
hänen poikiensa hengen puolesta» (Esraj6: 7—10). 

Kuningas määräs i edelleen ankar ia rangaistuksia niille, jo tka 
jotenkin muut ta is ivat käskyä, ja lopuksi hän esitti seuraavan 
merki t tävän lausunnon: »Ja Jumala , joka on aset tanut n imensä 
siihen, kukis takoon jokaisen kuninkaan ja kansan, joka o jentaa 
kätensä r ikkomaan tä tä määräys tä hävit tämällä Juma lan 
temppelin Jerusalemissa. Minä Daarejaves olen antanut t ämän 
käskyn; se ta rkoin täytet täköön» ( jae 12). Näin Her ra valmisti 
t ietä temppelin valmistumiselle. 

Kuukausia ennen t ämän määräyksen an tamis ta israelilaiset 
olivat ja tkaneet työtään uskonvaraisest i , ja Jumalan profee ta t 
vielä auttoivat heitä ajankohtais i l la sanomillaan, jo tka muis-
tut t ivat työnteki jöi tä jumalal l isesta tarkoi tuksesta . Kaksi 
kuukau t t a sen jälkeen, kun Haggai oli jul is tanut viimeisen 
muist i in merki tyn sanomansa , Saka r j a sai s a r j an näkyjä , jo tka 
koskivat Jumalan työtä m a a n päällä. Nämä sanomat annet t i in 
kuvauksina ja ver tauksina ja saatiin epävarmana ahdingon 
aikana, joten ne olivat suureksi avuksi sellaisille, jo tka toimivat 
Israelin Jumalan nimessä. Joh ta j i s ta näytt i siltä, että juutalai-
sille myönnet ty jä l leenrakentamisen lupa taas lakkautettaisi in; 
tulevaisuus näytt i hyvin synkältä. Jumala näki, että hänen 
kansansa tarvitsi hänen r a j a t t o m a n myötä tun tonsa ja rakkau-
tensa i lmausta tuekseen ja rohkaisukseen. 

Näyssä S a k a r j a kuuli He r r an enkelin kysyvän: » 'Herra 
Sebaot, kuinka kauan sinä viivyt e tkä a r m a h d a Jerusalemia 
ja Juudan kaupunke ja , joille olet ollut vihainen nämä seitse-
mänkymmen tä vuot ta? ' Niin Her ra vastasi enkelille, joka 
puhut te l i minua», kertoi Sakar j a , »ja lausui hyviä, lohdullisia 
sanoja . 
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»Ja enkeli, joka puhut te l i minua, sanoi minulle: 'Saarnaa 
ja sano: Näin sanoo H e r r a Sebaot: Minä kiivailen Jerusalemin 
ja Siionin puolesta suurella kiivaudella. Suurel la vihalla minä 
olen vihastunut suru t tomi in pakanoihin, jo tka, kun minä vähän 
vihastuin, aut toivat onne t tomuut ta t apah tumaan . Sentähden 
sanoo Her ra näin: Minä käännyn Jerusalemin puoleen armahta-
vaisuudessa. Minun temppelini siellä rakennetaan, — — ja 
mi t tanuora jänni te tään Jerusalemin ylitse'» (Sak. 1: 12—16). 

Tämän jälkeen profee tan tuli suoraan ennustaa: »Näin sanoo 
Her ra Sebaot: Vielä minun kaupunkini ovat hyvyydestä ylitse-
vuotavaiset, ja vielä H e r r a lohduttaa Siionin ja valitsee vielä 
Jerusalemin» ( jae 17). 

Sitten S a k a r j a näki ne l jän sarven kuvaavan niitä voimia, 
»jotka ovat ha jo t t anee t Juudan ja Israelin ja Jerusalemin». 
Lisäksi hän näki nel jä seppää, jo tka kuvasivat niitä voimia, 
joita Her ra käytt i vahvis tamaan kansaansa entiselleen ja 
jä l leenrakentamaan temppel iään (ks. jakeet 18—21). 

»Ja minä nost in si lmäni ja katsoin», ker toi Sakar ja . »Ja 
katso, oli mies ja hänen kädessään mi t t anuora . Minä sanoin 
hänelle: 'Mihin sinä olet menossa? ' Ja hän vastasi minulle: 
'Mit taamaan Jerusalemia, nähdäkseni , kuinka leveä ja kuinka 
pi tkä se on oleva.' Ja katso, enkeli, joka puhut te l i minua, lähti 
liikkeelle, ja toinen enkeli lähti hän tä vastaan. Ja hän sanoi 
tälle: 'Juokse, puhu tälle nuorukaiselle ja sano: Jerusa lem on 
oleva muur i ton pa ikkakunta , sillä niin pa l jon siinä on ihmisiä 
ja eläimiä. Mut ta minä olen oleva, sanoo Her ra , tu l imuur i sen 
ympäril lä ja kunnia sen keskellä» (Sak. 2: 1—5). 

Jumala oli käskenyt, e t tä Jerusalem oli jä l leenrakennettava, 
ja näky kaupungin mi t taamises ta oli vakuutus siitä, e t tä hän 
lohduttaisi ja vahvistaisi ahdis te t tu ja omiaan ja täyttäisi heille 
an tamansa iankaikkisen liiton lupaukset . Hänen varjeleva 
huolenpitonsa olisi kuin »tulimuuri sen ympärillä», ja heidän 
välityksellään hänen kunniansa ilmoitettaisiin kaikille ihmis-
lapsille. Se minkä hän suori t taisi kansansa hyväksi, tulisi tunne-
tuksi kaikessa maassa . »Huutakaa ja r iemuitkaa, Siionin 
asukkaat , sillä suur i on teidän keskellänne Israelin Pyhä» « 
(Jes. 12: 6). 
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49. 

JOOSUA 
JA ENKELI 

Kun temppelin rakenta j ien työ edistyi ja tkuvast i , pahuuden 
joukot tulivat levottomiksi ja hätääntyneiksi . Saatana pää t t i 
vielä lisätä yri tyksiään Jumalan kansan heikentämiseksi ja 
masentamiseksi osoit tamalla heille, miten vajavaisia he olivat 
luonteeltaan. Jos kauan synnistä kärsineet saataisiin jälleen 
houkutel luiksi väheksymään Jumalan käskyjä , heistä tulisi 
jälleen synnin or j ia . 

Koska Jumala oli valinnut Israelin säi lyt tämään hänen 
tun temus taan m a a n päällä, se oli aina ollut saatanan erityisen 
vihollisuuden kohteena; hän oli pää t tänyt tuhota sen. Mutta 
niin kauan kuin israelilaiset olivat kuuliaisia, hän ei voinut 
mi tenkään vahingoittaa heitä. Sen vuoksi hän oli koe t tanut 
kaikin voimin ja keinoin houkutel la heitä syntiin. Hänen 
kiusaustensa vietteleminä he olivat r ikkoneet Jumalan lakia 
ja joutuneet siten vihollistensa saaliiksi. 

Mut ta vaikka heidät oli viety vankeina Babyloniaan, Jumala 
ei hyl jännyt heitä. H ä n lähetti heidän luokseen profee t to jaan 
nuhtelemaan, varo i t tamaan ja he rä t t ämään heidät näkemään 
syntinsä. Ja kun he nöyrtyivät Jumalan edessä ja palasivat 
todella katuvina hänen tykönsä, hän lähetti heille rohkaisevia 
sanomia ja julisti , e t tä hän vapauttaisi heidät vankeudesta, 
ottaisi heidät jälleen armoihinsa ja palaut tais i heidät omaan 
maahansa . Ja nyt kun t ämä entiselleen saat tamisen työ oli 
a lkanut ja osa Israelin jäännökses tä oli jo palannut Juudeaan, 
saa tana päät t i es tää Jumalan suunni te lmaa to teutumasta , ja sitä 
var ten hän koett i yllyttää pakanakanso ja hävi t tämään heidät 
per in juur in . 
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Mutta Her ra vahvisti kansaansa tässä ahdingossa »ja lausui 
hyviä, lohdullisia sanoja» (Sak. 1: 13). Es i t tämäl lä vaikuttavan 
kuvauksen saa tanan ja Kris tuksen to iminnas ta hän osoitti 
heidän Välimiehensä kykenevän voi t tamaan hänen kansansa 
syyttäjän. 

Näkytilassa p rofee t ta sai nähdä »ylimmäisen papin Joosuan» 
pue t tuna »saastaisiin vaatteisiin» (Sak. 3 : 1 , 3 ) . H ä n seisoi 
Her ran enkelin edessä anomassa a rmoa ahdistetul le kansalleen. 
Hänen rukoil lessaan Jumalaa täy t tämään lupauksensa saatana 
ryhtyy julkeast i vas tus tamaan häntä . H ä n osoi t taa Israelin 
syntejä ja sanoo, ettei Jumala niiden takia voi o t taa heitä 
jälleen armoihinsa. Hän väittää heitä saaliikseen ja vaatii heitä 
jätettäviksi hänen käsiinsä. 

Ylimmäinen pappi ei voi puolustaa i tseään eikä kansaansa 
saatanan syytöksiä vastaan. Hän ei väitä Israel ia syyttömäksi . 
Kansan syntejä kuvaavissa saastaisissa vaatteissa, jo i ta hän 
pitää yllään heidän edus ta janaan , hän seisoo enkelin edessä. 
Hän tunnus taa heidän syntinsä mut t a viittaa heidän katumuk-
seensa ja nöyrtymiseensä ja luot taa syntejä anteeksiantavaan 
Lunasta jaan. Uskossa hän vetoaa Jumalan lupauksiin. 

Silloin Enkeli, joka on itse Kris tus , syntisten Vapahta ja , 
vaientaa kansansa syyt tä jän lausumalla: »Herra nuhdelkoon 
sinua, saatana. Nuhdelkoon sinua Her ra , joka on valinnut 
Jerusalemin. Eikö t ä m ä ole kekäle, joka on tules ta temmat tu?» 
( jae 2). Kauan oli Israel jou tunut olemaan kärs imysten pätsissä. 
Syntiensä tähden heidät oli miltei ku lu t tanut se tuli, jonka 
saatana ja hänen apur insa olivat sytyttäneet heidän tuhokseen, 
mu t t a Jumala oli nyt o jentanut kätensä vapau t t amaan heidät 
siitä. 

Joosuan es i rukoukset kuullaan, ja annetaan käsky: »Riisukaa 
pois saastaiset vaat teet hänen yltänsä»; ja Joosualle enkeli 
sanoo: »'Katso, minä olen ot tanut sinulta pois pahat tekosi, 
ja minä puetan sinut juhlavaatteisiin. ' Niin he panivat 
puhtaan käärelakin hänen päähänsä ja pukivat hänet vaat-
teisiin» ( jakeet 4, 5). Hänen omat syntinsä ja hänen kansansa 
synnit annett i in anteeksi . Israel puett i in »juhlavaatteisiin» — 
heidän hyväkseen lue t tuun Kris tuksen vanhurskauteen . Joosuan 
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päähän pan tu käärelakki oli sellainen, jo ta papi t käytt ivät , ja 
siinä oli k i r jo i tus : »Herralle pyhitetty» (2 Moos. 28: 36) osoi-
tukseksi siitä, e t tä hänet oli entisistä r ikkomuksis taan huoli-
ma t t a nyt kelpuute t tu palvelemaan Jumalan edessä hänen 
pyhäkössään. 

Sit ten enkeli sanoi Joosualle: »Näin sanoo Her ra Sebaot: 
Jos sinä vaellat minun teilläni ja hoidat minun sää tämäni 
tehtävät , saat sinä myös tuomi ta minun huonet tani ja vart ioida 
minun esikartanoltani , ja minä annan sinulle pääsyn näiden 
joukkoon, jo tka tässä seisovat» (Sak. 3 :7 ) . Jos hän olisi 
kuuliainen, hän tä kunnioitet taisi in temppelin ja kaikkien sen 
palvelusten tuomar ina eli hal t i jana; hän saisi olla enkelten 
par issa jo tässä elämässä, ja lopulta hän pääsisi Jumalan 
valtaistuinta ympäröivien k i rkas te t tu jen joukkoon. 

»Kuule, Joosua, yl immäinen pappi , sinä ja sinun ystäväsi, 
jo tka edessäsi istuvat. Sillä ennusmerk in miehiä he ovat; sillä 
katso, minä annan tulla palvelijani, Vesan» ( jae 8). Israelin 
toivo oli tässä Vesassa, Vapaut ta jassa . Uskon kau t ta tulevaan 
Vapah ta jaan olivat Joosua ja hänen kansansa saaneet syntinsä 
anteeksi. Uskon kau t ta Kris tukseen he olivat jälleen päässeet 
Jumalan suosioon. Hänen ansionsa perusteella ja jos he vaeltai-
sivat hänen te i tään ja noudat ta is ivat hänen käskyjään , he 
olisivat »ennusmerkin miehiä», kunnio i te t tu ja taivaan valit tuina 
maan kansakunt ien joukossa. 

Samoin kuin saatana syytti Joosuaa ja hänen kansaansa, hän 
syyttää kaikkina aikoina niitä, jo tka etsivät Jumalan a rmoa ja 
suosiota. Hän on »meidän vel j iemme syyttäjä , joka yöt ja 
päivät syytti heitä meidän J u m a l a m m e edessä» (I lm. 12: 10). 
Tätä taistelua käydään jokaisesta sielusta, joka pelastetaan 
pahan vallasta ja jonka nimi on merk i t tynä Kar i t san elämän-
k i r jaan . Ketään ei ole koskaan hyväksytty Jumalan perheeseen 
i lman, et tä se olisi herä t tänyt vihollisen kiivasta vas tus tus ta . 
Mut ta nykyajan seurakunnan toivona on hän, joka muinoinkin 
oli Israelin toivo, heidän puolus tuksensa , vanhurskautuksensa 
ja lunastuksensa. 

Saa tanan syytökset niitä vastaan, jo tka etsivät Her raa , eivät 
johdu siitä, e t tä hän olisi pahoil laan heidän synneistään. Hän 
iloitsee heidän luonteensa puut te is ta , sillä hän tietää saavansa 
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heidät val taansa vain sen perusteella, e t tä he r ikkovat Jumalan 
lain. Aiheena hänen syytöksiinsä on yks inomaan hänen viholli-
suutensa Kr is tus ta vastaan. Pelas tussuunni te lman mukaisest i 
Jeesus m u r t a a saa tanan otteen ihmisperheestä ja vapaut taa 
sieluja hänen vallastaan. Pääkapinoi ts i jan viha ja pahuus vain 
yltyvät hänen katsel lessaan todisteita Kr is tuksen ylivallasta, 
ja pirullisella voimalla ja taidolla hän koet taa ri istää häneltä 
niitä ihmislapsia, jo tka ovat vastaanot taneet pelastuksen. Hän 
saat taa ihmiset epäi lemään, mene t t ämään luot tamuksensa 
Jumalaan ja i r ro t t au tumaan hänen rakkaudes taan . Hän kiusaa 
heitä r ikkomaan lakia ja vaatii heitä s i t ten vangeikseen 
väittäen, ettei Kris tuksel la ole oikeutta o t taa hei tä häneltä. 

Saatana tietää, et tä ne jo tka anovat Jumala l ta anteeksiantoa 
ja a rmoa, saavat sen; sen vuoksi hän koet taa masen taa heitä 
osoit tamalla heidän syntejään. Alituiseen hän etsii syytöksen 
aihetta niitä vastaan, jo tka koettavat totella Jumalaa . Heidän 
pa rhaan ja täysin hyväksyttävän palveluksensakin hän yri t tää 
saada näy t t ämään turmel tuneel ta . Tavat toman kavalilla, julmilla 
ja lukemat toman monilla juonillaan hän koet taa saada heidät 
hylkäystuomion alaisiksi. 

Omassa voimassaan ihminen ei kykene k u m o a m a a n vihollisen 
syytöksiä. Synnin tahraamissa vaatteissaan ja syyllisyytensä 
tunnustaen hän seisoo Jumalan edessä. Mutta Jeesus, Puolus-
t a j amme, esit tää pätevän vetoomuksensa kaikkien niiden 
puolesta, jo tka ka tuen ja uskoen ovat jä t täneet sielunsa hänen 
huostaansa. H ä n a j a a heidän asiaansa ja voit taa heidän syyttä-
jänsä Golgatan voimallisilla perusteil la. Hänen täydellinen 
kuuliaisuutensa Juma lan laille on an tanut hänelle kaiken vallan 
taivaassa ja m a a n päällä, ja hän esit tää Isälleen a rmon ja 
sovituksen vaateensa syyllisen ihmisen puolesta. Kansansa 
syyttäjälle hän lausuu: »Herra nuhdelkoon sinua, saatana. 
Heidät on oste t tu minun verelläni, tulesta t emmat tu ina kekä-
leinä.» Ja niille, jo tka uskossa luottavat häneen, hän vakuut taa : 
»Katso, minä olen o t tanut sinulta pois pahat tekosi, ja minä 
puetan sinut juhlavaatteisiin» (Sak. 3 : 4 ) . 

Kaikki jo tka ovat pukeutuneet Kr is tuksen vanhurskauden 
vaippaan, seisovat hänen edessään valit tuina, uskollisina ja 
vailla vilppiä. Saatanalla ei ole mi tään valtaa ri istää heitä 
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Vapahta jan kädestä . Yhdenkään sielun, joka katuen ja uskoen 
on tu rvau tunu t hänen var je lukseensa, Kr is tus ei salli jou tua 
vihollisen valtaan. Ainoana poikkeuksena ovat hänen sanansa 
mukaan ne, »jotka eivät an taudu minun turviini, eivät tee 
rauhaa minun kanssani , tee rauhaa minun kanssani» (Jes. 
27: 5). Joosualle annet tu lupaus kuuluu kaikille: »Jos sinä 
hoidat minun sää tämäni tehtävät , — — minä annan sinulle 
pääsyn näiden joukkoon, jo tka tässä seisovat» (Sak. 3 : 7 ) . 
Jumalan enkelit käyvät heidän r innallaan molemmin puolin 
jo täällä maai lmassa , ja lopulta he tulevat seisomaan Jumalan 
valtaistuinta ympäröivien enkelten joukossa. 

Saka r j an näky Joosuas ta ja Enkelis tä soveltuu erityisen voi-
makkaas t i myös niihin kokemuksi in , joi ta Jumalan kansalla 
on suuren sovituspäivän lopputapahtumien aikana. Jäännös-
seurakunta jou tuu silloin vaikeaan koetukseen ja ahdinkoon. 
Ne jo tka pi tävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon, joutuvat 
lohikäärmeen ja hänen joukkojensa vihan kohteiksi. Saa tana 
pi tää m a a n asukkai ta alamaisinaan; hän on saanut valvontaansa 
jopa monia kristi tyiksi tunnustautuvia . Mut ta muuan pieni 
joukko vastustaa hänen ylivaltaansa. Jos hän vain saisi raiva-
tuksi heidät pois maai lmasta , hänen voit tonsa olisi täydellinen. 
Samoin kuin hän yllytti pakanakanso ja tuhoamaan Israelin, 
hän on lähitulevaisuudessa kiihottava maan paho ja val toja 
hävi t tämään Jumalan kansan. Ihmisiä vaadi taan silloin noudat-
t amaan ihmisten määräyksiä vastoin Jumalan lakia. 

Niitä jo tka pysyvät uskollisina Jumalalle, uhataan, moi t i taan 
ja jul is tetaan la insuojat tomiksi . »Omat vanhemmatk in ja veljet 
ja sukulaiset ja ystävät antavat» heidät altt i iksi jopa kuolemalle 
(Luuk. 21: 16). Jumalan a r m o on heidän ainoa toivonsa, ja 
rukous heidän ainoa puolustuksensa. Kuten Joosua rukoili 
Enkelin edessä, on jäännösseurakuntak in mur tune in sydämin 
mut t a uskossaan h o r j u m a t t a anova anteeksiantoa ja pelastusta 
Jeesuksen, Puolus ta jansa , välityksellä. He ovat täysin tietoisia 
e lämänsä synnillisyydestä, he ta juava t heikkoutensa ja arvotto-
muutensa ja ovat vaipumassa epätoivoon. 

Kiusaa ja on lähellä syyt tämässä heitä samoin kuin hän seisoi 
Joosuan rinnalla häntä vas tus tamassa . Hän osoit taa heidän 
saastaisia vaat te i taan ja puutteel l is ta luonnet taan. Hän esit tää 
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heidän heikkoutensa, ha rk i t semat tomuutensa ja kii t tämättö-
myyden syntinsä ja sanoo heidän tuot taneen häpeää Lunasta-
jalleen, kun eivät ole olleet Kris tuksen kaltaisia. Hän koet taa 
pelottaa heitä sillä a jatuksel la , et tä heidän asiansa on toivoton 
ja ettei heidän saas ta isuutensa t ah ro ja ikinä saada poistetuiksi . 
Hän toivoo saavansa heidän uskonsa niin hävitetyksi, e t tä he 
taipuvat hänen kiusauksi insa ja lakkaavat olemasta uskollisia 
Jumalalle. 

Saatana t ietää tarkoin, mitä syntejä hän on kiusannut 
Jumalan kansaa tekemään, ja hän syyttää heitä kiivaasti selit-
täen, että he ovat menet täneet jumalall isen var je luksen, ja 
katsoo olevansa oikeutet tu tuhoamaan heidät . Hän julistaa 
heidän ansaitsevan yhtä hyvin kuin hänkin sulkemisen pois 
Jumalan suosiosta. »Ovatko nämä», hän sanoo, »niitä, joiden 
on m ä ä r ä pääs tä taivaaseen minun paikalleni ja niiden enkelei-
den paikalle, jo tka liittyivät minuun? He tunnus tavat noudat-
tavansa Jumalan lakia, m u t t a ovatko he pi täneet sen käskyt? 
Eivätkö he ole rakas taneet i tseään enemmän kuin Jumalaa? 
Eivätkö he ole panneet omia har ras tuks iaan hänen palveluk-
sensa edelle? Eivätkö he ole rakas taneet t ä m ä n maai lman 
tavaraa? Katsokaa , mi tä syntejä ilmenee heidän elämässään. 
Katsokaa, miten i tsekkäitä, pahansuopia ja vihamielisiä he ovat 
toisilleen. Ajaako Jumala minut ja minun enkelini luotaan vain 
palkitakseen ne, jo tka ovat syyllisiä samoihin synteihin? E thän 
voi tehdä tätä, oi Her ra , oikeuden mukaan . Oikeus vaatii, e t tä 
heidät tuomitaan.» 

Mutta vaikka Kr is tuksen seuraa ja t ovatkin tehneet syntiä, 
he eivät ole an tau tunee t saatanall isten voimien valvontaan. He 
ovat katuneet synte jään ja etsineet He r r aa nöyrinä ja murtu-
neina, ja jumalal l inen Puolus ta ja a jaa heidän asiansa. Hän 
jota vastaan he ovat eniten rikkoneet ki i t tämät tömyydel lään ja 
joka tietää heidän syntinsä ja ka tumuksensa , lausuu: »Herra 
nuhdelkoon sinua, saatana. Olen uhrannu t henkeni näiden 
sielujen puolesta. Olen pi ir tänyt heidät kät teni hipiään. Heillä 
saat taa olla luonteen epätäydellisyyksiä ja he ovat voineet 
epäonnistua yri tyksissään, m u t t a he ovat katuneet , ja minä olen 
antanut anteeksi ja hyväksynyt heidät.» 

Saatanan hyökkäykset ovat kiivaita ja hänen eksytyksensä 
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kavalia, m u t t a Her ra t a rkkaa kansaansa . Heidän ahdis tuksensa 
on ankaraa , päts in liekit näyt tävät kulut tavan heidät, m u t t a 
Jeesus on tuova heidät esiin tulessa puhdis te t tuna kul tana. 
Heidän maal l isuutensa pois te taan, jot ta Kris tuksen kuva voisi 
heidän kaut taan ilmetä täydellisenä. 

Aika a jo in voi näyt tää siltä kuin Her ra olisi unoh tanu t 
seurakuntansa vaara t ja sen vihollisten a iheut tamat vahingot. 
Mut ta Jumala ei ole unoh tanu t niitä. Tässä maai lmassa ei 
mikään ole hänen sydämelleen niin rakas kuin hänen seura-
kuntansa . Hänen tah tonsa mukais ta ei ole, e t tä sen mainet ta 
saataisiin pilata millään maailmallisella taktiikalla. Hän ei jä tä 
kansaansa saa tanan kiusausten voitettavaksi. Hän kyllä rankai-
see niitä, jo tka edustavat hän tä väärin, mu t t a on armoll inen 
kaikille, jo tka katuvat vilpit tömästi . Ja hän antaa tarvi t tavaa 
apua kaikille niille, jo tka anovat häneltä voimaa kristill isen 
luonteen kehit tämiseen. 

Lopun aikana Jumalan kansa huokaa ja valittaa kaikkia 
kauhistuksia , mi tä maassa tehdään. I tkien he varoi t tavat 
jumala t tomia siitä, mi ten vaarall ista näiden on r ikkoa jumalal-
lista lakia. Sanomat toman murheell is ina he nöyrryt tävät i tsensä 
H e r r a n edessä katuvina. Jumala t tomat pilkkaavat heidän 
su ruaan ja naureskelevat heidän vakaville vetoomuksilleen. 
Mutta Jumalan kansan ahdis tus ja nöyryytys on va rmana 
todisteena siitä, et tä he ovat saamassa takaisin sitä luonteen 
voimaa ja ja lout ta , joka menetet t i in synnin tähden. Koska 
he vetäytyvät lähelle Kr is tus ta ja pitävät katseensa suunna t tuna 
hänen täydelliseen puhtauteensa , he näkevät niin selvästi synnin 
tava t toman synnillisyyden. Nöyryys ja vaa t imat tomuus ovat 
menestyksen ja voiton edellytyksiä. Ki rkkauden k ruunu odot taa 
niitä, jo tka kumar tuva t r is t in juurelle. 

Jumala on aivan kuin sulkenut tykönsä uskolliset, rukoilevat 
omansa . He eivät i tsekään tiedä, miten varmassa turvassa he 
ovat. Saa tanan yllyttäminä t ä m ä n maa i lman hall i tusmiehet 
koet tavat tuho ta heidät, m u t t a jos Jumalan lasten si lmät 
voitaisiin avata samoin kuin Elisan palvelijan silmät Dootanissa 
[2 Kun. 6: 17], he näkisivät Jumalan enkeleiden olevan ryhmit-
tyneinä heidän ympäri l leen ja pi tävän pimeyden joukko ja 
loitolla. 
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Jumalan kansan vaivatessa sieluaan hänen edessään rukoillen 
sydämen puh tau t t a annetaan käsky: »Riisukaa pois saastaiset 
vaatteet», ja lausutaan rohkaisevat sanat : »Katso, minä olen 
o t tanut sinulta pois paha t tekosi, ja minä pue tan sinut juhla-
vaatteisiin» (Sak. 3 : 4 ) . Kris tuksen vanhurskauden tahra ton 
vaate puetaan koetel tujen, k iusa t tu jen ja uskoll isten Jumalan 
lasten ylle. Halveksi t tu jäännös puetaan k i rkkauden pukuun , 
jota maai lman tu rmelus e i enää koskaan pääse t ah raamaan . 
Heidän nimensä säilyvät Kar i t san e lämänki r j assa merki t tyinä 
kaikkien aikojen uskoll isten joukkoon. Pe t t ä j än vehkeilyt he 
ovat to r junee t , eikä lohikäärmeen ä r jyn tä ole saanut heitä 
luopumaan uskol l isuudestaan. Nyt he ovat iäti t u rva t tu j a 
k iusaa jan juonil ta . Heidän syntinsä s i i r retään synnin alkuun-
panijalle, ja heidän päähänsä pannaan »puhdas käärelakki». 

Saatanan syytäessä kiivaita syytöksiään ovat pyhät enkelit 
käyneet näkymät töminä paikasta toiseen pa inamassa uskollisiin 
elävän Jumalan sinetin. Nämä ovat niitä jo tka seisovat Siionin 
vuorella Kar i t san seurassa, Isän nimi k i r jo i te t tuna heidän 
otsaansa. He laulavat uu t ta vir t tä val tais tuimen edessä, eikä 
sitä vir t tä voi kukaan m u u oppia kuin ne sata ne l jäkymmentä 
neljä tuhat ta , jo tka ovat lunastetut maas ta . »Nämä ovat ne, 
jo tka seuraavat Kar i tsaa , mihin ikinä hän menee. Nämä ovat 
ostetut ihmisistä esikoiseksi Jumalal le ja Karitsalle, eikä heidän 
suussaan ole valhetta havait tu; he ovat t ah ra t tomat» (I lm. 
14: 4 ,5 ) . 

Nyt toteutuvat täydellisesti Enkelin sanat : »Kuule, Joosua, 
ylimmäinen pappi , sinä ja sinun ystäväsi, jo tka edessäsi istuvat. 
Sillä ennusmerkin miehiä he ovat; sillä katso, minä annan tulla 
palvelijani, Vesan» (Sak. 3 :8 ) . Kr is tus ilmestyy kansansa 
Lunas ta jana ja Vapaut ta jana . Nyt ovat jäännökseen kuuluvat 
todella »ennusmerkin miehiä» (»ihmeteltyjä», engl. käänn.) , kun 
heidän pyhiinvaelluksensa kyyneleet ja nöyryytys vaihtuvat 
iloon ja kunniaan Jumalan ja Kari tsan luona. »Sinä päivänä 
on Her ran vesa oleva Israelin pelastuneille kaunis tus ja kunnia 
ja maan hedelmä heille korkeus ja loisto. Ja ne, jo tka Siionissa 
ovat säilyneet ja Jerusalemissa jäljelle jääneet , ku tsu taan 
pyhiksi, kaikki, jo tka ovat k i r jo i te tu t Jerusalemissa elävien 
lukuun» (Jes. 4 : 2 , 3 ) . 
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49. 

»EI SOTAVÄELLÄ 
EIKÄ VOIMALLA» 

Välit tömästi sen jälkeen, kun S a k a r j a n näky Joosuas ta ja 
Enkel is tä oli päät tynyt , hän sai sanoman, joka koski Serubbaa-
belin työtä. »Enkeli, joka puhut te l i minua», ker too Saka r j a , 
»palasi ja herä t t i minut , ni inkuin joku herä te tään unestansa . 
Ja hän sanoi minulle: 'Mitä sinä näet? ' Minä vastasin: 'Minä 
näen, ja katso: l ampunja lka , kokonansa kultaa, ja sen yläpuo-
lella sen öljyastia, ja l ampunja lassa sen seitsemän lamppua, 
ja sei tsemän öl jyputkea lamppuihin, jo tka ovat siinä yl impänä. 
Ja kaksi öl jypuuta sen ääressä, toinen öl jyast ian oikealla, toinen 
vasemmalla puolella. ' 

»Minä lausuin ja sanoin näin enkelille, joka puhuttel i minua: 
'Mitä nämä ovat, Her ra? ' Ja hän lausui ja sanoi minulle 
näin: 'Tämä on H e r r a n sana Serubbaabelil le, näin kuuluva: Ei 
sotaväellä eikä voimalla, vaan minun Hengelläni, sanoo Her ra 
Sebaot. ' 

»Ja minä lausuin ja sanoin hänelle: 'Mitä ovat nämä kaksi 
ö l jypuuta l ampunja lan oikealla ja vasemmalla puolella?' Sitten 
minä toistamiseen lausuin ja sanoin hänelle: 'Mitä ovat nuo 
kaksi ö l jypuun te r t tua kahden kultaisen putken kohdalla, jo tka 
vuodat tavat s isästänsä öl jynkul taa? ' Hän sanoi: 'Nämä 
ovat ne molemmat öljyllä voidellut, jo tka seisovat kaiken maan 
Her ran edessä'» (Sak. 4: 1—6,11—14). 

Tässä näyssä esi tetään kaksi Jumalan edessä seisovaa öljy-
puuta , jo tka vuodat tavat s isästään kultaöl jyä kultaisia putk ia 
myöten lampunja lan öljyastiaan. Siitä pyhäkön lamput saavat 
öl jynsä voidakseen palaa k i rkkaas t i ja ja tkuvast i . Samoin vuo-

[593—594] 409 



Profeetat ja kuninkaat 

dat tavat Jumalan edessä seisovat öljyllä voidellut jumalall isen 
valon, rakkauden ja voiman täyteyttä hänen kansalleen, jo t ta se 
voisi vuorostaan jakaa toisille valoa, iloa ja virvoitusta. Ne 
jo tka näin r ikastuvat , ovat velvollisia r ikas tu t t amaan toisiakin 
Jumalan rakkauden aarteilla. 

Jä l leenrakentaessaan Her ran huonet ta Serubbaabel oli koh-
dannut monenlaisia vaikeuksia. Alusta lähtien sai vas tus tus 
»Juudan kansan kädet he rpoamaan ja pelott i heidät rakenta-
masta», ja vas tus ta ja t »estivät väkivoimalla heidät työtä 
tekemästä» (Es ra 4: 4, 23). Mut ta Her ra oli tul lut rakenta j ien 
avuksi, ja nyt hän sanoi profee t tansa välityksellä Serubbaabe-
lille: »Mikä olet sinä, suur i vuori, Serubbaabel in edessä? Lakeu-
deksi sinä! H ä n on paneva paikoillensa huippukiven huuto jen 
kaikuessa: 'Suosio, suosio sille!'» (Sak. 4: 7). 

Jumalan kansan koko his tor ian a j an on suur ia vaikeuksien 
vuoria, jo tka ovat näyt täneet yl ipääsemättömil tä , kasau tunut 
niiden eteen, jo tka ovat koettaneet to teut taa taivaan suunni-
telmia. Tuollaiset esteet ovat Her ran sallimia uskon koetuksia. 
Kun ne ahdistavat meitä joka taholta, silloin on juur i aika 
luottaa Jumalaan ja hänen Henkensä voimaan. Elävän uskon 
har jo i t taminen lisää hengellistä voimaa ja kehi t tää järkkymä-
töntä luot tamusta . Siten sielu tulee voittavaksi voimaksi. Uskon 
vaat imuksesta häviävät ne esteet, jo tka saa tana on aset tanut 
krist i tyn polun poikitse, sillä taivaan voimat tulevat hänen 
avukseen, »eikä mikään olisi teille mahdoton ta» (Matt . 17: 20). 

Maailman tapana on aloittaa komeast i ja kehuskellen, 
Jumalan tapa taas on tehdä vähäisten a lkujen päivästä lähtö-
kohta to tuuden ja vanhurskauden ihanalle riemuvoitolle. Joskus 
hän ha r jo i t t aa työnteki jöi tään aiheuttamalla heille pet tymyksiä 
ja näennäis tä epäonnis tumis ta . Hänen ta rkoi tuksenaan on 
opet taa heitä selviytymään vaikeuksista. 

Ihmiset ovat usein kiusauksessa h o r j a h t a a kohdatessaan 
esteitä ja hankaluuksia . Mut ta jos he säilyttävät alkuluotta-
muksensa lu jana loppuun asti, Jumala on selvittävä heidän 
tiensä. He menestyvät sitä mukaa kuin kamppai levat vaikeuksia 
vastaan. Jos he Serubbaabel in tavoin säilyttävät mielensä 
rohkeana ja uskonsa ho r juma t tomana , alenevat suure t vaikeuk-
sien vuoret lakeudeksi , ja se jonka kädet ovat laskeneet perus-
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tuksen, »on paneva paikoillensa huippukiven huu to jen kai-
kuessa: 'Suosio, suosio sille'» (Sak. 4 :9 , 7). 

Jumalan seurakuntaa ei perus te t tu inhimillisellä voimalla 
eikä mahdil la, eikä sitä niillä voida hävi t tääkään. Seurakuntaa 
ei lasket tu ihmisvoiman kalliolle vaan Kristukselle Jeesukselle, 
iankaikkiselle Kalliolle, »ja tuonelan por t i t eivät sitä voita» 
(Matt. 16: 18). Jumalan läsnäolo vakaut taa hänen asiansa. 
Saamme neuvon: »Älkää luot tako ruht inaihin älkääkä ihmis-
lapseen» (Ps. 146:3). »Rauhallisuus ja luo t tamus on teidän 
väkevyytenne» ( Jes .30 :15) . Jumalan suur i työ on perus te t tu 
oikeuden iankaikkisille periaatteille, eikä se koskaan raukea 
tyhji in. Se etenee voimasta voimaan, »ei sotaväellä eikä 
voimalla, vaan minun Hengelläni, sanoo Her ra Sebaot» (Sak. 
4 : 6 ) . Lupaus: »Serubbaabelin kädet ovat t ä m ä n temppel in 
perustaneet , ja hänen kätensä sen valmiiksi saattavat», to teutui 
kir jaimell isest i ( jae 9). »Niin juutalais ten vanhimmat rakensi-
vat, ja työ onnistui heille p rofee t ta Haggain ja Sakar j an , Iddon 
pojan , ennustuksen tukemana . Ja he saivat sen valmiiksi Israel in 
Jumalan käskyn ja Kooreksen, Daarejaveksen ja Artahsastan, 
Persian kuninkaan, käskyn mukaan . Tämä temppeli valmistui 
adar-kuun [kahdennentois ta kuukauden] kolmanneksi päiväksi, 
nimit täin kuningas Daarejaveksen kuudentena halli tusvuotena» 
(Es ra 6: 14,15). 

Jä l leenrakennet tu temppel i vihittiin pian t ämän jälkeen. 
»Silloin israelilaiset, papit ja leeviläiset ja muu t pakkosiir to-
laiset, viettivät Jumalan temppelin vihkiäisiä iloiten» ja 
»viettivät pääsiäis tä ens immäisen kuun nel jäntenätois ta päi-
vänä» ( jakeet 16,19). 

Tämä toinen temppeli ei ollut yhtä suurenmoinen kuin 
ensimmäinen, eivätkä jumalal l isen läsnäolon näkyvät merki t 
pyhit täneet sitä niin kuin ensimmäis tä temppeliä. Mikään yli-
luonnollinen voima ei i lmaissut sen pyhitystä. Mikään H e r r a n 
kunnian pilvi ei täyt tänyt vasta valmis tunut ta pyhäkköä, eikä 
tuli laskeutunut taivaasta ku lu t t amaan uhr ia sen al t tari l ta . 
He r r an k i rkkaus ei enää loistanut kerubien välissä kaikkein 
pyhimmässä , eikä siellä enää ollut arkkia , a rmois tu in ta eikä 
la intauluja . Mikään taivaasta annet tu merkk i ei enää ilmoit-
tanut kyselevälle papille H e r r a n tahtoa. 
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Kuitenkin juur i täs tä rakennukses ta H e r r a oli ju l is tanut 
profeet ta Haggain välityksellä: »Tämän temppel in myöhempi 
kunnia on oleva suurempi kuin aikaisempi.» »Ja minä li ikutan 
kaikki pakanakansa t , ja kaikkien pakanakanso jen kalleudet 
tulevat [»Toivo on tuleva», engl. käänn.] , ja minä täytän t ämän 
temppelin kunnialla, sanoo Her ra Sebaot» (Hagg. 2: 9, 7). Vuosi-
satojen kuluessa oppineet miehet ovat koet taneet osoit taa, millä 
tavoin Jumalan Haggaille an tama lupaus on täyttynyt . Mutta 
kun Jeesus Nasaret i lainen, kaikkien kanso jen Toivo, tuli ja 
omalla läsnäolollaan pyhit t i temppelin t ienoot, ovat monet 
jyrkäst i kieltäytyneet näkemäs tä hänen tulollaan olevan mi tään 
erityistä merki tystä . Ylpeys ja epäusko ovat sokaisseet heidän 
mielensä y m m ä r t ä m ä s t ä profee tan sanojen todellista merki tystä . 

Toisen temppel in kunniaa ei lisännyt H e r r a n kunnian pilvi 
vaan hänen läsnäolonsa, jossa »asuu jumaluuden koko täyteys 
ruumiillisesti» — itsensä Jumalan läsnäolo, »joka on ilmestynyt 
lihassa» (Koi. 2 :9 ; 1 Tim. 3 :16) . Vain sen perusteel la , et tä 
Kris tus maisen to imintansa aikana omalla läsnäolollaan 
kunnioit t i tä tä toista temppeliä, sen kunnia ylitti ensimmäisen 
temppelin a ika isemman kunnian. Kaikkien kansakunt ien Toivo 
— »pakanakansojen kalleudet» — oli todella tullut temppeliinsä, 
kun Nasaret in Mies opett i ja parans i sen pyhissä suojissa. 
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50. 

KUNINGATAR 
ESTERIN PÄIVINÄ 

Lähes vi is ikymmentä tuha t ta pakkosi ir tolais ta käytt i hyväkseen 
Kyyroksen suosiollisesti an tamaa määräys tä , jolla heidän 
sallittiin palata maahansa . Tämä oli kuitenkin vain vähäinen 
jäännös niistä sadoista tuhansis ta , jo tka olivat ha jaan tunee t 
Meedia-Persian eri maakunt i in . Israelilaisten suur i enemmis tö 
halusi mie luummin jäädä pakkosi i r to la isuutensa maahan kuin 
kokea niitä rasi tuksia, jo tka liittyivät pa luumatkaan ja heidän 
hävitet tyjen kaupunkiensa ja kotiensa jäl leenrakentamiseen. 

Kolmat t akymmentä vuot ta myöhemmin julkaisi silloinen 
halli tsi ja Dareios Hystaspes yhtä suosiollisen toisen käskyn. 
Näin Jumala a rmossaan antoi Meedia-Persian val takunnassa 
asuville juutalaisille toisen t i laisuuden palata isiensä maahan . 
H e r r a näki ennakolta, miten vaikeat a j a t koittaisivat 
Kserkseen — Ester in k i r j an Ahasveroksen — hallitessa, eikä 
hän ainoastaan tehnyt muu tos t a vallassaolevien mielessä ja 
tunteissa vaan myös innoitt i Saka r j an keho t t amaan maanpako-
laisia paluumatkal le . 

»Voi, voi, paetkaa pohjoises ta maasta», kuului sanoma 
Israelin heimoille, jo tka oli ha jo te t tu a sumaan moniin moniin 
maihin, kauas entisiltä asuinsi joi l taan. »Sillä minä olen hajot-
tanut teidät ne l jään taivaan tuuleen, sanoo Herra . Voi, Siion, 
pelas taudu sinä, joka asut ty tär Baabelin luona! Sillä näin 
sanoo Her ra Sebaot: Kunniaksensa hän on lähettänyt minut 
pakanakanso jen luokse, jo tka ovat teitä saalistaneet. Sillä joka 
teihin koskee, se koskee hänen s i lmäteräänsä. Sillä katso, minä 
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heilutan kät täni heitä vastaan, ja he joutuvat o r j i ensa saaliiksi. 
Ja te tulette t ie tämään, et tä Her ra Sebaot on lähet tänyt minut» 
(Sak. 2: 6—9). 

Alusta asti ja yhä vieläkin Jumalan ta rkoi tus oli, e t tä hänen 
kansansa asuisi m a a n päällä hänen nimellensä kunniaksi . Heidän 
pakkosi i r to la isuutensa pitkien vuosien kuluessa hän oli an tanut 
heille monia t i laisuuksia lii t tonsa uudis tamiseen hänen kans-
saan. Muutamat olivat suostuneet kuunte lemaan ja oppimaan, 
ja oli niitäkin, jo tka löysivät pelastuksen ahdis tus ten keskellä. 
Monet näistä kuuluivat siihen jäännökseen, joka lähtisi takaisin. 
Vertauskuvallisesti He r ra sanoo ot tavansa sen kuin »latvuksen 
siitä korkeas ta se t r ipuusta» ja is tut tavansa sen »korkealle ja 
jyrkälle vuorelle. Israel in vuoren korkeuteen minä sen istutan» 
(Hes. 17: 22,23). 

»Kaikki, joiden hengen Jumala herät t i menemään» (Es ra 1: 5), 
palasivat Kyyroksen määräyksen nojalla. Mut ta Jumala ei 
lakannut keho t t amas ta monin tavoin nii täkin pa laamaan , jo tka 
vapaaehtoisesti jäivät j a tkamaan maanpakola isuut taan . Hän 
jä r jes t i heillekin paluumahdol l isuuden. Mutta suur i joukko 
niistä, jotka eivät olleet noudat taneet Kyyroksen määräystä , 
ei välittänyt myöhemmis täkään kehotuksis ta , eivätkä he noudat-
taneet lähtökutsua silloinkaan, kun S a k a r j a varoi t taen neuvoi 
heitä pakenemaan vi ipymättä Babyloniasta. 

Niihin aikoihin muut tu iva t Meedia-Persian va l takunnan olot 
nopeasti . Dareios Hystaspes, jonka hal l i tusaikana juutalaisia 
kohtaan oltiin merk i t tävän suopeita, sai seuraa jakseen Kserkses 
Suuren. Hänen hall i tessaan joutuivat ne juutalaiset , jo tka eivät 
olleet noudat taneet pakenemiskehotus ta , hirvi t tävään ahdin-
koon. He joutuivat nyt kasvokkain kuoleman kanssa, kun olivat 
kieltäytyneet käy t t ämäs tä hyväkseen Jumalan j ä r j e s t ä m ä ä paon 
mahdoll isuut ta . 

Meedia-Persian johtavia ruht inai ta oli siihen aikaan agagi-
lainen Haaman , häikäi lemätön mies, jo ta saa tana käytt i apuri-
naan pyrkiessään tekemään tyhjiksi Juma lan aikomuksia. 
Varsinkin Mordokai-nimistä juutalais ta kohtaan H a a m a n tunsi 
ka tkeraa vihaa. Mordokai ei ollut tehnyt Haamanil le mi tään 
pahaa, vaan hän oli pelkäs tään kieltäytynyt osoi t tamasta hänelle 
palvovaa kunnioi tusta . Täs tä k iukustuneena H a a m a n »vähäksyi 
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— — käydä käsiksi yksin Mordokaihin» ja »etsi t i la isuut ta 
hävi t tääkseen kaikki juutalaiset , Mordokain kansan, Ahasverok-
sen koko val takunnasta» (Es ter 3: 6). 

Haamanin valheellisten lausuntojen ha rhau t t amana saatiin 
Kserkses ju lkaisemaan käsky, jonka mukaan oli tapet tava 
kaikki juutalaiset , joita asui »hajal laan ja erillään muiden 
kansojen seassa» Meedia-Persian val takunnan »kaikissa maa-
kunnissa» ( jae 8). Määrät t i in päivä, jolloin juutalaiset oli 
tuhot tava ja heidän omaisuutensa takavarikoitava. Kuningas 
ei käsi t tänyt , mi ten kauaskantoiset seuraukset olisivat t ämän 
käskyn täydellisestä täyt tämisestä . Tämän hankkeen alkuun-
pan i j ana saatana itse siinä yrit t i hävit tää maan pääl tä ne, jo tka 
säilyttivät t ietoa oikeasta Jumalas ta . 

»Jokaisessa maakunnassa , joka paikassa, mihin kuninkaan 
käsky ja hänen lakinsa tuli, syntyi juutalais ten keskuudessa 
suuri suru; paastot t i in, i tketti in ja valitettiin; monet levittivät 
allensa säkin ja tuhkaa» (Es ter 4: 3). Meedialaisten ja persia-
laisten lakia ei voitu peruut taa ; siksi t i lanne näytti toivotto-
malta , ja kaikki israelilaiset oli tuomi t tu tuhottaviksi . 

Mut ta vihollisen juonet teki tyhjäks i Voima, joka vallitsee 
ihmislasten keskuudessa. Jumalan kai tselmuksen vaikutuksesta 
oli Es ter , juutalainen Korke imman palveli jatar , tullut Meedia-
Persian val takunnan kuningat tareksi . Mordokai oli hänen lähi-
sukulaisensa. Äärimmäisessä hädässään he päät t ivät esi t tää 
kansansa puolesta vetoomuksen Kserkseelle. Ester in oli m ä ä r ä 
uskal tautua puhumaan asiasta kuninkaalle. »Kuka tietää», 
sanoi Mordokai , »etkö sinä juur i tällaista aikaa var ten ole 
päässyt kuninkaall iseen arvoon» ( jae 14). 

Es ter in edessä oleva kriisi vaati nopeaa ja t a rmokas ta 
toimintaa. Mut ta sekä hän et tä Mordokai käsitt ivät, e t tä ellei 
Jumala hoitaisi asiaa heidän puolestaan, heidän omat ponnis-
telunsa olisivat aivan hyödyttömiä. Ja niin Es te r varasi aikaa 
pi tääkseen yhteyttä Jumalaan, voimansa lähteeseen. »Mene», 
hän kehott i Mordokai ta , »ja kokoa kaikki Suusanin juutalaiset , 
ja paas to tkaa minun puolestani; olkaa syömät tä ja j uomat t a 
kolme vuorokaut ta , yöt ja päivät. Myös minä pai veli j a t tar ineni 
samoin paastoan. Sit ten minä menen kuninkaan tykö, vaikka 
se on vastoin lakia; ja jos tuhoudun, niin tuhoudun» ( j ae 16). 
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Nopeasti toisiaan seuranneet t apah tumat — Ester in käynti 
kuninkaan puheilla, t ämän suopea suh tau tuminen häneen, 
Haaman ainoana vieraana kuningaspar in pidoissa, kuninkaan 
uneton yö, kunnianosoi tukset Mordokaille ja Haaman in pahan 
juonen pa l jas tuminen ja hänen nöyryyttävä kukis tumisensa 
— kaikki nämä ovat tu t tua ker tomusta . Juma la antoi ihmeel-
lisen apunsa katuvalle kansalleen. Kuninkaan peruutuskäskyl lä 
annett i in juutalaisil le lupa puolustaa henkeään, ja ratsuläheti t 
»lähtivät kun inkaan käskystä ki iruusti ja nopeasti» viemään 
tietoa siitä va l takunnan kaikkiin osiin. »Ja jokaisessa maakun-
nassa ja kaupungissa , joka paikassa, mihin kun inkaan käsky 
ja hänen lakinsa tuli, oli juutalaisilla ilo ja r iemu, pidot ja 
juhlat . Ja pa l jon oli m a a n kansoista niitä, jo tka kääntyivät 
juutalaisiksi, sillä kauhu juutalaisia koh taan oli vallannut 
heidät» (Es ter 8: 14,17). 

Heidän tuhoamisekseen määrä t tynä päivänä »kokoontuivat 
juutalaiset kaikissa kuningas Ahasveroksen maakunnissa käy-
däkseen käsiksi niihin, jo tka hankkivat heille onnet tomuut ta , 
eikä kukaan kestänyt heidän edessänsä, sillä kauhu heitä 
kohtaan oli val lannut kaikki kansat». Jumala oli lähettänyt 
väkeviä enkeleitä suo jaamaan omiaan, jo tka »olivat kokoon-
tuneet puo lus tamaan henkeänsä» (Ester 9: 2 ,16) . 

Mordokai peri Haaman in hallussa olleen kunniaviran. Hän 
»oli kuningas Ahasveroksen lähin mies ja oli suur i juutalais ten 
keskuudessa ja r akas lukuisille veljillensä» (Es ter 10: 3), ja 
hän pyrki ed is tämään Israelin hyvinvointia. Näin saattoi Jumala 
valitun kansansa jälleen Meedia-Persian hovin suosioon ja 
jä r jes t i sille mahdol l isuuden siirtyä hänen tarkoi tuksensa 
mukaisest i takais in omaan maahansa . Mut ta vas ta useita vuosia 
myöhemmin, Kserkses Suuren seuraa jan Artakserkses I :n 
sei tsemäntenä hal l i tusvuotena palasi huomat tava joukko Jeru-
salemiin Es ran johdolla. 

Ester in päivien Juma lan kansan koettelevat kokemukse t eivät 
olleet ominaisia vain sille aikakaudelle. I lmes tysk i r jan Johannes 
on seuratessaan katseellaan historian kulkua a j a n loppuun asti 
lausunut: »Lohikäärme vihastui vaimoon ja lähti käymään sotaa 
mui ta hänen jälkeläisiänsä vastaan, jo tka pi tävät Jumalan 
käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus» (I lm. 12: 17). Jo tku t 
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nykyään elävät saavat nähdä näiden sanojen täyttyvän. Sama 
henki, joka muinoin sai ihmiset va inoamaan tosi seurakuntaa , 
on tulevaisuudessakin aikaansaava samanlais ta suh tau tumis ta 
niihin, jo tka pysyvät uskollisina Jumalalle. Jo nyt valmistellaan 
tä tä viimeistä suur ta taistelua. 

Jumalan jäännöskansaa vastaan lopulta annet tava käsky tulee 
olemaan hyvin samanlainen kuin se, jonka Ahasveros julkaisi 
juutalaisia vastaan. Oikean seurakunnan viholliset näkevät 
nykyään pienen sapat t ikäskyä noudat tavan joukon por t in 
edustalla is tuvana Mordokaina. Kun Jumalan kansa kunnioi t taa 
hänen lakiaan, se on ali tuisena nuhteena niille, jo tka ovat 
lakanneet pe lkäämäs tä He r r aa ja polkevat maahan hänen 
sapat t insa. 

Saa tana on herä t tävä suu t tumus ta sitä vähemmistöä vastaan, 
joka kieltäytyy nouda t t amas ta yleisesti hyväksyt tyjä t apo ja ja 
perintei tä . Hyvässä asemassa ja maineessa olevat miehet 
ryhtyvät neuvot te lemaan lakia to t te lemat tomien ja kelvottomien 
kanssa päästäkseen syyt tämään Jumalan kansaa. Kaikin 
r ikkauden, älyn ja koulutuksen keinoin se pyr i tään saamaan 
halveksituksi. Vainoavat hall i tusmiehet , k i rkonmiehet ja kirkko-
kansa vehkeilevät yhdessä heitä vastaan. Puhein ja k i r jo i tuks in , 
kerskaten, uha ten ja pi lkaten he koettavat kumota heidän 
uskonsa. Vääristelyin ja kiukkuisin vetoomuksin ki ihotetaan 
kansan in tohimoja . Kun heillä ei ole mi tään raamatul l is ia — 
»Näin sanoo Raamat tu» — todistei ta esitettäviksi Raama tun 
sapat t ia puolustavia vastaan, he korvaavat t ä m ä n puut teensa 
turvautumal la painostukseen. Saadakseen osakseen suosiota ja 
kanna tus ta la insäätä jä t ta ipuvat sunnunta i lake ja puoltavien 
vaatimuksiin. Mut ta Jumalaa pelkääväiset eivät voi hyväksyä 
asetusta, joka loukkaa kymmenen käskyn lain yhtä kohtaa . 
Tällä taistelukentällä t apah tuu to tuuden ja valheen välisen 
kamppai lun viimeinen suur i yhteenotto. Eikä meitä jä te tä 
epätietoisuuteen sen tuloksesta. Nykyään, ku ten Ester in ja 
Mordokain päivinäkin, H e r r a on vievä to tuutensa ja kansansa 
voittoon. 

Yllä vas. suuren palatsin raunioita Persepoliissa; yllä oik. Kser-
kseen juhlasalin kattoa kannattavien pylväiden pääkoristeita; [605—606] 417 
alla vas. Meedian ja Persian sotilaita Persepoliin korkokuvissa; 
alla oik. korkokuva Kserkseen rakennuttamasta portista. 



51. 
ESRA, PAPPI JA 

KIRJANOPPINUT 

Noin se i t semänkymmentä vuotta sen jälkeen, kun ensimmäinen 
joukko maanpakola is ia palasi Serubbaabel in ja Joosuan joh-
dolla kot imaahansa , nousi Meedia-Persian valtaistuimelle 
Artakserkses Longimanus. Tämän kuninkaan nimi liittyy pyhään 
his tor iaan useiden huomat tavien sallimuksellisten tapahtumien 
yhteydessä. Hänen hal l i tusaikanaan elivät ja toimivat Es ra ja 
Nehemia. Hän oli se, joka vuonna 457 eKr. julkaisi kolmannen 
ja lopullisen määräyksen Jerusalemin jä l leenrakentamisesta . 
Hänen hall i tusvuosinaan toinen juutalais ten joukko palasi 
maahansa Es ran johdolla, Jerusalemin muur i t saatiin rakenne-
tuksi Nehemian ja hänen apulaistensa toimesta , temppeli-
palvelukset jä r jes te t t i in uudelleen, ja E s r a ja Nehemia saivat 
yhdessä aikaan suuren uskonnollisen uudis tuksen. Pitkän 
hal l i tuskautensa kuluessa hän osoitti usein suosiotaan luote-
tuille ja rakastetui l le juutalaisystävilleen Esral le ja Nehemialle, 
jo tka hän tunnus t i Jumalan erityiseen tehtävään nimit tämiksi 
miehiksi. 

E s r a n vaiheet hänen asuessaan Babyloniaan jääneiden juuta-
laisten keskuudessa olivat niin epätavalliset, e t tä ne herät t ivät 
kuningas Artakserkseen suopeaa huomiota . E s r a puhui kunin-
kaan kanssa vapaast i taivaan Jumalan voimasta ja juutalais ten 
Jerusalemiin palaamisen jumalall isesta ta rkoi tukses ta . 

Aaronin sukuun kuuluvana Es ra oli saanut pappiskasvatuk-
sen, ja sen lisäksi hän oli perehtynyt Meedia-Persian valta-
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kunnan t ietäj ien, täht iensel i t tä jen ja viisaiden kir joi tuksi in . 
Mut ta hän ei ollut tyytyväinen hengelliseen tilaansa. H ä n halusi 
pääs tä täyteen sopusoin tuun Jumalan kanssa ja saada viisautta 
täyt tääkseen Juma lan tahdon. Hän »oli ki innit tänyt sydämensä 
H e r r a n lain tutkimiseen, seura takseen sitä» (Es ra 7: 10). Tämä 
joht i hänet opiskelemaan ahkeras t i myös Jumalan kansan 
historiaa, jos ta profee ta t ja kuninkaat kertoivat kir joi tuksis-
saan. H ä n tutkistel i Raamatun historiallisia ja runollisia k i r j o j a 
saadakseen tietää, miksi H e r r a oli sallinut Jerusalemin tulla 
hävitetyksi ja kansansa viedyksi pakkosi i r tolaisuuteen pakanal-
liseen maahan . 

E s r a syventyi erityisesti Israelin kokemuksi in aina niistä 
a jo is ta lähtien, jolloin lupaus annett i in Aabrahamille. H ä n tu tki 
niitä opetuksia, joi ta saati in Siinain vuorella ja koko p i tkän 
erämaavael luksen aikana. Päästyään yhä pa remmin selville siitä, 
mi ten Jumala suhtautu i lapsiinsa, ja käsi te t tyään Siinailla 
anne tun lain pyhyyden E s r a tunsi sydämensä l i ikuttuvan. 
Hän koki uuden ja läpikotaisen kääntymyksen ja päät t i 
ta rkoin perehtyä pyhän his tor ian merkintöih in voidakseen 
käyt tää tä tä t ie toaan kansansa s iunaukseksi ja valistukseksi. 

E s r a pyrki va lmis tau tumaan koko sydämestään siihen 
tehtävään, jonka hän uskoi joutuvansa suor i t tamaan. Hän etsi 
Jumalaa har taas t i voidakseen toimia Israelin viisaana opetta-
jana. Sitä mukaa kuin hän oppi a l is tamaan mielensä ja t ah tonsa 
jumalall iseen valvontaan, hän omaksui e lämäänsä tosi pyhi-
tyksen periaat teet , jo tka myöhempinä vuosina vaikutt ivat 
muovaavast i paitsi siihen nuorisoon, joka etsi hänen opetus taan, 
myös kaikkiin muihin, jo tka seurustelivat hänen kanssaan. 

Juma la valitsi Es ran j ä t t ämään toiminnal laan hyvän vaiku-
tuksen Israeliin kohot taakseen pappeuden jälleen arvos te t tuun 
asemaan, jonka se oli suureksi osaksi menet tänyt pakkosiirto-
laisuuden aikana. Es ras t a tuli vähitellen er i t täin laajat ietoinen 
mies, »kir janoppinut , perehtynyt Mooseksen lakiin» ( jae 6). 
Nämä ominaisuudet tekivät hänet huomatuks i myös Meedia-
Persian val takunnassa. Es ras t a tuli Jumalan puhetorvi , joka 
kasvat t i ympäri l lään olevia niihin periaatteisi in, jo tka vallitse-
vat taivaassa. Jäljelläolevat vuotensa hän toimi pääasiallisesti 
ope t t a jana sekä Meedia-Persian kuninkaall isen hovin lähettyvillä 
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että Jerusalemissa. Hänen työtehonsa lisääntyi sitä mukaa kuin 
hän jakoi toisille oppimiaan totuuksia . Hänes tä tuli hu r skas 
ja innokas mies, joka Her ran tod is ta jana osoitt i maailmalle, 
miten Raamatun to tuuden voima jalostaa arkie lämänkin. 

Es ra koett i he rä t t ää mielenkiintoa pyhien k i r jo i tus ten tutki-
miseen ja vakiinnutt i n ä m ä pyrkimyksensä omaksumal la vaival-
loiseksi ja elinikäiseksi työkseen Raamatun säilyttämisen ja 
monistamisen. H ä n kokosi kaikki jä l jennökset laista, mitä 
saattoi löytää, ja k i r jo i tu t t i ne uudelleen ja levitti edelleen. 
Kun puhdas ta sanaa näin monistet t i in, saati in monien käsiin 
jaetuksi a rvaama t toman arvokasta tietoa. E s r a uskoi Jumalan 
tekevän jotakin suu r t a kansansa hyväksi, ja t ä m ä sai hänet 
ker tomaan Artakserkseelle halus taan pala ta Jerusalemiin herät-
t ämään mielenkiintoa Jumalan sanan tu tk imiseen sekä avusta-
maan veljiään Pyhän kaupungin jä l leenrakennustyössä. Kunin-
kaaseen teki syvän vaikutuksen Es ran vakuutus , että hän luotti 
täysin Israelin Jumalaan , joka varmast i pystyi var je lemaan 
kansaansa ja p i t ämään siitä huolen. Hän ymmärs i kyllä, että 
israelilaiset palasivat Jerusalemiin voidakseen palvella Herraa , 
mut ta vasta kun inkaan syvä luot tamus E s r a n kunnoll isuuteen 
sai hänet oso i t tamaan tälle suosiotaan temppelipalvelusta 
varten antamil laan runsai l la lahjoilla. H ä n teki Es ran Meedia-
Persian va l takunnan erikoislähetti lääksi ja myönsi hänelle 
laa ja t val tuudet aikei t tensa läpiviemiseksi. 

Artakserkses Longimanuksen määräys oli Jerusalemin jälleen-
rakentamis ta koskevista käskyistä jo kolmas seitsemänkym-
menvuotisen pakkosi i r to la isuuden jälkeen, ja siinä on mer-
kittäviä l ausunto ja taivaan Jumalas ta , E s r a n ansioista ja 
Jumalan jäännöskansal le myönnetyistä runsa is ta määrärahois ta . 
Hän antoi sen »pappi Esralle, kir janoppineelle , joka oli Her ran 
Israelille antamien käsky jen ja ohjei t ten tunt i ja», ja »taivaan 
Jumalan lain tunti jal le». Yhdessä neuvonanta j iensa kanssa 
kuningas antoi runsa i ta l ah jo ja »Israelin Jumalalle, jonka 
asumus on Jerusalemissa», ja lisäksi hän antoi Es ran tarvit-
taessa suor i t taa monia suur ia m a k s u j a »kuninkaan aarrekam-
miosta» ( jakeet 11,12,15,20) . 

»Kuningas ja hänen sei tsemän neuvonanta jaansa ovat lähettä-
neet sinut», selitti Artakserkses Esralle, » tarkas tamaan, ovatko 
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olot Juudassa ja Jerusalemissa sinun Jumalas i lain mukaise t , 
joka on sinun kädessäsi.» Ja edelleen hän käski: »Kaikki, mi tä 
taivaan Jumala käskee, teh täköön taivaan Jumalan temppelil le 
täsmällisesti , ettei viha kohtaisi kuninkaan ja hänen poikiensa 
val takuntaa» ( jakeet 14,23). 

Samalla kun Artakserkses myönsi paluuluvan israelilaisille, 
hän palaut t i myös papeille heidän entiset tehtävänsä ja etu-
oikeutensa. »Vielä tehdään teille tiettäväksi», hän sanoi, »ettei 
kukaan ole oikeutet tu vaat imaan rahaveroa, luonnontuot te i ta 
tai t ie rahoja yhdel täkään papi l ta tai leeviläiseltä, veisaajal ta, 
ovenvart i jal ta , temppelipalveli jal ta tai muul t a t ämän Jumalan 
temppelin tehtäviä toimittavalta.» Hän j ä r j e s t i myös asetetta-
vaksi miehiä ho i tamaan siviilivirkoja oikeamielisesti ja juuta-
laisten noudat tamien lakien mukaisest i . »Ja sinä Esra , aseta 
Jumalas i viisauden mukaan , joka on sinun kädessäsi», hän 
neuvoi, »tuomarei ta ja lakimiehiä tuomi tsemaan kaikkea kansaa 
tuolla puolella Eufra t -v i r ran , kaikkia, jo tka tuntevat sinun 
Jumalas i lain; ja niille, jo tka eivät sitä tunne, opet takaa sitä. 
Ja jokainen, joka ei seuraa sinun Jumalas i lakia ja kuninkaan 
lakia, tuomi t takoon tarkoin harki ten joko kuolemaan tai karkoi-
tukseen, rahasakkoon tai vankeuteen» ( jakeet 24—26). 

»Koska Juma lan hyvä käsi oli hänen päällänsä», Es ra saat toi 
saada kuninkaan taivutetuksi tukemaan anteliaasti kaiken 
Israelin väestön, pappien ja leeviläisten paluuta Meedia-Persian 
val takunnasta , sikäli kuin he olivat »halukkaat lähtemään Jeru-
salemiin» ( jakeet 9,13). Näin ta r jo t t i in hajotetui l le israelilai-
sille jälleen t i laisuus pala ta siihen maahan , jonka omistamiseen 
liittyivät Israelin huoneelle annetu t lupaukset . Tämä käsky 
tuot t i suuren ilon niille, jo tka olivat yhdessä Es ran kanssa 
tutkineet Juma lan suunni telmia kansansa suhteen. »Kiitetty 
olkoon Herra , meidän is iemme Jumala», huudaht i Esra , »joka 
on pannut kuninkaan sydämeen, et tä hänen on kaunis te t tava 
Her ran temppeliä Jerusalemissa ja joka on suonut minun 
saavut taa kuninkaan, hänen neuvonanta ja insa ja kaikkien 
kuninkaan mahtavain ruht inas ten suosion» ( jakeet 27,28). 

Tämän Artakserkseen käskyn julkaisemisessa ilmeni Jumalan 
sallimuksellinen johdatus . Ne jo tka t ämän käsit t ivät, käytt ivät 
ilomielin hyväkseen tä tä etuoikeutta , e t tä pääsivät pa laamaan 

[610-612] 421 



Profeetat ja kuninkaat 

maahansa näin suotuisissa olosuhteissa. Heille ilmoitetti in 
yleinen kokoontumispaikka , ja määrä t tyyn a ikaan kerääntyivät 
sinne kaikki, jo tka halusivat lähteä Jerusalemiin, aloit taakseen 
sieltä p i tkän ma tkansa . »Minä kokosin heidät joelle, joka 
juoksee Ahavaan päin», mainitsee Esra asiasta, »ja me ol imme 
siellä leiriytyneinä kolme päivää» (Esra 8: 15). 

Es ra oli odot tanut suuren joukon haluavan palata Jerusale-
miin, mut ta ku t sua noudat taneiden m ä ä r ä oli surull isen vähäi-
nen. Monet olivat hankkineet ta loja ja maa-alueita eivätkä 
halunneet luopua niistä. Helppo ja mukava elämä viehätti 
heitä, ja he jäivät mielellään entisiin oloihinsa. Heidän esimerk-
kinsä osoi t tautui haitalliseksi toisille, jo tka muuto in ehkä 
olisivat liittyneet uskon varassa lähteneiden joukkoon. 

Katsellessaan koolla olevaa joukkoa E s r a hämmäs ty i havai-
tessaan, ettei paikalla ollut yhtään leeviläistä. Missä olivat sen 
heimon jäsenet , joka oli erote t tu temppelin pyhään palvelus-
tehtävään? Leeviläisten olisi pi tänyt olla ensimmäisiä vastaa-
maan kutsuun: Joka on H e r r a n oma, se tu lkoon minun luokseni. 
Heille oli suotu monia etuuksia maanpakola isuuden aikana ja 
sen jälkeenkin. He olivat saaneet täysin vapaast i huolehtia 
maanpakola isuudessa olevien veljiensä hengellisistä tarpeis ta . 
Oli rakennet tu synagoogia, joissa papit pitivät jumalanpalve-
luksia ja opett ivat kansaa . He olivat saaneet vapaast i pi tää 
sapatt ia ja suor i t taa juutalaisen uskonsa mukais ia pyhiä toimi-
tuksia. 

Mutta maanpakola i suuden jälkeisinä vuosina olosuhteet 
muuttuivat , ja Israelin joh ta j a t saivat vastuulleen monia uusia 
tehtäviä. Jerusa lemin temppel i oli jä l leenrakennet tu ja vihitty, 
ja sen palvelustehtäviin tarvit t i in lisää pappe ja . Samoin oli 
huutava puute Jumalan miehistä, jo tka sopisivat ope t tamaan 
kansaa. Lisäksi näytt i siltä kuin Babyloniaan jääneiden juuta-
laisten uskonnonvapaut ta ruvettaisiin r a jo i t t amaan . Sekä 
profeet ta S a k a r j a n varoi tukset että heidän omat äskeiset 
kokemuksensa Es te r in ja Mordokain vaikeilta ajoi l ta olivat 
selvästi kehot taneet Meedia-Persiassa olevia juutalais ia palaa-
maan omaan maahansa . Heille oli tullut vaaralliseksi j a tkaa 
asumistaan pakanal l is ten vaikutusten alaisina. Näissä muut tu-
neissa oloissa olisi Babyloniassa olevien pappien pitänyt heti 
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oivaltaa anne tun käskyn merki tsevän heille erityistä ku t sua 
pala ta Jerusalemiin. 

Kuningas ja hänen ruht inaansa olivat suori t taneet enemmän-
kin kuin oman osansa tehdäkseen paluun mahdolliseksi . He 
olivat antaneet runsaas t i varo ja , mu t t a missä olivat miehet? 
Leevin po ja t aiheutt ivat pet tymyksen aikana, jolloin heidän 
päätöksensä lähteä veljiensä m u k a a n olisi saanut toisetkin 
seuraamaan heidän esimerkkiään. Heidän outo välinpitämättö-
myytensä ilmaisee ikävällä tavalla, miten Babyloniassa olevat 
juutalaiset suhtautuivat Jumalan suunni te lmaan kansaansa 
nähden. 

Vielä ke r ran E s r a vetosi leeviläisiin ja lähetti heille vakavan 
ku t sun yhtyä hänen ryhmäänsä . Tähdentääkseen nopean toimin-
nan tä rkeyt tä hän lähetti ve toomuski r jeen lisäksi eräät nimeltä 
maini tu t »päämiehet» ja »opettajat» p u h u m a a n asiasta (Es ra 
8: 16). 

Matkalle läht i jä t ja E s r a jäivät odot tamaan, kun nämä 
luotetut sanansaa t t a ja t riensivät leeviläisten puheille, »että he 
toisivat meille palveli joita meidän J u m a l a m m e temppeliä 
varten» (Esra 8: 17). Vetoomukseen suostut t i in; monet epäröi-
neet päät t ivät lopullisesti lähteä matkaan . Kaikkiaan tuoti in 
leiriin noin ne l j äkymmentä pappia ja kaks isa taakaks ikymmentä 
temppelipalveli jaa, joista Es ra saat toi uskoa tulevan viisaita 
pappe ja sekä hyviä opet ta j ia ja avustaj ia . 

Kaikki olivat nyt lähtövalmiita. Heidän ma tkansa tulisi kestä-
m ä ä n useita kuukausia . Vaimojen ja lasten lisäksi miehillä 
oli m u k a n a a n sekä omat tavaransa e t tä runsaa t temppeliä ja 
sen palveluksia var ten annetu t lahja t . E s r a oli selvillä siitä, et tä 
m a t k a n varrella oli vihollisia valmiina ryös tämään ja tuhoa-
m a a n hänet kaikkine matkalais ineen, m u t t a hän ei silti ollut 
pyytänyt kuninkaal ta sotilaita suojakseen. »Sillä minua hävetti», 
hän selitti, »pyytää kuninkaal ta sotaväkeä ja ra tsumiehiä 
au t t amaan mei tä vihollisia vastaan matkal la , koska me ol imme 
sanoneet kuninkaal le näin: 'Meidän J u m a l a m m e käsi on kaik-
kien päällä, jo tka etsivät häntä , heidän parhaakseen; m u t t a 
hänen voimansa ja vihansa on kaikkia vastaan, jo tka hylkäävät 
hänet '» ( j ae 22). 

Tässä asiassa E s r a ja hänen seuralaisensa katsoivat voivansa 
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lisätä pakanain kunnio i tus ta Jumalaa kohtaan . Usko elävän 
Jumalan voimaan vahvistuisi, jos israelilaiset i tsekin nyt osoit-
taisivat uskovansa ehdot tomast i jumalal l iseen Joh ta jaansa . 
Siksi he päät t ivät panna kaiken luo t tamuksensa häneen. He 
eivät pyytäisi mi tään sot i lassaat tuet ta . He eivät antaisi paka-
noille t i laisuutta osoi t taa ihmisen voimalle sitä kunniaa , joka 
kuuluu yksin Jumalal le . Heillä ei ollut varaa pääs tää pakanal-
lisia ystäviään vähääkään epäilemään, et teivätkö he hänen 
kansanaan vi lpi t tömäst i turvaisi Jumalaan . Jumalan suosiosta 
he saisivat voimansa eivätkä r ikkaudesta tai epä jumal ia pal-
vovien vaikutusvallasta. He tulisivat varjel luiksi vain muista-
malla alati H e r r a n lakia ja pyrkimällä nouda t t amaan sitä. 

Tämä tieto niistä ehdoista, joilla he saisivat ja tkuvas t i kokea 
Jumalan suomaa menestys tä , teki tavallista vakavammaks i sen 
pyhityskokouksen, jonka E s r a uskollisen joukkonsa kanssa piti 
juur i vähän ennen m a t k a n alkamista. »Minä kuulut in siellä 
Ahava-joella paaston», ker too Es ra täs tä t i laisuudesta, »että me 
nöyrtyis imme J u m a l a m m e edessä ja anois imme hänel tä suo-
tuisaa ma tkaa i tsel lemme, vaimoillemme ja lapsi l lemme ja 
kaikelle omaisuudel lemme. — — Niin me paas tos imme ja 
anoimme tä tä Jumala l t amme, ja hän kuuli meidän rukouk-
semme» ( jakeet 21,23). 

Jumalan s iunaus ei kui tenkaan tehnyt harki tsevaa suunnit-
telua ta rpee t tomaksi . Varmistaakseen temppel iaar te iden turval-
lisen kul je tuksen E s r a valitsi »pappien päämiehis tä kaksitoista» 
uskoll isuutensa puoles ta koeteltua miestä ja punni ts i »heille 
hopean ja kullan ja kalut , sen ant imen, jonka kuningas ja 
hänen neuvonanta jansa ja ruht inaansa ja kaikki siellä olevat 
israelilaiset olivat antaneet». Nämä miehet asetet t i in juhlalli-
sesti valvomaan ja ho i tamaan heille usko t tua aar re t ta . »Te 
olette pyhitetyt Herralle», E s r a julisti, »ja kalut ovat pyhitetyt; 
ja hopea ja kul ta on vapaaehtoinen l ah ja Herral le , teidän 
isienne Jumalalle. Vart ioikaa siis niitä ja säi lyt täkää ne, kunnes 
punni tset te ne pappien päämies ten ja leeviläisten ja Israelin 
perhekunta-päämiesten edessä Jerusalemissa, H e r r a n temppelin 
kammioissa» ( jakee t 24,25,28,29) . 

Es ra j ä r j es t i niin huolellisesti He r r an aar teen turvallisen 
kul je tuksen, e t tä meidän kanna t taa ta rkoin mietiskellä siitä 
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saatavaa opetusta . Tehtävään valittiin vain sellaisia, jo tka oli 
todet tu luotettaviksi, ja heidän vas tuunsa selostetti in heille 
selvästi. Nimit tämällä uskollisia miehiä H e r r a n omaisuuden 
ta loudenhoi ta j iksi E s r a käsit t i , mi ten tärkei tä ja arvokkai ta 
ovat j ä r j es tys ja organisointi Jumalan työn yhteydessä. 

Niinä muu tamina päivinä, jo tka israelilaiset viipyivät joella, 
saatiin valmiiksi kaikki p i tkää ma tkaa var ten tarvi t tavat valmis-
telut. »Sitten me lähd imme liikkeelle», Es ra k i r jo i t taa , »ensim-
mäisen kuun kahdentenatois ta päivänä mennäksemme Jerusa-
lemiin. Ja meidän J u m a l a m m e käsi oli meidän pääl lämme, ja 
hän pelasti meidät vihollisten käsistä ja väijytyksistä tiellä» 
( jae 31). Matkaan kului noin nel jä kuukaut ta , sillä sitä hidast i 
pakos takin Es raa seuranneen joukon pal jous , heitä kun oli 
yhteensä useita tuhansia , naiset ja lapsen m u k a a n luet tuina. 
Mut ta kaikki saivat ma tka t a rauhassa . Heidän vihollistensa ei 
sallittu vahingoit taa heitä. Heidän ma tkansa onnistui hyvin, 
ja viidennen kuun ens immäisenä päivänä, Artakserkseen seitse-
mäntenä hall i tusvuotena, he saapuivat Jerusalemiin. 
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Esra saapui Jerusalemiin otolliseen aikaan. Hänen läsnäolonsa 
vaikutusta tarvi t t i in kipeästi . Hänen tulonsa antoi rohkeut ta 
ja toivoa monille, jo tka olivat kauan työskennelleet vaikeissa 
oloissa. Pal jon oli saa tu a ikaan sen jälkeen, kun maanpakolais-
ten ens immäinen joukko oli Serubbaabel in ja Joosuan johta-
mana saapunut yli se i t semänkymmentä vuot ta sit ten. Temppeli 
oli saatu valmiiksi, ja kaupungin muur i t oli osi t tain ko r j a t t u . 
Mutta pa l jon oli vielä tekemät täkin . 

Aikaisempina vuosina Jerusalemiin tulleiden joukossa oli 
monia, jo tka olivat pysyneet koko ikänsä kuuliaisina Jumalalle, 
mu t t a huomat tava osa heidän lapsistaan ja lastensa lapsista 
oli menet tänyt käsi tyksensä Jumalan lain pyhyydestä. Jopa 
muu tama t vastuull isissa luot tamustehtävissä olevat miehet 
tekivät avoimesti syntiä. Heidän menet telynsä hai t tasi pahoin 
niiden toimintaa, jo tka koettivat edistää Juma lan asiaa, sillä 
niin kauan kuin räikeiden lain loukkausten sallittiin j a tkua 
nuhtelemat ta , jäi kansa vaille taivaan s iunausta . 

Jumalan kai t se lmuksen mukais ta oli, e t tä niillä, jo tka palasi-
vat Es ran mukana , oli ollut erityisiä aikoja, jolloin he etsivät 
Herraa . He olivat saaneet runsai ta hengellisiä opetuksia tuon-
noisista kokemuks is taan matkal laan Babyloniasta, jolloin 
mikään inhimillinen voima ei ollut suo jannu t heitä. Monien 
usko oli lu j i t tunut vahvaksi, ja kun n ä m ä vaikutt ivat Jerusa-
lemin masentuneiden ja väl inpi tämättömien keskuudessa, se 
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oli omiaan voimakkaast i t ukemaan piakkoin toimeenpantavaa 
uudis tusta . 

Nel jäntenä päivänä peril letulon jälkeen luovuttivat aar te iden 
hoi ta ja t ehdo t toman tunnonta rkas t i kaiken hopean ja kul lan 
sekä pyhäkköpalvelusten astiat temppelin virkailijoille todis-
ta j ien läsnäollessa. »Kaikki punni t t i in lukumäärän ja pa inon 
mukaan» (Es ra 8: 34). 

E s r a n mukana palanneet pakkosiir tolaiset »uhrasivat poltto-
uhreiksi Israelin Jumalalle» synt iuhre ja ja ilmaisivat samalla 
kii toksensa m a t k a n aikana kokemas taan pyhien enkelien suoje-
luksesta. »Ja he jät t ivät kuninkaan määräykse t kun inkaan 
satraapeil le ja käskynhalt i joil le, jo tka olivat tällä puolella 
Eufra t -vi r ran, ja nämä avustivat kansaa ja Jumalan temppeliä» 
( jakeet 35,36). 

Pian t ämän jälkeen m u u t a m a t Israelin päämiehet tulivat 
es i t tämään Esral le vakavan vali tuksensa. »Ei kansa, ei Israel 
eivätkä papi t ja leeviläiset» olleet noudat taneet H e r r a n pyhiä 
käskyjä , jo tka kielsivät heitä sekaan tumas ta ympäri l lä asuviin 
kansoihin. »Sillä näiden tyt tär iä he ovat ot taneet itsellensä ja 
poji l lensa vaimoiksi», he kertoivat Esralle, »ja niin on pyhä 
siemen sekaantunut» pakanamaiden »kansoihin. Ja päämies ten 
ja esimiesten käsi on ollut ens immäisenä tässä usko t tomassa 
menossa» (Es ra 9: 1 ,2) . 

Tutkistel lessaan Babylonian pakkosi i r tolaisuuteen johtanei ta 
syitä Es ra oli oppinut , e t tä Israelin luopumuksen aiheutt i 
suureksi osaksi heidän sekaantumisensa pakanakansoihin . H ä n 
oli huomannu t , et tä jos he Jumalan käskyn mukaisest i olisivat 
pysyneet erillään heitä ympäröivis tä kansoista , he olisivat 
säästyneet moni l ta ikäviltä ja nöyryyttäviltä kokemuksi l ta . 
Kuullessaan nyt, et tä menneisyyden opetuksis ta p i i t t aamat ta 
huomat tava t miehetkin olivat rohjenneet r ikkoa luopumuksen 
ehkäisemiseksi anne t tu j a lakeja, hänen mielensä kuohaht i . Hän 
ajat tel i , mi ten hyvä Jumala oli antaessaan kansalleen jälleen 
ja lansi jan heidän synnyinmaassaan, ja hänet valtasi oikeutet tu 
suu t tumus ja m u r h e heidän ki i t tämät tömyytensä takia. »Kun 
minä t ämän kuulin», hän sanoo, »repäisin minä vaatteeni ja 
viittani, revin pääni hiuksia ja par taan i ja istuin tyrmistyneenä. 

»Ja minun luokseni kokoontuivat kaikki, jo tka pelkäsivät sitä, 
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mitä Israelin Juma la oli puhunu t pakkosi i r tolais ten uskotto-
muudesta , ja minä jäin i s tumaan tyrmis tyneenä ehtoouhri in 
asti» ( jakeet 3 ,4 ) . 

I l tauhr in a ikaan E s r a nousi, repäisi uudelleen vaatteensa ja 
viittansa, lankesi polvilleen ja esitti s ie luntaakkansa rukouksessa 
Jumalalle. Ojentaen kätensä Her ran puoleen hän huudaht i : 
»Jumalani, minä olen häpeissäni enkä kehtaa kohot taa kasvojani 
sinun puoleesi, minun Jumalani ; sillä meidän r i kkomuksemme 
ovat nousseet p ä ä m m e ylitse ja meidän syyllisyytemme on 
kohonnut taivaaseen asti . 

»Isiemme päivistä», hän ja tkoi rukous taan , »aina tähän 
päivään asti on meidän syyllisyytemme ollut suuri ; ja rikko-
mus temme tähden on meidät , meidän k u n i n k a a m m e ja pap-
p imme annet tu m a a n kuningasten käsiin miekan, vankeuden, 
ryöstön ja häpeän alaisiksi, niinkuin tähän päivään saakka on 
tapahtunut . Mut ta nyt on meille hetkiseksi tullut a rmo Herra l ta , 
meidän Jumala l t amme, koska hän on sallinut pelastuneen 
joukon meistä jäädä jäljelle ja an tanut meille ja lans i jan pyhässä 
paikassa, et tä hän, meidän Jumalamme, valaisisi meidän 
s i lmämme ja soisi meidän hiukan hengähtää o r juudessamme. 
Sillä o r j ia me olemme; mut t a o r j u u d e s s a m m e ei meidän 
Juma lamme ole mei tä hyl jännyt , vaan on suonut meidän 
saavut taa Pers ian kuningasten suosion ja hengähtää, pystyt-
tääksemme J u m a l a m m e temppelin ja koho t t aaksemme sen 
raunioistaan, ja on an tanu t meille suoja tun paikan Juudassa ja 
Jerusalemissa. 

»Ja nyt, Juma lamme, mi tä me sanomme kaiken t ämän jäl-
keen? Mehän o lemme hyljänneet sinun käskysi, jo tka sinä olet 
an tanut palvelijaisi, profeet ta in , kaut ta . Kaiken sen jälkeen, 
mikä on mei tä kohdannu t pahojen t eko jemme ja suuren 
syyllisyytemme tähden — ja kuitenkin sinä, Juma lamme, olet 
jä t tänyt huomioon o t t ama t t a meidän r ikkomuks iamme ja olet 
sallinut meistä t ämmöisen joukon pelastua — kävis immekö me 
nyt jälleen r ikkomaan sinun käskyjäsi ja l ankou tumaan kan-
sojen kanssa, joiden teot ovat kauhistavaiset? E tkö sinä 
silloin vihastuisi meihin siihen asti, e t tä tekisit meistä lopun, 
niin ettei ke tään jäisi jäljelle eikä kukaan pelastuisi? Her ra , 
Israelin Jumala , sinä olet vanhurskas , sillä meis tä on jäljellä 
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pelastuneita vain sen verran, kuin tänä päivänä on. Katso, me 
olemme sinun edessäsi syyllisyydessämme; emmekä me t ämän 
tähden voi sinun edessäsi kestää» ( jakeet 6—15). 

E s r a n ja hänen kumppaneidensa su ru niistä vääryyksistä, 
jo tka olivat salakavalasti hiipineet aivan H e r r a n työn keskuk-
seen, sai a ikaan ka tumus ta . Monet synninteki jä t l i ikuttuivat 
syvästi. »Kansakin itki katkerast i» (Es ra 10:1) . He alkoivat 
ra jo i te tus t i käs i t tää synnin ka ta luut ta ja sitä inhoa, jolla 
Jumala suh tau tuu siihen. He ymmärs ivä t Siinailla jul is te tun lain 
pyhyyden, ja mone t vapisivat ajatel lessaan r ikkomuksiaan . 

Muuan läsnäolleista, Sekan ja nimeltään, myönsi kaikki E s r a n 
puhuma t sanat tosiksi. »Me olemme olleet usko t tomat Juma-
laamme kohtaan», hän tunnust i , »kun olemme ottaneet muuka-
laisia vaimoja m a a n kansoista. Mut ta kui tenkin on Israelilla 
vielä toivoa.» Sekanja ehdott i , e t tä kaikki tässä asiassa rikko-
neet tekisivät liiton Jumalan kanssa, et tä he hylkäisivät syntinsä 
ja e t tä heille »tehtäköön lain mukaan». »Nouse», hän pyysi 
Esraa , »sillä t ämä on sinun asiasi, ja me olemme sinun kanssasi . 
Ole luja.» »Niin Es ra nousi ja vannot t i pappien päämiehet , 
leeviläiset ja kaiken Israelin tekemään näin» ( jakeet 2—5). 

T ä m ä oli a lkuna suurenmoisel le uudistukselle. Ääret tömän 
kärsivällisesti ja tahdikkaas t i sekä ot taen tarkoin huomioon 
kunkin yksilön oikeudet ja hyvinvoinnin Es ra ja hänen työtove-
r insa pyrkivät j oh t amaan katuvaa Israelia oikealle tielle. E s r a 
oli ennen muu ta lain opet ta ja , ja tu tkiessaan henkilökohtaisest i 
jokaisen asian hän koett i t ähdentää kansalle t ä m ä n lain 
pyhyyttä ja sen noudat tamises ta saatavia siunauksia. 

Siellä missä E s r a työskenteli , innostut t i in aina tu tkis te lemaan 
pyhiä kir joi tuksia . Opet ta j ia asetett i in neuvomaan kansaa , ja 
H e r r a n lakia ylistettiin ja kunnioitet t i in. Profeet ta in k i r j o j a 
tutkistelti in, ja Messiaan tu lemusta ennustavat kohdat lohdut-
tivat monia murheell isia ja väsyneitä. 

E n e m m ä n kuin kaks i tuha t ta vuot ta on kulunut siitä, kun 
»Esra oli ki innit tänyt sydämensä Her ran lain tutkimiseen, 
seuratakseen sitä» (Esra 7: 10), m u t t a hänen hurskaan esimerk-
kinsä vaikutus ei ole vuosien vieriessä vähentynyt. Vuosisatojen 
kuluessa on ke r tomus hänen pyhit tyneestä e lämästään kannus-
tanut monia »Herran lain tutkimiseen, seuratakseen sitä». 
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Esran vaikut t imet olivat ylevät ja pyhät; hän teki kaiken 
syvästä rakkaudes ta sieluihin. Hän suhtautu i niin myötä-
tuntoisesti ja hellästi niitä kohtaan, jo tka joko tahal laan tai 
t ie tämät tömyydestä olivat tehneet syntiä, e t tä se kelpaa esimer-
kiksi kaikille, jo tka pyrkivät a ikaansaamaan uudis tuksia . Kun 
kysymys on oikeista periaat teis ta , Jumalan palvelijoiden on 
oltava lujia kuin kallio, mu t t a silti heidän on oltava myös 
myötätuntois ia ja pitkämielisiä. Es ran tavoin heidän tulee 
opet taa synnintekijöille e lämän tietä teroi t tamal la heidän mie-
leensä niitä per iaat te i ta , jo tka ovat pe rus tana kaiken oikean 
tekemiselle. 

Tähän maai lmanaikaan, jolloin saatana koet taa monin keinoin 
estää ihmisiä näkemäs tä Jumalan lain sitovia vaat imuksia, 
tarvi taan miehiä, jo tka saavat monet pe lkäämään »meidän 
Juma lamme käskyä» (Es ra 10: 3). Tarvi taan todellisia uudis-
taj ia , jo tka johtavat r ikkoj ia suuren Lainanta jan tykö ja opet-
tavat heille, e t tä »Herran laki on täydellinen; se virvoittaa 
sielun» (Ps. 19: 8). Tarvi taan raamatuntai to is ia miehiä, jo tka 
jokaisella sanallaan ja teollaan korot tavat H e r r a n lakia ja 
pyrkivät vahvis tamaan uskoa. Tarvi taan todella kipeästi opet-
taj ia , jo tka innostavat oppilai taan kunnio i t t amaan ja rakasta-
maan Raamat tua . 

Nykyisin niin laajal le levinnyt j uma la t tomuus voi suureksi 
osaksi johtua siitä, ettei tutkistella eikä totella Raamat tua , sillä 
Jumalan sanan syr jäy t täminen merki tsee sen voiman hylkää-
mistä, joka hillitsee ihmissydämen paho ja h imoja . Ihmiset 
kylvävät l ihaansa ja nii t tävät lihasta turmeluksen . 

Raamatun syr jäy t täminen on johtanut Juma lan laista luopu-
miseen. Opetus, jonka m u k a a n ihmiset on vapaute t tu tottele-
mas ta jumalall isia säädöksiä, on heikentänyt siveellisten velvoit-
teiden voimaa ja pääs tänyt pahuuden leviämään maai lmaan. 
Lait tomuus, irstailu ja tu rmelus leviävät tuhotulvana joka 
taholle. Kaikkialla nähdään kateut ta , pahansuopaisuut ta , teko-
pyhyyttä, v ieraantumis ta , kilpailumieltä, r i i ta isuutta , pyhän 
luot tamuksen pe t tämis tä ja hill i t tömyyttä. Uskonnoll isten peri-
aatteiden ja oppien koko rakennelma, jonka pitäisi olla yhteis-
kuntaelämän pe rus tana ja runkona, näyt tää hor jah te levan ja 
olevan valmiina r o m a h t a m a a n rauniokasaksi . 
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Siinailla puhunu t ääni jul is taa vielä maai lman his tor ian 
loppuaikanakin: »Älä pidä mui ta jumal ia minun rinnallani» 
(2 Moos. 20: 3). Ihminen on ryhtynyt vas tus tamaan Jumalan 
tahtoa, mu t t a hän ei voi vaimentaa käskyn sanaa. Ihmismiel i 
ei voi vält tää velvollisuuttaan korkeampaa valtaa kohtaan. 
Teorioi ta voidaan rakennella mielin määr in , ja tieteen avulla 
voidaan koet taa vas tus taa jumalal l is ta i lmoitusta ja siten 
syr jäy t tää Jumalan laki, m u t t a yhä vo imakkaammaks i vain 
vahvistuu käsky: »Herraa, sinun Jumalaasi, pitää sinun kumar-
taman ja häntä ainoata palveleman» (Matt . 4: 10). 

Ei voida puhua mis tään Her ran lain heikentämisestä tai 
vahvistamisesta. Se on sellainen kuin se on aina ollut ja tulee 
aina olemaan: pyhä, vanhurskas ja hyvä, i tsessään täydellinen. 
Sitä ei voida pe ruu t taa eikä muut taa . Sen »kunnioit taminen» 
tai »loukkaaminen» on vain ihmisten puhet ta . 

Totuuden ja valheen välisen kamppai lun viimeinen suur i 
taistelu tullaan käymään ihmisten lakien ja He r r an käskyjen 
välillä. Tähän tais teluun olemme nyt käymässä — eikä se ole 
ylivallasta kiistelevien k i rkkojen välistä taistelua vaan Raama-
tun uskonnon ja toisaalta t a run ja per imät iedon uskonto jen 
välistä taistelua. Ne voimat, jo tka ovat yhtyneet vas tus tamaan 
to tuut ta , ovat nyt vilkkaassa toiminnassa. Jumalan pyhälle 
sanalle, jonka o lemme saaneet niin suuren kärs imyksen ja 
verenvuodatuksen hinnalla, annetaan vain vähän arvoa. Vain 
harvat omaksuvat sen e lämänsä ohjeeksi . Uskot tomuus on 
levinnyt hämmäs ty t t ävän laajalle paitsi maai lmassa myös 
seurakunnassa . Monet ovat ruvenneet k u m o a m a a n oppeja, jo tka 
ovat kr is t inuskon tukipylväitä. Innoi te t tu jen k i r jo i t ta j ien esittä-
mä t suure t to tuudet luomisesta, ihmisen synti inlankeemuksesta , 
sovituksesta ja lain pysyvyydestä — kaiken t ämän on suur i osa 
kristi l l isestä maai lmas ta käytännöllisesti katsoen hylännyt. 
Tuhannet , jo tka ylvästelevät tiedoillaan, pi tävät ehdotonta 
Raama t tuun luot tamis ta heikkouden merkkinä , ja toisaalta 
Raamatun arvostelua ja sen tärkeimpien totuuksien hengellistä-
mis tä ja mi tä tö imis tä oppineisuuden todisteena. 

Kris t i t ty jen pitäisi valmistautua sen varalle, mikä on pian 
kohtaava maai lmaa äkkiarvaamat ta . Tämän valmistumisen 
tulisi merk i tä Jumalan sanan uu t t e raa tutkis telua ja e lämän 
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mukau t t amis ta nouda t t amaan sen käskyjä . Iankaikkisuuden 
valtavat asiat vaativat meil tä muutak in kuin pelkkää mielikuvi-
tuksellista uskontoa , sanojen ja muo to jen uskontoa , jossa 
to tuut ta pidetään kuin ulkopihalla. Jumala ku t suu uudis tukseen 
ja uskonpuhdis tuksen . Puhujakorokkee l ta pitäisi kuulua pelkäs-
tään Raamatun sanoja . Mutta Raamatu l ta on riistetty sen 
voima, ja seurauksena nähdään hengellisen elämän tason 
madal tumis ta . Monista nykyajan saarnois ta puu t tuu se juma-
lallinen vaikutus, mikä herä t tää oman tunnon ja elävöittää 
sielun. Kuul i ja t eivät voi sanoa: »Eikö sydämemme ollut meissä 
palava, kun hän puhu i meille tiellä ja selitti meille ki r joi tukset» 
(Luuk. 24:32) . On monia , jo tka huutavat elävän Jumalan 
puoleen kaivaten jumalal l is ta läsnäoloa. Annet takoon Jumalan 
sanan puhua sydämelle. Annettakoon niiden, jo tka ovat kuulleet 
vain perimätietoa, ihmisten laatimia teorioita ja e lämänohjei ta , 
kuunnella Hänen ääntään , joka voi uudis taa sielun iankaikki-
seen elämään. 

Patr iarkoi l ta ja profeetoi l ta on levinnyt pa l jon valoa. He 
julistivat loistokkaita sanomia Siionista, Juma lan kaupungista . 
Näin Jumala on t a rko i t t anu t valon loistavan myös hänen nyky-
aikaisten seuraa j iensa välityksellä. Jos ke r ran Vanhan testa-
ment in pyhät antoivat uskoll isuudestaan niin voimallisen 
todistuksen, niin eikö niiden, jo tka ovat saaneet vuosisatojen 
aikana l isääntynyttä valoa, pitäisi esit tää vielä huomat t avampaa 
todistusta to tuuden voimasta? Profet ioiden k i rkkaus levittää 
valoa polullemme. Ver tauskuva on tavannut per ikuvansa 
Jumalan Po jan kuolemassa . Kr is tus on noussu t kuolleista ja 
julistaa aukais tun haudan ylitse: »Minä olen ylösnousemus ja 
elämä» (Joh. 11: 25). H ä n on lähettänyt Henkensä maai lmaan 
muis tu t t amaan mei tä kaikesta. Voimansa ihmeellä hän on 
säilyttänyt k i r jo i t e tun sanansa aikakausien halki. 

Uskonpuhdis ta ja t , jo iden vastalauseesta, protes t is ta , o lemme 
saaneet pro tes tan t t ien nimen, tunsivat Juma lan kutsuneen 
heidät levi t tämään maai lmalle evankeliumin valoa. Pyrkiessään 
tekemään t ä m ä n he olivat valmiit u h r a a m a a n omaisuutensa, 
vapautensa ja henkensäkin. Vainon ja kuoleman uhallakin he 
julistivat evankeliumia lähellä ja kaukana . He veivät Jumalan 
sanan kansan keskuuteen, ja kaikki yhteiskuntaluokat , ylhäiset 

Ammonilaisen kuninkaan 
tai jumalan pienoispatsas 
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ja alhaiset, r ikkaat ja köyhät , oppineet ja opp imat tomat tutkivat 
sitä innokkaast i ja omakohtaisest i . Suor i t ammeko me tänä 
suuren taistelun loppuvaiheen aikana luo t tamus teh tävämme 
yhtä uskollisesti kuin varhaiset uskonpuhdis ta ja t toteut t ivat 
omansa? 

»Puhaltakaa pasunaan Siionissa, kuulu t takaa pyhä paasto , 
ku t sukaa koolle juhlakokous . Kootkaa kansa, p i täkää pyhä 
seurakuntakokous , kerä tkää vanhukset , kootkaa lapset. 
Eteisen ja a l t tar in välillä i tkekööt papit , jo tka toimit tavat 
H e r r a n palvelusta, ja sanokoot: 'Säästä, Her ra , kansaasi äläkä 
anna per intöosaasi häväistäväksi. '» »Kääntykää minun tyköni 
kaikesta sydämestänne, paastoten, itkien ja valittaen. Reväiskää 
rikki sydämenne, älkää vaattei tanne, ja kääntykää Her ran , 
teidän Jumalanne, tykö; sillä hän on armahtavainen ja laupias, 
pi tkämielinen ja a rmos ta rikas, ja hän ka tuu pahaa . Ehkä hän 
vielä ka tuu ja j ä t tää jälkeensä siunauksen» (Jooel 2: 15—17, 
12—14). 
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MIES JOKA TOIMI 
TILAISUUDEN 
SAATUAAN 

Nehemia, joka oli heprealaisia pakkosiir tolaisia, oli saanut 
osakseen kunniaa ja vaikutusvaltaisen aseman Persian hovissa. 
Kuninkaan juomanlask i j ana hän pääsi vapaast i t ämän puheille. 
Asemansa, kykyjensä ja uskoll isuutensa perusteel la hänes tä oli 
tullut yksinvaltiaan ystävä ja neuvonanta ja . Kuninkaan suo-
siosta huol imat ta , vaikka siihen liittyikin loistoa ja komeut ta , 
hän ei unoh tanu t Jumalaansa eikä kansaansa . Hänen syvin 
mielenkiintonsa kohdis tui Jerusalemiin; hänen toiveensa ja 
ilonsa keskittyivät sen hyvinvointiin. Tämän miehen välityksellä, 
jota hänen oleskelunsa Persian hovissa valmisti vastaiseen 
tehtäväänsä, Juma la aikoi s iunata kansaansa heidän isiensä 
maassa . 

Juudeas ta tulleilta sanansaat ta j i l ta t ämä heprealainen isän-
maanystävä sai kuulla valitun kaupungin Jerusa lemin joutuneen 
vaikeuksiin. Maahansa palannei ta pakkosiir tolaisia ahdistelti in 
ja moiti t t i in. Temppel i ja osit tain kaupunkikin olivat jälleen 
rakennetut , m u t t a jä l leenrakennustyötä estett i in, temppelin 
palveluksia häir i t t i in, ja kansan oli oltava he rkeämät t ä varuil-
laan, koska kaupungin muur i t olivat vielä suureksi osaksi 
raunioina. 

Surun va l taamana Nehemia ei saanut syödyksi eikä juoduksi . 
»Minä istuin», hän ker too mielialastaan, »monta päivää itkien 
ja mureht ien , ja minä paastosin.» Suru issaan hän kääntyi 
taivaallisen Aut ta jan puoleen: »Ja [minä] rukoil in taivaan 
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Jumalan edessä.» Uskollisesti hän tunnust i omat syntinsä ja 
kansansa synnit. H ä n rukoili , e t tä Jumala huolehtisi Israel is ta , 
palauttaisi heidän rohkeutensa ja voimansa ja auttaisi heitä 
r aken tamaan Juudan autiot paikat . 

Nehemian rukoillessa hänen uskonsa ja rohkeutensa vahvis-
tuivat. Pyhät lausunnot palautuivat hänen mieleensä ja täytt ivät 
hänen suunsa. H ä n viittasi siihen häpeään, mikä suunnat tais i in 
Jumalaan , jos hänen kansansa, nyt kun se oli pa lannut hänen 
tykönsä, jätet täisi in heikoksi ja sor ron alaiseksi, ja hän pyysi 
He r r aa täy t tämään lupauksensa: »Jos te pa la j a t t e minun tyköni, 
nouda ta t te minun käskyjän i ja seuraa t te niitä, niin vaikka 
teidän karkoi te t tunne olisivat taivaan ääressä, minä heidät 
sieltäkin kokoan ja tuon heidät siihen paikkaan, jonka minä 
olen valinnut nimeni asuinsijaksi» (ks. 5 Moos. 4: 29—31). Tämä 
lupaus oli anne t tu Israelille Mooseksen ju l i s tamana ennen 
heidän tuloaan Kanaaniin, ja se oli pysynyt m u u t t u m a t t o m a n a 
vuosisatojen aikana. Nyt oli Jumalan kansa palannut hänen 
tykönsä katuvana ja uskoen, eikä hänen lupauksensa jäisi 
täyt tymät tä . 

Nehemia oli usein rukoil lut har taas t i kansansa puolesta. 
Mut ta tällä ker taa alkoi hänen rukoil lessaan pyhä a ikomus 
kiteytyä hänen mielessään. Hän päät t i , e t tä jos hän saisi kunin-
kaan suos tumuksen sekä tarpeell ista apua työvälineiden ja 
rakennusmater iaa l in hankintaan, hän kävisi itse käsiksi Jerusa-
lemin muur ien rakentamiseen ja Israelin kansall isen voiman 
palaut tamiseen. Voidakseen to teut taa t ämän suunni te lman hän 
pyysi He r r aa sall imaan hänen saada suosion kuninkaan edessä. 
»Anna tänä päivänä palvelijasi hankkeen menestyä», hän rukoili , 
»ja suo hänen saada a r m o sen miehen edessä.» 

Neljä kuukau t t a Nehemia odott i sopivaa t i laisuutta esittääk-
seen pyyntönsä kuninkaalle. Vaikka hänen mielensä olikin tänä 
aikana murheen raskau t t ama , hän koett i näyt tää iloiselta kunin-
kaan edessä. Noissa ylellisissä ja loisteliaissa saleissa oli 
kaikkien näytet tävä hilpeiltä ja onnellisilta. Huolet eivät saaneet 
hei t tää va r joaan kenenkään kasvoille, joka kuului kuninkaan 
palvelusväkeen. Mutta vapaahetkinään, kun kukaan ihminen ei 
ollut näkemässä , Nehemia esitti monet rukouksensa , tunnus-
tuksensa ja kyyneleensä Jumalan ja enkelten kuullen ja nähden., 
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Lopulta i sänmaanystävän sydäntä kalvava su ru ei ollut enää 
salattavissa. Unet tomat yöt ja huolekkaat päivät painoivat 
leimansa hänen kasvoihinsa. Kuningas oli omas ta turvallisuu-
destaan tarkoin huoleht ivana oppinut lukemaan kasvoista 
teeskentelytkin, ja hän huomasi jonkin salaisen huolen vai-
vaavan juomanlask i jaansa . »Minkätähden sinä olet niin mur-
heellisen näköinen», hän kysyi. »Ethän ole sairas; sinulla on 
varmaan jokin sydämensuru.» 

Kysymys teki Nehemian todella levottomaksi . Varmaan 
kuningas suut tuis i kuullessaan, et tä hänen hoviväkensä ajatuk-
set kesken palvelustehtävien harhailivat kaukana t ämän ahdis-
te tun kansan asioissa. Eikö r ikkoja näin vaa ran tanu t suoras taan 
henkeään? Oliko hänen nyt luovuttava rakkaas ta suunnitelmas-
taan — Jerusa lemin voiman palaut tamises ta? »Silloin», hän 
kir joi t taa , »minä pel jäs tyin kovin.» Huulet vavisten ja kyynel-
silmin hän ilmaisi su runsa syyn. »Eläköön kuningas iankaikki-
sesti», hän vastasi. »Kuinka minä en olisi murheel l isen näköi-
nen, kun se kaupunki , jossa minun isieni hauda t ovat, on autio 
ja sen port i t tulella poltetut?» 

Jerusalemin olojen selostaminen herä t t i kuninkaan myötä-
tunnon tekemät tä hän tä epäluuloiseksi. Hänen toinen kysymyk-
sensä antoi Nehemialle kauan kaivatun t i laisuuden: »Mitä sinä 
siis pyydät?» Mut ta Jumalan mies ei r oh j ennu t vastata ennen 
kuin hän oli pyytänyt ohjei ta Artakserksestä korkeammal ta 
Olennolta. Hänel lä oli pyhä luot tamustehtävä suor i te t tavanaan, 
johon hän tarvitsi kun inkaan apua, ja hän käsi t t i mi ten pal jon 
ri ippui siitä, osaisiko hän esit tää asian sillä tavoin että saisi 
hänen hyväksymisensä ja aineellisen tukensa . »Niin minä 
rukoilin», hän sanoi, »taivaan Jumalaa.» Tuossa lyhyessä 
rukouksessa Nehemia painautui lähelle kuningas ten Kuningasta 
ja sai tuekseen voiman, joka voi saada sydämet kään tymään 
niin kuin jokien suuntaa muute taan . 

Sellaiseen rukoukseen kuin Nehemia esitti hädän hetkenään 
sopii kris t i tynkin tu rvau tua silloin, kun muul la tavoin rukoile-
miseen ei ehkä ole mahdol l isuut ta . E lämän kiireiden keskellä, 
ahtaudessa ja miltei ylivoimaisten huolten vaivaamana hän voi 
anoa Jumala l ta taivaallista johdatusta . Kun maal la tai merellä 
matkustavia uhkaa jokin suuri vaara, hekin voivat näin 
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hakeutua taivaan suojaan. Yllättävän vaikeuden tai vaaran 
aikana on lupa pyytää apua häneltä, joka on s i toutunut autta-
maan uskollisia, uskovia omiaan aina, kun he vain rukoilevat 
häntä . Kaikissa olosuhteissa, kun m u r h e ja huolet tai ankara 
kiusaus masentavat sielua, voidaan saada varmuut ta , tukea ja 
apua turvautumal la lupauksensa täyt tävän Jumalan kestävään 
rakkauteen ja voimaan. 

Esi te t tyään tuon lyhyen rukouksensa kuningasten Kuninkaalle 
Nehemia rohkais tui ke r tomaan Artakserkseelle toivovansa, e t tä 
hänet vapautet taisi in joksikin aikaa tehtävis tään hovissa, ja 
hän pyysi lupaa lähteä r aken tamaan Jerusalemin hävi te t ty jä 
t ienoita ja t ekemään se jälleen vahvaksi ja varuste tuksi kaupun-
giksi. Tällä pyynnöllä oli ratkaiseva merki tys Juudan kansa-
kunnan tulevalle kohtalolle. »Ja kuningas myönsi minulle sen», 
ker too Nehemia, »koska minun Jumalani hyvä käsi oli minun 
päälläni.» 

Saatuaan pyytämänsä avun Nehemia kävi varovasti suunni-
tellen käsiksi niihin valmisteluihin, jo tka takaisivat hankkeen 
onnistumisen. Sen turvaamiseksi hän ryhtyi kaikkiin varo-
toimiin. Omille maanmiehi l leenkään hän ei i lmaissut suunnitel-
maansa . Vaikka hän tiesi, e t tä monet iloitsisivat hänen menes-
tyksestään, hän pelkäsi, e t tä m u u t a m a t voisivat varomat tomuu-
dellaan tehdä vihamiehensä kateellisiksi ja kukat ies pi lata koko 
yrityksen. 

Kuningas oli suos tunut Nehemian anomukseen niin auliisti, 
e t tä t ämä rohkais tui pyytämään vielä l isäapuakin. Lisäämään 
re tkensä a rvokkuut ta ja vaikutusval taa sekä turvaksi ma tkan 
varrella hän pyysi ja sai soti lassaattueen. Kuningas antoi 
hänelle myös k i r je i tä Eufra t -v i r ran takais ten maakunt ien 
käskynhalti joil le, joiden alueen kau t ta hänen oli kul je t tava 
matkal laan Juudeaan. Vielä hän sai k i r jeen vietäväksi Libanonin 
vuoriston metsäalueen kuninkaalliselle metsänvart i ja l le , jo t ta 
t ämä antaisi hänelle rakennustöihin sopivaa puutavaraa . Jot tei 
päästäisi val i t tamaan, e t tä Nehemia oli ylittänyt val tuutensa, 
hän huolehti t a rkoin siitä, et tä hänelle suodut etuoikeudet ja 
käskyvalta olivat selvästi r a j a tu t . 

Tämä esimerkki viisaasta hark innas ta ja päät täväs tä toimin-
nas ta sopii opetukseksi kaikille kristityille. Jumalan lasten ei 
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tule vain rukoil la uskossa vaan myös toimia ahkeras t i ja 
kaukonäköisen varovasti . He joutuvat moni in vaikeuksiin ja 
useinkin estävät ka i tse lmusta to imimas ta heidän hyväkseen, 
koska he eivät ka tso harkitsevuudella ja tunnollisella vaivan-
näöllä olevan pa l jonkaan tekemistä uskonnon kanssa . Nehemia 
ei katsonut täyt täneensä velvollisuuttaan sillä e t tä itki ja rukoili 
Her ran edessä. H ä n liitti rukouksi insa pyhää yr i t tämistä , 
vakavaa ja rukouks in tue t tua ponnistelua sen hankkeen menes-
tykseksi, johon hän oli ryhtynyt. Huolellinen ha rk in ta ja kypsät 
suunnitelmat ovat yhtä tärkei tä nykyajan pyhien yri tysten 
yhteydessä kuin ne olivat Jerusalemin m u u r e j a rakennet taessa . 
Nehemia ei j ä t tänyt asioita sa t tuman varaan. Hän hankki 
puut tuvat varat niiltä, joilla oli varaa luovut taa niitä. He r ra 
on vieläkin valmis l i ikut tamaan niiden mieltä, joiden hallussa 
on hänen omaisuut taan , aut taakseen siten to tuuden asiaa. 
Niiden jo tka tekevät hänen työtänsä, tulee käyt tää hyväkseen 
sitä apua, jota hän saa ihmiset an tamaan . Näillä varoilla voidaan 
edistää to tuuden valon leviämistä moniin henkisessä pimey-
dessä oleviin maihin . Lah jo jen an ta ja t eivät ehkä usko Kristuk-
seen eivätkä t unne hänen sanaansa, m u t t a sen perusteella ei 
sovi kieltäytyä vas taanot tamas ta heidän lah jo jaan . 
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Nehemia pääsi turvall isesti perille Jerusalemiin. Kuninkaall iset 
k i r jee t ma tkan varrella olevien maakunt ien käskynhalt i joi l le 
takasivat hänelle kunniakkaan vastaanoton ja nopean avun. 
Yksikään vihollinen ei uska l tanut ahdis taa virkamiestä , joka 
oli Persian kuninkaanval lan suojelema ja jo ta maakunt ien 
käskynhal t i ja tk in kohtelivat merki t tävän huomaavaisest i . Mut ta 
kun hän sot i lassaat tueen seurassa saapui Jerusalemiin ja osoitti 
siten tulleensa suor i t t amaan jo takin tä rkeää tehtävää, se herä t t i 
kademiel tä kaupungin lähistöllä asuvissa pakanaheimoissa , 
jo tka niin usein olivat purkanee t vihamielisyyttään juutalaisia 
koh taan syytämällä heille loukkauksia ja tekemällä suoranais ta 
vahinkoa. Tällaiseen syyllistyivät ennen mui ta m u u t a m a t näiden 
heimojen pääll iköt, ku ten hooronilainen Sanballat , ammonilai-
nen Tobia ja arabiala inen Gesem. Alusta lähtien n ä m ä pää-
miehet tarkkail ivat syr jäkare in Nehemian liikkeitä ja koettivat 
kaikin mahdoll isin keinoin mitä töidä hänen suunni te lmiaan ja 
estää hänen työtään. 

Nehemia toimi edelleenkin tunnetul la tavallaan, varovasti ja 
harki ten . H ä n tiesi katker ien ja päät täväis ten vihamiesten 
olevan valmiina vas tus tamaan häntä . Siksi hän ei i lmaissut 
heille tehtävänsä luonnet ta ennen kuin saisi selville t i lanteen 
voidakseen sen mukaises t i laatia suunni te lmansa. Näin hän 
toivoi saavansa kansan yhteis toimintaan kanssaan ennen kuin 
vihamiehet saisivat vas tus tuksensa vireille. 
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Nehemia valitsi muu tamia luotettavia miehiä ja kertoi heille, 
mikä oli saanut hänet tu lemaan Jerusalemiin, mi tä hän aikoi 
saada siellä tehdyksi ja mi tä to imintasuunni te lmia hänellä oli. 
He kiinnostuivat heti hänen hankkees taan ja lupasivat tukea 
häntä . 

Oltuaan kaupungissa kolme päivää Nehemia nousi keskellä 
seuraavaa yötä ja läht i muutamien luote t tu jen mies tensä kanssa 
t a rkas tamaan omakohta ises t i Jerusalemin tuhon jälkiä. Muulilla 
ra tsastaen hän kierteli kaupunkia paikasta toiseen ja tarkastel i 
isiensä kaupungin r ikkirevi t tyjä m u u r e j a ja po l t e t tu ja por t te ja . 
Kovin tuskaisat tunteet valtasivat tuon juutala isen isänmaan-
ystävän mielen, k u n hän suruissaan katseli r akas te tun Jerusa-
lemin hävi te t tyjä varustuksia . Muistot Israel in menneestä 
suuruudes ta palautuivat mieleen jyrkän vastakkais ina näille sen 
nöyryytyksestä kertoville näkymille. 

Salaisesti ja hi l jaisest i Nehemia suori t t i loppuun muur ien 
takas tuskier roksensa . »Esimiehet eivät t ietäneet, mihin minä 
olin mennyt ja mi tä tein», hän kertoo, »sillä minä en ollut vielä 
ilmaissut mi tään, en juutalaisille, en papeille, ylimyksille, 
esimiehille enkä muille, joiden oli oltava m u k a n a siinä työssä.» 
Lopun yötä hän rukoili , sillä hän tiesi jou tuvansa aamulla 
yr i t tämään ka ikkensa saadakseen jalkeille ja yhteistyöhön nuo 
masentuneet ja erimieliset maanmiehensä . 

Nehemia olisi voinut kuninkaal ta saamil laan valtuuksilla 
vaatia kaupungin asukkai ta kanssaan yhteis toimin ko r j aamaan 
muure ja , m u t t a hän e i ha lunnut no jau tua käskyval taansa. Hän 
pyrki mie luummin voi t tamaan kansan luo t tamuksen ja myötä-
tunnon tietäen edessään olevan suuren työn vaativan sydämen 
suos tumusta yhteis työhön yhtä hyvin kuin käsien käyttöäkin. 
Niinpä hän aamul la kutsui väen koolle ja esitti asiat sillä 
tavalla, et tä se oli omiaan elvyttämään heidän veltostuneen 
t a rmonsa ja yhdis tämään heidän ha jaan tunee t joukkonsa . 

Nehemian kuul i ja t eivät tienneet eikä hän ker tonutkaan 
mi tään äskeisestä keskiyön kierroksestaan. Mut ta se seikka, 
et tä hän oli suor i t tanut t ämän tarkas tuskäynnin , oli hänelle 
ratkaisevasti eduksi , sillä hän saattoi puhua kaupungin ti lasta 
niin ta rkas t i ja yksityiskohtaisesti , et tä se aivan hämmästy t t i 
hänen kuuli joi taan. Ne vaikutelmat , joita hän oli saanut katsel-
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lessaan Jerusalemin heikkout ta ja rappioti laa, vakavoitt ivat ja 
voimistivat hänen sanojaan . 

Nehemia selosti kansa1 le heidän häpeänsä pakanain silmissä 
— nämä halveksivat heidän uskontoaan ja pilkkasivat heidän 
Jumalaansa . Hän kertoi heille, miten hän oli kaukaisessa 
maassa kuullut heidän ahdingostaan, rukoil lut Jumalaa heidän 
puolestaan ja rukoil lessaan päät tänyt pyytää, et tä kuningas 
sallisi hänen lähteä heidän avukseen. H ä n oli pyytänyt Juma-
lalta, ettei kuningas a inoastaan suostuisi hänen lähtöönsä vaan 
antaisi hänelle myös val tuudet ja kaikkea sitä apua, mi tä 
työssä tarvit t i in. Ja hänen rukoukseensa oli vastat tu sillä 
tavoin, et tä se osoitt i suunni te lman olevan lähtöisin Herra l ta . 

Kun Nehemia oli ker tonut t ämän kaiken ja osoi t tanut saa-
neensa valtuudet sekä Jumala l ta et tä Persian kuninkaal ta , hän 
kysyi kansal ta suoraan, halusiko se nyt o t taa täs tä t i laisuudesta 
vaarin ja ryhtyä r aken tamaan muur ia . 

Tämä vetoomus koskett i suoraan heidän sydäntään. He 
häpesivät a rkuu t t aan ajatel lessaan, et tä taivas oli i lmaissut 
heille suosionsa, ja rohkais tuneina he sanoivat yhteen ääneen: 
» 'Nouskaamme ja raken takaamme. ' Ja he saivat rohkeuden 
käydä käsiksi t ähän hyvään työhön.» 

Nehemia oli koko sydämestään mukana tässä yri tyksessä. 
Hänen toivonsa, t a rmonsa , intonsa ja päät täväisyytensä oli 
t a r t tuvaa ja valoi toisiinkin samaa rohkeut ta ja ylevää pyrki-
mystä^ Jokainen heistä tuli vuorollaan Nehemiaksi ja ryhtyi 
au t t amaan ja lu j i t t amaan naapur iaan niin sydämen asioissa 
kuin kät ten työssäkin. 

Kun Israelin viholliset kuulivat, mitä juutalaiset toivoivat 
saavansa tehdyksi, he nauroivat ja pilkkasivat heitä sanoen: 
»Mitä te siinä teette? Kapinoi t teko te kuningasta vastaan?» 
Mutta Nehemia vastasi: »Taivaan Jumala on antava meille 
menestystä , ja me, hänen palveli jansa, nousemme ja raken-
namme. Mutta teillä ei ole mi tään osuut ta eikä oikeut ta 
Jerusalemiin, eikä teidän muis tonne ole siellä pysyvä.» 

Ens immäis ten joukossa niistä, jo tka Nehemia innokkaalla ja 
har taal la mielellään tempasi mukaansa , olivat papit . Nämä 
olivat sikäli vaikutusvaltaisessa asemassa, et tä saat toivat 
suurest i joko edistää tai es tää työtä, ja kun he alusta alkaen 
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olivat valmiit yhteistyöhön, ei sen vaikutus työn onnistumiseen 
ollut niinkään vähäinen. Enemmis tö Israelin ruht inais ta ja 
esimiehistä otti jalost i suori t taakseen osansa työstä, ja näistä 
uskollisista miehis tä on kunniakas merk in tä Juma lan k i r jassa . 
Oli kuitenkin muu tamia tekoalaisia, joiden ylhäiset »eivät 
notkistaneet n i skaansa Her ransa palvelukseen». Nämä laiskat 
palvelijat on main i t tu heidän häpeäkseen ja varoi tukseksi 
kaikille tuleville sukupolville. 

Jokaisessa uskonnoll isessa liikkeessä on muu tamia , jotka 
kyllä myöntävät asian olevan Jumalan m u t t a pysyttelevät silti 
erillään ja kieltäytyvät mi tenkään au t t amas ta sitä. Tuollaisten 
olisi hyvä muis taa , et tä ylhäällä pidetään k i r j aa , jossa ei ole 
mi tään po is jä t tö jä eikä erehdyksiä ja jonka m u k a a n heidät 
ker ran tuomitaan . Siihen on merki t ty jokainen laiminlyöty 
tilaisuus, joka heillä on ollut palvellakseen Jumalaa , ja samoin 
siinä pidetään ikuisesti muis tossa jokainen uskon ja rakkauden 
teko. 

Nehemian läsnäolon innostavaa vaikutusta ei tekoalaisten 
ylimysten käytös pa l joakaan hai tannut . Kansa oli yleensä 
mieleltään isänmaall is ta ja innokasta. Ne jo tka olivat kyvyk-
käitä ja vaikutusvaltaisia, jär jes t ivät eri yhteiskuntaluokkiin 
kuuluvia kansalaisia ryhmiin, ja jokainen j o h t a j a otti vastuul-
leen jonkin t ietyn muur inkohdan rakentamisen. Ja eräistä 
sanotaan, et tä he kor jas iva t muur ia »oman talonsa kohdalta». 

Ei myöskään Nehemian into heikentynyt nyt, kun työ saatiin 
varsinaisesti käynti in. Väsymät tömän valppaast i hän valvoi 
rakentamista , antoi ohjei ta työmiehille, kiinnit t i huomiota 
hait toihin ja selvitti pulmati lantei ta . Hänen vaikutuksensa 
tuntui kaiken aikaa koko tuon lähes viisi k i lometr iä pi tkän 
työmaan alueella. Tilanteen mukaan hän rohkais i a rkoja , 
kannust i vitkasteli joita ja kiitti ahkeria. Ja aina hän tarkkail i 
heidän vihollistensa li ikehtimistä, kun näi tä aika a jo in kerääntyi 
loitommalle puhe lemaan keskenään ja aivan kuin suunnittele-
maan jotakin pahantekoa , ja sit ten he vetäytyivät lähemmäksi 
kääntääkseen heidän huomionsa pois työstä. 

Kaikkien ki irei t tensä keskelläkään Nehemia ei unoh tanu t 
voimansa lähdettä. Hänen mielensä oli aina ylennettynä Juma-
laan, kaiken Ylivalvojaan. »Taivaan Jumala», hän huudaht i , »on 
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antava meille menestystä», ja kiir iessään pi tkin muur in sivuja 
näm ä kaikuvat sanat sykähdytt ivät kaikkien työnteki jöiden 
mieltä. 

Mut ta Jerusalemin varus tus ten kor jaus työ t eivät saaneet 
su jua esteittä. Saa tana oli he rä t t ämässä vas tus tus ta ja aikaan-
saamassa masennus ta . Sanballat , Tobia ja Gesem, hänen pää-
kätyr insä tässä toiminnassa, ryhtyivät nyt es tämään jälleen-
rakennustyötä . He koett ivat a iheut taa ha jaannus ta työnteki-
jöiden keskuudessa. He pilkkasivat rakenta j ien puuhia selittäen 
koko hankkeen mahdo t tomaks i ja ennustaen sen lahoamista . 

»Mitä nuo viheliäiset juutalaiset tekevät», ivasi Sanballat , 
»jätetäänkö heidät omiin valtoihinsa? Voivatko he tehdä 
eläviksi poltetut kivet tuhkaläj issä?» Ja Tobia lisäsi vieläkin 
ivallisemmin: »Rakentakoot vain! Ket tukin saa heidän kivi-
muur insa ha joamaan , jos hyppää sen päälle.» 

Pian rakenta j ia alkoi häir i tä yhä akti ivisemmaksi yltyvä 
vastustus . Heidän oli oltava alati varuil laan t o r j u m a a n vastus-
ta j iensa vehkeilyjä, kun n ämä ystävällisyyttä teeskennellen 
koett ivat eri tavoin a iheut taa sekaannusta ja hämmink iä sekä 
herä t t ää epäluuloja. He yrit t ivät lannistaa juutalais ten rohkeu-
den ja muodost ivat salali i t toja saadakseen Nehemian pauloi-
hinsa, ja aina löytyi juutalais tenkin par is ta k ieroja tyyppejä, 
jo tka olivat valmiit yhtymään moiseen petolliseen toimintaan. 
Huhut t i in , e t tä Nehemia vehkeili Persian hall i ts i jaa vastaan 
aikoen koro t taa i tsensä Israel in kuninkaaksi ja et tä kaikki 
hänen avus ta jansa olivat kaval ta j ia . 

Mut ta Nehemia rukoili Jumala l ta ja tkuvas t i opas tus ta ja 
tukea, ja »kansa sai rohkeut ta työhön». Hanke edistyi niin 
pitkälle, et tä aukot täytett i in, ja »koko muur i tuli valmiiksi 
puoleen korkeuteensa asti». 

Kun Israelin viholliset huomasivat yri tystensä raukeavan 
tyhji in, he raivostuivat s i lmit tömäst i . Siihen mennessä he eivät 
olleet uskal taneet ryhtyä avoimeen väkivaltaan. He tiesivät, 
et tä Nehemia ja hänen kumppan insa toimivat kuninkaall isin 
valtuuksin, ja he pelkäsivät suoranaisest i vastustamalla hän tä 
jou tuvansa kun inkaan epäsuosioon. Mutta nyt he vihoissaan 
syyllistyivät samaan r ikokseen, jos ta olivat syyttäneet Nehe-
miaa. Kokoontuneina yhteiseen neuvotteluun »he kaikki tekivät 
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liiton keskenään käydäksensä taisteluun Jerusa lemia vastaan». 
Samaan aikaan kun samarialaiset vehkeilivät Nehemiaa ja 

hänen työtään vastaan, tulivat eräät juuta la is ten esimiehet 
tyytymättömiksi ja koett ivat masentaa hän tä liioittelemalla 
hankkeeseen liittyviä vaikeuksia. »Taakankanta ja in voima rau-
keaa», he sanoivat, »ja soraa on ylen pa l jon; me emme jaksa 
rakentaa muuria.» 

Masentavia ääniä kuult i in vielä erääl tä toiseltakin taholta. 
»Heidän läheisyydessään asuvat juutalaiset», j o tka eivät osallis-
tuneet heidän työhönsä, kallistivat korvansa vihollisten väitteille 
ja käyttivät niitä heikentääkseen rohkeut ta ja herä t tääkseen 
tyytymättömyyttä . 

Mutta pi lkka ja virnuilu samoin kuin vas tus tus ja uhkailut 
näyttivät vain lu j i t tavan Nehemian päät täväisyyt tä ja teräs tävän 
hänen valppaut taan. Hän totesi kyllä vaarat , j o tka olivat tar-
jolla tässä tais telussa heidän vihollisiaan vastaan, m u t t a se ei 
järkyt tänyt hänen rohkeut taan . »Me rukoi l imme Jumalaamme», 
hän kertoo, »ja ase t imme var t i ja t heitä vastaan, suojelemaan 
i t seämme heiltä päivin ja öin. Minä asetin kansan muur in 
taakse, alempiin ja suoja t tomi in paikkoihin, asetin heidät suku-
kunnit ta in asemiinsa miekkoineen, keihäineen ja jousineen. Ja 
katsas te t tuani kaiken minä nousin ja sanoin ylimyksille ja 
esimiehille ja muul le kansalle: 'Älkää pe l jä tkö heitä; muis takaa 
suur ta ja pel jä t tävää Her raa , ja taistelkaa veljienne, poikienne 
ja tyttärienne, va imojenne ja kotienne puolesta. 

»Sitten kuin viholl isemme olivat kuulleet, e t tä me ol imme 
saaneet t ietää asian ja et tä Jumala oli tehnyt heidän hankkeensa 
tyhjäksi , pa las imme me kaikki takaisin muuri l le , i tsekukin 
työhönsä. Siitä päivästä alkaen teki toinen puoli minun palveli-
joitani työtä, ja toinen puoli oli aseste t tuna keihäillä, kilvillä, 
jousilla ja r intahaarniskoil la.» Ne jo tka rakensivat muuri l la 
sekä ne »jotka kantoivat t aakkoja ja kul jet t ivat kuormia , tekivät 
toisella kädellänsä työtä ja toisessa pitivät keihästä. Ja raken-
tajil la oli kullakin miekka s idot tuna vyöllensä heidän raken-
taessaan.» 

Nehemian vieressä seisoi torvensoi t ta ja , ja muur in eri 
kohtiin oli s i jo i te t tu pappe ja , joilla oli pyhät torvet . Väki oli 
eri tahoilla työssään, m u t t a heti kun vaara lähestyi jo takin 
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kohtaa, soitettiin torvilla merkki , et tä he rientäisivät sinne 
viipymättä. »Näin me siis t e imme työtä», maini tsee Nehemia, 
»ja toinen puoli väkeä oli ases te t tuna keihäillä päivänkoi tosta 
siihen asti, kunnes tähdet tulivat näkyviin.» 

Ne jo tka olivat asuneet Jerusalemin ulkopuolisissa kaupun-
geissa ja kylissä, määrä t t i in nyt ma jo i t t umaan muur ien sisä-
puolelle sekä työmaan vart iointia var ten et tä ollakseen aamulla 
valmiina käymään tehtäviinsä. Näin ehkäist i in ta rpee tonta 
a j anhukkaa sekä vihollisten käymistä työntekijöiden k imppuun 
näiden kulkiessa työhön tai kotiinsa. Nehemia ja hänen kump-
paninsa eivät lannistuneet vaikeuksista eivätkä ankaras ta 
palveluksesta. Vaat tei taan ja asei taan he eivät ri isuneet päivällä 
eivätkä yöksi tai edes lyhyeksi nukkuma-ajaksi . 

Samanlais ta vas tus tus ta ja pelottelua, jo ta Nehemian a j a n 
raken ta ja t saivat julkisten vihollisten ja teeskentelevien ystävien 
taholta, joutuvat nykyään kokemaan ne, jo tka tekevät Juma lan 
työtä. Kr is t i t ty jen koet telemuksia eivät ole vain vihamiesten 
viha, halveksunta ja ju lmuus , vaan heitä koettelevat myös 
sellaisten velttous, epä johdonmukaisuus , penseys ja petollisuus, 
jo tka vakuut tavat olevansa heidän ystäviään ja au t ta j iaan . 
Ihmiset pi tävät heitä p i lkkanaan ja syytävät heitä vas taan 
moit tei ta . Ja sama vihollinen, joka saa ihmiset halveksimaan, 
ryhtyy sopivan t i laisuuden tullen käy t tämään ju lmempia ja 
väkivaltaisempia keinoja. 

Saatana käyt tää hyväkseen kaiken vähänkin, mikä ei ole 
pyhitettyä, saadakseen aikeensa to teu tumaan. Jumalan asian 
kannat ta j iks i tunnus tautuvien joukossa on sellaisia, jo tka 
liittyvät hänen vihollisiinsa ja siten saat tavat hänen asiansa 
alttiiksi hänen ka tker impien vihamiestensä hyökkäyksille. 
Vieläpä m u u t a m a t niistäkin, jo tka toivovat Jumalan työn 
edistyvän, heikentävät hänen palvelijoidensa toimintaa kuunte-
lemalla, ker tomal la ja puol i t ta in uskomallakin hänen vastus-
ta j iensa panet telua, kerskai lua ja uhkauksia., Saatana toimii 
ihmeen menestyksellisesti kätyreidensä avulla, ja kaikki jo tka 
taipuvat heidän vaikutettavikseen, joutuvat sellaisen lumoavan 
voiman alaisiksi, joka hävit tää viisasten viisauden ja ymmärtä-
väisten ymmärryksen . Mut ta Nehemian tavoin ei Jumalan 
kansankaan tule pelätä eikä väheksyä vihollisiaan. Jumalaan 
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luottaen heidän on käytävä vakaasti eteenpäin, tehtävä hänen 
työtään epäi tsekkääst i ja uskot tava edus tamansa asia hänen 
kai tselmuksensa johtoon. 

Syvän masennuksen keskellä Nehemia luotti Jumalaan ja otti 
hänet varmaksi turvakseen. Hän joka tuki palvel i jaansa silloin, 
on ollut kansansa luot tamuksen kohteena kaikkina aikoina. 
Jokaisessa kri isissä hänen kansansa saa luot tavast i lausua: 
»Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä 
vastaan?» (Room. 8: 31). Olkoot saatanan ja hänen kätyreidensä 
salajuonet miten ovelia tahansa, Jumala kykenee pa l j a s tamaan 
ne ja tekemään tyhj iks i kaikki heidän suunni te lmansa . Uskon 
vastaus on nykyään sama kuin Nehemian an t ama : »Meidän 
Juma lamme sotii meidän puolestamme», sillä Jumala on 
mukana työssään, eikä yksikään ihminen voi es tää sen lopullista 
menestystä. 
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NUHTELU 
KIRISTYKSESTÄ 

Jerusalemin muur i ei ollut vielä tullut kuntoon, kun Nehemian 
huomio kiintyi köyhän kansanosan onne t tomaan asemaan. 
Vaki in tumat tomissa oloissa oli maanvil jely osaksi laiminlyöty. 
Lisäksi eräät Juudeaan palanneet olivat estäneet i tsekkäällä 
menettelyllään H e r r a a s iunaamasta heidän maataan , ja siksi 
viljaa oli niukalti . 

Saadakseen ruokaa perheelleen köyhien oli pakko ostaa 
velaksi ja koh tuu t tomaan hintaan. Lisäksi he joutuivat lainaa-
m a a n rahaa korkoa vastaan voidakseen maksaa Persian kunin-
kaan m ä ä r ä ä m ä t raskaat verot. Köyhien ahdinkoa lisäsi vielä 
se, e t tä va rakkaammat juutalaiset olivat käyt täneet hyväkseen 
heidän ahdinkot i laansa ja r ikas tuneet heidän kustannuksel laan. 

H e r r a oli Mooseksen välityksellä käskenyt Israel ia ke räämään 
joka kolmas vuosi kymmenykset köyhien hyväksi. Lisäksi 
jätet t i in maa joka sei tsemäs vuosi vi l jelemättä, kesannoksi , ja 
annet t i in silloin i tsestään kasvanut vilja puutteenalaisil le. 
Näiden antien uskollinen luovut taminen köyhille ja muihin 
avustustarkoi tuksi in olisi ollut omiaan p i t ämään kansan tuo-
reessa muist issa sen to tuuden, et tä Jumala omist i kaiken ja et tä 
heillä näin oli t i laisuus toimia s iunauksen jaka j ina . He r r an 
tarkoi tuksen m u k a a n israelilaisten tuli saada sellainen kasvatus , 
e t tä se tyystin hävittäisi i tsekkyyden ja avartaisi ja jalostaisi 
luonnetta . 

Jumala oli l isäksi opet tanut heitä Mooseksen välityksellä: 
»Jos lainaat rahaa jollekin minun kansastani , jollekin köyhälle, 
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joka on sinun luonasi, niin älä menettele koronkiskur in tavoin 
häntä kohtaan. — — Älä pane veljeäsi m a k s a m a a n korkoa 
rahas ta tai e l intarpeista tai muus ta , mitä korkoa vas taan laina-
taan» (2 Moos. 22: 25; 5 Moos. 23: 19). Ja edelleen hän oli 
sanonut : »Jos sinun keskuudessasi on joku köyhä, joku veljesi 
jossakin port t iesi sisäpuolella siinä maassa , jonka Herra , sinun 
Jumalasi , sinulle antaa , niin älä kovenna sydäntäsi äläkä sul je 
kät täsi köyhältä veljeltäsi, vaan avaa auliisti kätesi hänelle ja 

lainaa mielelläsi, mi t ä hän puut teessansa tarvitsee. Koska 
köyhiä ei koskaan puu tu maasta , sentähden käsken minä sinua 
näin: Avaa auliisti kätesi veljillesi, kur ja l l e ja köyhälle, joita 
sinun maassasi on» (5 Moos. 15: 7, 8,11). 

Pakkosi ir tolais ten pa la t tua Babyloniasta olivat varakkaat 
juutalaiset aika a jo in menetelleet täysin näiden käskyjen vastai-
sesti. Kun köyhien oli pakko ot taa lainaa voidakseen maksaa 
veronsa kuninkaalle , olivat r ikkaat lainanneet heille rahaa 
mut t a kiskoneet siitä kovan koron. Ottaen kiinnitykset köyhien 
maihin he tekivät nä m ä poloiset velallisensa a j a n mi t taan 
rutiköyhiksi. Monet joutuivat myymään poikansa ja ty t tärensä 
orj iksi , eikä heidän asemaansa näyt tänyt voivan tulla mi tään 
kor jaus ta . Pys tymät tä mi tenkään lunas tamaan lapsiaan tai 
pel tojaan he joutuivat e lämään ja tkuvassa puut teessa ja orjuu-
dessa, vaikka he olivat samaa kansaa ja s aman liiton lapsia 
kuin parempiosaiset veljensäkin. 

Lopulta kansa ker toi oloistaan Nehemialle. »Katso», he 
sanoivat, »meidän täytyy antaa po ikamme ja ty t tä remme 
orj iksi , ja ty t t ä r i ämme on jo annet tukin or juu teen , emmekä 
me voi sille mi tään , koska pel tomme ja v i in i ta rhamme ovat 
toisten käsissä.» 

Selostus täs tä ju lmas ta sor ros ta sai Nehemian syvän suuttu-
muksen valtaan. »Kun minä kuulin heidän val i tuksensa ja nämä 
puheet», hän sanoo, »vihastuin minä kovin.» Hän käsitti , 
et tä saadakseen tavaksi tulleen ri iston ja kir is tyksen loppu-
maan, hänen oli pää t täväs t i ruvettava puo lus tamaan oikeutta. 
Luonteelleen ominaisella tarmol la ja lujuudel la hän ryhtyi 
he lpot tamaan veljiensä asemaa. 

Nehemia ei väli t tänyt vähääkään siitä, e t tä so r t a j a t olivat 
r ikkaita miehiä, joiden tukea tarvit t i in kipeästi kaupungin 
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jä l leenrakennustyössä. H ä n nuhteli ankaras t i ylimyksiä ja 
esimiehiä, ja ku t su t tuaan kansan suureen kokoukseen hän esitti 
heille Jumalan tä tä asiaa koskevat vaat imukset . 

Hän palaut t i heidän mieleensä sen, mi tä oli t apah tunu t kunin-
gas Aahaan hall i tusaikana. Hän toisti sanoman, jolla Jumala 
oli siihen aikaan nuhdellut Israel ia ju lmuudes ta ja sorros ta . 
Juudan lapset olivat joutuneet epä jumalanpalvontansa tähden 
veljiensä, Israelin kansan, käsiin, vaikka nämä palvoivat 
epä jumal ia vieläkin enemmän. Antaen vihalleen täyden vallan 
israelilaiset olivat taistelussa surmannee t useita tuhansia 
Juudan miehiä ja ot taneet kaikki vaimot ja lapset mukaansa 
pi tääkseen heidät o r j inaan tai myydäkseen or j iks i pakanoille. 

Juudan syntien vuoksi H e r r a ei ollut puu t tunu t asiaan eikä 
estänyt taistelua, m u t t a profee t ta Oodedin välityksellä hän 
nuhteli voittoisaa aseväkeä heidän ju lmas ta aikeestaan: »Ja nyt 
te a ja t te le t te pakot taa t ä m ä n Juudan väen ja Jerusalemin 
or j iksenne ja o r ja t ta r iksenne . Eikö teillä jo ole tunnol lanne 
kyllin r ikkomuksia Her raa , Jumalaanne, vastaan» (2 Aikak. 
28: 10). Ooded varoit t i Israel in kansaa siitä, et tä H e r r a oli 
v ihastunut heihin ja rankaisisi heitä siitä vääryydestä ja sorros ta , 
jo ta he olivat har jo i t t anee t . Kuul tuaan nämä sanat aseväki 
luovutti vankinsa ja saaliinsa päämies ten ja kaiken kansan 
edessä. Sit ten eräät E f ra imin heimon johtavat miehet »ottivat 
huos taansa vangit ja antoivat saaliista vaattei ta kaikille heidän 
joukossaan, jo tka olivat alasti. He antoivat näille vaattei ta ja 
kenkiä, ruokaa ja juomaa , voitelivat heitä ja toimitt ivat heille, 
kaikille uupuneille, aasit ja veivät heidät Jer ikoon, Palmukau-
punkiin, lähelle heidän veljiänsä» ( jae 15). 

Nehemia ja m u u t a m a t toiset olivat lunastaneet erä i tä 
juutalaisia, jo tka oli myyty pakanoille, ja nyt hän mainits i 
t ämän vas takohtana niiden menettelylle, jo tka or juu t t iva t 
velj iään vain saadakseen aineellista voittoa. »Ette te siinä tee 
hyvin», hän sanoi. »Teidänhän tulisi vaeltaa meidän J u m a l a m m e 
pelossa jo pakanain , meidän vihollistemme, häväistyksen 
tähden.» 

Nehemia selitti heille, e t tä Persian kuninkaan va l tuu t tamana 
käskynhal t i jana hänkin olisi voinut vaatia suuria luovutuksia 
omaan käyt töönsä. Mut ta hän ei ollut o t tanut edes sitä, mihin 
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hänellä oli oikeus, vaan oli anteliaasti avus tanut puut teessa 
olevia köyhiä. H ä n kehott i kiristykseen syyllistyneitä juutalaisia 
ylimyksiä lope t tamaan t ämän väärän to imintansa , luovut tamaan 
köyhien maa t takais in samoin kuin köyhiltä k i skomansa korot 
sekä la inaamaan heille vastedes i lman takui ta ja korkoa. 

Nehemia puhui nä m ä sanansa kaiken kansan kuullen. Jos 
ylimykset olisivat halunneet puolustaa menet telyään, heillä oli 
nyt siihen ti laisuus. Mut ta he eivät selitelleet mi tään vaan 
vastasivat: »Me luovutamme ne emmekä vaadi heiltä mitään; 
me teemme, ni inkuin olet sanonut.» Silloin Nehemia vannott i 
heitä pappien läsnäollessa tekemään niin ja t äy t t ämään lupauk-
sensa. »Ja koko seurakun ta sanoi: 'Amen', ja ylisti Her raa . Ja 
kansa teki, ni inkuin oli sanottu.» 

Tähän tapaukseen liittyy tärkeä opetus. »Rahan himo on 
kaiken pahan juuri» (1 Tim. 6: 10). Nykyisen sukupolven ihmisiä 
kiehtoo voitonhimo. Rikkaaksi tullaan usein menettelemällä 
petollisesti. Suure t joukot kamppailevat köyhyyttä vastaan 
pakotet tuina kovaan työhön, jos ta makse t aan niin pientä 
palkkaa, ettei se r i i tä edes elämän väl t tämät tömi in tarpeisiin. 
Raadanta ja puute , jonka loppumisesta ei ole toivoa, tekevät 
heidän taakkansa raskaaksi . Huolten uuvu t t amina ja ahdistet-
tuina he eivät t iedä, mis tä lähtisivät hakemaan apua. Tämä 
kaikki palvelee vain r ikkaiden tuhlailevaa ylellisyyttä ja halua 
kerätä lisää omaisuut ta! 

Rahanrakkaus ja korei lunhalu ovat tehneet t ä m ä n maai lman 
varkait ten ja ryövärien luolaksi. Raama t tu kuvailee sitä 
ahneut ta ja riistoa, mikä vallitsee juur i vähän ennen Kris tuksen 
toista tulemista. »Kuulkaa nyt, te r ikkaat», k i r jo i t t aa Jaakob, 
»te olette koonneet aar te i ta viimeisinä päivinä. Katso, työmies-
ten palkka, jonka te vainioittenne ni i t täj i l tä olette pidät täneet , 
huutaa, ja le ikkuumiesten valitukset ovat tulleet He r r an 
Sebaotin korviin. Te olette herkutelleet m a a n päällä ja heku-
moineet, te olette sydäntänne syötelleet teuras tuspäivänä. 
Vanhurskaan te olette tuominneet ja tappaneet ; hän ei vastusta 
teitä» (Jaak. 5: 1,3—6). 

Niiden joukossa, jo tka sanovat vaeltavansa H e r r a n pelossa, 
on muutamia , jo tka menettelevät samoin kuin Israel in ylimyk-
set ja esimiehet. Valtansa nojalla he kiskovat enemmän kuin 
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oikein on, ja niin heistä tulee r i is täj iä. Koska Kris tuksen nimeä 
mainitsevien elämässä i lmenee ahneut ta ja petoll isuutta ja 
koska k i rkko pi tää k i r jo issaan niiden nimiä, jo tka ovat vääryy-
dellä hankkineet omaisuutensa , Kr is tuksen uskonto jou tuu 
halveksinnan kohteeksi. Ylellisyys, vilpillisyys ja k iskonta 
turmelevat monien uskon ja hävit tävät heidän hengellisyytensä. 
Seurakunta on suuressa mää r in vastuussa jäsentensä synneistä. 
Se rohkaisee pahuut ta , ellei se koro ta ääntään sitä vastaan. 

Maailman tavat eivät sovi krist i tyn ohjenuoraks i . Hän ei saa 
omaksua sen k iero ja t apo ja , vilpillisyyttä eikä kir istystä. 
Jokainen toisen ihmisen väärä kohtelu loukkaa kul tais ta 
sääntöä. Jokainen Jumalan lapsille tehty vääryys kohdis tuu itse 
Kris tukseen hänen pyhiensä persoonassa. Jokainen yrityskin, 
jolla koetetaan käyt tää hyväksi toisen henkilön t ietämättö-
myyttä, heikkout ta tai epäonnea, merk i tään petoksena taivaan 
k i r j aan . Joka todella pelkää Jumalaa , on valmis r aa t amaan 
päivin ja öin ja e lämään niukoissa oloissa mie luummin kuin 
hankkis i voittoa sor tamal la leskeä ja orpoa tai riistäisi muuka-
laiselta hänen oikeutensa. 

Vähäisinkin poikkeaminen rehellisyydestä poistaa esteet 
sydämen tieltä ja joh taa yhä suurempaan vääryyteen. Juur i 
siinä määr in kuin ihminen haluaa itselleen hyötyä jonkun toisen 
vahingoksi, tulee hänen sielunsa tunnot tomaks i Juma lan 
Hengen vaikutukselle. Sellaisella hinnalla saatu voitto on 
pelottava tappio. 

Olimme kaikki velassa jumalalliselle oikeudelle, mu t t a meillä 
ei ollut mitään, millä ol isimme maksaneet velkamme. Silloin 
meitä säälivä Jumalan Poika maksoi lunas tushin tamme. Hän 
tuli köyhäksi, et tä me hänen köyhyydestään r ikastuis imme. 
Anteliaisuuden teot hänen köyhilleen ilmaisevat sen, mi ten 
vilpit tömästi o lemme kiitollisia osaksemme tulleesta a rmos ta . 
»Tehkäämme hyvää kaikille», apostoli Paavali kehottaa, »mutta 
varsinkin uskonveljille» (Gal. 6: 10). Ja hänen sanansa sointuvat 
hyvin yhteen Vapahta jan sanojen kanssa: »Köyhät teillä on 
aina keskuudessanne, ja milloin tahdot te , voitte heille tehdä 
hyvää.» »Kaikki, mi tä te t ahdot te ihmisten teille tekevän, tehkää 
myös te samoin heille; sillä t ämä on laki ja profeetat» (Mark. 
14: 7; Matt . 7: 12). 
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56. 

PAKANALLISTA 
VEHKEILYÄ 

Sanballat ja hänen liittolaisensa eivät uskal taneet käydä 
avoimeen tais teluun juutalaisia vastaan, m u t t a pahansuovan 
kaunansa yhä kasvaessa he koett ivat salaisilla puuhil laan 
ja tkuvast i masentaa , häir i tä ja vahingoit taa heitä. Jerusalemin 
muur i olisi tuo ta p ikaa valmis. Kun se olisi täysin kunnossa 
ja por t t ien ovet paikoil laan, ei näillä Israelin vihamiehillä olisi 
toivoa päästä t unkeu tumaan kaupunkiin. Niinpä he yrit t ivätkin 
sitä hanakammin a j aa työt heti pysähdyksiin. Lopulta he 
keksivät juonen, jolla aikoivat suistaa Nehemian asemastaan ja 
saatuaan hänet val taansa tappaa tai ainakin vangita hänet . 

Teeskennellen haluavansa sovitella vastapuol ten välistä kiistaa 
he pyrkivät neuvot te lemaan Nehemian kanssa ja kutsuivat 
hänet kohtauspaikal le , erääseen Oonon laakson kylään. Mutta 
hän kieltäytyi saa tuaan Pyhän Hengen i lmaisemana tiedon 
heidän todellisesta tarkoi tukses taan. »Minä lähetin heidän 
luokseen sanansaa t ta ja t» , hän ki r jo i t taa , »ja käskin sanoa: 
'Minulla on suur i työ tekeillä, niin et ten voi tulla. Keskeytyi-
sihän työ, jos m inä jät täis in sen ja tulisin teidän luoksenne.'» 
Mutta k iusaaja t olivat sitkeitä. Neljä ker taa he lähettivät saman 
ku tsun ja saivat joka ker ta saman vastauksen. 

Huomat tuaan aikeensa epäonnistuneen he turvautuivat uska-
l iaampaan sala juoneen. Sanballat lähetti Nehemian luo sanan-
saa t ta jan , jolla oli m u k a n a a n avoin ki r je , ja siinä sanotti in: 
»Kansojen kesken huhuil laan, ja myös Gasmu sanoo, että sinä 
ja juutalaiset suunni t te le t te kapinaa. Sentähden sinä rakennat 
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muuria , ja itse sinä pyrit heidän kuninkaaksensa . Myöskin 
olet hankkinut p rofee t to ja ju l i s tamaan itsestäsi Jerusalemissa 
näin: ' Juudassa on kuningas ' . Tämän nyt kuningas saa kuulla; 
tule siis ja neuvote lkaamme keskenämme.» 

Jos tällaiset huhu t tosiaan olisivat olleet liikkeellä, olisi syytä 
ollutkin pelkoon, sillä pian ne olisivat levinneet kuninkaankin 
kuuloon, ja hän olisi kyllä vähäis immästäkin epäluulosta 
ryhtynyt kovin ankar i in toimenpiteisiin. Mut ta Nehemia oli 
va rma siitä, että k i r j e oli pelkkää petos ta ja k i r jo i te t tu vain 
hänen pelot tamisekseen ja saamisekseen ansaan. Tätä päätel-
m ä ä tuki sekin, e t tä k i r je oli lähetetty avonaisena ilmeisesti 
siitä syystä, et tä sivullisetkin lukisivat sen ja levittäisivät 
levot tomuut ta kansaan. 

Nehemia lähetti heti vastauksen: »Ei ole t apah tunu t mi tään 
semmoista , mis tä puhut , vaan sinä olet keksinyt sen omas ta 
päästäsi.» Eivät saa tanan juonet olleet Nehemialle tuntemat-
tomia. Hän tiesi näillä hankkeil la pyri t tävän he ikentämään 
rakenta j ien mielialaa ja niin saamaan heidän ponnistelunsa 
valumaan hiekkaan. 

Saatana oli jo moneen ker taan kärsinyt tappion, ja nyt hän 
oli entistä i lkeämmin ja ta i tavammin viri t tänyt eri t täin kavalan 
ja vaarallisen ansan Jumalan palvelijalle. Sanballat ja hänen 
toverinsa palkkasivat miehiä, jo tka tekeytyisivät Nehemian 
ystäviksi ja antaisivat hänelle väärän neuvon Her ran sanana. 
Päämiehenä tässä pahanteossa oli Semaja , jo ta Nehemia oli 
a ikaisemmin pi tänyt kunnon miehenä. Tämä sulkeutui erääseen 
temppelin lähellä olevaan huoneeseen muka henkeään peläten. 
Temppeli oli siihen aikaan jo muur ien ja por t t ien suo jaama, 
vaikka kaupungin por t i t eivät olleetkaan vielä paikoillaan. 
Ollen olevinaan kovin huol issaan Nehemian turval l isuudesta 
Sema ja neuvoi hän tä suo jau tumaan temppeliin. »Menkäämme 
yhdessä Jumalan temppeli in, temppelisaliin», hän ehdott i , »ja 
su lkekaamme temppelisal in ovet. Sillä he tulevat t appamaan 
sinua; yöllä he tulevat ja tappavat sinut.» 

Jos Nehemia olisi nouda t tanu t tä tä petollista neuvoa, hän 
olisi uh rannu t uskonsa Jumalaan ja tullut kansan silmissä 
halveksit tavaksi pelkuriksi . Ottaen huomioon sen, miten tär-
keään työhön hän oli ryhtynyt ja miten varmas t i hän sanoi 
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luottavansa Jumalan voimaan, hänen olisi ollut ker rassaan 
epä johdonmukais ta pii loutua aivan kuin peloissaan. Pian olisi 
koko kansa tul lut levottomaksi , jokainen olisi hakeutunut 
omaan suojapaikkaansa , ja kaupunki olisi jäänyt vartioimatto-
mana vihollistensa saaliiksi. Tuolla yhdellä ainoalla epäviisaalla 
teolla Nehemia olisi tosiaan menet tänyt kaiken, mi tä oli saanut 
toimeksi. 

Nehemia oivalsi pian neuvojansa todellisen luonteen ja tar-
koituksen. »Minä näet ymmärsin», hän ker too, »ettei Jumala 
ollut häntä lähet tänyt , vaan et tä hän oli l ausunut minulle sen 
ennustuksen siitä syystä, et tä Tobia ja Sanbal lat olivat palkan-
neet hänet; hänet oli pa lkat tu siinä tarkoi tuksessa , et tä minä 
peljästyisin ja menettel is in sillä tavalla ja niin tekisin syntiä; 
siitä he saisivat panet te lun aiheen, häväistäkseen minua.» 

Semanjan häpeäll isen neuvon toistivat eräät muu tk in hyvässä 
maineessa olleet, jo tka sanoivat olevansa Nehemian ystäviä 
mu t t a olivat salaa liitossa hänen vihollistensa kanssa. Turhaan 
he kuitenkin virittelivät ansojaan. Nehemia vastasi pelotto-
mast i : »Pakenisiko minunlaiseni mies? Tai ku inka voisi minun-
laiseni mies mennä temppeli in ja kuitenkin j äädä eloon? Minä 
en mene.» 

Vihollisten avoimista ja salaisista vehkeilyistä huol imat ta 
rakennustyö edistyi tasaisesti , ja vajaassa kahdessa kuukaudessa 
Nehemian tulosta Jerusalemiin oli kaupunki ympär i insä varus-
tettu, ja r aken ta j a t saattoivat kävellä muurei l la ja katsella 
alhaalla hämmäste leviä ja tappiolle jäänei tä vihollisiaan. »Kun 
kaikki meidän viholl isemme sen kuulivat, ja kaikki ympäril-
lämme asuvat kansa t näkivät sen», k i r jo i t taa Nehemia, »havait-
sivat he jou tuneensa aivan alakynteen; sillä he tunsivat , e t tä 
t ämä työ oli suor i te t tu meidän Juma lamme avulla.» 

Mutta t ämäkään todis te Her r an valvovasta kädes tä ei r i i t tänyt 
hill i tsemään israelilaisten joukossa olevia tyytymät tömiä, kapi-
nallisia ja petollisia. »Niinä päivinä meni myös Juudan 
ylimyksiltä lukuisia k i r je i tä Tobialle, ja Tobial ta tuli k i r je i tä 
heille. Sillä Juudassa oli monta , jo tka olivat valalla l i i t toutuneet 
hänen kanssansa; sillä hän oli Seka jan — — vävy.» Tästä 
nähdään, mi tä pahaa avioliiton solmiminen epäjumalanpalve-
lijain kanssa saa aikaan. Muuan Juudan perhe oli näin sitou-

454 [655—657] 



Pakanallista vehkeilyä 

tunut yhteen Jumalan vihollisten kanssa, ja t ämä suhde oli 
osoi t tautunut ansaksi . Monet m u u t olivat tehneet samoin. N ä m ä 
olivat ali tuisena hai t tana samoin kuin se sekakansa, joka lähti 
Israelin mukaan Egyptistä. He eivät palvelleet Jumalaa koko-
sydämisesti vaan olivat valmiit kiel täytymään Jumalan työn 
vaatimista uhrauks is ta , vaikka he olivat juhlallisesti vannoen 
luvanneet antaa tukensa ja olla yhteistyössä. 

Muutamat , jo tka olivat pah immin vehkeilleet juutalaisia 
vastaan, sanoivat nyt haluavansa pääs tä ystävällisiin väleihin 
heidän kanssaan. Juudan ylimyksetkin, jo tka olivat solmineet 
seka-avioliittoja ja olleet petoksellisessa ki r jeenvaihdossa 
Tobian kanssa käytyään valalliseen liittoon hänen kanssaan, 
suosittelivat hän tä nyt kyvykkäänä ja kaukonäköisenä miehenä, 
jonka kanssa tehdystä liitosta olisi pa l jon hyötyä juutalaisille. 
Samaan aikaan he kui tenkin kavalsivat hänelle Nehemian suun-
ni telmat ja toimet . Näin he asettivat Jumalan kansan työn 
alttiiksi vihollisten hyökkäyksille ja antoivat heille t i laisuuden 
vääristellä Nehemian sanoja ja tekoja sekä estää hänen työtään. 

Kun köyhät ja sor re tu t olivat pyytäneet Nehemiaa kor jaa-
m a a n heidän kärs imänsä vääryydet, hän oli puolus tanut heitä 
rohkeast i ja saanut väär inteki jä t lopet tamaan heidän häpeäl-
lisen r i is tämisensä. Mutta hän ei käyt tänyt omaksi hyväkseen 
sitä käskyvaltaa, jolla hän oli au t tanu t so r re t tu j a maanmie-
hiään. Muutamat olivat suhtautuneet hänen pyrkimyksi insä 
k i i t tämät tömäst i ja petollisesti, m u t t a hän ei käyt tänyt val-
taansa kaval ta j ien rankaisemiseen. Tyynesti ja epäi tsekkääst i 
hän palveli kansaa edelleenkin eikä an tanu t mielenkiintonsa 
ja uu t te ruu tensa koskaan herpaan tua . 

Saatana on aina suunnannut hyökkäyksensä niitä vastaan, 
jo tka ovat pyrkineet ed is tämään Jumalan työtä ja asiaa. Usein 
nola t tunakin hän hyökkää yhä uudes taan uusin innoin ja uusin 
menetelmin. Mut ta eniten on varot tava hänen salaista toimin-
taansa niiden välityksellä, jo tka vakuut tavat olevansa Jumalan 
työn ystäviä. Avoin vas tus tus voi olla kiivasta ja ju lmaa, m u t t a 
se on Jumalan asialle pa l jon vähemmän vaarall ista kuin niiden 
salainen vihollisuus, jo tka sanovat palvelevansa Jumalaa m u t t a 
sydämeltään ovat saa tanan palvelijoita. Vaikutuksel laan nämä 
hyödyttävät suures t i niitä, jo tka pa rhaansa mukaan pyrkivät 
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es tämään Jumalan työtä ja vahingoit tamaan hänen palvelijoi-
taan. 

Pimeyden ruh t inas yr i t tää kaikin mahdoll is in keinoin saada 
Jumalan palvelijat l i i t toutumaan saa tanan kätyreiden kanssa. 
Heitä houkutel laan ja tkuvast i po ikkeamaan velvollisuuden 
tieltä, mu t t a heidän pitäisi lujast i vasta ta Nehemian tavoin: 
»Minulla on suur i työ tekeillä, niin et ten voi tulla.» Jumalan 
työnteki jät saavat turvallisesti j a tkaa työtään antaen toimin-
tansa kumota ne valheet, joilla heitä pyr i tään ilkeästi vahin-
goit tamaan. Jerusa lemin muur ien rakenta j ien tavoin heidän 
täytyy kieltäytyä j ä t t ämäs t ä työtään, vaikka hei tä mi ten uhat-
taisiin, pilkattaisiin tai väär in syytettäisiin. Heidän valppautensa 
ei saa hetkeksikään herpaantua , sillä viholliset ovat alati heidän 
kintereillään. Heidän tulee aina rukoilla Juma laa ja aset taa 
»vartijat heitä vas taan päivin ja öin» (Neh. 4: 9). 

Lopun a j a n lähestyessä saatana ryhtyy ent is tä voimakkaam-
min k iusaamaan Juma lan työntekijöitä. H ä n käyt tää inhimillisiä 
apulaisiaan p i lkkaamaan ja solvaamaan niitä, jo tka »rakentavat 
muurilla». Mutta jos r aken ta ja t laskeutuisivat alas t o r j u m a a n 
vihollistensa hyökkäyksiä, se vain viivyttäisi työtä. Heidän 
pitäisi koet taa k u m o t a vastusta j iensa aikeet sal l imatta minkään 
keskeyttää työtänsä. Totuus on valhetta voimakkaampi , ja 
oikeus on voittava vääryyden. 

Heidän ei liioin pitäisi sallia vihollistensa voit taa puolelleen 
heidän ystävyyttään ja myötä tuntoaan ja pääs tä siten houkut-
telemaan heitä pois vart iopaikal taan. Joka jollakin varomatto-
malla teollaan Säättää Jumalan asian alttiiksi arvostelulle tai 
saa työtovereidensa kädet herpoamaan, saa omaan luonteeseensa 
vaikeasti pois te t tavan t ah ran ja hai t taa vakavast i vastaista 
käyt tökelpoisuut taan. 

»Lain hylki jät kehuvat jumalat tomia» (Sanani . 28 :4) . Ne 
jotka yhtyvät maai lmaan, voivat silti väi t tää olevansa täysin 
puhtai ta , mu t t a kun he suosittelevat liittoa sellaisten kanssa, 
jo tka ovat aina olleet to tuuden asian vas tus ta j ia , meidän tulisi 
pelätä ja kaihtaa hei tä yhtä jyrkäst i kuin Nehemia. Sellainen 
suosi tus on lähtöisin kaiken hyvän vihollisesta. Se on teeskente-
lijäin puhet ta , jo ta pitäisi vastustaa yhtä päät täväs t i nyt kuin 
silloinkin. Kaikkea vaikutusta , mikä on omiaan h o r j u t t a m a a n 
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Jumalan kansan uskoa hänen opastavaan voimaansa, olisi 
vastustet tava ta rmokkaas t i . 

Syynä siihen, etteivät Nehemian viholliset kyenneet saamaan 
häntä valtaansa, oli hänen lu ja an tau tumisensa Jumalan työhön 
ja yhtä luja luo t tamuksensa Jumalaan . Veltto sielu lankeaa 
helposti kiusaukseen, m u t t a pahuuden on vaikea saada jalan-
si jaa sellaisen elämässä, joka keskitetyn tarkoi tuksenmukaises t i 
pyrkii johonkin jaloon tavoitteeseen. Ja tkuvast i etenevän usko 
ei heikkene, sillä ylhäällä, alhaalla ja kaiken takana hän toteaa 
r a j a t t o m a n Rakkauden toimivan, niin et tä kaikki tapahtuis i 
hänen hyvän tah tonsa mukaisest i . Jumalan tosi palvelijat voivat 
työskennellä j ä rkäh t ämä t tömän päät täväst i , koska a rmon valta-
istuin on heidän ja tkuvan luot tamuksensa kohteena. 

Jumala on luvannut taivaallisen tukensa kaikkiin niihin 
vaikeisiin tilanteisiin, joita ei inhimillisin kyvyin voida selvittää. 
Hän antaa Pyhän Hengen au t t amaan jokaisessa ahdingossa, 
vahvis tamaan to ivoamme ja luo t t amus tamme, valaisemaan 
mie l tämme ja puhd i s t amaan sydäntämme. Hän j ä r j e s t ää tilai-
suuksia ja avaa toimintamahdol l isuuksia . Jos hänen omansa 
tarkkaavat hänen kai tse lmuksensa viit tauksia ja ovat valmiit 
yhteis toimintaan hänen kanssaan, he saavat nähdä valtavia 
tuloksia. 
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57. 

JUMALAN LAIN 
OPETUSTA 

Tultiin l eh t imajan juh lan aikaan. Väkeä kerääntyi Jerusalemiin. 
Näkymä oli murheel l isen mielenkiintoinen. Jerusa lemin muur i 
oli saatu valmiiksi ja por t i t paikoilleen, m u t t a suur i osa 
kaupunkia oli vielä raunioina. 

Eräälle katuaukeal le oli rakennet tu korkea puulava, jonka 
ympäris tö muis tu t t i niin surullisesti J u u d a n menneestä 
loistosta. Lavalla seisoi Esra , joka nyt oli jo iäkäs mies. Oikealla 
ja vasemmalla seisoivat hänen leeviläisveljensä. Korkeal ta 
lavalta he saattoivat nähdä koko eteensä levittäytyneen kansan-
meren. Liiton lapset olivat tulleet paikalle kaikkial ta ympäris-
töstä. »Ja E s r a kiitt i Her raa , suur ta Jumalaa , ja kaikki kansa 
vastasi, kohot taen kä tensä ylös: 'Amen, amen' ; ja he kumars iva t 
ja rukoilivat Her raa , heit täytyneinä kasvoilleen maahan.» 

Mutta Israelin synti oli täälläkin nähtävissä. Seka-avioliitot 
muiden kansojen kanssa olivat turmelleet heprean kielen, ja 
puhuj ien oli t a rko in selitettävä lakia kansalle, jo t ta kaikki 
ymmärtäis ivät sitä. Muutamat papit ja leeviläiset ryhtyivät 
Es ran kanssa se l i t tämään lain periaat tei ta . »Ja he lukivat 
Jumalan lain k i r j aa kappale kappaleelta ja selittivät sen sisäl-
lyksen, niin et tä luet tu ymmärre t t i in , — — kaiken kansan 
kuunnellessa lain k i r j a n lukemista.» 

Tarkoin ja kunnioi t tavast i he kuuntelivat Korke imman 
sanoja. Kun lakia selitettiin, he käsit t ivät syyllisyytensä ja 
mureht ivat r ikkomuksiaan . Mutta t ämä päivä oli iloinen juhla-
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päivä, pyhä kokous, jo ta H e r r a oli käskenyt kansaa vie t tämään 
iloiten ja r iemuiten. Siksi kansaa käskett i in hil l i tsemään 
surunsa ja i loi tsemaan Jumalan suures ta a rmos ta heitä kohtaan. 
»Tämä päivä on pyhitetty Herral le, teidän Jumalallenne», sanoi 
Nehemia, »älkää mureh t iko älkääkä itkekö. Menkää ja 
syökää rasvaisia ruokia ja juokaa makei ta juomia ja lähet täkää 
maistiaisia niille, joilla ei ole mi tään valmistet tuna, sillä t ämä 
päivä on pyhitetty meidän Herra l lemme. Ja älkää olko mur-
heelliset, sillä ilo Her rassa on teidän väkevyytenne.» 

Alkupuoli päivästä oli omis te t tu uskonnonhar jo i tukseen , ja 
sen jälkeen kansa muisteli He r r an siunauksia ja naut t i hänen 
suomiaan antimia. Niistä lähetett i in osa köyhille, joilla ei ollut 
mi tään pöytään pantavaa. Kansa riemuitsi , koska sille oli luettu 
lain sanoja ja se oli ymmär täny t ne. 

Seuraavana päivänä jatket t i in lain lukemista ja seli t tämistä. 
Ja määrä t tynä päivänä — sei tsemännen kuun kymmenentenä 
päivänä — suori tet t i in sovituspäivän juhlallisen vakavat toimi-
tukset Jumalan käskyn mukaisest i . 

Saman kuun 15.—22. päivinä kansa ja sen päämiehet viettivät 
uudelleen leh t imajan juhlaa . »Kaikissa heidän kaupungeissaan 
ja Jerusalemissa oli jul is tet tava ja kuulute t tava näin: 'Menkää 
vuorille ja tuokaa öl jypuun lehviä tai metsäöl jypuun lehviä 
sekä myrt in, pa lmupuun ja muiden tuuheiden puiden lehviä, 
ja tehkää leh t imajo ja , ni inkuin on säädetty. ' Ja kansa meni ja 
toi nii tä ja teki itselleen leh t imajo ja kukin katollensa ja 
pihoihinsa ja Jumalan temppelin esipihoihin. Ja vallitsi 
hyvin suur i ilo. Ja Jumalan lain k i r j aa luettiin [Es ra luki] 
joka päivä, ensimmäises tä päivästä viimeiseen saakka.» 

Kuunnel tuaan päivästä toiseen lain lukemista kansa oli 
vakuut tunut r ikkomuks is taan ja kansakuntansa menneiden 
sukupolvien synneistä. He ymmärsivät , et tä koska he olivat 
luopuneet Jumalas ta , he olivat menet täneet hänen suojelevan 
huolenpitonsa, ja Aabrahamin lapset oli ha jo te t tu vieraiden 
kansojen sekaan. Ja he päät t ivät etsiä hänen a rmoaan ja 
s i toutua vael tamaan hänen käskyjensä mukaisest i . Ennen t ämän 
vakavan jumalanpalveluksen alkua, joka pidett i in toisena 
päivänä l eh t imajan juh lan jälkeen, he erot tautuivat keskuudes-
saan olevista pakanois ta . 
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Kun kansa lankesi kasvoilleen Her ran eteen, tunnus t i syntinsä 
ja rukoili niitä anteeksi , heidän esimiehensä rohkaisivat heitä 
uskomaan, e t tä Juma la lupauksensa m u k a a n kuuli heidän 
rukouksensa. He eivät saaneet vain mureht ia , i tkeä ja katua, 
vaan heidän täytyi uskoa, et tä Jumala antoi heille anteeksi. 
Heidän oli osoitet tava uskonsa muistelemalla hänen armoteko-
jaan ja ylistämällä hän tä hänen hyvyydestään. »Nouskaa», 
sanoivat nämä ope t ta ja t , »ja ki i t täkää Her raa , Jumalaanne, 
iankaikkisesta iankaikkiseen.» 

Silloin tuo kokoontunut kansan joukko ojensi siinä seisoes-
saan kätensä taivasta koht i ja puhkesi laulamaan: 

»Kiitettäköön s inun kunniall ista nimeäsi, 
joka on koro te t tu yli kaiken kii toksen ja ylistyksen. 
Sinä yksin olet Her ra . 
Sinä olet tehnyt taivaat ja taivasten taivaat 

kaikkine joukkoinensa, 
maan ja kaikki, mi t ä siinä on, 
meret ja kaikki, mi tä niissä on. 
Sinä annat e lämän niille kaikille, 
ja taivaan joukot kumar tava t sinua.» 

Kiitoslaulun pääty t tyä seurakunnan esimiehet kertoivat 
Israelin his tor ias ta ja osoittivat, miten hyvä Jumala oli ollut 
heitä kohtaan ja mi ten ki i t tämät tömiä he olivat olleet. Sitten 
koko seurakunta s i toutui nouda t tamaan kaikkia Jumalan 
käskyjä . Heitä oli rangais tu syntiensä tähden; nyt he tunnus-
tivat Jumalan kohdelleen heitä oikeudenmukaisest i ja sitoutui-
vat tot te lemaan hänen lakiaan. Jo t ta t ämä s i toumus olisi varma 
ja säilyisi pysyvästi sen velvoituksen muis tona, jonka he näin 
olivat ot taneet täyt tääkseen, se kir joi tet t i in, ja papi t , leeviläiset 
ja päämiehet al lekir joi t t ivat sen. Sen ta rkoi tuksena oli muis-
tu t taa heitä heidän velvollisuudestaan ja olla tu rvana kiusauksia 
vastaan. Kansa vannoi juhlallisesti »vaeltavansa Jumalan lain 
mukaan , joka on anne t tu Jumalan palveli jan Mooseksen 
kaut ta , ja noudat tavansa ja seuraavansa kaikkia Herran , 
meidän Her ramme, käskyjä , oikeuksia ja säädöksiä». Tällöin 
vannot tuun valaan sisältyi lupaus olla menemä t t ä naimisiin 
maan pakanamaakala i s ten kanssa. Ennen paas topäivän loppua 

460 [665—667] 



Jumalan lain opetusta 

kansa korost i vielä pää tös tään pala ta Her r an tykö s i toutumalla 
vastedes olemaan r ikkomat ta sapatt ia . Tällä ker taa Nehemia ei 
kieltänyt, vaikka myöhemmin kielsikin, määräysvallal laan 
pakanakauppia i ta tu lemasta Jerusalemiin, m u t t a hän koett i 
estää kansaa lankeamasta kiusaukseen vaatimalla heitä juhlal-
lisesti lupaamaan, etteivät rikkoisi sapatt i lakia ostamalla näil tä 
kauppiail ta, ja näin hän toivoi kauppiaiden kyllästyneinä 
lakkaavan käymästä kaupungissa. 

Sit ten sovittiin myös julkisen jumalanpalveluksen tukemi-
sesta. Kymmenysten lisäksi seurakunta si toutui vuosit tain 
an tamaan määrä tyn s u m m a n pyhäkköpalvelusta varten. »Me 

olemme heit täneet arpaa», k i r jo i t taa Nehemia. »Me sitou-
d u m m e tuomaan m a a m m e uutiset ja kaikkinaisten hedelmä-
puiden uutiset joka vuosi He r r an temppeli in sekä esikoiset 
po j i s t amme ja k a r j a s t a m m e , niinkuin laissa on k i r jo i te t tuna , 
ja tuomaan raavai t temme ja lampai t temme esikoiset.» 

Israel oli pa lannut Jumalan tykö sur ren syvästi luopumus-
taan. He olivat tunnus tanee t syntinsä mureht ien ja itkien. He 
olivat myöntäneet , että Jumala oli kohdellut heitä vanhurs-
kaasti , ja luvanneet nouda t taa hänen lakiaan. Nyt heidän oli 
osoitettava uskovansa hänen lupauksiinsa. Jumala oli hyväk-
synyt heidän ka tumuksensa , ja nyt heidän tuli iloita luot taen 
siihen, et tä he olivat saaneet syntinsä anteeksi ja päässeet 
jälleen Jumalan suosioon. 

Nehemia pyrki saamaan oikean Jumalan palvonnan palaute-
tuksi entiselleen, ja menestys k ruunas i hänen ponnistelunsa. 
Niin kauan kuin kansa pitäisi tekemänsä valan ja tottelisi 
Jumalan sanaa, H e r r a täyttäisi lupauksensa suomalla heille 
runsai ta s iunauksia. 

Esitykset näis tä t apah tumis ta sisältävät uskon ja rohkaisun 
opetuksia niille, jo tka ovat vakuut tunei ta synnistä ja arvotto-
muutensa sisäisen taakan ras i t tamia. Raamat tu esit tää tunnol-
lisesti seuraukset Israelin luopumukses ta , mu t t a se ker too 
myös syvästä nöyrtymisestä ja ka tumukses ta , vi lpi t tömästä 
an taumukses ta ja anteliaasta uhraamises ta , jo tka liittyivät 
heidän paluuseensa Her ran tykö. 

Jokainen tosi kääntyminen Her ran puoleen tuo e lämään 
pysyvää iloa. Kun syntinen alistuu Pyhän Hengen vaikutukseen, 
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hän näkee oman syyllisyytensä ja saas ta isuutensa suuren 
sydänten Tutk i jan pyhyyteen verra t tuna. Hän näkee itsensä 
tuomi t tuna r ikkojana . Mut ta hänen ei ole syytä t ä m ä n johdosta 
vaipua epätoivoon, sillä hänen anteeksiantonsa on jo turvat tu . 
Anteeksiantavan taivaallisen Isän rakkaudessa hän voi jo iloita 
syntien anteeksiannon tunnossa. Jumalan ilona on sulkea 
syntiset, katuvat ihmisolennot rakkautensa syleilyyn, sitoa 
heidän haavansa, puhdis taa heidät synnistä ja pukea heidät 
pelastuksen vaatteisiin. 
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58. 

USKONPUHDISTUS 

Juhlallisesti ja julkisesti Juudan kansa oli s i toutunut noudat-
t amaan Jumalan lakia. Mut ta kun se jäi joksikin aikaa vaille 
Es ran ja Nehemian vaikutusta , monet luopuivat Her ras ta . 
Nehemia oli pa lannut Persiaan. Hänen ollessaan poissa Jerusa-
lemista pahuus versoi taas siinä määr in , e t tä se uhkasi turmel la 
koko kansakunnan . Epäjumalanpalve l i ja t eivät saaneet jalan-
s i jaa a inoastaan kaupungissa vaan pääsivät saas tu t t amaan jopa 
temppelin alueen. Tul tuaan keskinäisen avioliiton kau t ta 
sukulaisiksi olivat yl immäinen pappi El jas ib ja ammonilainen 
Tobia, Israelin ka tkera vihamies, ystävystyneet toisiinsa. Tämän 
epäpyhän liiton seurauksena El jas ib oli luovut tanut Tobian 
käyt töön temppelin yhteydessä olevan suuren kammion, jota 
oli siihen asti käytetty kansan kymmenysten ja uhr i l ah jo jen 
varastohuoneena. 

Ammonilaiset ja mooabilaiset olivat olleet Israelia koh taan 
niin ju lmia ja petollisia, e t tä Jumala oli Mooseksen välityksellä 
kieltänyt pääs tämäs tä heitä koskaan kansansa seurakuntaan 
(ks. 5 Moos. 23:3—6). Tätä sanaa uhmaten yl immäinen pappi 
oli pois tanut Jumalan huoneen kammioon varas toidut uhri-
lahja t tehdäkseen tilaa tälle kielletyn kansan edustajal le . 
Jumalaa ei olisi voitu pahemmin solvaista kuin suomalla 
tällainen etu tälle H e r r a n ja hänen to tuutensa viholliselle. 

Pala t tuaan Pers ias ta Nehemia sai kuulla täs tä julkeasta 
pyhyyden häpäisystä ja ryhtyi heti ka rko t t amaan tunkeil i jaa. 
H ä n ker too pahas tuneensa suurest i ja ja tkaa : »Minä heitin 
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kaikki Tobian huonekalu t ulos kammios ta . Ja minä käskin 
puhdis taa kammio t ja panetin niihin takaisin Jumalan 
temppelin kalut , ruokauhr in ja suitsukkeen.» 

Häväistys ei koskenut ainoastaan temppel iä vaan ulottui 
väärinkäytöksinä myös uhri lahjoihin. Tämä oli vaikut tanut 
haitallisesti kansan anteliaisuuteen. He olivat menet täneet 
intonsa ja palavuutensa ja tulleet ha lut tomiksi maksamaan 
kymmenyksiään. H e r r a n huoneen rahas to ja avustet t i in heikosti; 
monet laulajat ja m u u t temppelipalveli jat olivat jääneet vaille 
ri i t tävää toimeentuloa ja eronneet Jumalan työstä hakeakseen 
töitä muual ta . 

Nehemia ryhtyi k o r j a a m a a n näitä epäkoht ia . H ä n kokosi 
yhteen ne, jo tka eivät enää palvelleet H e r r a n huoneessa, ja 
asetti »heidät paikoilleen». Tämä herät t i kansassa luot tamusta , 
»ja koko Juuda toi kymmenykset jyvistä, viinistä ja öljystä». 
Miehiä, joita »pidettiin luotettavina», asetett i in »valvomaan 
varastohuoneita», ja heidän tehtävänään oli to imi t taa jako 
veljiensä kesken. 

Toisena seurauksena seurustelusta epäjumalanpalvoj ien 
kanssa oli se, e t tä israelilaiset eivät enää kunnioi t taneet 
sapatt ia, joka erot t i heidät kaikista muis ta kansois ta tosi 
Jumalan palvelijoiksi. Nehemia huomasi , et tä naapur imaiden 
kauppiaat olivat käynneillään Jerusalemissa saaneet monet 
israelilaisetkin yh tymään tähän kaupankäynt i in ja tavarain 
kul je tukseen sapat t is in. Muutamia ei suostut telui l lakaan saatu 
poikkeamaan per iaat te is ta , mu t t a toiset luopuivat niistä ja 
ryhtyivät yhdessä pakanoiden kanssa houkut te lemaan tunnon-
ta rkko ja voi t tamaan arkuutensa . Monet rohkenivat aivan 
avoimesti r ikkoa sapat t ia . »Siihen aikaan», k i r jo i t t aa Nehemia, 
»minä näin Juudassa niitä, jo tka sapat t ina polkivat vi inikuurnaa 
ja jo tka kul je t t ivat viljaa ja kuormit t iva t aase ja sillä sekä 
viinillä, rypäleillä, viikunoilla ja kaikenlaisella muul la kuorma-

tavaralla. Ja he toivat nii tä Jerusalemiin sapat inpäivänä. 
Sinne oli myös ase t tunut tyyrolaisia, jo tka toivat kalaa ja 
kaikenlaista kauppa tavaraa ja myivät J u u d a n kansalle 
sapattina.» 

Asioiden kehi t tyminen tällaisiksi olisi voitu estää, jos pää-
miehet olisivat toimineet käskyvaltansa mukaisest i , m u t t a oman 
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edun tavoittelu oli saanut heidätkin suosimaan jumala t tomia . 
Pe lkäämät tä Nehemia nuhteli heitä velvollisuuden laiminlyömi-
sestä. »Kuinka te teet te näin pahas t i ja r ikot te sapatinpäivän», 
hän kysyi ankarast i . »Eikö J u m a l a m m e juur i sen tähden, e t tä 
te idän isänne näin tekivät, an tanu t kaiken t ämän onnet tomuu-
den kohdata meitä ja tä tä kaupunkia? Ja te tuota t te nyt vielä 
s u u r e m m a n vihan Israelin ylitse, kun r ikot te sapatinpäivän.» 
Sitten hän käski, e t tä »niin pian kuin oli tullut pimeä ennen 
sapat t ia Jerusalemin porteissa», ne oli suljet tava, ja ne sai avata 
vasta sapat in jälkeen. Ja luottaen omiin palvelijoihinsa 
enemmän kuin Jerusalemin esimiesten nimit tämiin hän asett i 
heidät porteille valvomaan käskyjensä noudat tamis ta . 

Ha luamat ta luopua eduistaan »kauppiaat ja kaikenlaisen 
tavaran myyjä t jäivät yöksi Jerusalemin ulkopuolelle, ke r ran 
ja toisen» toivoen pääsevänsä jonkinlaiseen kaupantekoon joko 
kaupunkilais ten tai maalais ten kanssa. Nehemia varoitti , e t tä 
heitä tultaisiin rankaisemaan, jos tällaista vielä jatkuisi . 
»Minkätähden te j ää t te yöksi muur in edustalle», hän kysyi. 
»'Jos te vielä ke r ran teette sen, niin minä käyn teihin käsiksi. ' 
Sen jälkeen he eivät enää tulleet sapattina.» H ä n käski lisäksi 
leeviläisten vart ioida por t t e ja , koska hän tiesi väestön kunnioit-
tavan heitä enemmän kuin tavallisia palvelijoita, ja väli t tömästi 
Jumalan palvelukseen osallistuvina heidän saattoi odot taa 
pi tävän mui ta innokkaammin huol ta hänen lakinsa noudatta-
misesta . 

Tämän jälkeen Nehemia käänsi huomionsa seka-avioliittoihin 
ja seuruste luun epäjumalanpalvel i ja in kanssa, mikä vaara oli 
jälleen uhkaamassa Israelia. »Siihen aikaan», hän k i r jo i t taa , 
»minä näin myös juutalaisia, jo tka olivat naineet asdodilaisia, 
ammonilais ia ja mooabilaisia vaimoja. Ja heidän lapsis taan 
puolet puhuivat asdodinkiel tä tai jonkun m u u a n kansan kieltä, 
eivätkä osanneet puhua juudankieltä.» 

Nämä lai t tomat liitot aiheutt ivat Israelissa pa l jon hämminkiä , 
sillä niitä solmivat myös m u u t a m a t päämiehet , joita kansalla 
oli oikeus pitää neuvonanta j inaan ja hyvänä esimerkkinä. 
Nehemia käsitti , e t tä tällainen paha johtaisi ja tkuessaan kansa-
kunnan tuhoon, ja siksi hän keskusteli vakavasti näiden väärin-
tekijöiden kanssa. Viitaten Salomon tapaukseen hän muis tu t t i 
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heille, ettei missään kansassa ollut hall innut tällaista kuningasta, 
jolle Jumala oli an tanu t niin suuren viisauden. Kuitenkin 
epäjumal ia palvovat vaimot olivat kääntäneet hänen sydämensä 
pois Jumalas ta , ja hänen esimerkkinsä oli turmel lu t Israelin. 
»Ja nytkö meidän täytyy kuulla teistä», hän kysyi ankarast i , 
»että te olette tehneet kaiken t ämän suuren pahan?» »Älkää 
an tako tyt tär iänne heidän pojillensa ä lkääkä o t tako heidän 
tyt tär iään vaimoiksi pojil lenne tai itsellenne.» 

Kun hän esitti heille Jumalan käskyt , uhkaukse t ja ne 
pelottavat rangais tukset , jo tka olivat kohdanneet Israelia 
aikaisemmin juur i t ä m ä n synnin johdosta , se herä t t i heidän 
omantuntonsa . Siitä alkoi uskonpuhdis tus , joka sai Jumalan 
kään tämään heistä pois vihansa uhkauksen ja jälleen hyväksy-
mään heidät ja s iunaamaan heitä. 

Pyhissä tehtävissä oli muutamia , jo tka pyysivät saada pitää 
pakanalliset vaimonsa selittäen, etteivät he voineet hyl jä tä 
näitä. Mutta tässä ei tehty mitään poikkeus ta ni idenkään 
suhteen, jo tka olivat sukuperä l tään tai asemal taan mui ta 
ylempänä. Jos papeis ta tai päämiehistä kuka vain kieltäytyi 
katkaisemasta yhteyksiään epäjumalanpalvoj i in , hänet erotet t i in 
heti Her ran palveluksesta. Yksi ylipapin po janpo j i s t a oli 
mennyt naimisiin surull isen kuuluisan Sanballat in ty t tären 
kanssa, ja hänet sekä erotet t i in virastaan et tä pian sen jälkeen 
karkotet t i in Israel is ta . »Muista heidät, Jumalani», rukoili 
Nehemia, »sillä he ovat saastut taneet pappeuden sekä pappeus-
ja leeviläisliiton.» 

Vasta tuomiolla selviää, miten pal jon t ä m ä uskollinen 
Jumalan työnteki jä joutu i kokemaan s ielunahdistusta t ämän 
tarpeellisen anka ruuden tähden. Hänen oli ja tkuvas t i kamppail-
tava vastustavia aineksia vastaan, ja edistystä tapahtu i vain 
paaston, nöyryyden ja rukouksen avulla. 

Monet epä jumala in palvojien kanssa naimisiin menneet 
lähtivät maanpakola isuuteenkin heidän kanssaan, ja nämä jo tka 
oli erote t tu seurakunnas ta , liittyivät samarialaisi in. Tänne 
löysivät t iensä myös m u u t a m a t Jumalan työn vastuullisia 
tehtäviä hoitaneet, jo tka vähän myöhemmin jäivät kokonaan 
heidän pari insa. Vahvistaakseen tätä liittoa samarialaiset 
lupasivat omaksua ent is tä täydellisemmin juutalais ten uskon 

466 [673—674] 



Uskonpuhdistus 

ja tavat, eivätkä luopio juutalaiset halunneet jäädä entisiä 
velj iään huonommiks i vaan rakensivat temppelin Garissimin 
vuorelle, vastakohtaiseksi Jerusalemissa olevalle Jumalan huo-
neelle. Heidän uskontonsa oli edelleenkin juuta la isuuden ja 
pakanuuden sekoitusta, ja se et tä he väittivät olevansa Jumalan 
kansaa, aiheutt i näiden kahden kansakunnan välillä suku-
polvesta toiseen er ipura isuut ta , kilpailua ja vihollisuutta. 

Nykyään suor i te t tavassa uskonpuhdis tus työssä tarvi taan 
E s r a n ja Nehemian kaltaisia miehiä, jo tka eivät kaunistele 
tai puolustele syntiä vaan puolustavat pelot tomast i Jumalan 
kunniaa. Ne jo tka ovat vas tuussa täs tä työstä, eivät jää katse-
lemaan sivusta, kun menetel lään väärin, eivätkä peittele 
pahuu t ta väärällä armeliaisuudella. He muistavat , ettei Jumala 
ka tso henkilöön ja et tä muutamil le osoi tet tu anka ruus voi 
koitua a rmoksi monille, He pitävät mielessä myös sen, et tä 
Kris tuksen mielen tulee aina ilmetä siinä henkilössä, joka 
nuhtelee pahaa. 

Toiminnassaan E s r a ja Nehemia nöyrryt t ivät i tsensä Jumalan 
edessä tunnus taen omat ja kansansa synnit ja anoivat niitä 
anteeksi, aivan kuin itse olisivat niihin kaikkiin syylliset. 
Kärsivällisesti he näkivät vaivaa, rukoilivat ja kärsivät . Työtä 
ei vaikeut tanut eniten pakanoiden avoin vihamielisyys vaan 
niiden salainen vastustus , jo tka teeskentelivät olevansa ystäviä 
ja jo tka huonolla vaikutuksel laan lisäsivät Jumalan palvelijain 
taakan kymmenker ta iseksi . Nämä kaval ta ja t luovuttivat Her ran 
vihollisille aineistoa, jo ta n ämä voivat käyt tää tais telussaan 
hänen kansaansa vastaan. Heidän alhaiset in tohimonsa ja 
kapinamielensä sotivat aina Jumalan selviä vaat imuksia 
vastaan. 

Nehemian hankkeiden menestyminen osoit taa, mi tä rukous , 
usko ja viisas, t a rmokas toiminta voivat a ikaansaada. Nehemia 
ei ollut pappi eikä profeet ta , eikä hän mahtai l lut komealla 
tittelillä. Hän oli t ä rkeää aikaa varten heräte t ty uudis ta ja . 
Hän pyrki saamaan kansansa jumalasuhteen oikealle tolalle. 
Tämän suuren tavoit teen innoi t tamana hän keskit t i kaiken 
t a rmonsa sen toteut tamiseen. Ylevä, t a ipumaton tunnoll isuus 
oli ominais ta kaikelle hänen toiminnalleen. Kun hän kohtasi 
pahuu t ta ja oikean vastus tamista , hän omaksui niin päättä-
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väisen asenteen, e t tä se kannust i kansaa työskentelemään uusin 
innoin ja rohkeast i . Heidän oli pakko todeta hänen uskollisuu-
tensa, isänmaal l isuutensa ja syvä rakkautensa Jumalaa kohtaan, 
ja nähdessään t ä m ä n he olivat valmiit s eu raamaan hänen 
johtoaan. 

Ahkeruus Juma lan an tamassa tehtävässä kuuluu tä rkeänä 
osana tosi uskontoon. Ihmis ten tulisi p i tää olosuhtei ta Jumalan 
työvälineinä, joilla hänen tah toaan voidaan to teut taa . Ripeä ja 
päät täväinen to iminta oikeaan aikaan tuo t taa loistavia voit toja, 
kun taas viivyttely ja laiminlyönti johtavat epäonnis tumiseen ja 
häpäisevät Jumalaa . Elleivät to tuuden asian joh ta j a t toimi 
innokkaast i vaan ovat väl inpi tämät tömiä ja päämäärä t tömiä , 
tulee seurakunnas tak in huolimaton, veltto ja huvinhaluinen. 
Mutta jos he pää t tävät pyhäst i palvella Jumalaa ja yksin häntä , 
tulee kansakin o lemaan yksimielinen, toiveikas ja innokas. 

Jumalan sanassa on runsaas t i t ava t toman jyrkkiä vasta-
kohtia. Se selit tää r innakkain syntiä ja pyhyyttä, jo t ta niitä 
katsomalla osa is imme kaihtaa ja omaksua toisen. Samoilla 
sivuilla, jo tka ker tovat Sanballatin ja Tobian vihasta, valheista 
ja kavaluudesta, kuvail laan myös Esran ja Nehemian jalout ta , 
an taumus ta ja uhrau tuva isuut ta . Saamme vapaast i omaksua 
niistä k u m m a n ha luamme. Samoin esi tetään r in ta r innan 
Jumalan käskyjen r ikkomisen pelottavat seuraukset sekä 
tottelevaisuuden seurauksena olevat s iunaukset . Meidän on vain 
itse ratkaistava, ha luammeko joutua kä r s imään vai pääs tä 
naut t imaan seurauksis ta . 

Se jä l leenrakennustyö ja ne uudistukset , joi ta pakkosiirtolai-
suudesta palanneet suori t t ivat Serubbaabel in, Es ran ja 
Nehemian johdolla, sopii hyvin kuvaamaan myös sitä hengel-
listä herätys- ja uskonpuhdis tus työtä , jo ta tul laan tekemään 
maai lman his tor ian loppupäivinä. Israelin j äännös oli vähä-
väkistä kansaa, joka ei pystynyt t o r j u m a a n vihollistensa tuho-
töitä, mut ta silti Juma lan tarkoi tus oli heidän välityksellään 
säilyttää maan päällä i tsensä ja lakinsa tun temus . He olivat 
oikean jumalanpalvonnan vaalijoita ja Jumalan sanan pi tä j iä . 
Vaihtelevia olivat heidän kokemuksensa temppel in sekä 
Jerusalemin muur in jä l leenrakentamisen aikoina, ja voimakasta 
oli heitä vaivannut vastustus . Raskai ta olivat t ämän työn 
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johta j ien kan tamat taakat , m u t t a j ä rkkymä t tömän luottavaisina 
nämä uskon miehet kävivät eteenpäin nöyrin mielin sekä lu jas t i 
luot taen ja uskoen, et tä Jumala veisi to tuutensa voittoon. 
Kuningas Hiskian tavoin Nehemia »riippui Her rassa kiinni eikä 
luopunut hänestä , vaan noudat t i hänen käskyjänsä . Niin 
H e r r a oli hänen kanssansa» (2 Kun. 18: 6, 7). 

Nehemian päivinä suor i te t tu työ on vertauskuvall isesti rinnas-
tettavissa siihen hengelliseen elpymiseen, jo ta Jesa ja kuvailee 
seuraavin sanoin: »He rakentavat jälleen ikivanhat rauniot , 
kohot tavat ennalleen esi-isien autiot paikat ; ja he uudis tavat 
rauniokaupungit .» »Sinun jälkeläisesi rakentavat jälleen 
ikivanhat rauniot , sinä kohota t perusmuur i t , muinais ten polvien 
laskemat; ja s inun nimesi on oleva: 'halkeamain umpeenmuu-
raa j a ' ja ' teitten k o r j a a j a maan asut tamiseksi '» (Jes. 61:4; 
58: 12). 

Profeet ta kuvailee tässä kansaa, joka sellaisena aikana, jolloin 
yleensä poiketaan totuudesta ja vanhurskaudes ta , koet taa 
palaut taa ennalleen Jumalan val takunnan perus tana olevat 
periaat teet . He ovat sen ha lkeaman umpeenmuuraa j i a , joka on 
tehty Jumalan lakiin — siihen muuri in , jonka hän on ase t tanut 
val i t tujensa ympäri l le heidän suojakseen ja jonka oikeiden, 
tosien ja puhta iden säädösten nouda t taminen on ta rkoi te t tu 
heidän ainaiseksi turvakseen. 

Tämän muur ia rakentavan jäännöskansan eri tyistä työtä 
profee t ta selostaa seuraavin sanoin, joiden merki tys tä ei voida 
käsi t tää väärin: »Jos sinä pidätät jalkasi sapat t ia r ikkomasta , 
niin ettet toimita omia asioitasi minun pyhäpäivänäni, vaan 
kutsu t sapat in ilopäiväksi, He r r an pyhäpäivän kunnioi tet tavaksi 
ja kunnioi tat sitä, niin et tet toimita omia toimiasi, et a j a omia 
asioitasi e tkä puhu joutavia, silloin on ilosi oleva Her rassa , ja 
minä kul je tan sinut m a a n kukkuloi t ten ylitse, ja minä annan 
sinun naut t ia isäsi Jaakobin perintöosaa. Sillä H e r r a n suu on 
puhunut» (Jes. 58: 13,14). 

Lopun aikana on jokainen jumalal l inen säädös jälleen palau-
tet tava ennalleen. On kor ja t t ava halkeama, joka tuli lakiin 
silloin kun ihminen muut t i sapatin. Jumalan jäännöskansan, 
joka toimii maai lmassa uud i s ta jan tehtävissä, tulee osoit taa, 
et tä Jumalan laki on kaiken kestävän uudis tuksen pe rus tus 
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ja et tä nel jännen käskyn sapat in tulee säilyä luomisen muisto-
merkkinä alati mui s tu t t amassa Jumalan voimasta . Heidän tulee 
selvästi ja täsmäll isest i esit tää, että kymmenen käskyn lain 
kaikkien käskyjen nouda t taminen on väl t tämätöntä . Kr is tuksen 
rakkauden pako t t amina heidän tulee yhteistyössä hänen 
kanssaan rakentaa jälleen ikivanhat rauniot . Heidän tulee 
m u u r a t a umpeen ha lkeamat ja ko r j a t a tiet m a a n asut tamiseksi 
(ks. jae 12). 
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59. 

VAPAHTAJAN 
TULEMUS 

Siitä lähtien kun ensimmäiset es ivanhempamme menet t ivät 
Eeden-kotinsa, on »tuskan synkeyteen ja pimeyteen» syöstyssä 
maai lmassa eläneen ihmiskunnan historiassa ollut »ahdistusta 
ja pimeyttä» (Jes. 8: 22). Mut ta alusta asti langennut ihmissuku 
oli kiinnit tänyt toivonsa tulevaan Vapaut ta jaan , syntisten 
Vapahta jaks i tulevaan Jumalan Poikaan, joka päästäisi ihmiset 
synnin ja haudan kahleista. 

Ens immäinen vii t taus t ähän toivoon annett i in Aadamille ja 
Etevälle sen tuomion yhteydessä, jonka H e r r a julisti saatanalle 
heidän kuultensa: »Minä panen vainon sinun ja vaimon välille 
ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille; se on polkeva 
r ikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän» 
(1 Moos. 3: 15). 

Näiden sanojen kuuleminen herä t t i toivoa tuossa syntiin 
langenneessa ihmisparissa, sillä he käsit t ivät, et tä ennus tus 
saatanan vallan mur tamises ta sisälsi myös lupauksen vapau-
tuksesta , joka saataisiin r ikkomuksen a iheut tamasta tu rmios ta . 
Vaikka he joutuisivatkin kärs imään vas tus ta jansa vallan 
alaisina, johon hän viettelevällä vaikutuksellaan oli saanut 
heidät lankeamaan heidän r ikot tuaan selvää Her ran käskyä 
vastaan, ei heidän kui tenkaan tarvinnut vaipua täydelliseen 
epätoivoon. Jumalan Poika t a r jou tu i sovi t tamaan omalla 
verellään heidän r ikkomuksensa . Heille suotaisiin koetusaika, 
jonka kuluessa he uskomal la Kris tuksen pelastavaan voimaan 
voisivat jälleen tulla Jumalan lapsiksi. 
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Kun saatanan oli onnis tunut kääntää ihminen sivuun kuuliai-
suuden polulta, hänes tä tuli »tämän maai lman jumala» ( 2 K o r . 
4: 4). Aadamilla siihen asti ollut he r ruus siirtyi vallananasta-
jalle. Mutta Jumalan Poika aikoi tulla tähän m a a h a n kärs imään 
synnin rangais tuksen ja sekä lunas tamaan ihmisen et tä 
o t tamaan takaisin anas te tun herruuden. Tätä ennalleen palaut-
tamista tarkoi t t i Miika ennustaessaan: »Ja sinä Kar ja to rn i , 
Siionin kukkula! Sinun luoksesi on tuleva, on saapuva entinen 
hallitus» (Miika 4: 8). Paavali puolestaan n imi t tää sitä »hänen 
omaisuutensa lunastamiseksi» (Ef. 1: 14). Ja psalmis ta ajat te l i 
tä tä samaa ihmisen lopullista pa laut tamis ta alkuperäiseen 
per intöosaansa sanoessaan: »Vanhurskaat perivät m a a n ja 
asuvat siinä iankaikkisesti» (Ps. 37:29). 

Tämä lunastustoivo, joka täyttyisi Jumalan Po jan tullessa 
Vapahta jana ja Kuninkaana , ei ole koskaan s a m m u n u t ihmisten 
sydämessä. Alusta asti on ollut niitä, joiden usko on yltänyt 
ohi nykyisten va r jo j en kauas tuleviin todell isuuksiin. Aadam, 
Seet, Eenok, Metusalah, Nooa, Seem, Aabraham, Iisak ja 
Jaakob sekä m u u t H e r r a n sankari t ovat säilyttäneet hänen 
tahtonsa arvokkaat ilmoitukset) Ja näin saivat Israelin lapset 
Jumalan vali t tuna kansana , jonka kau t ta luvat tu Messias 
annettaisi in maailmalle, Jumala l ta t iedon hänen lakinsa vaati-
muksis ta ja siitä pelas tuksesta , jonka hänen rakas Poikansa 
aikaansaisi sovitusuhri l laan. 

Israelin toivo kytkeytyi lupaukseen, joka annet t i in Aabra-
hamille hänen kutsumisensa aikoihin ja toistet t i in myöhemmin 
moneen ker taan hänen jälkeentulevilleen: »Sinussa tulevat 
siunatuiksi kaikki sukukunna t maan päällä» (1 Moos. 12: 3). 
Kun Aabrahamille selvisi ihmissuvun lunas tamis ta koskeva 
Jumalan suunni te lma, vanhurskauden Aurinko valaisi hänen 
sydämensä ja hälvensi hänen pimeytensä. Ja kun itse Vapahta ja 
lopulta vaelsi ja puhu i ihmislasten keskuudessa , hän todist i 
juutalaisille pa t r i a rkan k i rkkaas ta toivosta, joka kohdistui 
tulevan Lunas ta jan suor i t t amaan vapautukseen. »Aabraham, 
teidän isänne», sanoi Kris tus , »riemuitsi siitä, e t tä hän oli 
näkevä minun päiväni, ja hän näki sen ja iloitsi» (Joh. 8: 56). 

Tätä samaa au tuas ta toivoa ilmeni myös s iunauksessa, jonka 
kuoleva pa t r i a rkka J aakob lausui pojalleen Juudalle: 
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»Juuda, sinua sinun veljesi ylistävät; 
sinun kätesi on vihollistesi niskassa, 
s inua kumar tava t isäsi poja t . 
Ei siirry valtikka pois Juuda l ta 
eikä hal l i ts i jansauva hänen polviensa välistä, 
kunnes tulee hän, jonka se on 
ja jo ta kansat tottelevat.» 

1 Moos. 49: 8—10. 

Ja kun pääst i in Luvatun m a a n rajoille, Bileam maini ts i 
ennustuksessaan maa i lman tulevan Lunas ta jan : 

»Minä näen hänet , en kui tenkaan nyt, 
minä katselen häntä , en kui tenkaan läheltä. 
Tähti nousee Jaakobis ta , 
ja valtikka kohoaa Israelista. 
Se ruh joo Mooabilta ohimot, 
päälaen kaikilta Seetin pojilta.» 

4 Moos. 24: 17. 

Myös Mooses selitti Israelille, e t tä Jumalan ta rkoi tuksena oli 
lähettää Poikansa langenneen ihmissuvun Lunasta jaksi . Eräässä 
t i laisuudessa, vähän ennen kuolemaansa, Mooses lausui: »Sinun 
keskuudestasi , veljiesi joukosta , Her ra , sinun Jumalasi , herä t tää 
sinulle profeetan, minun kaltaiseni; häntä kuulkaa.» Mooses oli 
selvästi opet tanut Israelille, mi tä tuleva Messias oli tekevä. 
»Profeetan minä olen herä t tävä heille heidän veljiensä keskuu-
desta, s inun kaltaisesi», oli Her ra sanonut palvelijalleen, »ja 
minä panen sanani hänen suuhunsa , ja hän puhuu heille kaikki, 
mi tä minä käsken hänen puhua» (5 Moos. 18: 15,18). 

Pa t r ia rkkojen aikana muis tut t ivat Jumalan palvontaan 
liittyvät uhr i to imitukset ja tkuvast i tulevasta Vapahta jas ta 
samoin kuin koko Israelin his tor ian a j a n ja tkuneet pyhäkkö-
palvelukset. Pyhäkön ja sitä myöhemmin seuranneen temppelin 
kaikilla palvelusmenoilla opetett i in kansalle joka päivä vertauk-
sien ja tunnuskuvien avulla suur ia to tuuksia Kris tuksen 
tulemisesta Lunas ta jana , Pappina ja Kuninkaana. Ker ran 
vuodessa heidän mielensä suunnat t i in kauas niihin tapahtumiin , 
jotka päät tävät Kr is tuksen ja saa tanan välisen suuren taistelun 
ja puhdis tavat lopullisesti maai lmankaikkeuden synnistä ja 
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syntisistä. Seremoniall iset uhr i t ja palvelusmenot viittasivat 
aina parempaan , taivaalliseen palvelukseen. Maanpääll inen 
pyhäkkö oli »nykyistä aikaa tarkoi t tava vertauskuva», ja siinä 
uhrat t i in sekä l ah jo ja et tä uhre ja , ja sen kaksi pyhää osastoa 
olivat »taivaallisten kuvat». Sillä Kris tus, suur i Ylimmäinen 
Pappimme, suor i t taa nykyään »pappispalvelusta kaikkein-
pyhimmässä, siinä oikeassa majassa , jonka on raken tanut 
Her ra eikä ihminen» (Hebr . 9: 9, 23; 8 :2 ) . 

Siitä päivästä lähtien, jolloin Her ra lausui käärmeelle 
Eedenissä: »Minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun 
siemenesi ja hänen siemenensä välille» (1 Moos. 3: 15), saa tana 
on tiennyt, ettei hän voi koskaan pi tää t ä m ä n maai lman 
asukkai ta täydellisesti vallassaan. Kun Aadam poikineen alkoi 
suori t taa Jumalan sää tämiä seremoniallisia uh re ja , jo tka 
kuvasivat tulevaa Lunas ta jaa , saatana käsit t i näiden olevan 
myös merkkinä m a a n ja taivaan välisestä yhteydestä. Seuran-
neiden pitkien vuosisatojen aikana hän on alati pyrkinyt 
häir i tsemään tä tä yhteyttä. Herkeämät tä hän on koet tanut 
esit tää Jumalaa väärässä valossa ja tulkita väär in Vapahta jaan 
viittaavia uhr imenoja . Ihmisperheen suuren enemmis tön suh-
teen hän onkin siinä onnis tunut . 

Samaan aikaan kun Jumala on halunnut opet taa ihmisille, 
et tä hänen omas ta rakkaudes taan on lähtöisin Lahja, joka 
sovittaa heidät hänen kanssaan, on ihmiskunnan päävihollinen 
pyrkinyt es i t tämään Juma lan sellaisena, joka naut t i i heidän 
tuhoutumises taan. Uhri t ja säädökset, jo tka taivas on tarkoit-
tanut i lmaisemaan taivaallista rakkaut ta , on tu rme l tu an tamaan 
syntisille väärää toivoa siitä, et tä he niillä voisivat lepyttää 
loukatun Jumalan vihan. Samalla saa tana on koet tanut 
ki ihottaa ja vahvistaa ihmisten alhaisia h imoja saadakseen 
kansanjoukot toistuvilla r ikkomuksi l laan lo i t tonemaan J u m a 
lasta yhä kauemmas , kunnes synti on saanut heidät toivotto-
mast i kahlituiksi. 

Kun Jumala antoi k i r jo i te tun sanansa heprealais ten profeet-
tain välityksellä, saa tana tutkisteli ahkeras t i Messiasta koskevia 
sanomia. Huolellisesti hän tarkkail i sanoja , jo tka päivänselvästi 
kuvailivat Kr is tuksen toimintaa ihmisten keskuudessa sekä 
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kärs ivänä uhr ina e t tä voi tokkaana kuninkaana. Vanhan testa-
ment in k i r jakäärö i s tä hän luki Lunas ta jas ta , joka oli »niinkuin 
kar i tsa , joka teuraaksi viedään»; »runneltu, ei enää ihmisen-
kaltainen, oli hänen muotonsa , hänen hahmonsa ei ollut ihmis-
lasten hahmo» (Jes. 53: 7; 52: 14). Ihmiskunnan luvat tu Vapah-
t a j a olisi ennus tuksen m u k a a n »ylenkatsottu, ihmisten hylkäämä, 
k ipu jen mies ja sa i rauden tuttava», jo ta ihmiset pitäisivät 
»Jumalan lyömänä ja vaivaamana»; m u t t a toisaalta sanott i in, 
mi tä hänen tuli t ehdä mahtaval la voimallaan: »Auttakoon hän 
kansan k u r j a t oikeuteen, pelas takoon köyhäin lapset ja muserta-
koon sor ta jan» (Jes. 53: 3,4; Ps. 72: 4). Nämä ennustukse t saivat 
saa tanan peloissaan vapisemaan, m u t t a silti hän pyrki, mikäli 
mahdoll is ta , t ekemään tyh jäks i H e r r a n armolliset a ikomukset 
kadote tun ihmissuvun lunastamiseksi . Hän päät t i sokaista 
ihmisten silmät siinä määr in kuin se vain olisi mahdoll is ta , 
niin etteivät he näkisi Messiasta koskevien ennus tus ten todel-
lista merki tystä . Näin hän halusi valmistaa t ietä Kris tuksen 
hylkäämiselle. 

Väli t tömästi vedenpaisumusta edeltävinä vuosisatoina saata-
nan oli onnis tunut saada koko maai lma kapinoimaan Jumalaa 
vastaan. Eikä edes vedenpaisumuksen opetuksia muis te l tu 
kauan. Taitavin vihjai luin sai saatana jälleen ihmislapset 
vähitellen avoimeen kapinaan. Taas hän näytt i pääsevän voitolle, 
m u t t a Jumala ei an tanu t suunni telmiensa langenneen ihmisen 
hyväksi näin raue ta tyhji in. Uskollisen Aabrahamin jälkeen-
tulevista oli Seemin sukuhaara säilyttävä H e r r a n hyvien 
a ikomusten tun temuksen hyödyksi tuleville sukupolville. Ajasta 
toiseen herätet täis i in Jumalan aset tamia sanansaa t ta j ia kiinnit-
t ämään huomiota uhr imenojen merki tykseen ja varsinkin 
Her ran lupaukseen Lunas ta jan tulemisesta, johon kaikki uhri-
j ä r j e s te lmän säädökset tähtäsivät . Näin estettäisiin luopumusta 
laa jenemasta maai lmanlaajuiseksi . 

Mut ta jumalall inen ta rkoi tus ei päässyt to teu tumaan kohtaa-
ma t t a ankaraa vastar intaa. Kaikin mahdoll is in tavoin to tuuden 
ja vanhurskauden vihollinen koett i saada Aabrahamin jälke-
läiset unoh tamaan ylevän ja pyhän ku t sumuksensa ja lankea-
m a a n väärien jumalien palvontaan. Ja usein hän oli tässä 
onnistumaisi l laan. Jo vuosisatoja ennen Kr is tuksen tuloa pimeys 
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peitti maan ja synkeys kansat . Saatana heitti ihmisten polulle 
helvetillisen va r jonsa es tämään heitä saamasta t ietoa Jumalas ta 
ja tulevasta maai lmas ta . Kuoleman va r jo peitti suuret ihmis-
joukot . Heidän a inoana toivonaan oli saada t ä m ä synkkyys 
hälvenemään, jo t ta Juma la pääsisi i lmestymään. 

Profeetallisin näkemyksin sai Daavid, Juma lan voitelema, 
edeltä todeta Kr is tuksen tu lemuksen olevan »niinkuin huomen-
hohde auringon nous tessa pi lvet tömänä aamuna» (2 Sam. 23: 4). 
Ja Hoosea todisti: »Hänen nousunsa on va rma kuin aamurusko» 
(Hoos. 6 :3 ) . Hil jaisest i ja lempeästi levittäytyy päivänvalo 
aamulla yli m a a n hälventäen pimeyden va r jon ja herä t täen 
maan eloon. Näin oli myös Vanhurskauden Aurinko nouseva, 
»parantuminen sen siipien alla» (Mal. 4 : 2 ) . Ja niille kansan-
joukoille, »jotka asuvat kuoleman var jon maassa , loistaa 

valkeus» (Jes. 9 : 1 ) . 

Profeet ta Jesa ja sai katsella halt ioissaan tä tä ihanaa vapau-
tus ta ja huudaht i : 

»Lapsi on meille syntynyt, 
poika on meille annet tu , 
jonka hartioilla on her raus , 
ja hänen n imensä on: 
Ihmeellinen neuvonanta ja , Väkevä Jumala , 
Iankaikkinen isä, Rauhanruht inas . 
Her raus on oleva suur i ja rauha loppumaton 
Daavidin valtaistuimella ja hänen val takunnal lansa; 
se perus te taan ja vahvistetaan 
tuomiolla ja vanhurskaudel la 
nyt ja iankaikkisesti . 
He r r an Sebaotin kiivaus on sen tekevä.» 

Jesa ja 9: 6, 7. 

Israelin his tor ian myöhempinä vuosisatoina ennen Lunas ta jan 
tuloa ymmärre t t i in yleisesti, e t tä myös seuraava ennus tus 
viittasi Messiaan tu lemukseen: »Liian vähäistä on sinulle, joka 
olet minun palvelijani, kohot taa ennalleen Jaakobin sukukunna t 
ja tuoda takaisin Israel in säilyneet: minä panen sinut pakanain 
valkeudeksi, et tä minul ta tulisi pelastus m a a n ääri in asti.» 
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»Herran kunnia ilmestyy», oli p rofee t ta ennustanut , »kaikki liha 
saa sen nähdä» (Jes. 49:6; 40 :5) . Tästä ihmisten valkeudesta 
todist i Johannes Kas t a j a myöhemmin niin rohkeast i ja julisti: 
»Minä olen huutavan ääni e rämaassa : 'Tehkää tie tasaiseksi 
Herral le ' , niinkuin profee t ta Esaias on sanonut» (Joh. 1: 23). 

Kristukselle annett i in profeetal l inen lupaus: »Näin sanoo 
Her ra , Israelin lunas ta ja , hänen Pyhänsä, syvästi halveksitulle, 
kansan inhoamalle, näin sanoo Her ra : Minä olen 
valmistanut sinut ja pannu t sinut kansoille liitoksi, kohotta-
m a a n ennalleen maan, j akamaan hävitetyt per intöosat , 
sanomaan vangituille: 'Käykää ulos!' ja p imeässä oleville: 
'Tulkaa esiin!' Ei heidän tule nälkä eikä jano, ei hiet ikon 
helle eikä aur inko satu heihin, sillä heidän a rmah ta j ansa 
johda t t aa heitä ja vie heidät vesilähteille» (Jes. 49: 7—10). 

Juudan kansan keskuudessa oli uskollisia sen pyhän suku-
haa ran jälkeläisiä, jo tka olivat säilyttäneet t iedon Jumalas ta , 
ja nämä vahvistivat uskoaan mietiskelemällä näitä ja mui ta 
samankal ta is ia raamatunkoht ia . He iloitsivat sanomat tomas t i 
lukiessaan hänestä , jonka H e r r a voitelisi »jul is tamaan ilosano-
m a a nöyrille» sekä »jul is tamaan Her ran otollista vuotta» 
(Jes. 61: 1 ,2) . Toisaalta su ru täytt i heidän mielensä, kun he 
ajat tel ivat niitä kärs imyksiä , joita hänen täytyisi kestää täyt-
täessään jumalal l is ta tarkoi tus ta . Nöyrin ja ha r ta in mielin he 
lukivat profeetall isesta k i r j akää rös tä sanat : 

»Kuka uskoo meidän saa rnamme, 
kenelle He r r an käsivarsi i lmoitetaan? 

Hän kasvoi H e r r a n edessä niinkuin vesa, 
niinkuin juur i kuivasta maas ta . 

Ei ollut hänellä var t ta eikä kauneut ta ; 
me nä imme hänet , 
mu t t a ei ollut hänellä muotoa , 
johon me ol is imme mielistyneet. 

Hän oli ylenkatsot tu, ihmisten hylkäämä, 
k ipu jen mies ja sa i rauden tut tava, 

jota näkemäs tä kaikki kasvonsa peittivät, 
halveksittu, jo ta emme minäkään pi täneet . 
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Mutta totisesti , meidän sa i rau temme hän kantoi , 
meidän k ipumme hän sälytti päällensä. 

Me p id imme hän tä rangais tuna, 
Jumalan lyömänä ja vaivaamana. 

Mutta hän on haavoi te t tu meidän r ikkomus temme tähden, 
runnel tu meidän pahain tekojemme tähden. 

Rangaistus oli hänen päällänsä, et tä meillä r auha olisi, 
ja hänen haavainsa kaut ta me olemme para tu t . 

Me vaelsimme kaikki eksyksissä niinkuin lampaat , 
kukin meistä poikkesi omalle tielleen. 

Mutta Her ra heit t i hänen päällensä 
kaikkien meidän syntivelkamme. 

Hän tä piinatti in, ja hän alistui siihen 
eikä suutansa avannut ; 

niinkuin kar i tsa , joka teuraaksi viedään, 
niinkuin l ammas , joka on ääneti ker i ts i jä insä edessä, 
niin ei hän suu tansa avannut. 

Ahdistet tuna ja tuomi t tuna hänet otetti in pois, 
mu t t a kuka hänen polvikunnastaan sitä a ja t te l i? 

Sillä hänet t emmat t i in pois elävien maas ta ; 
minun kansani r ikkomuksen tähden kohtas i rangais tus 

häntä . 

Hänelle annet t i in hau ta jumala t tomain joukossa; 
mu t t a r ikkaan tykö hän tuli kuol tuansa, 

sillä hän ei ollut vääryyttä tehnyt 
eikä petosta ollut hänen suussansa.» 

Jesa ja 53: 1—9. 

Her ra itse julisti Vapah ta j an kärs imyksestä S a k a r j a n välityk-
sellä: »Heräjä, miekka, minun paimentani vas taan ja minun 
lähintä miestäni vastaan» (Sak. 13: 7). Syntisen ihmisen sijai-
sena ja t akaa jana Kr i s tuksen oli kärsi t tävä jumalal l isen oikeu-
den mukaisesti . Hänen oli ymmärre t tävä , mi tä oikeus merkits i . 
Hänen oli t iedettävä, mi tä syntiselle merki t see seisominen 
Jumalan edessä i lman väl i t täjää. 

Psalmistan ju l i s tamana Lunas ta ja oli ennus tanu t i tsestään: 
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»Häväistys on särkenyt minun sydämeni, 
minä olen käynyt heikoksi; 

Minä odotin sääliä, m u t t a en saanut , 
ja lohdut ta j ia , m u t t a en löytänyt. 

Koiruohoa he antoivat minun syödäkseni 
ja juott ivat minulle janooni hapanviiniä.» 

Psalmi 69: 21,22. 

Ja osakseen tulevasta kohtelus ta hän ennust i : »Koirat minua 
piir i t tävät , pahain parvi saar taa minut , minun käteni ja jalkani, 
ni inkuin ja lopeurat . Minä voin lukea kaikki luuni; he katselevat 
minua ilkkuen; he jakavat keskenänsä minun vaatteeni ja 
hei t tävät minun puvustani arpaa» (Ps.22: 17—19). 

Vaikka nämä surulliset kuvaukset Luvatusta ker tovat hänen 
ka tkeras ta kärs imykses tään ja ju lmas ta kuolemastaan, niihin 
liittyy myös runsa i ta lupauksia. Sillä joskin »Herra näki hyväksi 
runnel la häntä , lyödä hänet sairaudella» ja panna »hänen 
sielunsa vikauhriksi», hän samassa yhteydessä julisti: 

»Hän saa nähdä jälkeläisiä ja elää kauan, 
ja He r r an tah to to teu tuu hänen kaut tansa . 
Sielunsa vaivan tähden hän saa nähdä sen ja tulee ravituksi . 

Tuntemuksensa kau t ta hän, minun vanhurskas palvelijani, 
vanhurskau t taa monet , 

sälyttäen päällensä heidän pahat tekonsa. 
Sentähden minä jaan hänelle osan suur ten joukossa, 
ja väkevien kanssa hän saalista jakaa; 

sillä hän antoi sielunsa alttiiksi kuolemaan, 
ja hänet luetti in pahantek i jä in joukkoon, 
hän kantoi monien synnit, 
ja hän rukoili pahanteki jä in puolesta.» 

Jesa ja 53: 10—12. 

Rakkaus syntisiä kohtaan sai Kr is tuksen m a k s a m a a n lunas-
tushinnan. »Hän näki, ettei ollut yhtäkään miestä, ja hän 
ihmetteli , ettei kukaan as tunut väliin»; kukaan ei kyennyt 
lunas tamaan ihmisiä vihollisen vallasta. »Silloin hänen oma 
käsivar tensa aut toi häntä , ja hänen vanhurskautensa häntä 
tuki» (Jes. 59: 16). 
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»Katso, minun palvelijani, jota minä tuen, 
minun valit tuni, johon minun sieluni mielistyi. 
Minä olen pannu t Henkeni häneen, 
hän levittää kansakunt i in oikeuden.» 

Jesa ja 42: 1. 

Hänen e lämäänsä ei saanut sekoit tua mi tään i tsetehostusta. 
Jumalan Pojalle tuli olla vierasta kaikki se kunnia , jo ta asema, 
r ikkaus ja kyvyt saavat osakseen maai lmassa. Messias ei saanut 
käyttää mi tään ni is tä keinoista, joilla ihmiset tekevät toisia 
alaisikseen tai hankkivat kunniaa. Seuraavat sanat ennustavat 
hänen äär immäises tä kiel täymyksestään: 

»Ei hän huuda eikä korota ääntään, 

ei anna sen kuulua kaduilla. 
Sär je t tyä ruokoa hän ei muser ra , 
ja suitsevaista kynt t i länsydäntä hän ei sammuta .» 

Jakeet 2, 3. 

Vapahta ja tulisi käyt täytymään ihmisten keskuudessa aivan 
toisin kuin sen a j a n opet ta ja t . Hän ei koskaan antautuis i 
mihinkään äänekkäisi in sanakiistoihin, ei har jo i t ta i s i jumalan-
palvelustaan huomiota herät täväst i eikä tavoittelisi mi tenkään 
erityistä suosiota. Messiaan elämä olisi kä tke t tynä Jumalassa , 
ja Jumala ilmenisi Poikansa luonteessa. Vailla t ietoa Jumalas ta 
ihmiskunta olisi ikuisesti kadotet tu . I lman jumalal l is ta apua 
ihmiset vaipuisivat vain yhä alemmaksi . Heidän oli saatava 
elämää ja voimaa hänel tä , joka loi maai lman. Ihmis ten tarpei ta 
ei voitu tyydyttää millään muulla tavoin. 

Messiaasta ennuste t t i in edelleen: »Hän itse ei s a m m u eikä 
mur ru , kunnes on saa t tanut oikeuden m a a n päälle, ja meren-
saaret odottavat hänen opetustansa.» Jumalan Poika aikoi 
»tehdä lain suureksi ja ihanaksi» ( jakeet 4 ,21) . H ä n ei vähen-
täisi sen tä rkeyt tä eikä sen vaat imusten s i tovuut ta vaan 
korottaisi sen merki tys tä . Samalla hän vapaut ta is i nuo jumalal-
liset säädökset ihmis ten rasi t tavista ja kir is tävistä tulkinnoista, 
joista monet masentuivat pyrkiessään palvelemaan Jumalaa 
hyväksyttävästi . 

Vapah ta jan tehtäväs tä Her r an sana kuului : »Minä, Herra , 
olen vanhurskaudessa ku t sunu t sinut, olen t a r t t unu t s inun 
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käteesi, varjel lut sinut ja pannu t sinut kansoille liitoksi, paka-
noille valkeudeksi, avaamaan sokeat silmät, pääs t ämään sidotut 
vankeudesta , pimeydessä istuvat vankihuoneesta. Minä, Her ra , 
se on minun nimeni, minä en anna kunniaani toiselle enkä 
ylistystäni epäjumali l le . Katso, entiset ovat toteen käyneet, ja 
uusia minä ilmoitan; ennenkuin ne puhkeavat taimelle, annan 
minä teidän ne kuulla» ( jakeet 6—9). 

Luvatun Siemenen välityksellä oli Israelin Jumala vapaut tava 
Siionin. »lisäin kannos ta puhkeaa virpi, ja vesa versoo hänen 
juuris tansa.» »Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää po j an 
ja antaa hänelle n imen Immanue l . Voita ja h u n a j a a hän syö 
siinä iässä, jolloin hän oppii hylkäämään pahan ja val i tsemaan 
hyvän» (Jes. 11:1; 7: 14,15). 

»Ja hänen pääl länsä lepää Her ran henki, viisauden ja ymmär-
ryksen henki, neuvon ja voiman henki, t iedon ja H e r r a n pelon 
henki. Hän ha la jaa H e r r a n pelkoa; ei hän tuomitse s i lmän 
näöltä eikä jaa oikeut ta korvan kuulolta, vaan tuomitsee 
vaivaiset vanhurskaas t i ja jakaa oikein oikeut ta maan nöyrille; 
suunsa sauvalla hän lyö maata , su rmaa jumala t tomat huul tensa 
henkäyksellä. Vanhurskaus on hänen kupei t tensa vyö ja to tuus 
hänen lanteit tensa side. — — Sinä päivänä pakana t etsivät 
l isäin juur ta , joka on kansojen l ippuna, ja hänen asumuksensa 
on oleva kunnia ta täynnä» (Jes. 11: 2—5,10). 

»Katso, mies nimeltä Vesa! Her r an temppel in hän on 
rakentava, ja va l tasuuruut ta hän on kantava, ja hän on istuva 
ja hallitseva valtaistuimellansa; hän on oleva pappi valtaistui-
mellansa» (Sak. 6: 12,13). 

Silloin avattaisiin lähde »syntiä ja saas ta isuut ta vastaan» 
(Sak. 13: 1), ja ihmislapset kuulisivat s iunatun kutsun: 

»Kuulkaa, kaikki janoavaiset , tulkaa veden ääreen. 
Tekin, joilla ei ole rahaa , tulkaa, os takaa ja syökää; 

tulkaa, os takaa i lman raha t ta , 
i lman h innat ta viiniä ja mai toa. 

Miksi annat te rahan siitä, mikä ei ole leipää, 
ja työnne ansion siitä, mikä ei ravitse? 

Kuulkaa minua, niin saa t te syödä hyvää, 
ja teidän sielunne virvoit tuu l ihavuuden ääressä. 

Mies kameleineen 
muinaisen Kaades-
Barnean alueella. 
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Kallistakaa korvanne ja tulkaa minun tyköni; 
kulkaa, niin teidän sielunne saa elää. 

Ja minä teen te idän kanssanne iankaikkisen liiton, 
annan lu ja t Daavidin armot.» 

Jesa ja 55: 1—3. 

Israelille luvattiin: »Katso, hänet minä asetin kansoille 
todistajaksi , kanso jen ruht inaaksi ja käski jäksi . Katso, sinä olet 
kutsuva pakanoi ta , joita sinä et tunne, ja pakana t , jo tka eivät 
sinua tunne, r ientävät s inun tykösi Her ran , s inun Jumalasi , 
tähden, Israelin Pyhän tähden, sillä hän k i rkas taa sinut» 
( jakeet 4, 5). 

»Minä olen an tanu t vanhurskauteni lähestyä, se ei ole 
kaukana; ei viivy pelastus, jonka minä tuon. Minä annan 
Siionissa pelastuksen, annan kirkkauteni Israelille» (Jes. 46: 13). 

Sanoin ja teoin oli Messias maisen to imintansa a ikana ilmai-
seva ihmiskunnalle I sän Jumalan kirkkauden. Hänen elämänsä 
jokaisen teon, jokaisen puhu tun sanan ja suor i te tun ihmeen 
tuli ker toa langenneelle ihmiskunnalle Juma lan ääre t tömäs tä 
rakkaudesta . 

»Nouse korkeal le vuorelle, 
Siion, sinä i losanoman tuoja; 

korota voimakkaast i äänesi, 
Jerusalem, sinä i losanoman tuoja . 

Korota , älä pelkää, 
sano Juudan kaupungeille: 'Katso, te idän Jumalanne! ' 

Katso, Her ra , H e r r a tulee voimallisena, 
hänen käsivar tensa vallitsee. 
Katso, hänen pa lkkansa on hänen mukanansa , 
hänen työnsä ansio käy hänen edellänsä. 

Niinkuin pa imen hän kaitsee laumaansa, 
kokoaa kar i t sa t käsivarrel lensa 
ja kantaa ni i tä sylissään, 
johdattelee imettäviä lampaita.» 

Jesa ja 40: 9—11. 

»Sinä päivänä kuuro t kuulevat k i r j an sanat , 
ja sokeiden si lmät näkevät 
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vapaina synkeästä pimeydestä . 
Nöyrät saavat yhä uu t t a iloa Herrassa , 
ja ihmisistä köyhimmätk in r iemuitsevat Israelin 

Pyhästä. 
Ja hengessään eksyväiset käsi t tävät ymmärryksen , 
ja napisevaiset ot tavat oppia.» 

Jesa ja 29: 18,19, 24. 

Tällä tavoin, pa t r i a rkko jen ja profeet ta in välityksellä sekä 
ver tauksin ja kuvauksin, Jumala puhui maailmalle hänestä , 
joka tulisi vapau t t amaan sen synnistä. Monet innoitetut ennus-
tukset viittasivat »kaikkien pakanakanso jen Toivon» tulemiseen 
(Hagg. 2 :7 , engl. käänn. ) . Sekä hänen synnyinpaikkansa e t tä 
i lmestymisensä t a rkka aika ilmoitettiin yksityiskohtaisesti . 

Daavidin Po jan täytyi syntyä Daavidin kaupungissa. Beetle-
hemistä , sanoi profeet ta , »tulee se, joka on oleva hall i tsi ja 
Israelissa, jonka a lkuperä on muinaisuudesta , iankaikkisista 
ajois ta» (Miika 5: 2). 

»Ja sinä Beetlehem, sinä Juudan seutu, 
et suinkaan ole vähäisin Juudan ruht inas ten joukossa, 
sillä sinusta on lähtevä halli tsi ja, 
joka kaitsee minun kansaani Israelia.» 

Matt . 2: 6. 

Enkeli Gabriel i lmoitti Danielille Vapah ta jan ens immäisen 
tu lemuksen sekä eräi tä hänen elämäntyönsä pää tapah tumia . 
»Sei tsemänkymmentä viikkoa», enkeli sanoi, »on säädetty sinun 
kansallesi ja pyhälle kaupungillesi; silloin luopumus päättyy, ja 
synti sinetillä lukitaan, ja paha t teot sovitetaan, ja iankaikkinen 
vanhurskaus tuodaan, ja näky ja profee t ta sinetillä vahviste-
taan, ja kaikkeinpyhin voidellaan» (Dan. 9 :24) . Ennus tuks issa 
päivä vastaa vuot ta (ks. 4 Moos. 14: 34; Hes. 4: 6). Nämä seitse-
mänkymmentä viikkoa eli ne l jäsa taayhdeksänkymmentä päivää 
kuvaavat ne l jääsa taayhdeksääkymmentä vuotta . Tämän aika-
jakson lähtökohta i lmoitetaan: »Ja tiedä ja käsi tä: siitä a jas ta , 
jolloin tuli se sana, e t tä Jerusa lem on jälleen rakennet tava, 
voideltuun, ruht inaaseen, asti, on kuluva sei tsemän vuosi-
viikkoa; ja kuus ikymmentäkaks i vuosiviikkoa» (Dan. 9 :25) , 
yhteensä kuus ikymmentäyhdeksän vuosiviikkoa eli neljäsataa-
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»SEITSEMÄNKYMMENTÄ VIIKKOA ON SÄÄDETTY SINUN KANSALLESI» ^ 
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Danielin kirjan 9. luvussa esitettyä aikaennustusta kuvaava kaavio. Vapah-
tajan ensimmäinen tulemus täytti tämän profetian täsmällisesti. 

kahdeksankymmentäkolme vuotta. Käsky Jerusa lemin jälleen-
rakentamisesta , j onka lopullisesti antoi Ar takserkses Longi-
manus , tuli voimaan syksyllä vuonna 457 eKr. (ks. Es ra 6: 14; 
7: 1,9) . Tästä laskien ulot tuvat ne l jäsa taakahdeksankymmentä-
kolme vuotta syksyyn vuonna 27 jKr . Ennus tuksen mukaan 
tämä a j an j akso ulottuisi voideltuun, Messiaaseen. Vuonna 
27 jKr . Jeesus sai kas teensa yhteydessä Pyhän Hengen voitelun 
ja aloitti to imintansa pian sen jälkeen. Silloin julistett i in 
sanomaa: »Aika on täyttynyt» (Mark. 1: 15). 

Sitten enkeli ja tkoi : »Ja hän tekee liiton raskaaks i [eli 
vahvistaa sen] monille yhden vuosiviikon ajaksi» eli seitsemäksi 
vuodeksi. Sei tsemän vuoden aikana Vapah ta j an toiminnan 
alusta lukien tuli evankeliumia saarnata erityisesti juutalaisille. 
Kolmen ja puolen vuoden a j an sitä saarnasi itse Kr is tus ja 
sen jälkeen hänen apostolinsa. »Ja puoleksi vuosiviikoksi 
[ 'keskellä viikkoa', engl. käänn.] hän lakkaut taa t eurasuhr in 

484 [699] 



Vapahtajan tulemus 

ja ruokauhr in» (Dan. 9 :27) . Keväällä vuonna 31 jKr . uhra t t i in 
Golgatalla Kris tus , todellinen Uhri. Silloin repesi temppel in 
esir ippu kahtia sen merkiksi , et tä uhripalvelus oli menet tänyt 
pyhyytensä ja merki tyksensä. Maanpääll isen »teurasuhrin ja 
ruokauhr in» lakkaut tamisen aika oli tullut. 

Tuo viikko — sei tsemän vuot ta — päät tyi vuonna 34 jKr . 
Silloin juutalaiset ilmaisivat lopullisesti hyl jänneensä evanke-
l iumin kivit tämällä Stefanuksen. Vainottuina ha jaan tunee t 
opetuslapset »vaelsivat paikas ta toiseen ja julistivat evanke-
l iumin sanaa» (Ap.t. 8: 4), ja vähän myöhemmin heidän vainoo-
jas taan Saulista tuli kääntymyksensä jälkeen Paavali, pakanain 
apostoli. 

Monet Vapah ta jan tulon ennustukset muut t iva t heprealais ten 
elämänasenteen pelkäksi odotteluksi . Monet kuolivat uskossa , 
saavut tamat ta kui tenkaan sitä, mikä oli luvattu. Mutta nähtyään 
sen kaukaa he uskoivat ja tunnust ivat olevansa vieraita ja 
muukalais ia m a a n päällä. Eenokin päivistä asti olivat patr iark-
kojen ja profeet ta in to i s tamat lupaukset ylläpitäneet toivoa 
hänen i lmestymisestään. 

Aluksi ei Jumala ollut i lmaissut hänen ens immäisen tulemi-
sensa t a rkkaa aikaa, ja silloinkaan, kun Danielin profe t ia antoi 
siitä tiedon, eivät kaikki osanneet tulki ta sanomaa oikein. 

Vuosisatain kuluessa profee t ta in jul is tukset lopulta lakkasi-
vat. Israel joutui ankaran sor ron alaiseksi. Vieraantuessaan 
Jumalas ta juutalaiset heikentyivät uskossaan eivätkä jaksaneet 
toivoa itselleen valoisaa tulevaisuutta . Monet eivät enää ymmär-
täneet profee t to jen sanoja , ja nekin joiden olisi pi tänyt säilyttää 
uskonsa lu jana, olivat valmiit huudah tamaan : »Aika venyy 
pitkälle, ja tyh jään raukeavat kaikki näyt» (Hes. 12: 22). Mut ta 
taivaan neuvosto oli pää t tänyt Kris tuksen tulemisen hetken, 
ja »kun aika oli täytetty, lähett i Jumala Poikansa lunasta-
m a a n lain alaiset, et tä me pääs is imme lapsen asemaan» (Gal. 
4: 4 ,5 ) . 

Ihmiskunnal le oli annet tava opetukset sen omalla kielellä. 
Liiton Sanansaa t t a j an oli puhut tava. Hänen äänensä täytyi 
kuulua hänen omassa temppelissään. Hänen, to tuuden alku-
lähteen, oli erote t tava to tuus ihmis lausuntojen akanoista , jo tka 
olivat tehneet sen tehot tomaksi . Jumalan hall i tuksen ja pelastus-
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suunni te lman per iaat tee t oli selvästi määr i te l tävä. Vanhan 
tes tamentin opetukset oli esitettävä ihmisille täysimääräis inä. 

Kun Vapahta ja si t ten lopulta »tuli ihmisten kaltaiseksi» 
(Fil. 2: 7) ja aloitti a r m o n palvelustoimintansa, saa tana saattoi 
vain pistää hän tä kantapäähän , kun taas Kr i s tus jokaisella 
nöyrtymyksen ja kärs imyksen teollaan polki r ikki vas tus ta jansa 
päätä . Synnitön ot t i kärsiäkseen kaiken synnin a iheut taman 
tuskan, mu t t a kestämäl lä kaiken syntisten tahol ta koh taamansa 
vastustuksen Kr i s tus maksoi ihmisen syntivelkaa ja katkoi 
ihmiskunnan pi tkäaikaisen o r juuden kahleita. Jokainen tuskan 
vihlaisu, jokainen loukkaus edisti ihmissuvun vapautumis ta . 

Jos saatana olisi saanut Kris tuksen t a ipumaan yhteenkään 
kiusaukseen tai t a h r a a m a a n täydellisen puh tau tensa yhdellä-
kään teolla tai edes ajatuksel la , olisi tuo pimeyden ruht inas 
voit tanut ihmisen Takaa j an ja saanut koko ihmisperheen 
valtaansa. Mutta vaikka saatana saattoi ahdis taa , hän ei 
pystynyt saas tu t tamaan . Hän saattoi a iheut taa tuskaa mut t a ei 
tahraantumis ta . Hänen vaikutuksestaan Kr is tuksen elämä oli 
pelkkää taistelua ja koet te lemusta , mu t t a silti hän jokaisella 
hyökkäyksellään heikensi o te t taan ihmiskunnas ta . 

Kiusausten erämaassa , Getsemanen puu ta rhas sa ja ristillä 
Vapah ta j amme kävi kaksintais telua pimeyden ruh t inaan kanssa. 
Hänen haavoistaan tuli ihmissuvun puolesta käydyn taistelun 
voi tonmerkkejä . K u n Kr is tus riippui tuskissaan ristillä pahojen 
henkien r iemuitessa ja ilkeiden ihmisten solvatessa, silloin 
saatana todella pist i hän tä kantapäähän. Mut ta juur i tuolla 
teollaan Kr is tus polki r ikki käärmeen pään. Kuolemallaan hän 
kukist i »sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on: perkeleen» 
(Hebr . 2: 14). T ä m ä teko ratkaisi pääkapinall isen kohtalon ja 
vahvisti iäksi pe las tussuunni te lman. Kuolemallaan hän sai 
voiton kuoleman vallasta, ja nousemalla kuolleista hän avasi 
haudan port i t kaikille seuraaji l leen. Tuossa viimeisessä suuressa 
taistelussa näemme toteutuneena ennustuksen: »Se on polkeva 
rikki sinun pääsi , ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän» 
(1 Moos. 3: 15). 

»Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä 
käynyt ilmi, mi tä meis tä tulee. Me t iedämme tu levamme hänen 
kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me s a a m m e nähdä hänet 
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sellaisena, kuin hän on» (1 Joh. 3: 2). Lunas t a j amme on avannut 
tien, jo t ta syntisin, puutteenalaisin, lannistetuin ja halveksituin-
kin voisi pääs tä I sän luo. 

»Herra, sinä olet minun Jumalani ; 
minä kunnioi tan sinua, 
kii tän sinun nimeäsi, 
sillä sinä olet tehnyt ihmeitä, 
s inun aivoituksesi kaukaisi l ta päiviltä 
ovat todet ja vakaat.» 

Jesa ja 25: 1. 
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60. 

»ISRAELIN HEIMO» 

Julistaessaan iankaikkisen evankeliumin to tuuks ia kaikille 
kansanheimoille, sukukunnil le , kielille ja kansoille Jumalan 
nykyinen maanpääl l inen seurakunta täyt tää muina is ta ennus-
tusta : »Israel kukki i ja kukoistaa ja täyt tää maanpi i r in 
hedelmällänsä» (Jes. 27 :6) . Yhteistyössä taivaallisten olentojen 
kanssa Jeesuksen seu raa j a t valtaavat r ipeästi maapal lon hoita-
mat tomia alueita ja saavat vaivannäkönsä palkaksi viljalti 
kallista sielusatoa. Nykyään kenties enemmän kuin koskaan 
ennen tuot taa pyhit tyneen seurakunnan suor i t t ama Raamatun 
to tuuden levit täminen ihmislapsille samoja siunauksia, joista 
vuosisatoja sit ten annet t i in lupaus Aabrahamil le ja koko 
Israelille, Jumalan maanpäälliselle seurakunnal le kaikkina 
aikoina: »Niin minä — — siunaan sinut, — — ja sinä olet 
tuleva siunaukseksi» (1 Moos. 12: 2). 

Tämän s iunauksen lupauksen olisi pi tänyt täyt tyä laajal t i 
niinä vuosisatoina, jo tka seurasivat Israel in pa luuta pakko-
siir tolaisuutensa mais ta . Jumalan tarkoi tus oli, e t tä koko m a a 
olisi ollut valmiina Kr is tuksen ensimmäiselle tulolle, samoin 
kuin nykyään valmis te taan tietä hänen toiselle tulemiselleen. 
Nöyryyttävien pakolaisvuosien lopulla Juma la a rmossaan 
vakuut t i kansalleen Israelille profeet ta S a k a r j a n välityksellä: 
»Minä käännyn jälleen Siionin puoleen ja tulen asumaan 
Jerusalemin keskelle, ja Jerusalemia ku t su taan Uskolliseksi 
Kaupungiksi ja H e r r a n Sebaotin vuorta Pyhäksi Vuoreksi.» 
Ja kansas taan hän sanoi: »Katso, — — minä olen heidän 
Jumalansa , uskoll inen ja vanhurskas» (Sak. 8: 3, 7, 8). 
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\ Nämä lupaukset annet t i in kuuliaisuuden ehdolla. Israelilaiset 
eivät saaneet tois taa niitä syntejä, joita he harras t iva t ennen 
pakkosi i r tolaisuuteen joutumis taan . »Tuomitkaa oikea tuomio», 
kehott i H e r r a jä l leenrakennustyöhön osallistuvia, »tehkää 
laupeus ja olkaa armahtavaise t kukin veljellenne, leskeä, orpoa, 
muukala is ta ja k u r j a a älkää sortako, älkääkä miet t ikö mieles-
sänne pahaa, kukin veljeänsä vastaan. — — Puhukaa tot ta 
toinen toisellenne. Tuomi tkaa por te issanne oikein, tuomi tkaa 
rauhan tuomio» (Sak. 7: 9,10; 8: 16). 

Niille jo tka soveltaisivat käytäntöön näi tä vanhurskauden 
periaat tei ta , luvattiin runsa i ta ajallisia ja hengellisiä s iunauksia. 
»Sillä r auhan kylvö kylvetään», julisti Her ra , »viiniköynnös 
an taa hedelmänsä, m a a an taa satonsa, taivas antaa kasteensa, 
ja t ämän kansan jäännöksel le minä annan per intöosaksi kaiken 
t ämän . Ja niinkuin te olette olleet k i rouksena pakanakansain 
seassa, te Juudan heimo ja Israelin heimo, niin te, kun minä 
teidät vapahdan, tulet te o lemaan siunauksena» (Sak. 8: 12,13). 

Babylonian vankeus vaikut t i voimakkaast i israelilaisten 
vapautumiseen epä jumalankuvien palvonnasta. Pa luunsa jälkeen 
he kiinnittivät eri tyistä huomiota uskonnoll iseen opetukseen ja 
sen tutkimiseen, mi tä lain k i r jassa ja profeetoissa oli kirjoi-
te t tuna oikean Jumalan palvelemisesta. Saa tuaan temppel in 
jälleen rakennetuks i he saattoivat suor i t taa siellä kaikkia 
pyhäkköpalvelukseen kuuluvia menoja . Serubbaabel in , E s r a n 
ja Nehemian johdolla he toistuvasti si toutuivat nouda t t amaan 
kaikkia Her ran käsky jä ja säädöksiä. Seuranneena hyvinvoinnin 
kautena he saivat kyllin todistei ta siitä, et tä Jumala oli valmis 
hyväksymään ja an t amaan anteeksi. Mut ta kota lokkaan lyhyt-
näköisesti he kui tenkin poikkesivat moneen ker taan kohtalonsa 
loistavalta tulevaisuuden tieltä ja pidätt ivät itsellään i tsekkääst i 
sen, mikä olisi levittänyt pa rannus ta ja hengellistä elämää 
monille kansoille. 

Tämä jumalall isen tarkoi tuksen täy t tämät tä jä t täminen oli 
hyvin ilmeistä Malakian aikana. Tämä Her ran sanansaa t t a ja 
nuhteli ankaras t i niistä väärinkäytöksistä , jo tka riistivät 
Israeli l ta sen ajal l isen hyvinvoinnin ja hengellisen voiman. 
Näissä nuhteissaan profee t ta ei säästänyt pappe ja enempää 
kuin kansaakaan. »Herran sana Israelille» Malakian ju l i s tamana 
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varoitt i unoh tamas ta menneisyyden opetuksia sekä kehott i 
p i tämään uskollisesti sen liiton, jonka Her ra oli tehnyt Israelin 
heimon kanssa. He saisivat Jumalan s iunauksen vain katumal la 
koko sydämestään. »Ja nyt», pyysi profee t ta har taas t i , »lepyt-
täkää Jumalaa, e t tä hän mei tä armahtais i» (Mal. 1: 1 ,9) . 

Mikään Israelin väliaikainen epäonnis tuminen ei kui tenkaan 
saisi ihmiskunnan lunastamiseksi laadit tua a ikakausien suunni-
telmaa raukeamaan tyhji in. Profeetan kuul i ja t eivät ehkä ottaisi 
vaaria jul is tetusta sanomasta , mut ta H e r r a n suunni te lmat 
etenisivät silti ja tkuvas t i kohti täydellistä to teu tumis taan . »Sillä 
auringon noususta h a m a a n sen laskuun», sanoi Her ra sanan-
saa t ta jansa ju l i s tamana, »on minun nimeni oleva suur i pakanain 
seassa, ja joka paikassa uhra taan ja tuodaan minun nimeni 
kunniaksi puhdas ruokauhr i . Sillä minun nimeni on oleva 
suuri pakanain seassa» (Mal. 1: 11). 

Jumala oli tehnyt Leevin poikien kanssa liiton, joka »oli 
e lämä ja rauha» ja olisi tuonut s anomat toman runsai ta 
siunauksia siinä pysyville. Tämän liiton H e r r a t a r jou tu i nyt 
uus imaan niiden kanssa, jo tka ke r ran olivat olleet hengellisiä 
joh ta j ia mu t t a jo tka r ikkomustensa takia olivat tulleet »halpana 
pidetyiksi ja alhaisiksi kaiken kansan edessä» (Mal. 2: 5 ,9) . 

Pahanteki jöi tä varoi tet t i in vakavasti tulevasta tuomiosta ja 
siitä, et tä Her ra tulisi nopeasti t uhoamaan jokaisen synnin-
teki jän. Ketään ei kui tenkaan jätet ty vaille toivoa. Tuomion 
ennustustensa yhteydessä Malakia kutsui ka tumat tomia teke-
mään rauhan Juma lan kanssa. »Kääntykää minun tyköni», 
kehott i Herra , »niin minä käännyn teidän tykönne» (Mal. 3: 7). 

Näyttää siltä ku in jokaisen täytyisi vas ta ta tuollaiseen 
kutsuun. Taivaan Juma la kehot taa harhailevia lapsiaan palaa-
maan luokseen, jo t t a n ä m ä voisivat jälleen yhteistyössä hänen 
kanssaan edistää hänen työtään maan päällä. H e r r a n käsi on 
o jennet tuna t a r t t u m a a n Israelin käteen ja au t t amaan sen 
jäseniä kiel täymyksen ja uhrautuvaisuuden kaidalle polulle sekä 
saamaan häneltä osuutensa Jumalan lasten per innöstä . Suostu-
vatko he hänen har taaseen pyyntöönsä? Ta juava tko he t ämän 
ainoaksi toivokseen? 

Miten surull ista onkaan lukea, kuinka Malakian a j a n israeli-
laiset epäröivät al is taa ylpeää mieltään auliiseen ja rakas tavaan 

490 [705—707] 



»Israelin heimo» 

kuuliaisuuteen sekä sydämelliseen yhteistoimintaan! Heidän 
vastauksensa on pelkkää i tsensä puolustelua: »Missä asiassa 
meidän on käännyttävä?» 

H e r r a i lmoit taa kansalleen yhden heidän erityisistä synneis-
tään. »Riistääkö ihminen Jumalal ta?» hän kysyy. »Te kui tenkin 
r i is tät te minulta.» Olemat ta vieläkään vakuut tunei ta synnistään 
nuo to t te lemat tomat kysyvät: »Missä asiassa me sinulta riis-
tämme?» 

Her ran vastaus on nyt todella täsmäll inen: »Kymmenyksissä 
ja antimissa. Te olette kirouksella kirotut , kun te, koko kansa, 
r i is tät te minul ta . Tuokaa täydet kymmenykset varastohuonee-
seen, et tä minun huoneessani olisi ravintoa, ja siten koetelkaa 
minua, sanoo H e r r a Sebaot: totisesti minä avaan teille taivaan 
akkuna t ja vuodatan teille s iunausta ylenpalttisesti . Ja minä 
karkoi tan nuhtelullani teiltä syöjäsi rkat tu rmelemas ta teidän 
maanne hedelmää, eikä teidän viiniköynnöksenne kedolla ole 
hedelmätön, sanoo H e r r a Sebaot. Ja teidän onneanne kii t tävät 
kaikki pakanat , sillä te tulet te olemaan ihastel tu maa , sanoo 
H e r r a Sebaot» ( jakeet 7—12). 

Jumala siunaa ihmisten työn, jo t ta he voivat pa laut taa hänelle 
hänen osuutensa. H ä n an taa heille auringonpaisteen ja sateen, 
saat taa kasvill isuuden kukois tamaan ja an taa terveyttä ja 
kykyä varain hankin taan . Jokainen s iunaus lähtee hänen 
antel iaasta kädestään, ja hän toivoo ihmisten osoit tavan kiitol-
l isuut taan palaut tamal la hänelle osan kymmenyksinä ja lahjoina 
— kii tosuhreina, vapaaehtois ina uhreina ja syntiuhreina. Heidän 
tulee pyhit tää varansa hänen palvelukseensa, jot tei hänen viini-
t a rhansa jäisi ho i t amat tomana autioksi. Heidän tulee tutkistella, 
mi tä Her ra tekisi heidän asemassaan. Kaikki vaikeat asiat 
heidän tulee esi t tää hänelle rukouksessa . Ja heidän tulee 
osoit taa epäi tsekästä mielenkiintoa hänen työnsä edistämiseen 
kaikkialla maai lmassa . 

Vanhan tes tament in viimeisen profee tan Malakian sanomien 
kaltaisesta jul is tuksesta sekä pakanaviholl isten ja tkuvas ta 
painostukses ta israelilaiset lopulta oppivat ymmär t ämään , e t tä 
todellinen menestys edellyttää Jumalan lain noudat tamis ta . 
Mut ta kansassa oli monia , joiden kuuliaisuus ei ollut uskon 
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ja rakkauden he rä t t ämää . Heidän vaikut t imensa olivat itsek-
käät . Ulkonaisella palveluksellaan he tavoittelivat kansall ista 
suuruut ta . Valittu kansa ei levittänyt valoa maa i lmaan vaan 
sulkeutui erilleen maai lmas ta , jottei tulisi vietellyksi pa lvomaan 
epäjumal ia . Kun Jumala oli kieltänyt kansaansa käymästä 
avioliittoon pakanoiden kanssa ja yhtymästä ympäri l lä olevien 
kansojen pakanall isi in menoihin, israelilaiset väänsivät nämä 
ra jo i tukset niin kieroon, e t tä he pystyttivät e ro t tavan muur in 
itsensä ja kaikkien muiden kansojen välille. Näin he estivät 
kanso ja saamasta juur i niitä siunauksia, jo i ta Jumala oli 
val tuut tanut Israel in levi t tämään maailmalle. 

Samalla juutalaiset erot t ivat synneillään i tsensä myös Juma-
lasta. He eivät pystyneet t a j u a m a a n vertauskuvall isen palveluk-
sensa syvää hengellistä merki tystä . I t sevanhurskaudessaan he 
luottivat omiin tekoihinsa, uhri toimituksi in ja muotomenoih in 
sinänsä, t u rvau tuma t t a hänen ansioihinsa, johon kaikki nämä 
viittasivat. Koet taen näin »pystyttää omaa vanhurskaut taan» 
(Room. 10: 3) he tukeutuivat omahyväiseen muodoll isuuteensa. 
Jumalan Hengen ja a r m o n puut tumisen he koett ivat korvata 
uskonnollisten seremonioiden ja menojen ää r immäisen tarkal la 
noudattamisel la . Tyytymät tä Jumalan i tsensä aset tamiin sää-
döksiin he lisäsivät jumalallisi in käskyihin lukemat toman 
mää rän omia vaat imuksiaan. Ja mitä loi tommalle he erkanivat 
Jumalas ta , sitä a n k a r a m m i n he noudat t ivat nä i tä muo to ja . 

Kaikki nämä p ikku ta rka t ja rasi t tavat vaat imukset tekivät 
lain noudat tamisen kansalle käytännössä mahdot tomaks i . Sekä 
kymmenen käskyn lain suuret vanhurskauden per iaat teet että 
vertauskuvall isen uhripalveluksen verhoamat k i rkkaa t to tuudet 
painett i in kaikki inhimill isten per innäis tapojen ja säännösten 
pa l jouden peit toon. Ne jo tka todella halusivat palvella Jumalaa 
ja koettivat nouda t t aa koko lakia pappien ja hal l i tusmiesten 
määräys ten mukaisest i , vaikeroivat raskaan t aakan alla. 

Vaikka israelilaiset kansakun tana toivoivatkin Messiaan tuloa, 
he olivat sydämel tään ja e lämältään loitonneet Jumalas ta siinä 
määr in , ettei heillä voinut olla oikeaa käsi tystä luvatun Lunas-
t a j a n luonteesta tai tehtävästä. Sen s i jaan, e t tä he olisivat 
kaivanneet lunas tus ta synnistä ja pyhyyden k i rkkau t ta ja 
rauhaa, he keskit t ivät toiveensa vapautumiseen kansallisista 
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vihollisistaan sekä maallisen valtansa palaut tamiseen. He 
odott ivat Messiaan tulevan voi t ta jana sä rkemään heidän ikeensä 
ja koro t t amaan Israelin hal l i tsemaan kaikkia kansoja . Näin 
saa tanan oli onnis tunut ennal ta valmistaa kansan mieliala 
kielteiseksi Vapahta jaa kohtaan. Heidän oman sydämensä 
ylpeys ja väärät käsi tyksensä hänen luonteestaan ja tehtäväs-
tään estäisivät heitä rehellisesti punni t semas ta hänen messiaani-
suutensa todisteita. 

Jo toista tuha t t a vuotta oli Juudan kansa odot tanut luvatun 
Vapahta jan tuloa. He olivat ki innit täneet pa lavimmat toiveensa 
tähän t apah tumaan . Tuhannen vuoden aikana he olivat vaalineet 
hänen nimeään lauluissa ja ennustuksissa, temppelin menoissa 
ja kot i rukouksissaan. Mut ta kun hän si t ten tuli, eivät he 
kui tenkaan tunteneet hän tä siksi Messiaaksi, jota olivat niin 
kauan odottaneet . »Hän tuli omiensa tykö, ja hänen omansa 
eivät ot taneet hän tä vastaan» (Joh. 1: 11). Tuo taivaan rakas-
t ama Olento oli heidän maailmanmieliselle sydämelleen »niin-
kuin juur i kuivasta maasta». Heidän mielestään »ei ollut hänellä 
var t ta eikä kauneut ta», johon he olisivat mielistyneet (Jes. 53: 2). 

Jeesus Nasareti laisen koko elämä Juudan kansan keskuudessa 
nuhteli heidän i tsekkyyttään, joka ilmeni heidän halut tomuu-
tenaan suostua sen vi ini tarhan omis ta jan oikeutet tuihin 
vaatimuksiin, jo ta ho i t amaan heidät oli asetet tu. Heitä suutut t i 
hänen totuudell isuutensa ja hurskautensa , ja kun tuli lopullinen 
koe, joka jakoi kuuliaiset iankaikkiseen e lämään ja tottelemat-
tomat iankaikkisen kuolemaan, he hylkäsivät Israelin Pyhän 
ja saivat vastuulleen hänen nauli tsemisensa Golgatan ristille. 

Lähellä maanpääl l isen to imintansa loppua Kr is tus esitti 
ver tauksen viini tarhasta, jossa hän kiinnitti juutalais ten opet-
ta j ien huomiota Israelille suotuihin runsaisi in siunauksiin ja 
osoitti niiden yhteydessä Jumalan vaativan heidän kuuliaisuut-
taan. Selvästi hän esitti heille Jumalan ylevän tarkoi tuksen, 
jonka he olisivat tottelevaisina voineet täyt tää. H ä n pal jas t i 
heille tulevaisuuden ja osoitti , e t tä laiminlyömällä hänen tarkoi-
tuksensa to teut tamisen koko kansakunta jäi vaille hänen 
s iunaustaan ja aiheutt i oman häviönsä. 

»Oli perheenisäntä», aloitti Kr i s tus ver tauksensa, »joka 
is tut t i vi ini tarhan ja teki aidan sen ympäril le ja kaivoi siihen 
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viinikuurnan ja rakensi tornin; ja hän vuokras i sen viinitarhu-
reille ja matkus t i muille maille» (Matt. 21: 33). 

Vapahta ja viittasi tässä siihen, mitä p rofee t ta Jesa ja oli 
sanonut vuosisatoja aikaisemmin: »Israelin he imo on Her ran 
Sebaotin viinitarha» (Jes. 5 : 7 ) . 

»Ja kun hedelmäin aika lähestyi», Kr is tus ja tkoi , »lähetti hän 
palvelijoitansa vi ini tarhurien luokse per imään hänelle tulevat 
hedelmät. Mutta vi ini tarhuri t ottivat kiinni hänen palvelijansa; 
minkä he pieksivät, minkä tappoivat, minkä kivittivät. Vielä 
hän lähetti toisia palvelijoita, useampia kuin ensimmäiset ; ja 
näille he tekivät samoin. Mutta viimein hän lähett i heidän 
luokseen poikansa sanoen: 'Minun poikaani he kavahtavat ' . 
Mut ta kun vi ini tarhuri t näkivät pojan, sanoivat he keskenänsä: 
'Tämä on perill inen; tulkaa, t appakaamme hänet , niin me 
saamme hänen per intönsä ' . Ja he ottivat hänet kiinni ja heittivät 
ulos vi ini tarhasta ja tappoivat.» 

Kuvail tuaan papeille heidän pahuutensa j u l m i m m a n teon 
Kris tus kysyi nyt heiltä: »Kun viinitarhan h e r r a tulee, mitä 
hän tekee noille viinitarhureille?» Papit olivat seuranneet 
esitystä hyvin tarkkaavaisest i , ja huomaamat t a aiheen koskevan 
heitä i tseänsä he yhtyivät m u u n väen kanssa vas taamaan: »Nuo 
pahat hän pahoin tuhoaa ja vuokraa vi ini tarhan toisille viini-
tarhureil le, jo tka antavat hänelle hedelmät ajallansa.» 

Tie tämät tään he olivat julistaneet oman tuomionsa . Jeesus 
katsoi heihin, ja hänen tutkivan katseensa alaisina he tiesivät, 
et tä hän luki heidän sydämensä salaisuudet. Hänen jumaluu-
tensa leimahti esiin heidän nähtensä voimalla, jos ta ei voinut 
erehtyä. He ymmärs ivä t vi ini tarhureiden kuvaavan heitä 
i tseään ja huudaht iva t tahat tomast i : »Pois se!» 

Vakavasti ja surumiel in Kr is tus kysyi: »Ettekö ole koskaan 
lukeneet k i r jo i tuks is ta : 'Se kivi, jonka raken ta ja t hylkäsivät, on 
tullut kulmakiveksi; Her ra l t a t ämä on tullut ja on ihmeellinen 
meidän s i lmissämme'? Sentähden minä sanon teille: Jumalan 
val takunta otetaan teiltä pois ja annetaan kansalle, joka tekee 
sen hedelmiä. Ja j oka t ähän kiveen kaatuu, se ruh jou tuu , m u t t a 
jonka päälle se kaa tuu , sen se murskaa» (Matt . 21: 34—44). 

Kr is tus olisi es tänyt tuomiota kohtaamas ta Juudan kansaa, 
jos se olisi o t tanut hänet vastaan. Mutta pahansuopa isuus ja 
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kateus olivat tehneet heidät leppymättömiksi . He päät t ivät , 
etteivät hyväksyisi Jeesus Nasaret i laista Messiaaksi. He hylkä-
sivät maai lman Valon, ja täs tä lähtien heitä ympäröi keskiyön 
pimeyden kaltainen synkkyys. Ennus te t tu tuomio kohtasi 
Juudan kansaa. Heidän omat raivokkaat ja hi l l i t tömät into-
h imonsa aiheuttivat heidän häviönsä. Sokeassa v immassaan he 
tuhosivat toinen toisensa. Kapinallisella, itsepäisellä ylpeydel-
lään he vihoittivat roomalaiset valloi t tajansa. Je rusa lem hävi-
tettiin, temppeli revittiin m a a n tasalle, ja sen pa ikka kynnett i in 
pellon tavoin. Juudan kansaa surmat t i in mi tä kauheimmalla 
tavalla, ja mil joonia myytiin or j iks i pakanamaihin . 

Sen mi tä Jumala aikoi tehdä maailmalle Israelin, valitun 
kansan, välityksellä, hän on lopulta suori t tava maai lmassa 
nykyään olevan seurakuntansa avulla. Hän on vuokrannut 
»viinitarhan toisille viinitarhureille», häuen liit tonsa pitävälle 
kansalle, joka uskollisesti an laa »hänelle hedelmät ajal lansa». 
Her ra ei ole koskaan ollut tässä maai lmassa vailla todellisia 
edusta j ia , jo tka ovat ot taneet hänen asiansa omakseen. Nämä 
Jumalan todis ta ja t luetaan kuuluviksi hengelliseen Israeliin, ja 
he saavat kokea kaikkien niiden liiton lupausten täyt tymyksen, 
jo tka H e r r a antoi muinaiselle kansalleen. 

Nykyään Jumalan seurakunta saa vapaast i to teut taa jumalal-
lista suunni te lmaa, joka on laadit tu kadote tun ihmiskunnan 
pelastamiseksi . Monien vuosisatojen aikana Juma lan kansa 
kärs i vapauksiensa ra jo i tukses ta . Puhtaan evankeliumin saar-
naaminen oli kiellettyä, ja niitä, jo tka uskalsivat olla tottele-
ma t t a ihmisten määräyksiä , rangaisti in ankaras t i . Seurauk-
sena oli, e t tä He r r an suur i viinitarha oli miltei tyhji l lään. 
Jumalan sanan valo ri istett i in ihmisiltä. Vääryys ja ta ikausko 
uhkasivat tyystin hävi t tää oikean uskon. Jumalan maanpäälli-
nen seurakunta oli yhtä todellisesti vankeudessa t ämän 
he l tymät tömän ja pitkällisen vainon aikana kuin konsanaan 
Israelin lapset Babyloniassa pakkosi i r tola isuutensa vuosina. 

Mutta Jumalan kiitos, hänen seurakuntansa ei ole enää 
or juudessa . Hengelliselle Israelille on palaute t tu ne etuoikeudet , 
jo tka Jumala soi kansalleen sen vapautuessa Babyloniasta. 
Kaikkialla maai lmassa on vastaanottavaisia kuul i joi ta sillä 
taivaan lähet tämällä sanomalla, jo ta I lmes tysk i r jan Johannes 
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ennust i jul is te t tavan ennen Kris tuksen tois ta tulemista: 
»Peljätkää Jumalaa ja an takaa hänelle kunnia , sillä hänen 
tuomionsa hetki on tullut» (Hm. 14: 7). 

Enää eivät pahuuden joukot kykene p i t ämään seurakuntaa 
vankinaan, sillä »kukis tunut , kukis tunut on se suur i Babylon, 
joka haureutensa vihan viinillä on juo t tanut kaikki kansat», 
ja hengelliselle Israelil le jul is tetaan sanomaa: »Lähtekää siitä 
ulos, te minun kansani , e t tet te tulisi hänen synteihinsä osalli-
siksi ja saisi tekin kärs iä hänen vi tsauksistansa» (Hm. 14: 8; 
18:4) . Samoin kuin pakkosiir tolaiset noudat t ivat kehotusta : 
»Paetkaa Baabelista» (Jer . 51:6) ja saivat jälleen palata 
Luvat tuun maahan , noudat tavat Jumalaa pelkääväiset nykyään-
kin sanomaa, joka kehot taa lähtemään ulos Babylonista, ja 
pian he saavat seisoa jumalall isen a rmon voi tonmerkkeinä 
uudest i luodussa maassa , taivaallisessa Kanaanissa . 

Malakian päivinä annet t i in ka tumat tomien pilkalliseen kysy-
mykseen: »Missä on tuomion Jumala?» seuraava vakava 
vastaus: »Äkisti on tuleva temppeliinsä H e r r a — — Mutta 
kuka kestää hänen tulemisensa päivän, ja kuka voi pysyä, 
kun hän ilmestyy? Sillä hän on niinkuin kul tasepän tuli ja 
niinkuin pesi jän sa ippua. Ja hän istuu ja sulat taa ja puhdis taa 
hopean, hän puhdis taa Leevin poja t , saa ne puhta iks i kuin 
kullan ja hopean ja si t ten he tuovat Herra l le uhr i l ah jo ja 
vanhurskaudessa . Ja Herra l le ovat otollisia J u u d a n ja Jerusa-
lemin uhr i lah ja t ni inkuin ammoin menneinä päivinä ja 
muinaisina vuosina» (Mal. 2: 17; 3: 1—4). 

Vähän ennen luvatun Messiaan tuloa Kr is tuksen edellä-
juoks i jan sanoma kuului : Tehkää parannus , publ ikaani t ja 
syntiset, tehkää pa rannus , far iseukset ja saddukeukset , »sillä 
taivasten val takunta on tullut lähelle» (Matt . 3 : 2 ) . Nykyään 
Jumalan ase t tamat sanansaa t t a ja t toimivat El ian ja Johannes 
Kas ta jan hengessä ja voimassa kiinnit täen tuomion alaisen 
maai lman huomiota niihin vakaviin tapahtumiin , jo tka liittyvät 
koe tusa jan päät tymiseen ja Kris tuksen Jeesuksen tulemiseen 
kuningasten Kuninkaana ja her ra in Her rana . Pian tuomi taan 
jokainen ihminen teko jensa mukaan . Jumalan tuomion hetki 
on tullut, ja hänen maanpääl l isen seurakun tansa jäsenten 
vastuulla on niiden varoi t taminen, jo tka seisovat aivan kuin 
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ikuisen per ikatonsa partaal la . Jokaiselle vaarin ottavalle ihmi-
selle kaikkialla maai lmassa on selostettava ne per iaat teet , joista 
parhai l laan käydään suur ta taistelua ja joista r i ippuu koko 
ihmiskunnan kohtalo. 

Näinä ihmislapsille suodun koe tusa jan loppuhetkinä, jolloin 
pian ra tkais taan jokaisen sielun kohtalo ikuisiksi ajoiksi , 
odot taa taivaan ja maan Her ra seurakuntansa ryhtyvän 
to imimaan ahke rammin kuin koskaan ennen. Niitä, jo tka ovat 
vapaute tut Kris tuksessa kalliin to tuuden tuntemisen kaut ta , 
H e r r a Jeesus pi tää vali t tuinaan ja suosiossaan ennen kaikkia 
mui ta maai lman kansoja , ja hän odot taa heidän jul istavan sen 
ja loja tekoja, joka on pimeydestä ku tsunut heidät ihmeelliseen 
valkeuteensa. Siunaukset , joi ta on suotu niin runsaast i , on 
jaet tava muidenkin hyödyksi. Pelastuksen ilouutinen on 
ker ro t tava kaikille kansanheimoille, sukukunnil le, kielille ja 
kansoille. 

Ent isaikojen profeet ta in näyissä k i rkkauden Her ra esiintyi 
sellaisena, joka suo seurakunnal leen eri tyistä valoa niinä 
synkkinä epäuskon aikoina, jo tka edeltävät hänen toista tule-
mis taan. Vanhurskauden aur inkona hän tulee ko i t t amaan 
seurakunnalleen, »parantuminen sen siipien alla» (Mal. 4 : 2 ) . 
Jokaisesta tosi opetuslapsesta tulee levitä elämää, rohkeut ta , 
apua ja todellista pa ran tumis t a edistävä vaikutus. 

Vähän ennen Ihmisen Po jan tuloa maai lman olosuhteet ovat 
samankal ta iset kuin Nooan ja Lootin päivinä. Raamat tu ker too 
ennal ta täs tä a j a s t a ja sanoo saa tanan tulevan to imimaan 
kaikella voimalla »ja kaikilla vääryyden viettelyksillä» (2 Tess. 
2: 9,10). Hänen to imintansa ilmeneekin selvästi näinä viimeisinä 
päivinä nopeasti l isääntyvänä pimeytenä, moninais ina vääryyk-
sinä, harhaoppeina ja eksytyksinä. Saatana ei vain levitä 
val taansa maai lmassa vaan hapa t t aa petoksil laan H e r r a a m m e 
Jeesusta Kris tus ta tunnustavia k i rkkojakin . Suur i luopumus 
kehittyy keskiyön syvän pimeyden kaltaiseksi synkeydeksi. 
Jumalan kansalle se on oleva koetusten ja i tkun yö, jolloin si tä 
vainotaan to tuuden tähden. Mut ta siitä yön pimeydestä tulee 
lois tamaan Jumalan valo. 

Jumala julistaa: »Loistakoon valkeus pimeydestä» (2 Kor . 
4: 6). Kun »maa oli autio ja tyhjä , ja pimeys oli syvyyden 
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päällä», »Jumalan Henki liikkui vetten päällä. Ja Jumala sanoi: 
'Tulkoon valkeus' . Ja valkeus tuli» (1 Moos. 1: 2 ,3 ) . Samoin 
kuullaan myös hengellisen yön pimeyden keskel tä Jumalan 
sanovan: »Tulkoon valkeus.» Ja kansalleen hän sanoo: »Nouse, 
ole kirkas, sillä s inun valkeutesi tulee, ja H e r r a n kunnia koi t taa 
s inun ylitsesi» (Jes. 60: 1). 

»Sillä katso», sanoo Raamat tu , »pimeys pei t tää maan ja 
synkeys kansat , m u t t a sinun ylitsesi koi t taa Her ra , ja s inun 
ylläsi näkyy hänen kunniansa» ( jae 2). Kris tus , I sän k i rkkauden 
säteily, tuli maa i lmaan sen valona. Hän tuli e s i t t ämään Jumalaa 
ihmisille, ja hänes tä on kir joi te t tu , e t tä hänet oli voideltu 
»Pyhällä Hengellä ja voimalla» ja että hän »vaelsi ympär i ja 
teki hyvää» (Ap.t. 10: 38). Nasaret in synagoogassa hän sanoi: 
»Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut 
ju l i s tamaan evankeliumia köyhille; hän on lähet tänyt minut 
saa rnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä 
saamista, pääs t ämään sor re tu t vapauteen, s aa rnaamaan Her ran 
otollista vuotta» (Luuk. 4: 18,19). Tämän työn hän uskoi 
sit ten opetuslastensa tehtäväksi . »Te olette maa i lman valkeus», 
hän sanoi. »Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, 
et tä he näkisivät te idän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän 
Isäänne, joka on taivaissa» (Matt. 5: 14,16). 

Tätä työtä kuvailee myös profeet ta Jesa ja seuraavast i : »Eikö 
tämä: et tä ta i ta t leipäsi isoavalle ja viet k u r j a t kulki ja t 
huoneeseesi, kun näet a las toman, vaatetat hänet e tkä kätkeydy 
siltä, joka on omaa lihaasi? Silloin sinun valkeutesi puhkeaa 
esiin niinkuin aamurusko , ja haavasi kasvavat nopeast i umpeen; 
sinun vanhurskautes i käy sinun edelläsi, ja Juma lan kunnia 
seuraa suojanasi» (Jes. 58: 7, 8). 

Jumalan k i rkkaus tulee siis lois tamaan hengellisen pimeyden 
yössä siten, et tä hänen seurakuntansa rohkaisee masentunei ta 
ja lohduttaa murheell isia. 

Kaikkialta ympär i l t ämme kuuluu maai lmanlaa ju isen surun 
valituksia. Joka taholla on puutteenalaisia ja ahdis te t tu ja . 
Meidän tulee lievittää ja vähentää elämän kovuut ta ja ku r juu t t a . 
Vain Kris tuksen r akkaus voi tyydyttää sielun t a r p e e t j Jos 
Kris tus pysyy meissä, sydämemme uhkuu jumalal l is ta myötä-
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tuntoa . Kr is tuksen kaltaisen ha r t aan rakkauden umpeutunee t 
lähteet avautuvat . 

Monet ovat menet täneet toivonsa. Vie heille jälleen päivän-
paistet ta . Monet ovat menet täneet rohkeutensa. I lahduta heitä 
sanoillasi. Rukoile heidän puolestaan. On niitä, jo tka tarvitsevat 
e lämän leipää. Lue heille Jumalan sanasta. Monilla on sellaista 
sielun sairaut ta , jo ta mikään mainen voide ei voi lievittää eikä 
lääkär i paran taa . Rukoile näiden sielujen puolesta. Tuo heidät 
Jeesuksen luo. Ker ro heille, e t tä Gileadissa on sekä palsamia 
e t tä Pa ran ta j a . 

Valo on siunaus, maai lmanlaa ju inen siunaus, joka jakaa 
aar te i taan ki i t tämättömälle , epäpyhälle ja siveettömälle maail-
malle. Samaa voidaan sanoa Vanhurskauden Auringon valosta. 
Jumalan rakkauden tun temuksen on päästävä val is tamaan koko 
tä tä synnin ja su run ja tuskan vallassa olevaa maai lmaa. 
Taivaan valtaistuimelta säteilevää valoa ei saa p idä t tää yhdeltä-
kään ihmisryhmäl tä , kansankerrokse l ta eikä yhteiskunta-
luokalta. 

Toivon ja a rmon sanomaa on levitettävä m a a n ääriin. Joka 
vain tahtoo, saa ku ro t tua t a r t t u m a a n Jumalan voimaan ja tehdä 
r auhan hänen kanssansa . Keskiyön pimeys ei enää verhoa 
pakanoi ta . Vanhurskauden Auringon ki rkkaat säteet hälventävät 
synkeyden. 

Kr is tus on tehnyt kaikki valmistelut, jo t ta hänen seurakun-
tansa olisi muu t tunu t , maa i lman Valon valaisema joukko, jolla 
on Immanuel in k i rkkaus . Hänen tarkoi tuksensa on, e t tä valon 
ja r auhan hengellinen i lmapiiri ympäröis i jokais ta krist i t tyä. 
H ä n toivoo meidän ilmaisevan hänen iloaan e lämässämme. 

»Nouse, ole ki rkas , sillä s inun valkeutesi tulee, ja He r r an 
kunnia koi t taa s inun ylitsesi» (Jes. 60: 1). Kr is tus tulee suurella 
voimalla ja kirkkaudella . H ä n tulee omassa ja I sänsä kirkkau-
dessa. Pyhät enkelit saat tavat hän tä matkal la . Muun mai lman 
ollessa p imeänä on pyhien jokaisessa asunnossa oleva valoa. 
He havaitsevat hänen tu lemuksensa ensimmäiset valonsäteet . 
Kr is tuksen k i rkkaudes ta säteilee puhdas ta valoa, ja kaikki jo tka 
ovat palvelleet häntä , ihailevat häntä Lunas ta janaan . Jumalat-
tomat pakenevat, m u t t a Kr is tuksen seuraa ja t iloitsevat hänen 
läsnäolostaan. 
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Silloin tulevat lunas te tu t kaikista mais ta s aamaan luvatun 
perintönsä. Näin Juma lan tarkoi tus Israel in suhteen tulee 
täyt tymään kir jaimell isest i . Ihminen ei voi tehdä tyhjäks i 
Jumalan a ikomuksia . Pahuuden vaikut taessakin Juma lan suun-
nitelmat ovat edistyneet j ä rkkymät tä täy t tymystään kohti . Niin 
tapahtui Israelissa jakautuneen val takunnan koko historian 
aikana, ja niin tulee t apah tumaan myös hengellisessä Israelissa 
tänä aikana. 

Pa tmoksen näk i jä sai katsella halki a ikakausien ja nähdä 
Israelin pa laute t tuna jälleen voimaansa uudest i luodussa maassa . 
Hän todistaa täs tä : 

»Minä näin, ja katso, oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut 
lukea, kaikista kansanheimois ta ja sukukunnis ta ja kansois ta 
ja kielistä, ja ne seisoivat valtaistuimen edessä ja Kar i t san 
edessä puet tu ina pitki in valkeihin vaatteisiin, ja heillä oli 
pa lmut käsissään, ja he huusivat suurella äänellä sanoen: 
'Pelastus tulee meidän Jumala l tamme, joka valtaistuimella 
istuu, ja Kari tsal ta . ' 

»Ja kaikki enkelit seisoivat piirissä val ta is tuimen ja vanhinten 
ja nel jän olennon ympäri l lä ja lankesivat kasvoilleen valta-
is tuimen eteen ja kumar t aen rukoilivat Jumalaa , sanoen: 
'Amen! Ylistys ja k i rkkaus ja viisaus ja kiitos ja kunnia ja 
voima ja väkevyys meidän Jumala l lemme aina ja iankaikki-
sesti. ' 

»Ja minä kuul in ikäänkuin kansan pa l jouden äänen ja 
ikäänkuin pa l jo jen vetten pauhinan ja ikäänkuin suuren 
ukkosenjyl inän sanovan: 'Halleluja! Sillä Her ra , meidän 
Jumalamme, Kaikkivalt ias, on ot tanut hall i tuksen. I lo i tkaamme 
ja r i emui tkaamme ja an t akaamme kunnia hänelle. '» »Hän on 
herra in Her ra ja kuningas ten Kuningas; ja ku t su tu t ja valitut 
ja uskolliset voit tavat hänen kanssansa» ( I lm. 7: 9—12; 19: 6,7; 
17: 14). 
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NÄKYJÄ 

TULEVASTA 
KUNNIASTA 

Taistellessaan kauan pahuu t t a vastaan Jumalan seurakunta on 
synkimpinä päivinään saanut i lmestyksiä H e r r a n iankaikkisesta 
suunni te lmasta . Hänen kansansa on sallittu ka tsoa ohi nykyisten 
koetusten tulevaisuuden voittoihin, aikaan, jolloin sota on 
päät tynyt ja lunaste tut pääsevät sisälle luvat tuun m a a h a n . . 
Nämä tulevan k i rkkauden ja kunnian näyt, jo tka Jumala on 
pi i r tänyt omalla kädellään, olkoot rakkai ta hänen nykyiselle 
seurakunnal leen t änä aikana, jolloin aikakausien taistelu on 
nopeast i lähestymässä loppuaan ja s iunauslupaukset täyttyvät 
pian koko täyteydessään. 

Ent isaikojen profee ta t julist ivat seurakunnal le monia lohdun 
sanomia. »Lohduttakaa, lohdut takaa minun kansaani» (Jes. 
40: 1), kehott i Juma la Je sa j aa jul is tamaan, ja samassa yhtey-
dessä hän sai suurenmois ia näkyjä , jo tka ovat olleet uskovaisten 
toivona ja ilona kaikkina seuraavina vuosisatoina. Ihmisten 
halveksimina, vainot tuina ja hyljeksit tyinä Jumalan lapset ovat 
kaikkina aikoina kui tenkin kestäneet hänen va rmojen lupaus-
tensa varassa. Uskossa he ovat katsoneet eteenpäin siihen 
aikaan, jolloin hän täyt tää vakuut tavan lupauksensa: »Minä 
teen sinut korkeaksi iankaikkisesti , iloksi polvesta polveen» 
(Jes. 60: 15). 

Sotaa käyvä seurakunta jou tuu usein kes tämään koetuksia 
ja ahdistuksia, sillä se ei saavuta voit toa i lman ankaraa 

[ 7 2 2 - 7 2 3 ] 501 



Profeetat ja kuninkaat 

taistelua. Kaikki jou tuva t naut t imaan »hädän leipää ja ahdis-
tuksen vettä» (Jes. 30: 20), mu t t a väkevään Aut ta jaan turvaa-
vista ei kukaan joudu lopullisesti tappiolle. »Näin sanoo Herra , 
joka loi sinut, Jaakob , joka valmisti sinut, Israel : Älä pelkää, 
sillä minä olen lunas tanut sinut, minä olen sinut nimeltä 
kutsunut ; sinä olet minun. Jos vetten läpi kul je t , olen minä 
sinun kanssasi , jos vir tojen läpi, eivät ne s inua upota ; jos tulen 
läpi käyt, et sinä kärvenny, eikä liekki sinua polta. Sillä minä 
olen Herra , s inun Jumalasi , Israelin Pyhä, s inun vapahtajas i : 
minä annan sinun lunnaiksesi Egyptin, s inun s i jas tasi Etiopian 
ja Seban. Koska sinä olet minun silmissäni kallis ja suuri-
arvoinen ja koska minä sinua rakastan, annan minä ihmisiä 
sinun si jastasi ja kansakunt ia sinun hengestäsi» (Jes. 43: 1—4). 

Jumalan tykönä on anteeksiantamus; siellä syntinen vastaan-
otetaan ehdoit ta Jeesuksen, r is t i innauli tun ja ylösnousseen 
Herran , ansioiden tähden. Jesa ja kuuli H e r r a n jul istavan vali-
tuilleen: »Minä, minä pyyhin pois sinun r ikkomukses i itseni 
tähden, enkä s inun syntejäsi muista . Muis tu ta sinä minua, 
käykäämme oikeut ta keskenämme; puhu sinä ja näytä, että olet 
oikeassa. Ja sinä saat tuntea, e t tä minä, Her ra , olen 
sinun aut ta jas i , e t tä Jaakobin Väkevä on s inun lunastajasi» 
( jakeet 25,26; 60: 16). 

»Herra — — ot taa pois kansansa häväistyksen», julisti 
profeet ta . »Ja hei tä ku t su taan 'pyhäksi kansaksi ' , 'Herran 
lunastetuiksi ' .» H ä n on määränny t »antamaan heille — juhla-
päähineen tuhkan s i jaan, iloöljyä murheen s i jaan, ylistyksen 
vaipan masentuneen hengen sijaan; ja heidän n imensä on oleva 
'vanhurskauden t ammet ' , 'Herran istutus ' , hänen k i rkkautensa 
ilmoitukseksi.» 

»Heräjä, he rä jä , pukeudu voimaasi, Siion; 
pukeudu juh lapukuus i , Jerusalem, sinä pyhä kaupunki . 
Sillä ei koskaan enää as tu sinun sisällesi 

ympär i le ikkaamaton eikä saastainen. 

Pudis ta pääl täsi tomu, 
nouse istuimellesi, Jerusalem; 
i r roi ta kahleet kaulastasi , 
sinä vangittu ty tä r Siion. 
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Sinä ku r j a , myrskyn raas tama, sinä lohduton! 
Katso, minä m u u r a a n sinun kivesi kiiltokivellä, 
panen sinun perus tukses i safiireista, 

minä teen s inun ha r j a s i rubiineista 
ja sinun por t t is i kristalleista 
ja koko sinun ympärysmuur i s i jalokivistä. 

Sinun lapsesi ovat kaikki He r r an opetuslapsia, 
ja suuri r auha on s inun lapsillasi oleva. 
Sinut vahvistetaan vanhurskaudel la ; 
sinä olet oleva kaukana väkivallasta, 

sillä ei sinulla ole pelkäämistä , 
ja kaukana hävityksestä, sillä ei se sinua lähesty. 
Jos s inun k imppuus i kara taan , ei se ole minusta ; 
joka k imppuus i karkaa , se eteesi kaa tuu . 

Jokainen ase, joka valmiste taan sinun varallesi, 
on oleva tehoton; 

ja jokaisen kielen, joka nousee käymään sinun kanssasi 
oikeutta, sinä osoitat vääräksi . 

Tämä on H e r r a n palvelijain perintöosa, 
t ämä heidän vanhurskautensa , minul ta saatu, sanoo 
Herra.» 

Je sa ja 25: 8; 62: 12; 61: 3; 52: 1,2; 54: 11—17. 

Kris tuksen vanhurskauden sota-asussa seurakunta on käyvä 
viimeiseen taisteluunsa. »Kauniina kuin kuu, k i rkkaana kuin 
päivänpaiste, pe l jä t tävänä kuin sota joukot» (Kork.v. 6: 10) se 
on lähtevä kaikkeen mai lmaan, voi t ta jana ja voi t tamaan. 

Synkin hetki seurakunnan taistelussa pahuuden val toja 
vas taan on juur i väl i t tömäst i ennen sen lopullisen vapautuksen 
päivää. Mutta kenenkään Jumalaan luottavan ei tarvi tse pelätä, 
sillä vaikka »väkivaltaisten k iukku on kuin rankkasade seinää 
vastaan», on Jumala seurakuntansa »suojana rankkasateel ta» 
(Jes. 25: 4). 

Sinä päivänä luvataan vapautus vain vanhurskail le. »Syntiset 
Siionissa pel jästyvät , vavistus valtaa jumala t tomat : 'Kuka 
meis tä voi asua kulut tavassa tulessa, kuka asua iankaikkisessa 
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hehkussa? ' Joka vanhurskaudessa vaeltaa ja p u h u u sitä, mikä 
oikein on, joka halveksii väärää voittoa, jonka käsi t o r j u u 
lahjukset luotaan, joka tukkii korvansa kuu lemas ta veritöitä 
ja sulkee s i lmänsä näkemäs tä pahaa, hän on asuva kukkuloilla, 
kalliolinnat ovat hänen turvansa; hänelle anne taan hänen 
leipänsä, eikä vesi hänel tä ehdy» (Jes. 33: 14—16). 

Her ra lausuu uskollisilleen: »Mene, kansani , kammioihis i ja 
sul je ovet jälkeesi, lymyä hetkinen, kunnes viha on ohitse 
mennyt . Sillä katso, H e r r a lähtee asuins i jas taan kos tamaan 
m a a n asukkaille he idän paha t tekonsa» (Jes. 26: 20,21). 

Suur ta tuomiopäivää koskevissa näyissä H e r r a n innoitetut 
sanansaa t ta ja t saivat katsella niiden tyrmis tys tä , jo tka eivät 
olleet valmistautuneet koh taamaan Her raansa rauhassa : 

»Katso, H e r r a tekee m a a n tyhjäksi ja autioksi, mull is taa sen 
muodon ja ha jo t t a a sen asukkaat , sillä he ovat r ikkoneet 
lait, muut tanee t käskyt , hyl jänneet iankaikkisen liiton. Sen-
tähden ki rous kalvaa maata , ja sen asukkaat syystänsä kärsivät . 

Loppunut on vask i rumpujen r iemu, lakannut remuavais-
ten melu, loppunut kantelei t ten riemu» (Jes. 24: 1—8). 

»Voi sitä päivää! Sillä lähellä on Her ran päivä, ja se tulee 
ni inkuin hävitys Kaikkivalt iaalta. — — Surkas tunee t ovat 
siemenjyvät mul t iensa alla, varastohuoneet autiot , a i tat pure tu t , 
kun vil jasta on kato. Kuinka huokaa ka r j a , ku inka hädissään 
ovat raavaslaumat , sillä ei ole niillä laidunta! Myös lammas-
laumat joutuvat perikatoon.» »Viiniköynnöstä on kohdannut 
kato, vi ikunapuu on kuih tunut , granaat t ipuu ja myös pa lmu 
ja omenapuu; kaikki kedon puu t ovat kuivet tuneet . Niin, 
häpeään on jou tunu t ilo, ihmislasten joukos ta pois» (Jooel 
1: 15—18,12). 

»Voi sydämeni kammioi ta», huudah taa Je remia katsel lessaan 
maai lman his tor ian lopputapahtumien a ikaansaamaa hävitystä. 
»En voi vaieta, sillä minä kuulen pasunan äänen, so tahuudon. 
Hävitys tulee hävi tyksen päälle, sillä koko m a a on tuhot tu» 
( Je r .4 : 19,20). 

»Silloin masen tuu ihmisten ylpeys», sanoo Jesa ja Jumalan 
koston päivästä, »ja mies ten korskeus painuu maahan , ja sinä 
päivänä Her ra yksinänsä on korkea. Mutta epä jumala t katoavat 
kaikki tyynni. — — Sinä päivänä ihmiset viskaavat pois 
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myyrille ja yököille hopea- ja ku l ta jumalansa , jo tka he ovat 
tehneet kumarre t taviksensa . Ja he menevät vuorenrotkoihin ja 
kalliononkaloihin Her ran kauhua ja hänen valtansa k i rkkau t ta 
pakoon, kun hän nousee maa ta kauhis tu t tamaan» (Jes. 2: 
17—21). 

Jeremia todistaa noista suur ten muutos ten ajois ta , jolloin 
ihmisen ylpeys lannis tetaan: »Minä katselin maata , ja katso, 
se oli autio ja tyh jä , ja taivasta, eikä siinä valoa ollut. Minä 
katselin vuoria, ja katso, ne järkkyivät , ja kaikki kukkula t 
huojuivat . Minä katselin, ja katso, ei ollut yhtään ihmistä, ja 
kaikki taivaan l innut olivat paenneet pois. Minä katselin, ja 
katso, hedelmätarha oli e rämaana , ja kaikki sen kaupungi t 
olivat kukistuneet . Voi! Suuri on se päivä, ei ole sen 
kaltaista. Se on Jaakobil le ahdis tuksen aika, m u t t a hän on 
pelastuva siitä» (Jer . 4: 23—26; 30:7) . 

Jumalan vihollisille koit tava vihan päivä on hänen seura-
kunnalleen lopullisen vapautuksen päivä. Profeet ta lausuu: 

»Vahvistakaa hervonneet kädet , 
voimistakaa hor juva t polvet. 
Sanokaa hätääntyneille sydämille: 
'Olkaa lujat , ä lkää pel jä tkö. 
Katso, teidän Jumalanne! Kosto tulee, Jumalan rangaistus. 
Hän tulee ja pelastaa teidät . ' 

»Hän hävit tää kuoleman ainiaaksi, ja Her ra , He r ra pyyhkii 
kyyneleet kaikkien kasvoilta ja ot taa pois kansansa häväistyksen 
kaikesta maasta . Sillä Her ra on puhunut» (Jes. 35:3 ,4 ; 25 :8) . 
Ja kun profeet ta katselee, mi ten k i rkkauden H e r r a laskeutuu 
taivaasta kaikkien pyhien enkeleiden kanssa kootakseen jään-
nösseurakunnan m a a n kaikista kansoista, hän kuulee Her raansa 
odottavien yhtyvän r iemuhuutoon: 

»Katso, t ämä on meidän Jumalamme, 
jota me odot imme mei tä pelas tamaan; 

t ämä on Herra , jota me odot imme: 
i loi tkaamme ja r i emui tkaamme pelastuksesta , 
jonka hän toi.» 

Jesa ja 25: 9. 
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Jumalan Pojan kuul laan kutsuvan esiin nukkuva t pyhät, ja 
kun profeet ta katselee heidän nousemis taan kuoleman vanki-
lasta, hän huudah taa : »Sinun kuolleesi virkoavat eloon, minun 
ruumiini nousevat ylös. Herä tkää ja r iemui tkaa , te jo tka 
tomussa lepäätte, sillä s inun kasteesi on valkeuksien kaste, ja 
maa tuo vainaja t ilmoille.» 

»Silloin avautuvat sokeain silmät 
ja kuuro jen korvat aukenevat. 
Silloin r ampa hyppii niinkuin peura 
ja mykän kieli r i emuun ratkeaa.» 

Jesa ja 26: 19; 35: 5, 6. 

Profeetan näyissä ovat synnin ja haudan voittaneet nyt 
Luojansa luona. He keskustelevat hänen kanssaan vapaast i niin 
kuin ihminen puheli Jumalan kanssa alussa. »Te saat te iloita 
ja riemuita», sanoo Her ra heille, »siitä, mi tä minä luon. Sillä 
katso, iloksi luon minä Jerusalemin, r iemuksi sen kansan. Minä 
iloitsen Jerusalemis ta ja r iemuitsen kansastani ; eikä siellä enää 
kuulla i tkun ään tä eikä valituksen ääntä.» »Eikä yksikään 
asukas sano: 'Minä olen vaivanalainen'. Kansa, joka siellä asuu, 
on saanut syntinsä anteeksi.» 

»Vedet puhkeavat e rämaahan 
ja a romaahan puro t . 
Hehkuva hiekka tulee lammikoiksi 
ja kuiva maa vesilähteiksi.» 

»Orjantappura in s i jaan on kasvava kypressejä , 
nokkosten s i jaan on kasvava myrtt ipuita.» 

»Ja siellä on oleva valtatie, 
ja sen nimi on 'pyhä tie': 
sitä ei kul je saastainen; 
se on heitä i tseänsä varten. 
Joka sitä t ietä kulkee, ei eksy — eivät hullutkaan.» 

»Puhukaa suloisesti Jerusalemille ja ju l is takaa sille, että sen 
vaivanaika on päät tynyt , e t tä sen velka on sovitet tu, sillä se on 
saanut Her ran kädes tä kaksinkertaisest i kaikis ta synneistänsä» 
(Jes. 65: 18,19; 33: 24; 35: 6, 7; 55: 13; 35: 8; 40: 2). 
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Kun profee t ta saa katsella, miten lunastetut asuvat Juma lan 
kaupungissa vailla syntiä ja mi tään ki rouksen merkke jä , hän 
huudah taa halt ioissaan: »Iloitkaa Jerusalemin kanssa ja 
r iemui tkaa hänestä kaikki, jo tka häntä rakasta t te ; iloitsemalla 
iloitkaa hänen kanssaan.» 

»Ei kuulu enää väkivaltaa sinun maassasi , 
ei tuhoa, ei tu rmio ta s inun raja is i sisällä, 
ja sinä kutsu t pelas tuksen muuriksesi , 

ja kii toksen port iksesi . 

Ei ole enää aur inko s inun valonasi päivällä, 
eikä valaise s inua kuun kumotus , 
vaan Her ra on sinun iankaikkinen valkeutesi, 

ja s inun Jumalas i s inun kirkkautesi . 

Ei sinun aur inkosi enää laske, 
eikä sinun kuusi vajene, 
sillä Her ra on sinun iankaikkinen valkeutesi, 

ja päät tyneet ovat s inun murhees i päivät. 

Sinun kansassasi ovat kaikki vanhurskai ta , 
he saavat periä m a a n iankaikkisesti , 

he, minun is tutukseni vesa, 
minun kät teni teko, 
minun ki rkkauteni ilmoitukseksi.» 

Jesa ja 66: 10; 60: 18—21. 

Profeet ta sai kuulla siellä soit toa ja laulua, sellaista soit toa 
ja laulua, jonka kal ta is ta ei kenenkään kuolevaisen korviin ole 
kuulunut eikä mieleen tullut muuto in kuin Jumalan näyissä. 
»Herran vapahdetut pa la javat ja tulevat Siioniin r iemuiten, 
päänsä päällä iankaikkinen ilo. Riemu ja ilo saavut tavat heidät , 
m u t t a m u r h e ja huokaus pakenevat . Siellä on oleva r iemu 
ja ilo, kiitos ja ylistysvirren ääni.» »Veisaten, karkeloiden 
sanotaan: 'Kaikki minun lähteeni ovat sinussa. '» »Ne koro t tava t 
äänensä ja r iemuitsevat , ne huutavat — — H e r r a n valta-
suuruut ta» (Jes. 35: 10; 51: 3; Ps. 87: 7; Jes. 24: 14). 

Uudeksi luodussa maassa on lunastetuil la samanlais ta toimin-
taa ja samanlaisia ilon aiheita, mi tkä tekivät Aadamin ja Eevan 

[729—730] 507 



Profeetat ja kuninkaat 

onnellisiksi alussa. Siellä vietetään Eedenin e lämää puu ta rhassa 
ja kedolla. »He rakentavat taloja ja asuvat niissä, he is tut tavat 
vi ini tarhoja ja syövät niiden hedelmät; he eivät rakenna 
muit ten asua, eivät i s tu ta mui t ten syödä; sillä ni inkuin pui t ten 
päivät ovat, niin ovat elinpäivät minun kansassani . Minun 
valittuni kulut tavat i tse kä t tensä työn» (Jes. 65: 21, 22). 

Siellä kehittyvät kaikki kyvyt ja l isääntyvät kaikki taidot. 
Suur immatk in tavoit teet saavutetaan, korke immatk in toiveet 
ja pyrkimykset to teutuvat . Ja yhä siellä i lmaantuu uusia 
korkeuksia ylitettäviksi, uusia ihmeitä ihailtaviksi, uusia 
to tuuksia ymmärre t täv iks i ja tuorei ta tu tk imuksen kohteita, 
jo tka kannustavat käy t t ämään ruumiin, älyn ja hengen voimia. 

Profeetat halusivat näi tä suuria näkymiä katsellessaan 
ymmär t ää niiden täyden merki tyksen. He etsivät ja tutkivat , 
»mihin tai millaiseen a ikaan heissä oleva Kr is tuksen Henki 
viittasi. Ja heille, koska he eivät palvelleet i tseänsä, vaan 
teitä, i lmoitettiin se, mikä nyt on teille jul is tet tu» (l Piet. 
1: 10—12). 

Miten syvästi vaikuttavia ja elävän mielenkiintoisia ovatkaan 
nämä tulevien t apah tumien hahmotte lut meille, jo tka s aamme 
aivan pian kokea niiden täyt tymyksen — tapah tumien , joita 
siitä asti kun ens immäise t vanhempamme lähtivät Eedenistä 
Jumalan lapset ovat tähystelleet ja odot taneet , ikävöineet ja 
rukoilleet! 

Pyhiinvaeltajatoverini , o lemme vielä mais ten toimien va r jo j en 
ja kuohunnan keskellä, m u t t a pian on V a p a h t a j a m m e ilmestyvä 
tuomaan meille vapau tuksen ja levon. Katse lkaamme uskossa 
näi tä s iuna t tu ja Juma lan kuvaamia tuonpuoleisen elämän 
näkymiä. Hän joka kuoli maai lman syntien tähden, avaa 
parat i is in por t i t selkoselälleen kaikille, jo tka uskovat häneen. 
Pian on taistelu käyty ja voitto saatu. Pian s a a m m e nähdä 
hänet , johon iankaikkisen elämän toivomme on keskit tynyt. 
Hänen läsnäollessaan t ä m ä n elämän koet te lemukset ja kärsi-
mykset tuntuvat täysin mitä t tömil tä . »Entisiä ei enää muisteta , 
eivätkä ne enää a j a tukseen astu.» »Älkää siis hei t täkö pois 
uskallustanne, jonka pa lkka on suuri . Sillä te tarvi tset te 
kestäväisyyttä, t ehdäksenne Jumalan tahdon ja saadaksenne 
sen, mikä luvattu on. Sillä 'vähän, aivan vähän aikaa vielä, niin 
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tulee hän, joka tuleva on, eikä viivyttele.'» Israel pelas te taan 
»iankaikkisella pelastuksella, te ette joudu häpeään et tekä 
pi lkan alaisiksi, e t te ikinä, hamaan iankaikkisuuteen saakka» 
(Jes. 65: 17; Hebr . 10: 35—37; Jes. 45: 17). 

Katsokaa ylös, ka tsokaa ylöspäin, ja l isääntyköön uskonne 
ja tkuvast i . Opastakoon t ä m ä usko teitä ku lkemaan sitä kapeaa 
polkua, joka joh taa kaupungin port t ien läpi suureen tuon-
puoleiseen, siihen avaraan, r a j a t t o m a a n k i rkkauden tulevaisuu-
teen, joka on vara t tu lunastetuille. »Niin olkaa kärsivällisiä, 
veljet, He r r an tu lemukseen asti. Katso, pel tomies odot taa m a a n 
kallista hedelmää, kärsivällisesti sitä vartoen, kunnes saa 
syksyisen sateen ja keväisen. Olkaa tekin kärsivällisiä, vahvis-
takaa sydämenne, sillä He r r an tu lemus on lähellä» (Jaak. 
5: 7 ,8 ) . 

Pelas te t tu jen joukot eivät tunne mi tään m u u t a lakia kuin 
taivaan lain. Kaikki tulevat olemaan samaa onnellista ja 
yhteistä perhet tä , joka uhkuu kiitosta ja ylistystä. Tämän 
kaiken yllä aamutähde t iloitsevat ja Jumalan po ja t r iemuitsevat , 
kun Jumala ja Kr is tus yhdessä julistavat: »Syntiä ei ole enää 
oleva, eikä kuolemaa ole enää oleva.» 

»Joka kuukausi uudenkuun päivänä ja joka viikko sapat t ina 
tulee kaikki liha kumar t aen rukoi lemaan minua, sanoo Herra.» 
»Herran kunnia ilmestyy: kaikki liha saa sen nähdä.» »Niin 
saa t taa Herra , H e r r a versomaan vanhurskauden ja ki i toksen 
kaikkien kansojen nähden.» »Sinä päivänä H e r r a Sebaot on 
oleva loistava k r u u n u ja kunnian seppele kansansa jäännök-
selle.» 

»Niin Her ra lohdut taa Siionin, lohdut taa kaikki sen rauniot , 
hän tekee sen e rämaas ta kuin Eedenin ja sen a ros ta kuin 
H e r r a n puutarhan.» »Sille annetaan Libanonin kunnia, Karmel in 
ja Saaronin ihanuus.» »Ei sinua enää sanota 'hyljätyksi ' , eikä 
sinun maatas i enää sanota 'autioksi ' , vaan sinua ku t su taan 
'minun rakkaakseni ' ja s inun maatas i 'aviovaimoksi ' . Ja 
ni inkuin ylkä iloitsee mors iames ta , niin sinun Jumalas i iloitsee 
sinusta» (Jes. 66:23; 40:5; 61:11; 28:5; 51:3; 35:2; 62 :4 ,5 ) . 
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RAAMATUNHISTORIALLINEN AIKA-ASTEIKKO 

Tämän teoksen etulehtipapereil le on painettu Raamatun aikajärjestystä 
valaisevat kaaviot. Ni iden tarkoituksena on havainnoll istaa tässä ja tätä 
edeltäneessä teoksessa (Patriarkat ja profeetat) maini t tujen tärkeimpien 
Vanhan testamentin henki löiden ja tapahtumien ajoit tumista. Raamatun-
historiall isten ajanmääritysten kytkeminen nykyiseen ajanlaskujärjestel-
m ä ä m m e on monil ta os in varsin ongelmall ista eikä ehdot tomaan tarkkuu-
teen voida nykyisten t ie tojen pohjalta päästä. Tämä koskee erityisesti 
Baabelin vankeutta edeltäviä aikoja. Lähinnä tästä syystä kaavioon ei ole 
merkitty täsmäll is iä vuosi lukuja. Ajoitus noudattaa professori Siegfried 
H. Hornin julkaisemia kronologis ia laskelmia. 

Patriarkat Aadamista Aabrahamiin esitetään omana eril l isenä kaavio-
naan. On huomattava, et tä näiden patriarkkojen elinikää kuvaavat janat 
on piirretty p ienempään mittakaavaan kuin nykyistä a janlaskuamme 
noudattava aika-asteikko Aabrahamista eteenpäin. Joosuaan asti janat 
kuvaavat henkilön elinaikaa, sen jälkeen as ianomaisen henki lön hallitus-
tai toiminta-aikaa. Useiden profeet tojen toiminta-ajan pi tuudesta voidaan 
esittää vain l ikimääräisiä arvioita. 

Erikseen on huomautet tava siitä, että 2 Moos. 12: 40,41:n maini t sema 
430 vuoden ajanjakso ennen Israelin lähtöä Egyptistä aloitetaan ajasta, 
jol loin Jumala teki l i i ton Aabrahamin kanssa. Tätä monien tutkijoiden 
noudattamaa laskutapaa tukevat useat seikat, m m . Paavalin to teamus 
Gal. 3: 17:ssä. Toisaalta tässä on tyypillinen esimerkki Raamatun historian 
aikalaskelmiin li ittyvistä ongelmista. 

Halutessaan palauttaa mie leensä aikajärjestyskaavioissa mainit tujen 
henkilöiden elämänvaiheita lukija löytää as iahakemiston avulla helposti 
ne sivut, joilla as ianomaisesta patriarkasta, profeetasta tai kuninkaasta 
kerrotaan. 
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Aabraham, kutsuminen 11; valinnan 
tarkoitus 162; sai l i i ton lupauk-
sen 255 

Aahas, hall itsijana 223—229 
Aarnon, kuninkaana 264, 265 
Aamos, ennustuksia 195—201 
Aasa, Juudan kuninkaana 76; usko 

koetuksel la ja palkittuna 77,78; 
rukoili Herraa 77; kuo lema 79 

Abednego 330 
Adoram 65 
Ahab, Israelin kuninkaana 79—81; 

Elia hänen edessään 83, 84; Kar-
mel-vuorella 100—109; suhteet Joo-
safati in 132—135; suvun häviö 141 
—150; kuolema 135 

Ahasja, Israelin kuningas 143—145; 
Juudan kuningas 148 

Ahasveros 413—417 
Ahava, paasto joella 424 
Ahdinko, opetuksia si itä 67, 68,415— 

417, 445, 446; Israelin, vaikea 100— 
106, 108; maai lma sen partaalla 
370. 

Ahia, sanoma 62, 76 
Ahneus 45; Geehasin 174 
Aikain merkit 369 
Alttari, Jumalan, Baalin ja Aseran, 

Karmel-vuorella 100—105; Beet-
el issä 278; Jumalalle, temppeli-
pihaan 386 

Anatot, perintöpellon kylä 323 
Antautuminen, Babylonialle, Jere-

mian neuvo 303—311 
Antimet, kymmenys ten l isäksi 491 

Aramilaiset, piirittivät Samarian 
180; saartoivat Jerusalemin 227 

Arjok, henkivartioväen pääll ikkö 
339, 340 

Arkki, luolaan kätkettynä 313 
Artahsasta ks. Artakserkses I 
Artakserkses I Longimanus, (Raam. 

Artahsasta) määräys v. 457 eKr. 
416, 418, 420, 421; sal l imuksel l isten 
tapahtumien yhteydessä 418 

Asarja, heprealainen nuorukainen 
330, 333 

Asarja, ylipappi 210 
Aspenas, Nebukadnessarin hoviher-

ra 330 
Assur, ks. Assyria 
Assyria, israelilaiset pakkosiirtolai-

sina 195—203; l i i tossa Israelin 
kanssa 196; l i i tossa Juudan kans-
sa 228; Juudan vapautus 243—254; 
nousu ja kukistuminen 252—254 

Assyrialaiset, Juudan uhkana 228; 
valloittivat Samarian 235; pilkka-
sivat Jumalaa 245—247 

Astarte, palvonta 39, 40, 62, 100— 
106, 160, 197 

Atalja, Jooramin puol iso 134; kuo-
lema 149 

Avioliitto, pakanain kanssa, pelotta-
vat seuraukset 63, 455, 458, 463— 
467, 492 

Baabel, ks. Babylon 
Baal, sen profeetat Karmeli l la 100— 

106 
Baal-Sebub, Ekronin jumala 144 
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Baaruk, 298, 299, 323 
Babylon, hengellinen, kukis tuminen 

130; lähettiläitä Hiskian luo 236— 
242; Manasse vankina s inne 264; 
maailmanvallan nousu 291; neu-
voja sille 303—311; Juuda vankeu-
teen 312—320; sen mahtavuus ja 
loisto 354, 355; piiritys 360—365; 
kukistuminen ennustet tu 365—369 

Baesa, otti vallan Naadabil ta 76 
Beetel, jumalanpalveluksen keskus 

70; Jumalan mies siellä 70—74; 
alttari siellä 71, 278; profeettain 
koulu 156, 157 

Belsassar, hall itsijana 360—365; lai-
minlöi t i laisuuksia 360, 364; pidot 
361—364; kuolema 365 

Beltsassar, ks. Daniel 
Benhadad, Aramin kuningas 171 
Besalel , jälkeläiset 44 
Bileam, ennustus 473 
Christian Science 145 
Daan, taitavia jälkeläisiä 44; uhri-

paikkana 71 
Daavid, huolehti Sa lomosta 17—19; 

kuninkaallinen valtaistuin 31 
Daniel 329—378; näkyjä 340, 381; 

tutki profeettoja 380, 381; hänen 
rukouksensa 382, 383 

Daniel ja I lmestyskirja, tutkijoita 
luvattu siunata 378; koskevat mei-
dän a ikaamme 378; ennustuksia 
Vapahtajasta 483, 484 

Dareios Hystaspes , määräys 398, 
399, 413 

Dareios meedialainen, 372—378; lau-
sunto 375—376 

Dootan, El isa siellä 178, 179 
Duuran lakeus 348—353 
Eela, Israelin hall itsija 76 
Eeli, hänen syntinsä 286 
Eesarhaddon, Assyrian kuningas 

251 
Efraim 196—199; po ikkeamiset Her-

ran tieltä 205—206, 233—235 
Efraimin ja Manassen maa 202 
Egypti, Israelin l i i ttolaisena 196; 

Juudaa auttamassa 312, 313; Ba-
bylonian saaliina 354 

Egyptiläiset, tunnust ivat Herran 
voiman 256 

Ekron, p imeyden ruhtinaan toimi-
paikka 144 

Elia 82—117, 141—159; Ahabin edes-
sä 83—85, 95—100; I isebel iä paos-
sa 110—114; Karmel in vuorella 

100—106; voi ton jälkeinen masen-
nuskausi 107—114; Hoorebin vuo-
rella 115—122; Naabot in viinitar-
hassa 142, 143; julisti Herran sa-
nan Ahasjalle 144, 145; El isa hä-
nen seuraajakseen 153; vieraili 
profeettain harjoi tuskeskuksissa 
157; tuul ispäässä taivaaseen 158; 
edusti Kris tuksen tul lessa muu-
tettavia pyhiä 158 

Elisa, kutsuminen 151—159; valmis-
tautuminen 152; kasvatus 154, 155; 
usko 153, 183, 184; luonne 165, 166; 
rauhan profeetta 165—170; Suune-
missa 166—168; parannus- ja ope-
tustoimintaa 168; mielenkiinto 
profeettakouluihin 169, 181, 182; 
toiminnan loppuvaiheet 177—184; 
kuolema 183, 184 

Eljasib, y l immäinen pappi 463 
Enkeli, löi Assurin joukot 250; ja 

pappi Joosua 401—408 
Enkelit, taivaan suojajoukot 101; 

palvelutehtävissään 112, 114, 118, 
121, 179, 213, 214, 393, 405, 407, 408, 
416; Hesekie l in näyssä 368, 369 

Ennalleen palauttaminen, ennustuk-
sia 208, 472, 473; lupauksia Juu-
dalle 294—295, 325—327; lopulli-
nen 327, 328, 499, 500, 505—509; 
jumalanpalveluksen, Jerusalemis-
sa 458—462; jokaisen jumalalli-
sen säädöksen 469, 470; hengelli-
nen, historian loppupäivinä 468 

Ennustukset , a ikamme herätykses-
tä 259—262; Viidennen Moosek-
senkirjan 273, 274; Danielin- ja 
I lmestyskirjan, tärkeätä tutkia 
377, 378; Kris tuksesta 471—187 

Ennustus, Beete l in alttarista 71, 72; 
I isebelistä 143; täyttymyksiä 206, 
233, 278, 307, 369, 380, 484, 485; tu-
levan kunnian 207, 501—509; Baa-
belin vankeudesta 241; vapautuk-
sesta 294, 295; Hananjan väärä 
306—308; Juudan lähestyvästä 
tuomiosta 309—311; Juudan pa-
lauttamisesta 325; tulevista maa-
i lmanvalloista 342, 343, 368; Baby-
lonin kukis tumises ta 365, 369; 
Herran päivästä 370, 371, 496; 
Kooreksesta 379, 380; Jeremian, 
vapautuksesta 380; Daniel tutkis-
teli 381, 382. . Haggain, toisesta 
temppel istä 412; lopun ajan vai-
noista 416—417; Bi leamin 473; Je-
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sajan, Kristuksesta 476—483; Daa-
vidin, Kristuksesta 478—479 

Ennustusten täyttymys 206, 233, 278, 
279, 307, 365, 369, 380—385, 485, 
486, 493 

Epätoivo, synnill istä ja perustee-
tonta 113 

Epäily, turmelee mielen 117 
Epäjumalain palvonta, Jerobeamin 

aikana 71 
Epäjumalanpalvelus, meidän aika-

n a m m e 123—131; Jerobeamin luo-
pumuksen seurauksena 197; Is-
raelin saamia varoituksia 205, 206; 
vallalla Jesajan aikana 212, 213; 
Juudassa Manassen aikana 371, 
372; Joosia koetti hävittää maas-
ta 277—279 

Epäjumalat , vo imattomia pelasta-
maan 69; tuhottiin 234, 235, 274, 
275 

Epäoikeudenmukaisuus, profeetat 
vastustivat 197; ks. m y ö s Vääryys 

Epäusko, nykyajan i lmiönä 117 
Esjon-Geber, Salomon laivastoase-

ma 51 
Esra 418—430, 458—162; usko 419, 

420; 423, 424; palvelus 419, 420; 
herätystä 426—433; rukous 428, 
429; lain opettaja 429, 430, 458— 
462 

Ester 413—417 
Eufrat-virta 239; po i s uomastaan 

365 
Evankeliumi, kutsu k o k o maailmal-

le 13; kaikkeen maai lmaan 118; 
maai lma tarvitsee 162 

Fyysinen elinvoima, järkkymättö-
mien lakien alainen 336 

Fyysinen luonto, korkeamman voi-
man hallintaan 336 

Gabriel, lähetettynä Danielin luo 
383, Dareioksen luo 383, Kyyrok-
sen avuksi 393 

Gedalja, käskynhaltija 317 
Geehasi, El isan palvelija 167, 168, 

174, 175 
Gesem, arabialainen heimopääll ik-

kö 439 
Gibeonilaiset 257 
Gilgal, profeettain koulupaikka 156, 

157; El isan vierailu ja ihmeteko 
169 

Haaman, saatanan apuri 414 
Haggai, sanomia 395—398; ennustus 

temppel istä 412 

Hananja, heprealainen nuorukainen 
330 

Hananja, väärä profeetta 306, 307 
Hasael , Israelin vastustaja 117; 

ruoskana luopiokansalle 177 
Heikkous, ihmisen, Elialle osoitet-

tuna 116—122; ja pelkuruus, Sid-
kian 311. 

Heimo, Israelin, Jumalan tarkoitus 
488—500 

Hengell inen pimeys , vuosisatojen 
475, 476; lopun aikana 498. 

Herra, todell inen luonne 216—222 
Herran kirkkaus, i lmestyi Jesajal le 

213; sisältyy Jumalan luontee-
seen 218 

Herran päivä, ennustuksia 370, 371, 
496, 504 

Herätys, hengellinen, Esran aikana 
426—433; pyhien kirjoitusten tut-
kimiseen 429 

Hesekiel , näky Kebar-joen varrella 
121, 122, 368, 369; to iminta Sidkian 
aikana 308—311; sai nähdä kau-
histuksia temppel issä 308, 309 

Hilel, menetykset 161 
Hilkia, y l immäinen pappi 271 
Hil l i ttömyys, Naadabin ja Abihun 

331 
Hiskia, pääsiäisjuhla 201, 202; halli-

tuskausi 230—251; sairaus 236— 
237; rukous 236—237; luotti Juma-
laan Assurin ahdingon aikana 243 
—251 

Historia, Jumalan suhde Israeliin 
sen kuluessa i lmaisee hänen luon-
teensa 68, 69; toistuu 123, 124; to-
teuttaa Jumalan suunnite lmia 
342—345, 377, 378; ennustusten 
kirjaimell ista täyt tymystä 344; 
sen f i losof ian ymmärtäminen 345; 
liittyy e lämän tarkoituksen oppi-
miseen 378 

Hooreb, Jumalan vuori, El ian turva-
paikka 114—116 

Hoosea, ennustuksia 195—203 
Hoosea, Israelin vi imeinen kunin-

gas 201 
Hulda, naisprofeetta 275, 276 
Huuram, ammatt imies 45 
Hävitys, ks. Onnettomuus 
Ihmeet , tuli taivaasta temppel iä vi-

hittäessä 29; Jerobeamin käden 
kuivettuminen 72; lesken jauhot 
ja öljy eivät loppuneet 90; lesken 
pojan virkoaminen 90, 91; tulen-

521 



Profeetat ja kuninkaat 

liekit taivaasta El ian rukoiltua 
105, 106; Elialle virvokkeita 114; 
Jordanin vesien jakaantuminen 
157; Jerikon vesien parantuminen 
161; suunemilaisen äidin pojan 
herättäminen 167, 168; myrkylli-
nen keitto terveell iseksi 169; sa-
dan ruokkiminen Gilgalissa 169, 
170; Naemanin parantuminen pi-
talista 172, 173; aramilaisten so-
kaisu 179; kirveen nousu pinnalle 
182; varjo taaksepäin aurinkokel-
lossa 237, 238 

Ihmiset , Jumala kutsuu taisteluun 
99; todistajina nykymaai lmassa 
335, 336; siveellisiä sankareita 102; 
laiminlyövät Raamatun 128 

Iisebel, Ahabin vaimo 80, 81, 84— 
86, 110, 111; juonittelut 141—149; 
ennustus hänestä 143; kuolema 
148 

I lmestysmaja, kaluston siirto temp-
peliin 26 

Irstailu, profeetat vastust ivat 197; 
212 

Israel, jonkin aikaa maai lmal le va-
lona 22; temppel in vihkiäisissä 
26,29,30; valtakunta laajimmil-
laan 50; luopumuksen tuhoamana 
74; kriisi Karmelin vuorel la 100— 
106, 108; Jumalan turvallisi l le po-
luille 156; lopull isen tuhon vaara 
195, 203, 224; l i itto Assurin ja 
Egyptin kanssa 196; häviöön tai-
toa vailla 204—209; Jumalan toi-
menpiteitä 217, 272—274, 395—397, 
401—403, 414; todellinen, käsittää 
kaikki maai lman kansat 255, 256; 
esti totuuden valoa lo i s tamasta 
257, 258; Herran ve toomuks ia Je-
remian välityksellä 282—290; Ju-
malan muut tumaton tarkoitus 
414; maiden palautus köyhil le 
450; he imo 488—500. Ks. m y ö s 
Kymmenen he imoa 

Israelilaiset, Jumalan lain talletta-
jiksi 11, 12; valittu kansa 12—14; 
ei täyttänyt tarkoitusta 14, 15; 
Jumalan pi tkämiel isyys 15, 16. Ks. 
myös: Israel, Juutalaiset, Juuda, 
Kymmenen he imoa 

Itsekieltäymys, maal l ikkotoiminnan 
edellytyksiä 119 

Itsekorotus, Hiskian 240—242; Ne-
bukadnessarin 354—358 

Jaakob, hänen autuas to ivonsa 472, 
473 

Jeehu, profeetta 135 
Jehu, Israelin kuningas 117, 149 
Jeremia, va lmistusvuodet ja kutsu 

280, 281; Herran selkeänä puhe-
torvena 281; to iminta 282—290; 
Herran huoneen portil la 284—285; 
ahdistettuna 288—290; havainnol-
lisia es i tyksiä 292, 297, 298, 323— 
325; vankeudessa 298—300, 313— 
315; Sidkian aikana 303—311. 

Jeriko, pakanall inen l innoitus 160; 
Jumalan k iroama 160; profeettain 
koulu lähellä 161; El isan ihme-
teko 161—164 

Jerobeam, Nebat in poika 62, 63, 64, 
70—75 

Jerobeam II, Israel in kuningas 200 
Jerusalem, Jumalan val i tsema 28, 

aramilaisten pi ir i t tämänä 227; 
hävityksen uhan alaisena 276, 
277; lähestyvä tuho 291—302; rau-
nioina 434, 435, 440, 441,458 

Jerusalemin muurin rakentajat 439 
—446 

Jesaja, kutsuminen 210—215; näky 
213, 218—222; kehotuksia ja sano-
mia 232, Hiskial le 236—238; Juma-
lan i lmaisema suunnite lma 258— 
261; väkivaltainen kuolema 263; 
ennustuksia 469, 470, 476—478, 
481—483; lopun ajan hengell isen 
e lpymisen kuvailua 469, 470 

Jisreel 109, 111, 141—143 
Job, voitokas k o k e m u s 112, 113 
Jooas, Israelin kuningas, koetteel la 

182, 183; poikanen Jooas Juudan 
kuninkaaksi 149 

Joojada, y l immäinen pappi 149 
Joojakim, Juudan kuningas 291—302 
Joona 185—194 
Joonadab, reekabilainen 293 
Joonatan, kirjuri 314 
Joosafat, Juudan kuningas 132—140; 

rukous 137—139 
Jootam, Juudan kuningas 211 
Jooram, Israel in kuningas 147, 148; 

Joosafat in poika, Juudasta 134, 
147 

Joosia, Juudan kuningas 265—270; 
luki l i i tonkirjan sanat Juudalle 
277; kuolema 279 

Joosua, Herra rohkaisi häntä 396— 
400; ja enkeli, näky 401—108 
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Jordan, ihmetekoja sen varrella 
157—159, 173—175, 182 

Jordanin laakso 160 
Juhla, lehtimajan 30, 459; Belsas-

sarin 360—365; vietetti in maan-
pakolaisten palattua 386; Esran 
johdolla 458 

Julkeuden synti, Ussian 210 
Jumala, kärsi kansaansa Isän rak-

kaudella 14, 15, 192, 284, 285, 407; 
asuinpaikka 27, 28; näkyväistä 
vastinetta 70, 71; epäjumalia kor-
keampi 106; l i ittonsa on muuttu-
m a t o n 114, 130; i lmaisi i tsensä 
Elial le Hoorebil la 116; lakia riko-
taan ja vähätellään 123—131, 430, 
431; valittujaan on kaikkialla 130, 
131; suhtautuminen pakanoihin 
131, 190, 191; pakanamaai lman 
kunnioit tama 189, 352, 353, 359, 
375, 376; hänen n imensä yl istystä 
189, 220, 352, 359, 375, 376; lopun 
ajan rangaistuksia 193, 194, 269; 
hänen vihansa myrsky 194; tar-
joaa parannusta ja rauhaa 198— 
202; hänen armoll isuutensa 198— 
203; hänen säälivä luonteensa 206, 
216—222, 304; hänen luonteensa 
216—222, 241, 293, 294, 382, 397, 400, 
406—408; kansansa pyhäkkö 229; 
halukas antamaan anteeksi 232, 
318, 407, 502, 503; assyrialaiset an-
toivat kunnian 251; tarkoitus 
pakanain suhteen 255—262; 
Juudan hajot tamisen tarkoitus 
258, 259; tarkoitus koetuksissa 
258, 259, 322, 323, 398, 410; suhtau-
tuminen ihmisiin 293, 294; i lmaisi 
tarkoituksensa Nebukadnessari l-
le 343, 344; kansojen hall i ts ija 
343—345 

Jumalan armo 198—203, 206, 216— 
222, 241, 294, 295, 306, 387, 397, 400, 
407, 408; i lmenee hänen tuomiois-
saankin 300; Juudan uskoll is ia 
kohtaan 318 

Jumalan Henki, nykymaai lmassa 
261, 262; toimintaa 409—112 

Jumalan kaupunki, ainoa pysyvä 
191 

Jumalanpalveluksen keskus, Beete-
l issä 70; Daanissa 70 

Jumalanpilkka, assyrialaisten 245— 
247 

Jumalan sana 468; ks. m y ö s Pyhät 
kirjoitukset 

Jumalan valtakunta, k o k o maail-
m a n käsittävä 14; kukis tumaton 
iankaikkisesti 342; kaikki kansat 
tuli opettaa kunnioi t tamaan Ju-
malaa 50 

Jumalattomuus, nuhtelua 96—99, 
129, 130; lopun aikana 123, 127— 
130, 192, 430, 450, 451; tottelemat-
tomuuden seurausta 205—207; Je-
sajan aikana 212, 213; Juudassa 
Manassen aikana 263; Sidkian ku-
ninkuuden aikana 308—311; Mala-
kian aikana 489, 490 

Jumalisuus, tosi 130, käytännöll inen 
226 

Jumaluus, ks. Jumala 
Juopottelu 197, 212; Belsassarin 361 
Juuda, Joosafat in hall i tusaikana 132 

—140; tuomion langettaminen 293; 
Baabelin vankeuteen 312—320; 
jäännös 385; ei havaittu kaitsel-
muksen uusia johdatuksia 387; 
neuvojen ja nuhtelujen vastaan-
ot to 396; y l imysten petol l isuutta 
455; julistettuja s iunauksia 473 

Juutalaiset, paluu maanpaosta Se-
rubbaabelin johdolla 379—389; pa-
luu Esran johdol la 421—425; Ju-
malan sal l imuksel l ista johdatus-
tusta noudatt i harvalukuinen 
joukko 421, 422; hylkäsivät maa-
i lman Valon 495. Ks. myös: Israel 

Järkkymättömyys, Herra odottaa 

palvelijoiltaan 73 
Jäännös, Israelin, historian lopulla 

208, 209; Juudan 214, 231, 250; pa-
luu Juudeaan 385; Jumalan, lopun 
aikana 404—408, 416, 417, 469, 470 

Kaitselmus, Jumalan, Hiskian aika-
na 235; vapautti Israelin Egyptis-
tä 256; sai pakanat tunnustamaan 
Jumalan 256; herättää luottamus-
ta Jumalaan 261; sen vi i ttauksien 
tarkkaaminen 457 

Kaldean valtakunta, ks. Babylon 
Kambyses , Kyyroksen poika 393,394 
Kansakunnat, opetuksia Assyrian 

valtakunnasta 252—254; Jumala 
työskentelee niiden yläpuolel la 
343—345; toteuttavat historias-
saan ennustuksia 344; vanhurs-
kaus korottaa ja vahvistaa 345; 
jokaisel le suo tu paikkansa maa-
i lmassa 368; opetuksia niiden his-
toriasta 378. 

Kapina, Juudan 292, 293; Israelin 
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301; a l i s tumiskehotus kapinalli-
selle kansalle 306; Sidkian, Nebu-
kadnessaria vastaan 308 

Karmelin vuori 100—111 
Katsastaja, piti s i lmällä Danielia ja 

hänen tovereitaan 332 
Katumus, Sa lomon 55, 56; todelli-

nen 55, 300, 301; Israel in ainoa 
keino 88; Nebukadnessaria pyy-
dettiin 357—358; Nebukadnessar in 
358, 359; Esran ja N e h e m i a n joh-
dolla 429, 463—467 

Kaupankäynti, Sa lomon aikana 40, 
50 

Kaupungit, vajonneet synti in 162, 
191, 192; tuhansia kaupunkilaisia 
voidaan johtaa Kris tuksen luo 
193, 194 

Kebar-joki, Hesekiel in näyn paikka 
368, 369 

Kemos, mooabi laisten epäjumala 39 
Keritin puro, lähellä El ian kätkö-

paikkaa 84, 89 
Kiitoslaulut, juhlavat, temppel in pi-

hoilla 251, 252 
Kiristys, nuhtelu siitä 447—451 
Kirjakäärö, Jeremian kirjoi t tama 

298—301; Joojakim poltt i sen 299 
Kirje, assyrialaisten, Hiskial le 247; 

Sanballatin avoin, Nehemial le 
452, 453 

Kirjoitus seinällä 361—364 
Kirous, taivaan, määrä lakata 107. 

Ks. myös: Rangaistukset 
Koetukset , Jumalan tarkoitus niis-

sä 258, 259, 328, 398, 410, 411 
Koetus, uskon, sapatti 130; El isan 

uskon 204, 205; Hiskian kiitolli-
suuden 240; heprealaisnuorukais-
ten luonteen 330—333; uskollisuu-
den, Duuran lakeudella 348—352 

Kohteliaisuus, on Hengen hyveitä 
166 

Kolmen enkelin sanomat , I lmestys-
kirjan 129—131 

Koores, ks. Kyyros 
Koronkiskonta, varoitus 447—451 
Korskeus, liittyi sortoon ja rikkau-

teen 212 
Kotiopetus, El isan 151, 152; varhain 

annettuna merkitsevää 152, 172, 
295, 331; Danielin ja hänen tove-
reidensa 295, 331 

Koulutus, El isan 151—153; kokenei-
den miesten yhteydessä 156; hep-

realaisten nuorukaisten, Babylo-
nissa 329—335; Jumalan tapa 410; 
Esran 419, 420 

Kreikka 368; häviö 378 
Kristus, oli Israel in opettaja 13; 

syntisten pe las tuminen tuotti i loa 
118; ja laki 126, 127; ihmeitäteke-
vä voima 169, 170; vi ittaus Niini-
veen 191; avasi pääsyn jokaisel le 
Jumalan luo 257; i lmestyi pätsis-
sä oleville 350; pukee häneen us-
kovat vanhurskauden vaippaan 
404—408; seurakunnan kalliope-
rustus 411; ennustuksia hänestä 
471—487; maanpääl l inen toiminta 
498 

Kserkses, Ahasveros 413 
Kuivuus, 28, 30, 394; ko lmen vuoden 

84—88, 94, 95 
Kunnia, Jumalaan luottamisen tu-

loksena 332—337; to isen temppe-
lin 412; näkyjä tulevasta 501—509 

Kunnioitus, Jumalan, Karmelin vuo-
rella 105, 106; Jumalan suuruu-
den 32—34; El isan osana 165, 166; 
tarkoin vaalittava hyve 166 

Kutsuminen, El isan 151—159; Jesa-
jan 210—215; Jeremian 281 

Kuuliaisuus, periaattei l le 13; Juma-
lan suos ion ehtona 204—209; pro-
fetiat lupasivat s iunauksia 272; 
sen polulla on esteitä, jotka Her-
ra kykenee k u m o a m a a n 334—337; 
tuottaa ajallisia ja hengell is iä siu-
nauksia 377, 403, 489; opitaan ah-
dingoissa 327; Jumalan laille to-
dellisen menes tyksen ehtona 491 

Kuvapatsas, Nebukadnessar in unes-
sa 341, 342; Duuran lakeudella 
348—351 

Kymmenen heimoa, korjaamaan 
luopumuksen satoa 199, 200, 203. 
Ks. myös: Israel 

Kymmenykset ja ant imet 491 
Kyyros 360, 365, 383; ennustuksissa 

379, 380; hyökkäys Babyloniin 
379, 380; täytti Jumalan tarkoi-
tuksen 383, 384; määräys Jerusa-
lemin jäl leenrakentamisesta 383, 
384 

Kärsivällisyys, Jumalan palvelijoi-
den 301; Herraa odottavien 509 

Käsky, Nebukadnessar in 351; Da-
reios meediala isen 372; Kyyrok-
sen 384; vale-Smerdiin 394; Da-
reios Hystaspeen 398, 399, 413; 
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Artakserkses I Longimanuksen 
418, 420 

Köyhät, sortaminen 212, 447—451; 
kristil l inen suhtautuminen heihin 
450, 451 

Lahjat, totuuden asian hyväksi 438 
Lain kirja 295, 321, 458—462 
Laivasto, Sa lomon 51 
Laki, Jumalan, israelilaiset sen tal-

lettajiksi 11, 12; sen vastainen 
avioliitto 36; onnen saavuttami-
seksi 124; vertaus tienviittaan 
124, 125; hyökkäys neljättä käs-
kyä vastaan 126, 127; Kristus ko-
rosti sen käskyjen s i tovuutta 126, 
127; sen käskyjen r ikkomisen 
seuraus 128, 290; lopun aikana 
taistelu sen ja ihmiskäskyjen vä-
lillä 130; sen luonne 216—222, 430 

Laulu, kiitoll isen Hiskian 238, 239; 
uusi virsi valtaistuimen edessä 
408; kansan, leht imajanjuhlassa 
460; Herraansa odottavien 505; ja 
soi t toa uudessa maassa 507 

Laupeus, Jumalan, erehtyviä koh-
taan 199; kansaansa kohtaan 206, 
216—222, 304; siitä pitäisi enem-
m ä n puhua 241; osoi tet tava toi-
sia kohtaan 489 

Leeviläiset 26, 71, 385, 387, 421—423 
Leijonat, Daniel leijonien luolassa 

372—378 
Libanon, hirsiä pyhäkköä varten 24 
Liitonkirja 271—279, 383—395; Esra 

lain opettajana 429, 430, 458—462. 
Ks. myös: Lain kirja 

Liitto, Aabrahamin kanssa, käsitti 
m y ö s pakanat 256—259; Joosian, 
Herran edessä 277; Jumalan kans-
sa, väheksytt i in Juudassa 323, 
324; pakkosi irtolaisuudesta pa-
lanneiden 429; Israelin ja Juma-
lan välillä 460; ks m y ö s Uusi l i itto 

Liitto, Jumalan 30, 400, 490; muuttu-
maton 114; r ikkomaton 130; 
uudistetaan vi imeisinä päivinä 
208; käsitti kaikki kansat 256; 
Jeremian jul istamana 285; onnem-
me riippuu suhtees tamme sii-
hen 392; hengell isel le Israelil le 
495; sen Sanansaattaja 485 

Liitto, Juudan ja Israelin 135; Is-
raelin, Egyptin ja Assyrian kans-
sa 196; Juudan ja Assyrian 228; 
Egypt in ja Juudan 312, 313; ei pa-
kanakansojen kanssa 391, 392; ei 

maailmall isten kanssa 392; sama-
rialaisten ja luopiojuutalaisten 
466, 467 

Lipunkantajat, totuuden, lähetys-
saarnaajia 261 

Lopun aika, Jumalan lakia rikotaan 
123, 124, 128, 129; pahuuden valta 
l isääntyy 123, 127—129, 191, 192, 
430—432; Jumala uudistaa liit-
tonsa 208; rangaistuksia 269; Ju-
malan kansan ahdinko 353, 405— 
408, 416—417; ennustus siitä 381; 
enkelit Jumalan lasten apuna 407; 
uskot tomuuden leviäminen 431; 
herätystä ja uskonpuhdistusta 
468, 469; paluu sapatin viettoon 
469, 470; luopumus kehittyy keski-
yön pimeydeksi 497 

Lunastetut, saavat kirkkaan tule-
vaisuuden 509 

Lunastus, palve lusmenojen opetuk-
sia 473, 474 

Luoja, Salomol la selvä käs i tys 22; 
Sa lomo kertoi maan kuninkaille 
48; hänen alamaisuudessaan lepo 
ja rauha 69; o l emassao lomme tar-
koitettu hänelle kunniaksi 343; 
profeetan yl istämänä 219 

Luonne, rakentaminen, oikeat pe-
rustukset 281, 282; Jumalan 216— 
222; kasvu edellyttää itsekuria 
335—337 

Luonto, Sa lomon tutkimuksen koh-
teena 22, 23; Jumalan voiman hal-
l i tsemana 92, 93; luodun palvo-
minen 197 

Luopumus, muinaisen Israelin 14, 
15; Sa lomon 35—42, 53, 54, 59, 
465, 466; taistelun loppuun asti 
59; Rehabeamin 66—68; sen ran-
kaiseminen 67, 199—203, 227—229; 
kansall inen 76—81, 123—131; ei 
maai lmanlaajuinen 117, 118; seu-
raukset 202, 203; kehittyi vähitel-
len 206; Israelin, syy 427; Juudan 
kansan 463—468; saatanan maa-
i lmanlaajuisena pyrkimyksenä 
475, 476 

Luottamus, Jumalaan, Herran opet-
tamana Elialle 115—122; Hiskian 
esimerkki 243—254 

Lupaukset, täyttyminen Hiskian ai-
kana 233; liiton, maailmanlaajui-
nen sovel lutus 255—268; Jumalan, 
muinaisel le Israelille 265, 272— 
274; vapautuksen 294, 295; täytty-
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neinä 352; temppel in tulevasta 
loistosta 397, 412; Juudalle, loh-
dulliset 399, 400; lopul l isesta rie-
muvoitosta 501—509 

Lähettiläät, Baabelin kuninkaan 
236—242; Sidkian luo 305, 306 

Lähetyssaarnaajat, pakanamaissa 
toimivat 261 

Lähetystoiminta, seurakunnan, tuot-
taa satoa 218; ennustuksen täyt-
tymistä 261, 262 

Lähetystyöntekijä, heprealainen 
palvelustyttö 171, 172 

Maailma, tarvitsee todiste i ta aidos-
ta kristi l l isyydestä 162—164; kris-
t ittyjen ei pidä mukautua si ihen 
392; ei l i i t toutumista sen kanssa 
456 

Maailman loppu, Sefanjan ennus-
tuksissa 269, 270 

Maallikot, lähetystyöntekijöinä 119 
Maanpakolaiset, voivat levittää tie-

toa Jumalasta 258; Serubbaabel in 
johdolla palanneet 379—389; mo-
net eivät noudattaneet Herran 
johdatusta 414; Esran johdolla 
palanneet 418—425; saivat etuuk-
sia pakolaisuudessaan 421, 422; 
palanneita ahdistelt i in ja moitit-
tiin 434 

Malakia, ennustuksia, tuomios ta Is-
raelille 496; Vanhurskauden au-
ringosta 497 

Manasse, jumalaton hall into 263— 
265; nöyrtyminen 265 

Masennus, menes tyksen vastavaiku-
tuksena 111—114; varma apukei-
no sille 113; rohkaisevia opetuk-
sia 115—122; maanpaosta palan-
neiden 393; aiheuttaja 401—408 

Mattanja, Juudan kuninkaana Sid-
kia 302 

Meedialaiset ja persialaiset , Baby-
lonin kukistajina 365 

Meedia-Persia, kukis tumisen syy 
344; valtaan nousu 365; häviö 378 

Meesak, Miisaelille annettu nimi 
330 

Menahem, Israelin kuningas 201 
Menestys, sen vaaroja 35—41, 357— 

359; Sa lomo unohti sen alkuläh-
teen 38; todellinen, edel lyttää Ju-
malan lain noudattamista 491 

Menetelmät, viisaat, Nehemian 440 
—446 

Merkki, sapatti 124—130; Hiskial le 

237, 238; juutalaisil le: Kyyroksen 
saapuminen 379 

Medorak-Baladan, muinainen ku-
ningas 239 

Messias, tu lemisen näkyjä 259; en-
nustuksia vapautuksesta 471—473; 
vääriä käsi tyksiä hänestä 492, 
493 

Miika, profeetta 134; ennustuksia 
223, 225, 232, 472 

Miisael, Danielin toveri, sai n imen 
Meesak 330 

Milkom, ammoni la i s ten epäjumala 
39, 62 

Moniavioisuus, Herran varoittavia 
ohjeita 36; pahat seuraukset 37, 
38 

Moolok, ammoni la i s ten epäjumala 
39 

Moorian vuori, temppel in paikka 
25; vastapäätä oli epäjumalien 
pyhättö 39 

Mooses, verrattuna Eliaan 120; neu-
voja Israelille 204—206, 226, 272— 
274; ve toomus 217; kirjoitukset 
321, 322; opetus köyhiin suhtau-
tumisesta 447, 448; ennustus Lu-
nastajasta 473 

Mordokai 414—417 
Musiikki, Sa lomon temppel iä vihit-

täessä 26; uudessa maassa 507 
Muukalaiset, pääsy hengel l iseen Is-

raeliin 258, 259 
Määräys, ks. käsky 
Naabot, viinitarhuri 141—143, 156 
Naadab, Israelin lyhytaikainen ku-

ningas 76 
Naeman, pitaalinen Aramin sota-

päällikkö 171—176 
Naahum, nuhteli Niiniven pahan-

tekijöitä 252—254 
Nebukadnessar 329—360; tunnusti 

Jumalan valtasuuruuden 351; suu-
ruus ja loisto 354, 355 

Nebusaradan, henkivartijain pääl-
likkö 317 

Nehemia, johti jäl leenrakennustyö-
tä 126; uskonpuhdistajana 463— 
470; toimi t i laisuuden saatuaan 
434—438; oli tarmokas ja päättä-
väinen 442—444 

Neuvo, Jeremian, Sidkialle 312—315; 
Semajan, Nehemial le 453, 454 

Neuvonantajat , Rehabeamin 63, 64 
Neuvosmiehet , S a l o m o n valtakun-

nan 19 
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Niinive 185—194; jumalat tomuuden 
keskus 185; sai varoi tussanoman 
188; kääntymys 188, 189; sen ju-
malat 252; sen kohtalo 253, 254 

Niiniveläiset, Kristus viittasi heihin 
191; uhmasivat taivasta 235 

Nimet , merkityksel l is iä 330 
Nuhtelu, ankara 89—99; Korkeim-

man vastustamisesta 129, 143,144; 
Daniel nuhteli Belsassaria 361— 
365; saatanaa nuhdellaan 404; ki-
ristyksestä 447—451; Oobed-pro-
feetan välityksellä 449 

Näky, Salomon, yöll inen 30; Hese-
kielin 121, 122, 368, 369; Jesajan 
213, 214, 218—222; Danielin 340, 
381, 382; Sakarjan 399—412 

Nöyryys, tie kunniaan 20, 21 
Obadja, Ahabin palats in pääl l ikkö 

86, 95, 96 
Oholiab, ammatt imies 44; jälkeläi-

set 45 
Oikeus, vääristeltynä 212, 263 
Omatunto, Jumala antaa vapaan va-

linnan 352 
Omri, Israelin kuningas 76; Sama-

rian perustaja 79 
Onnettomuus, armo l ieventäjänä 

177, 178 
Oobed, profeetta 449 
Oofir, »kultamaa» 51 
Oono, laakso 452 
Opetuksia, nöyrtymisestä 67—69; 

Jerikon vesien parantamisesta 
161—164; Geehasin petokses ta 
174, 175; Jumalan sal l imuksesta 
182, 183; luottamustehtävissä ole-
ville 183; risiinikasvista 190; Ju-
malan sanansaattaji l le tänä aika-
na 191; maai lman nykyisi l le kan-
soil le 252; Danielin pelastumises-
ta 376, 377; juutalaisten kokemuk-
sesta Esterin aikoina 416, 417; 
harkinnasta ja päättäväisestä toi-
minnasta 439—442; rohkeudesta 
masennuksen keskel lä 445, 446; 
ahneudesta ja ri istosta 450, 451; 
jatkuvasta Jumalaan luottamises-
ta 456, 457 

Organisointi, tärkeää Jumalan työs-
sä 425; ryhmiin, Jerusalemin jäl-
leenrakennustöissä 442—445 

Paavali, todistaa pakanoista 255; 
selitti Ateenassa Jumalan tarkoi-
tusta 343 

Pakanat, Jumalan laupeuden koh-

teena 11, 12; haittoja avioli itoista 
heidän kanssaan 63, 455, 458, 459, 
463—466, 492; uskoll is ia valoina 
heidän joukossaan 131; tunnusta-
vat Jumalan 189, 191, 351, 352, 359, 
375, 376; katsovat Jumalaansa 216 
—222; Jumalan kansan tuli ylistää 
hänen n imeään heidän keskuu-
dessaan 220; toivoa heille 255— 
262; vapautuksen päivä lähellä 
261; vihamielis iä juutalaisi l le 
439—446; juutalaisten häpeä hei-
dän s i lmissään 441; vehkeilyä 
452—457. Ks. myös: Muukalaiset 

Pakanuus, eri maissa 130, 131; kään-
tyneitä pois El isan aikana 181; 
näytti saaneen r iemuvoiton 
Aahaan aikana 228 

Pakkosiirtolaisuus, Assuriin 195— 
203; lopull inen vapautuminen 209, 
270; Babyloniaan 312—320; seitse-
mänkymmenen vuoden täyttymi-
nen 383 

Palkinto, vanhurskasten 505—509 
Palkka, ei sen vuoksi tule työsken-

nellä 46 
Palvelustyttö, heprealainen 171—173 
Palvonta, Jerobeamin oudot menot 

71; oikeaan palaaminen 458—462 
Papit opettajina 133 
Pappeus, Artakserkses palautti pa-

laaville israelilaisille papeil le 421 
Parannus, Israel johdett i in rangais-

tusten avulla 214. Ks. m y ö s Katu-
m u s 

Pekah, Israelin kuningas 201, 227 
Pekahja, Israelin kuningas 201 
Pelastus, kaikille kansoil le 259. Ks. 

myös: Pelastussuunnite lma 
Pelastussuunnitelma, Hoosean tul-

kitsemana 197, 198; k y m m e n e n 
he imon vaiheisi in l i i ttyneenä 203; 
käsittää koko maai lman 262; sen 
mukaisest i Jeesus murtaa saata-
nan vallan 404, 471—487; iäksi 
vahvistettu 486 

Perheet avartamaan vaikutuspii-
riään 119 

Periaate, kiusauksen voittajana 329 
—337 

Periaatteet, taivaalliset, esitetty Sa-
nanlaskuissa 23 

Persia, ks. Meedia-Persia 
Pettymys, ks. Masennus 
Piiritys, aramilaiset piirittivät Sa-

marian 180; Assurin joukot saar-
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toivat Samarian 202; Jerusalemin, 
piirittäjinä aramilaiset ja israeli-
laiset 227, Assyrian joukot 245, 
Nebukadnessar 297; Babylonin 
360—371 

Pitaalitauti, Naeman sairasti s itä ja 
parantui siitä 171—176; Geehasi 
sairastui 175 

Pitkämielisyys, Jumalan 14, 192, 225. 
Ks. m y ö s Jumala 

Profeetall inen ajanjakso 483—485 
Profeetat, Jumalan, sanansaattaj ina 

14, 15; Israel ei kuunnellut niitä 
206, 207; vetoomuksia 225; varoit-
tivat Manassen aikana 263—265; 
julistivat Jumalan tarkoitusta 
324; yhteistyössä jälleenrakenta-
jien kanssa 390—400 

Profeetat, väärät, Baal in 100—106; 
Juudassa 303—314 

Profeettain koulut, Elia perusti 
uudelleen 156; El isan aikana 168, 
169, 181, 182 

Puu, Assyriaa verrataan setriin 252 
—254; Nebukadnessarin unessa 
näkemä 355—357 

Puul, Assurin kuningas 201 
Pyhitys, työntekijöiden, seuraukset 

118; Elisan 153—155; kutsu jokai-
selle 154 

Pyhä Henki, vaikutus 116, 118, 293; 
tarjoaa hartaasti e lämän lahjaa 
225; toimintaa 457 

Pyhäkkö, Herran käskystä 43. Ks. 
myös: Temppeli 

Pyhät kirjoitukset, opetusta Joosa-
fatin aikana 133; Daniel in ja hä-
nen tovereidensa oppaana ja tur-
vana 295; Israelin kallein perintö 
322; Esra edisti ni iden tutkimista 
420, 429. Ks. m y ö s Raamattu 

Pääsiäisjuhla, koko Israel in 201,202; 
Hiskian aikana 233, 234; Joosian 
aikana 279 

Raahab, pelastui uskon kautta 257 
Raamattu, jalostaa arkielämänkin 

420; opettajia tarvitaan kipeästi 
430; syrjäyttäminen johtanut Ju-
malan laista luopumiseen 430; 
sen arvostelua pidetään oppinei-
suutena 431; hy lkäämisen seu-
rauksena hengel l isyyden madaltu-
mista 432. Ks. m y ö s Pyhät kirjoi-
tukset 

Raamot, Gileadin, Ahabin kuolema 
taistelussa 135 

Raittius, Danielin ja hänen toverei-
densa 331 

Rangaistukset, taivaan, toimeenpan-
tuina 107; kapinall isel le kansalle, 
l ievimmillään 306; aika ajoin an-
karina 196; ei voida lykätä tiet-
tyä rajaa p i temmäl le 287; Miika 
ennusti kohtaavan Jerusalemia 
288. Ks. m y ö s Tuomiot 

Ratkaisu, heprealaisten nuorukais-
ten päätös 332 

Rauhan profeetta El isa 165—170 
Reekabilaiset 292, 293; saivat siu-

nauslupauksen 293 
Rehabeam 62—68; luopumus 67, 68 
Resin, Aramin kuningas 227 
Rikkaus, Sa lomo ei anonut sitä 19, 

20; Salomol la oli sitä 22, 37; seu-
raukset 38, 41 

Rikkomus, seuraukset 43—52 
Rikokset, ks. Jumala t tomuus 
Rohkeus, tarvitaan vaaran aikana 

99; kuuluu Jumalan palvelukseen 
113; koetuksissa 301; puuttui Sid-
kialta 314; tarvitaan hyveen ja 
paheen väl isessä taiste lussa 336; 
Danielilla oli 373—376; masennuk-
sen aikoina 445, 446; Nehemian 
454 

Rooma 368, 378 
Rukous, Sa lomon, temppel in vih-

kiäisissä 27—29, 232, 233; polvi-
asento 32; El ian 105, 107; uskon 
109; turhia rukouksia 186; Joonan, 
kalan s isässä 187, 188; Hiskian 
247—249; Jeremian 324; Danielin 
340, 341, 381—383; Danielin ru-
koustavat 373; juutalaisten, Haa-
manin ahdistamina 415; Esran 
428, 429; Nehemian 436—438; sen 
aikaansaannokset 467 

Saarnaaja, S a l o m o n opetuksia 55— 
61 

Saatana, syyttäjänä 402—408 
Sakarja, sanoma Juudalle 395—400; 

vetoomukset pakkosiirtolaisi l le 
413, 414; profeto i Kristuksesta 
478, 481; näky Serubbaabel in työs-
tä 410—412 

Salajuoni, Haamanin 414—416 
Salomo, lupaava nuoruus ja kunin-

kaaksi tulo 17, 18; uni Gibeonissa 
19, 53; nöyryys 19, 20; sananlas-
kut 23; rukous temppel in vihkiäi-
s issä 27—29, 232, 233; Herra ilmes-
tyi yöllä 30; hal l i t seminen 35—42; 
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luopumus 35—42, 53, 54, 465, 466; 
katumus 54, 55 

Samaria, kukistuminen 202 
Samarialaiset , sekakansaa 390; Juu-

dan ja Benjaminin vastustajat 
390—393, 398 

Sananlaskut, Sa lomon 23 
Sananpalvelijat, pyhässä ja vastuul-

l isessa virassa 98, 99 
Sananpalvelus, m y ö s nuorten har-

joi t tamista 155 
Sanansaattajat , asema vastuull inen 

98; Jumalan sanan totuuksien 
119, 475. Ks. m y ö s Profeetat 

Sanballat, hooronilainen heimopääl-
likkö 439; esti jälleenrakennustyö-
tä 443, 452—454 

Sanoma, nykyajalle 129—131; Joo-
nan, Niinivelle 185—194; Babylo-
nin kukistumisesta 365 

Sanomat, Haggain ja Sakarjan 394 
—400. Ks. myös: Tuomiot 

Sapatin rikkominen, Nehemian ai-
kana 126; seuraus seurustelusta 
epäjumalanpalvojien kanssa 464, 
465 

Sapatti , merkki 124, 125; se i t semäs 
päivä 125; Jumalan luomisvo iman 
muistomerkki 258; Jeremian ope-
tuksia siitä 283; Nehemian aika-
na 460, 461; lopun aikana 469 

Sarpatin leski 89—91 
Sattuma, ei johda menes tykseen 334 
Sebadja 136 
Sebulon 202, 233 
Sefanja, ennustukset 269, 270, 353 
Seka-avioliitot, huonot seuraukset 

63, 455, 458, 463—466, 492 
Selitys, Nebukadnessarin unien 

340—342; 355—357; salaperäisen 
seinäkirjoituksen 363—365 

Serubbaabel 409—412 
Setri, Assyrian vertauskuva 252— 

254 
Seurakunta, Jumalan viinitarha 15; 

todell inen 33, 130, 181, 260—262, 
327; tarve tänä aikana 170; Juma-
lan antama työ 260; loistava tule-
vaisuus 269, 501—509; sen toivo 
403, 471—487; jäännös ahdingossa 
405—408; perustettu Kristuksel le 
411; vaikutus lopun aikana 497— 
499; pelastus ahdistuksen ajasta 
502—505 

Seurustelu, pakanain kanssa, seu-
raukset 463—466 

Siunaukset, v i imeisten päivien 208, 
209, 497 

Siveellinen ryhti, puuttui Sidkialta 
316 

Skeptisyys, suhtautuminen Jumalan 
lakiin 129. Ks. myös: Epäusko 

Sidkia, Juudan vi imeinen kuningas 
303—312 

Simri 76 
Sodoma, kansa uhmasi Jumalaa 207 
Sorto, Juudan yhteiskunnassa 212, 

263; köyhien 212, 447—451; Sakar-
jan varoitus 489 

Spiritismi, nykyaikaisia muoto ja 
145, 146 

Suuri taistelu, totuuden ja valheen 
välinen 417; vi imeinen vaihe 431; 
Eedenistä Lunastajan tuloon 474 
—487 

Synkkyys, keskiyön, seuraus Valon 
hylkäämisestä 495; hengel l inen 
498; vuosisatoja ennen Kristuk-
sen tuloa 475, 476 

Synti, seurauksia 55, 56, 156—163; 
puolustuksen murruttua 197; Ju-
mala sen Parantajana 219; erot-
taa Jumalasta 224; Daniel tunnus-
ti 382, 383; Nehemia tunnusti 
omansa ja kansan 434, 435; an-
teeksiantamus Jumalan tykönä 
502 

Syntien anteeksianto 231, 404—408; 
on Jumalan tykönä 502 

Syntiset, vapautus synnin taakasta 
218; saavat uuden vo iman 219, 
220; Jumalan suhtautuminen hei-
hin 225—227 

Taistelu, hyvän ja pahan välillä 127; 
Kristuksen ja saatanan välillä 
473, 474, 486; hyvien ja pahojen 
enkelten välillä 393; käydään jo-
kaisesta pelastetusta s ie lusta 403 

Taivaallinen muistikirja, rakkau-
denteot, laiminlyönnit merkitty 
442 

Taivas, haluaa antaa anteeksi ja 
pelastaa 322 

Tarkkailija, näkymätön 360—371 
Tarkoitus, Jumalan, ihmiskunnan 

suhteen 11, 12, 15, 16; tuomioiden 
177, 178; Israel menett i käsityk-
sensä siitä 258; i lmoitet tu pro-
feettain kautta 321; toteutuu kaik-
kialla 371; kansansa suhteen 414 

Tarmo ja päättäväisyys, Nehemian 
441—446, 448, 467 
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Tienviitta, Jumalan pys ty t tämä 124; 
vihollinen väänsi päinvastaiseen 
suuntaan 124—127 

Tieteen opetukset, korvaamaan ju-
malall iset totuudet 117 

Tiglat-Pileser, Assurin kuningas 201, 
228 

Tigris-virta 185, 239 
Tilaisuudet, Sa lomon 50—52; Gee-

hasi laiminlöi omansa 174; Sid-
kian, saada armoa 315; menes tys 
riippuu niiden käytöstä 334; Bel-
sassar laiminlöi 360, 361, 364; Es-
ran, saada pakanat kunnioitta-
maan Jumalaa 423, 424; laimin-
lyönnit merkitään taivaan kir-
jaan 442; niiden tarkkailu 457 

Tilaisuus, Nehemia sen käyttäjänä 
434—438 

Tekoa, erämaa 139; sen ylhäiset 
442 

Temppeli , Sa lomon 24—34; vihkimi-
nen 26—30; Jesajan näky 213, 214; 
Aahas sulki ovet 228; Hiskian ai-
kana 230—233; Sidkian aikana 
308, 309; kaldealaiset eivät sääs-
täneet 317 

Temppeli , toinen, rakentaminen 390 
—400; sitä koskeva lupaus 397, 
412; sen kunnia 411, 412; sen py-
hitetyt astiat 424, 425; Tobia hä-
päisi sen 463 

Temppelipalvelukset, palauttaminen 
386; tukeminen 461; Nehemia puh-
disti häväistyksen 463, 464 

Teoriat, inhimilliset, korotetaan Ju-
malan tilalle 123 

Teosofia , myst i ikkaa 145 
Teot, oman vanhurskauden 492 
Tobia, ammonilainen 439, 443, 454, 

455, 463, 464 
Todistajat, Jumalan, luopumuksen 

aikoina 263; pakanamaissa 329— 
337, 346—353 

Toivo, kuuluu täydell iseen Jumalan 
palvelukseen 113; s a n o m a His-
kialle 237, 238; pakanoil le 255— 
262; Israelille 471—487 

Totte lemattomuus, huonot seurauk-
set 196—203, 387 

Totuus, levittäminen 119; nykyään 
ihmisten vihaama 128; saa lopul-
ta voiton 129—131; jaloja etsijöi-
tä 262; on valhetta vo imakkaampi 
456; on valtava pelastava vo ima 
347 

Tuhlaavaisuus, Sa lomon hallinnon 
63 

Tuho, lähestyi Juudaa 291—302, 309 
—311; ennustett i in väärille pro-
feetoil le 304 

Tulinen pätsi 346—353 
Tuomioistuimet , Joosafat perusti 

135 
Tuomiot, Jumalan, armon lieventä-

miä 177, 178, 201— 203, 318; var-
mana seurauksena kärsivällisyy-
den rajan yl i tyksestä 193; seuraa-
vat nopeast i tois iaan tänä aikana 
194; luopuneita he imoja vastaan 
201—203; kohtasivat luopunutta 
Juudaa 227, 228; voit i in välttää 
uudistustoimil la 230—235; nöyr-
ryttävä vaikutus 233; toteuttavat 
Jumalan tarkoitusta kansansa 
suhteen 266; lopull isest i Juudalle 
300. Ks. myös : Rangaistukset 

Tyyro 44, 305, 306, 354 
Uhritoimitukset , muistutt ivat tule-

vasta Vapahtajasta 473; viittasi-
vat taivaall iseen palvelukseen 
474 

Uni, Salomon, Gibeonissa 19, 20, 53; 
Nebukadnessarin, kuvapatsaasta 
338—345; suuresta puusta 355— 
357 

Usko, koetuksel la 90, 173, 325; Elian 
108, 109; tarvitaan tänä aikana 
108; voittoja 109, 112, 113; ja toi-
minta antaa varmuutta 113, 114, 
438, 467, 468; vael taminen 121; luo-
pumus ominais ta aja l lemme 123, 
124; seurakunta tarvitsee nyky-
aikana 124, 170; Juudan, Joosafa-
tin aikana 136—140; suunemilai-
sen vaimon, tuli palkituksi 168; 
Naemanin, sai Vapahtajan tun-
nustuksen 175, 176; Joonan 186, 
190, 191; Hiskian 247—250; Haba-
kukin 266, 267; Jeremian 318; har-
joi t taminen l isää vo imaa 410, 411; 
Esran, Jumalan tekoihin 420, 424; 
miten osoi tet tava 460; opetuksia 
taakan rasittamil le 461; Jumalan 
kansan, loppukokemuks i ssa 509 

Uskoll isuus, vähässä 152—155, 335, 
336; heprealaisten vankien Duu-
ran lakeudella 348—352; Jumalan 
lasten, lopun aikana 352, 353; tu-
lee palkituksi 377 

Uskonpuhdistus , Aasa aloitti Juu-
dassa 78; mahdol l inen pohjoisval-
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takunnassa 107; El ian ja Elisan 
aikana 107, 157, 177; Ataljan kuol-
tua 149, 150; Hiskian aikana 230— 
235; Kirjoitukset lähtökohtana 
322; Esran ja Nehemian johdol la 
463—470; nykyään suoritettava 
467 

Uskonto, Kristuksen, voimall inen 
vaikutus 163 

Uskottomuus , ominaista a ja l lemme 
123, 128, 129; paitsi maai lmassa 
m y ö s seurakunnassa 431 

Ussia, hall ituskausi 210—215; jul-
keuden synti 210—211 

Uudistajat, tarvitaan tänä aikana 
430, 467 

Uusi liitto 328 
Uusi maa 506—509; so i t toa ja laulua 

507; toimintaa 507, 508 
Vaikeudet, toiminta niissä 444—446 
Vaikeuksia Nehemian aikana 443— 

446 
Vaikutus, turmioll inen 45, 66; voi-

makaskin joskus tehoton 63; hen-
ki lökohtainen on voimakasta 162; 
kohottavaa Kristuksen yhteydes-
sä 162; rakkauden taivaallinen 
163; sanojen ja tekojen päivittäi-
nen 242 

Vaino, Jeremian 288—290; Jumalan 
kansan, lopun aikana 353 

Valitukset, Jeremian 318—320 
Valtaistuin, Daavidin 31; vuosisatain 

kuluessa 68 
Valtakunta, Israelin, laajuus 50, 68; 

jakautuminen 65—69; Juudan 66 
Valt iomies, Danielin k o k e m u s 376, 

377 
Vangit, heprealaiset, Babylonin ho-

vissa 329—337 
Vanhemmat , heidän vastuunsa 171, 

172 
Vanhurskaus, Kristuksen luetti in 

Israelin hyväksi 402—408; tahrat-
tomana vaatteena uskoll is i l le 408; 
juutalaisten i tsevanhurskaus 492 

Vankila, Jeremia jalkapuuhun pan-
tuna 298—300, 313—317 

Vapauttaja, hänen tulonsa 471—487; 
lupauksia 472—473 

Vapautus, Israelin, Egypt is tä 12; 
viholl is ista Joosafat in aikana 136 
—140; aramilaisista 179, 180; Assy-
riasta 243—254; sen päivä on lä-
hellä 261; Jumalan kansan, lopul-
l inen 270, 353, 370, 371, 404—108; 

lupauksia 294, 295; 325—328; pät-
sistä 350—353; Danielin, leijonain 
luolasta 375, 376; hengell inen 405 
—408; juutalaisten, Meedia-Per-
siassa 416; vääriä toiveita 492, 
493; Herran vapahdettujen laulu 
507; Vapahtaja tuo mei l le 508 

Varakkaat, rikastuivat köyhien kus-
tannuksella 447, 448 

Varoitus, kaupungeil le 193, 194; luo-
pumuksen seurauksesta 298; ja 
lohdutus maanpakolais i l le 308 

Varovaisuus, Nehemian suunnitte-
lussa 437 

Vastustus, nuhtelun 301; pakanoi-
den, juutalaisia kohtaan 439—446; 
452—457; avoin, vähemmän vaa-
rallista kuin salainen 455; Esraa 
ja Nehemiaa kohtaan 467; saata-
nan, Jumalan suunnite lmaa koh-
taan 474 

Vastuun kantajat 20, 21 
Vertaukset, vi initarhasta 12—16; 

Assyriasta Libanonin setrinä 252 
—254; Jeremian 292, 297, 298, 323 
—325 

Vertauskuva, kaksi kultaista put-
kea ja kaksi ö l jypuuta 409, 410 

Vieraanvaraisuus, suunemila isen 
vaimon 166, 167 

Vihkiminen, Sa lomon temppel in 25 
—30; Sa lomon rukous 232, 233; 
jäl leenrakennetun temppel in 411 

Viides Mooseksenkirja, ennustuksia 
271—274; Jeremia tähdensi Moo-
seksen neuvoja 283 

Viikunakakku, Hiskian kipeän pai-
kan päälle 237 

Viinitarha, Herran 11—16; Naabo-
tin 141—143, 156; Kristuksen ver-
taus 493, 494 

Viisaus, valinta 19—23; ei pysty 
vastustamaan pahaa 37; inhimilli-
nen, sen ansiotonta korostusta 
128, 129 

Virhe, Jumala kumos i sen vaiku-
tuksen 37 

Voima, jumalall inen, annetaan hei-
koille 218, 219 

Vähäiset asiat, uskol l i suus ni issä 
152—155, 335; tehtävään valmista-
vina 155 

V äki juomakauppa, laill istamislake-
ja 128 

Väkivalta, l i sääntyminen 128; Israe-
l issa 195; Juudassa 263 
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Väärinkäytökset, ulottuivat uhrilah-
joihin 464 

Vääriä jumalanpalveluksia, Beete-
liin ja Daaniin 70, 71 

Vääryys, kirkon kirjoissa olevien 
harrastamana 451 

Yhteiskunta, synnin myrkyn vaiku-
tusta 162. Ks. myös: Kaupungit 

Yhteistyö, Herran kanssa välttämä-
tön 335—337 

Ylistys, Hiskian ja kansan, Herran 
kiitokseksi 231 

Ylpeys, menes tykses tä 35—42; Is-
raelin 199; liittyi sortoon ja rik-
kauteen 212; Hisk ian 240; Assy-
rian 249—254; Nebukadnessarin, 
lannistui 354—359 

Ylösnousemus, lupaus 168; Kristuk-
sen tullessa 506 

Ymmärrys, Sa lomo sai s itä 20—23 
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