T APANI V ÄHÄKANGAS

HERRAN SANA

LUKU 1

∏
MITÄ SINÄ NÄET,
JEREMIA?
“Minulle tuli tämä Herran sana: ‘Mitä sinä
näet, Jeremia?’ Minä vastasin: ‘Minä näen
mantelipuun oksan.’ Herra sanoi minulle:
‘Sinä olet nähnyt oikein, sillä minä valvon
sanaani toteuttaakseni sen.’” (Jer. 1:11,12)

Mantelipuun oksia ja kukannuppuja.
Kukannupuista tulee myohemmin puhetta.

Kuvauksia sanasta
Heprean kielessä Jumalan sana ei ole
vain paperilla olevia kirjaimia.
Jumalan sanan ja teon välillä ei ole
oleellista eroa. Siksi Jeremialle
sanotut sanat: Minä valvo sanaani
toteuttaakseni sen, kuvaavat juuri
tätä. Kun Jumala on sanonut: Minä
olen, niin se se on ja aamen. Jos hän
on sanonut: tulkoon valkeus, niin se on
tapahtunut.
Juuri siksi esimerkiksi snat: tulkoon
valkeus, ei ole huuto pimeään
kaikkeuteen vaan se sana sisältää
myös ne elementit ja fysikaaliset
dimensiot, jotta valon olemassaolo
voisi onnistua.
Pyhiin kirjoituksiin (Raamattu)
talletettu pelastushistoria sanoina ja
toimintoina on siis sanoja, joita
Jumala on puhunut muistiin
kirjoitettavaksi ja kaikki se, mitä
niissä on puhuvat edelleen maailmalle
siten, että niiden voi nähdä toteutuvan.
Heprean sanaa tarkoittava san on
dabar, siinä yhdistyvät sana ja puhe,
asia ja toiminto ja myös jonkin syy.

Jumala jutteli siis profeetta Jeremian kanssa. Jutteliko Hän niitä näitä? Joskus
voisi olla mukavaakin, jos Jumala juttelisi niitä näitä. Useinhan tuntuu siltä, että se
sana, minkä Jumala on antanut Raamatussa, on niin piukkaa tekstiä, ettei siinä ole
huulenheitolle jätetty riviäkään.
Niin ei käynyt Jeremiankaan kanssa. Nimittäin Jumala antoi lausunnon, että Hän
valvoo sanaansa toteuttaakseen sen. Eikö kaikki ole sitten niin toteutunut?
On oikeastaan hämmstyttävääkin, että Jumala on valinnut sanan välineeksi
kommunikoida ihmisten kanssa. Kaikkeuden Luojalla olisi varmasti ollut
mahdollisuuksia vaikuttaa muutoinkin.
Ihmisten suhteen olisi voinut toteuttaa samantapaisia kollektiivisia tapoja kuin
luonnosta löytyy kasvi- ja eläinmaailmasta, kuten muurahaisten toiminta yhteiön
hyväksi sanattomilla säätelymekanismeilla, sienirihmastolla puiden juuristossa,
jolloin ne reagoivat puiden elämään ja kuolemaan ja jatkavat kasvustoaan sen
mukaan. Tai kuten termiitit ylläpitävät millintarkkaa lämmönsäätelyä torneissaan ja
tuottavat yhteisön hyväksi oikeanlaisia ravinteita. Tai mehiläisten
yhdyskuntaelämää. Esimerkkejä on lukuisia.
Ei näin, sillä Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen jopa myös ajattelun osalta.
Ihmisellä on valtavan kapasiteetin omaavat aivot. Niissä on enimmäkseen sellaista
kapasiteettia, mitä mikään näennäinenkään evoluutio ei olisi voinut tuottaa.
Jumala antoi luomalleen ihmiselle kielen, jonka avulla voimme kommunikoida
keskenämme puhumalla, kuuntelemalla, kirjoittamalla, lukemalla, viestittämällä
kuvallisten merkkien avulla.Tämä on sitä mihin eläimet ja kasvit eivät pysty.
Sitäpaitsi Jumala aivan ilmeisesti tahtoi ilmoittaa itsestään ja toimistaan tällä
kompaktilla tavalla luomalleen ihmiselle.
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Kuvauksia sanasta

Luovasta Jumalan sanasta käytetään
myös hepreassa muotoa amar joka
tarkoittaa sanoa ja käskeä.Jumalan
luomistyön välikappale on myös Pyhä
Henki kuten Raamatun alussa:
“Jumalan Henki liikkui vetten
päällä.” (1. Moos. 1:2) Muutoinkin
yleisesti ottaen Raamatun teksti on
tiivistä ja tehokasta: “Alussa Jumala
loi taivaan ja maan.” Monesti
kuitenkin selittävämpiä, kuten
“Herran sanalla ovat taivaat tehdyt, ja
kaikki niiden joukot hänen suunsa
henkäyksellä.” (Ps. 33:6)
Erittäin usein Raamatussa esiintuu
sama muoto kuin esiin otetussa
Jeremian kirjan kohdassa: Minulle
tuli tämä Herran sana.
Jumalan sana on kuin subjekti, siis
ikäänkuin toimiva, tajuava olento.
Sen vuoksi esimerkiksi sanat: “jotka
kuulevat sanan ja ottavat sen vastaan
ja kantavat hedelmän...” toimii niin,
että vastaanotettu Jumalan sana on
uutta luova voima.

Sanat itsessään eivät ratkaise koko informaatiota. Kielellinen ominaisuus liittyy
ihmisen kognitiivisiin kykyihin. Se on sisäänrakennettuna ihmiseen, toisin sanoen se
on ihmisen DNA:ssa. Ei tarkoita sitä, että jokin kieli olisi ihmisen DNA:n kautta
ohjaamassa jonkin kielen synnynnäistä oppimista. Kysymys on siitä, että mikään
kieli ei ole nollasummapelia tai arpakuution heittelyä vaan tarkkaa kieliopillista
toteutusta. Kielien rakenteen tajuaminen on we kyky, millä pystytään operoimaan
kielillä, joissa ei ole vain sanoja mutta myös kielioppi, konteksti jne. Tästä aiheesta
voi lukea enemmän mm. tekemästäni kirjasesta nimeltään “Syntax error causes
terror”. Se on suomenkielisenä verkkosivuilla www.kaikkienaikojensanoma.net.
Jonkin verran heprealaisen sanan sisältöön on tullut vivahteita kreikkalauuden
myötä. Kreikan kielessä käytetään Logos- sanaa samoin heprealaista dabar.
Logoksen sisällöstä antoi seikkaperäisen kuvauksen jo filosofi Herakleitos. Hänen
mukaansa Logos on olemassaolevan järjestävää ja sen ylläpitävää lähdettä taikka
prinsiippiä (periaate).
Edelleen Logos käsitetään järkiperäiseksi prinsiipiksi tai persoonattomaksi
voimaksi, joka on antanut muodon maailmalle ja ylläpitää sitä.
Heprealainen ajattelu puolestaan on dabar ja se on Jumalan ilmoituksen
persoonallinen välittäjä.
Profeetta Jeremia oli yksi Jumalan sanansaattaja. On epävarmaa, kuinka Jumalan
sana profeetalle tuli. Kuitenkin niin selvästi, että profeetta sen tunnisti Jumalasta
lähteneeksi.
Jumala sanoi valvovansa sanaansa. Kysymyksessä on sanaleikki, sillä mantelipuu on
sha-ked ja valvoa sha-kad. Itse asiassa mantelipuuta tarkoittava sanan merkitys on
herättää henkiin ja valvominen tarkoittaa pitää voimassa, saattaa voimaan.
Miksi sitten Jumala päätti kysyä Jeremialta juuri sillä hetkellä, mitä näet, kun
Jeremia oli katsomassa mantelipuun oksaa?
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Kynttilänjalka

LUKU 2

Jumala käski Mooseksen tehdä
seitsenhaarainen kynttilänjalka:
“Kuusi haaraa lähteköön lampun
sivuista, kolme haaraa toisesta sivusta
ja kolme haaraa toisesta sivusta.
Toisessa haarassa olkoon kolme
kantelinkukan muotoista kukkakupua,
nuppua kukkalehtineen, ja toisessa
haarassa samoin kolme mantelinkukan
muotoista kukkakupua, nuppua
kukkalehtineen, näin olkoon jokaisessa
kuudessa haarassa, jotka lampusta
lähtevät.
Mutta lampussa itsessään olkoon neljä
mantelinkukan muotoista kukkakupua,
nuppua kukkalehtineen.” (2. Moos.
25:32-34)
Oheinen kuva lisättynä 3 x tähdillä
yrittää karkeasti kuvata sitä, että
jokaisessa haarassa on kolme
kukannuppua ja keskimmäisessä on
neljä mantelipuun kukannuppua.
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Mantelipuun kukannuppuja ja yksinäinen
kukka.

•

Yhteensä kynttilönjalan haaroista löytyy siis 22 mantelipuun kukan nuppua. Lisäksi
tietysti muuta koristelua.Ilman että tehdään asiasta suurempaa mysteeriä, nuo
kukannuput ovat luvultaa saman verran kuin hepreassa on aakkosia eli 22. Koska
Jumala sanoi Jeremialle, että hän valvoo sanaansa toteukkaasensa sen. Sanat
muodostuvat aakkosista.
Kynttilän jalka oli tietenkin valaistusta varten. Mutta se oli paljon enemmän. “Ja tee
siihen seitsemän lamppua, ja lamput asetettakoon niin, että seitsenhaarainen
lamppu heittää valonsa etupuolelle.” (2. Moos. 25:37) Etupuolelle on hepreaksi pana
ja se on samaa sanajuurta ja sama sana, joka tarkoittaa kasvoja. Samaa sanaa
käytetään Herran siunauksessa: “Herra, käännäkasvosi meidän puoleemme...”
Näin oollen kynttilöissä palavan liekin tehtävänä oli kirkastaa Herran kasvoja niissä
toimituksissa, joissa kynttelikköä käytettiin.
Kyntteliköstä olikin tarkat ohjeet, kuinka sitä tuli puhdistaa ja täyttää puhtaalla
öljyllä. Seitsenhaarainen öljylamppu on Pyhän Hengen vertauskuva. Siksipä siinä
poltettiin öljyä, joka on Hengen vertauskuva. Jokaiseen lamppuun johti oma
öljyputki (ne eivät olleet mitään NordStreameja). Jokaisen luulisi tietävän, että kun
öljy palaa tuollaisessa lampussa, se aikaansaa myös nokeamista ja siksi sitä täytyy
puhdistaa. Astiaan kaadettavan öljyn tuli olla ensiluokkaista, puhdasta ja
mahdollisimman vähän karstaa aiheuttavaa.
Palokohta nokeentuu ellei sitä puhdisteta. Kristillista aikaa kuvattaessa se merkitsee
sitä, että jokaisen, joka tahtoo olla Jeesuksen seuraaja, tulee huolehtia siit, että
hänen elämänsä ei tukkeudu sillä tavalla, että tuli ei jaksa palaa tai, että liekki vain
heikosti lepattaa ja savuttaa niin, että sen katku häiritsee muitakin. Tällaiseen
puhtauteen päästään syntien anteeksisaamisen kautta niin, että se sana joka julistaa
meidät pelastetuiksi syntisiksi olisi se Jumalan sana siemen Jeesuksen Kristuksen
kautta, joka kasvaa meidän sisimmässämme. Tämä on tärkeä. Jeesus on tie, totuus
ja elämä ja vain ja ainoastaan hän. Jos kuitenkin madalletaan rimaa tai johdatellaan
toisin, katsotaan, mitä se tuo tullessaan seuraavassa.
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Vuorikiipeilijät

LUKU 3

∏
•

Kuvassa on vuori. Sinne on
kiipeilijöitä eri suunnilta. Ne eivät
tunne toisiaan mutta ne kuvaavat eri
uskontoja ja eri ryhmittymiä, jotka
kaikki ovat varustatuneet kiipeämään
vuorelle.

•

Mitä ylemmäs he tulevat, sitä
lähemmäksi kiipeilijät tulevat toisiaan
ja ajattelevat, että hyvä, meitä on
monia ryhmiä, emme ole yksin ja
meillä on sama päämäärä.

•

Kun he pääsevät huipulle, he
kohtaavat siellä tähden. Se ei
kuitenkaan ole mikään muu tähti
kuin Lucifer, taivaasta maahan syösty
langennut enkeli.

•

Tämä kuvaa Raamatun Koorahin
kapinaa, jossa sanottiin, että kaikki
kansa on pyhää ja siis vähintäänkin
yhtä hyviä hengellisiä johtajia kuin
olivat Mooses ja Aaron. Koorahin tie
vei alaspäin. Kuvassa olevien vie
ylöspäin mutta ei se mitään auta, sillä
siitä ei pääse eteenpäin.

” Raamatussa kerrotaan Koorahin kapinasta mm. näin: “Ja he (Koorah, Daatan ja
Abiram) kokoontuivat Moosesta ja Aaronia vastaan ja sanoivat heille: ‘Jo riittää!
Koko seurakunta, he kaikki, ovat pyhät, ja Herra on heidän keskellänsä. Miksi te
siis kototatte itsenne Herran seurakunnan yli?... Niin Herra puhui Moosekselle ja
Aaronille sanoen: ‘Puhu seurakunnalle näun: Lähtekää pois Koorahin, Daatanin
ja Abiramin asumuksen ympäriltä.”... Kun Mooses oli puhunut sen kansalle niin:
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Pelastuksen tie on niinkuin Raamattu
siitä sanoo: “se portti on ahdas ja tie
kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat
ne, jotka sen löytävät.” (Matt. 7:14)
“...helpompi on kamelin käydä
neulansilmän läpi kuin rikkaan päästä
Jumalan valtakuntaan.” (Matt. 109:24)
Rikas tässä ei ole vain se, joka on
mielistynyt omaisuuteensa. Jokainen on
rikas, jolla on jokin oman mielensä
mukainen ponnistus, agenda, ideologia,
hyvä saarna, paljon kääntyneitä
seurakuntalaisia, suuret seuraajajoukot
tai mikä tahansa; se on hänelle enemmän
kuin kamelille kyttyrä taikka kaksi,
•
jotka
kylläkin hankaloittavat
neulansilmästä eli ahtaasta portista
menoa. Sen sijaan oikea saapuja
Jumalan valtakuntaan on kuin käärme,
joka luo nahkansa. Tuolloin käärme
menee johonkin kiven tai kannon
ahtaaseen väliin, tunkeutuu siitä läpi,
niin että sen vanha nahka jää siihen ja se
pääsee ilman vanhaa, likaista
nahkaansa, se tulee kuin uudesti
syntyneenä. Näin on Jeesuksen
seuraajaksi tuleva, hän ei tuo mitään
itsestään pelastuksensa varmistamiseksi.

“Tuskin oli hän saanut kaiken tämän sanotuksi, niin maa halkesi heidän altansa ja
maa avasi kitansa ja nielaisi heidät, heidän asuntonsa, kaiken Koorahin väen ja
kaiken heidän tavaransa.” (4. Moos. 16.)
Elämässä parempaa ja hengellisempää hakevia ihmisiä on paljon. Paljon on eri
lahkoja, uskontoja, ideologioita jne. Useissa niissä on päämääränä päästä eteenpäin
ja ylöspäin. Ja aika usein niissä on jokin jumalaa muistuttava yliolento, jota kuvaa
tähti vuoren huipulla. Hyvin usein niissä on todellinen vallan anastajana todellakin
Lucifer, langennut enkeli. Hänen kauttaan ja avustuksella moninaiset hengellisyydet
viettelevät ihmisiä tavoittelemaan elämän kruunua väärällä tavalla ja luottamalla
vääriin toimintatapoihin, omaan hyväntekeväisyyteen jne.
Toinintatapoja on niin useita, ettei niitä kaikkia voi luetella mutta moni luulee
esimerkiksi olevansa menossa muslimina paratiisiin tekemällä terroritekoja. Moni
katolinen kristitty luulee olevansa menossa taivaaseen hyvillä töillä. Moni Jehovan
todistaja luulee voivansa tulla pelastetuksi sellaisen Jeesuksen kautta, joka ei ole
Jumalan Poika. Moni hindu etsii valaistumista mielensä harjoittamisella ja siten
pääsevänsä vuoren huipulle. Ehkä pääseekin mutta tapaa siellä Luciferin. Moni
vapaamuurari elättelee toiveitaan edistymällä 33- asteisessa portaikossa, että joskus
saavuttaa oikean ja lopullisen hyvän sillä ylimmällä tasolla mutta kohtaakin vuorella
odottavan Luciferin. Samoin on laita monien ekumeenisten kuppikuntien
ritarikuntien ja muiden omaan panokseensa ja työhönsä, kavreihinsa jne luottavien
matka ja kiipeily.
Jeesuksen luokse ei tarvitse kiivetä minkäänlaisen vuoren laelle. Ei, se on kielletty.
Jo Jesaja sanoi ihmisen omista ponnisteluista osuvasti: “Mutta me olemme kaikki
saastaiset, ja kaikki meidän vanhurskautemme on niinkuin saastainen vaate; me
olemme kaikki lakastuneet niinkuin lehdet, ja meidän syntimme viskovat meitä
niinkuin tuuli.” (Jes. 64:6, Biblian mukaan)
Miksi näin? Jumala on järjestänyt pelastuksen Jeesuksessa Kristuksessa ja se on
täydellinen, siihen ei saa lisätä mitään.
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Pelastuneen tie

LUKU 4

∏
•

Eri uskonnot, ideologiat, poliittiset
agendat yms. sellaiset eivät
useinkaan näytä pelottavilta
niinkuin noita vaan ne on kääritty
humanistisiin, inhimillisiin ja
muihin shaaleihin. Ja joillakin voi
olla ihan hyvä tarkoitus mutta
silti monet niistä vievät
päähuomion muualle kuin
Jeesukseen Kristukseen. Siten
sellaisetkin kiipeävät väärää
rinnetta ylöspäin.

Pelastuneen tiestä Uudessa Testamentissa on rikkaita kuvauksia. Kaikkia ei ole
helppo ymmärtää, ellei Pyhä Henki niitä kirkasta.
“Ei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä, sillä Jumalan siemen pysyy hänessä;
eikä hän saata syntiä tehdä, sillä hän on Jumalasta syntynyt.” (Joh, 3:9)
Joku sanoisi, ettei hän ole vielä tavannut kristittyä, joka ei tekisi syntiä. Sekin
lienee totta. Nyt on kuitenkin kysymys ihmisen kahdesta osasta. Liha ja sen mieli
on syntynyt lihasta. Sillä ei ole koskaan toivoakaan päästä iankaikkiseen elämään.
Mutta joka on syntynyt Hengestä, hänessä on alkanut kasvaa Jumalan sanan
siemen, se uusi luomus. Hän ei tee milloinkaan syntiä, sillä hän on todeelakin
syntynyt Jumalasta eikä sellainen tietenkään tee syntiä. Siitä sanookin Pietari
sopivan osuvasti: “...te, jotka olette uudestisyntyneet, ette katoavasta, vaan
katoamattomasta siemenestä, Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. (1. Piet.
1:23)
Jos me vaellamme lihan mielen mukaan, niin yhä vähemmän jää mahdollisuuksia
elävästä siemestä syntyneelle kasvulle ja se kuolee pois. Tämä ristiriita onkin
jatkuvasti kristityn riesana niin kauan kuin hän on lihassa.
Vastaavasti, kun evankelista kertoo Jeesuksen sanoina viimeisellä tuomiolla olevista
vanhurskaista, hän sanoo: “...Sillä minun oli nälkä, ja te annoitte minulle syödä;
minun oli jano, ja te annoitte minulle juoda; minä olin outo, ja te otitte minut
huoneeseenne; minä olin alaston, ja te vaatetitte minut; minä sairastin, ja te
8

Pelastuneen tie

LUKU 4

KIRKKO
“Hajottakaa maahan tämä
temppeli, niin minä pystytän sen
kolmessa päivässä.” (Joh2:19-21)
Sinäkö rakentaisit sen kolmessa
päivässä. kun sitä on rakennettu 46
vuotta. Niin se vain menee, sillä
Jeesus puhui ruumiinsa
temppelista. Siihen itse asiassa
viittaa myös tuo luku 46. Sen verran
on ihmisessä kromosomeja, mös
Jeesuksessa. Kysymys on
temppelistä, jossa Jeesus on perusja huippukivi ja muut uskovaiset
muina kivinä.

kävitte minua katsomassa; minä olin vankeudessa, ja te tulitte minun
tyköni.” (Matt. 25:35,36)
Mitä vastaavatkaan ne, joille noin sanottiin: “Herra, milloin me näimme sinut
nälkäisenä ja ruokimme sinua, tai janoisena ja annoimme sinulle juoda. Ja milloin
me näimme sinut outona ja otimme sinut huoneeseemme, tai alastonna ja
vaatetimme sinut ja milloin me näimme sinun sairastavan tai olevan vankeudessa ja
tulimme sinun tykösi+” (Matt. 25:37-39)
Miten näin suuri kontrastiero voi olla Jeesuksen ja häntä seuranneiden välillä?
Eikö silloin, kun Jeesus tarkastelee niitä vähäpätöisiä töitä, joita kristityt ovat
tehneet niin, että oikeastaan he itse eivät juuri olisi halunneetkaan mutta kristillinen
rakkaus jotenkin vain sysäsi heitä tekemään sitä ja tätä. Siis se elävä Jumalan sanan
siemen tuotti hedelmää, ei ihmisen omahyväinen lihan mieli.
Hei. Niin se vain on. Ja vaikka joskus ja useinkin tuntuu siltä, että tämä elämä ei
suju kuin alamäkeen, niin sekin on vain Jumalan antama apu kasvuun. Tuulisen
saaren rannassa kasvanut kimurantti koivu on ollut monessa tuulessa ja tuskussa ja
on selvinnyt. Israelin kansa oli kovassa koulussa. Kun se oli juuri päässyt Egyptin
orjuudesta, sitä ahdisti faaraon sotajoukko. Jumala järjesti pelastuksen läpi
Punaisen meren. Mutta silloinkin he kohtasivat vastusta, sillä Jumala jakoi meren
ankaralla itätuulella. Ja Israel kulki kohti itää, vastatuuleen!
Jumalan sanan siemen, joka itää ja kasvaa uskovan sisällä tarvitsee sadetta. se
tarvitsee “lannoitusta”, aivan erityisesti se kasvaa eläväksi tekevän sanan vomasta.
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LOPPUSANAT

∏

Puhdistetun lampun valo kääntyy kohti
Jumalan kasvoja ja kirkastaa ne
etsivälle sielulle. Niinpä ei Jumala jätä
ketään omaansa heitteille. Eikä hän
ohjaa niitä, jotka ensin ajattelevat:
jotka voimaa odotava saavat uuden
Herran.
Ei vaan Jumala tekee niinkuin Jesaja
on kirjoittanut:
“Hän antaa väsyneelle väkeä ja
voimattomalle voimaa yltäkyllin.
Nuorukaiset väsyvät ja nääntyvät,
nuoret miehet kompastuvat ja kaatuvat,
mutta ne, jotka Herraa odottavat,
saavat uuden voiman, he kohottavat
siipensä kuin kotkat. He juoksevat
eivätkä näänny, he vaeltavat eivätkä
väsy.” (Jes. 40:29-31)

