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Transkriptio:

Heti Jeesuksen toiminnan alusta lähtien sen ajan hallitsijoilla oli vakavia 

ongelmia Hänen kanssaan. Tietysti Johannes Kastajalta tiedämme, ettei se 

ollut Jeesus, jolla oli ongelma, vaan hallitsijat itse. 

Jouduttuaan maanpakoon Babyloniaan ja palattuaan sen jälkeen Jumalan 

armosta Israeliin juutalaiset ymmärsivät, että heidän rangaistuksensa oli ollut 

oikeudenmukainen, koska he eivät olleet noudattaneet Herran käskyjä. Hän 

oli antanut heille lain ja he olivat jättäneet sen huomiotta ja tehneet, mitä 

olivat määritelleet oikeaksi inhimillisestä näkökulmastaan. Tästä syntyivät 

fariseusten ja saddukeusten lahkot, joiden päättäväisenä tavoitteena oli 

noudattaa tiukasti kaikkea, mitä laki vaati. He uskoivat, että se miellytti 

Jumalaa ja pitivät sitä vanhurskautena.

Kun Johannes tuli tekemään tietä Herralle, häntä ei huijattu. Totuus oli, että 

nämä miehet olivat uskossaan tekopyhiä ja kaukana Jumalasta. Näemme 

tämän kohdasta Mt. 3:7-10:
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 Mutta nähdessään paljon fariseuksia ja saddukeuksia tulevan 

kasteelle hän sanoi heille: "Te kyykäärmeitten sikiöt, kuka on neuvonut 

teitä pakenemaan tulevaista vihaa? Tehkää sentähden parannuksen 

soveliaita hedelmiä, älkääkä luulko saattavanne sanoa mielessänne: 

'Onhan meillä isänä Aabraham'; sillä minä sanon teille, että Jumala voi 

näistä kivistä herättää lapsia Aabrahamille. Jo on kirves pantu puitten 

juurelle; jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, siis hakataan pois 

ja heitetään tuleen. 

Juutalaiset uskoivat, että esi-isiensä uskon perusteella heille luettiin 

vanhurskaus näiltä miehiltä. He ajattelivat, että se oli heidän juutalaisuutensa,

joka sai Jumalan siunaamaan heitä ja Johannes sanoi - mukaillakseni: "Ei 

käy. Olette aivan väärässä."

Tämän nuhteen olisi pitänyt herättää heidät huomaamaan, että heidän 

uskomusjärjestelmässään oli jotakin vialla, mutta näin ei käynyt. Jeesuksen 

tultua he näkivät hänet ennemmin uhkana kuin luvattuna Messiaana.

Fariseusten ja saddukeusten asema oli merkittävä ja vaikutusvaltainen.  

Heillä oli kansan arvostus ja roomalaisten miehittäjiensä kuuntelu. Kun 

Jeesus alkoi opettaa, Hänen opetuksensa oli monin tavoin ristiriidassa sen 

kanssa, mitä nämä hallitsijat ajattelivat ja miten he käyttäytyivät. Mikä 

pahempaa, niin ajan kuluessa Jeesus alkoi julistaa monin sanoin olevansa 

Jumala.

Tämä oli vakavasti ristiriidassa juutalaisen Jumala-tulkinnan kanssa. Heillä oli

Shema (5.Moos. 6:4–5), joka julisti:

Kuule, Israel! Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi. Ja rakasta 



Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja 

kaikesta voimastasi. 

Tästä johtuen Jahve oli heidän mielestään monoliittinen Jumala: Herra, 

meidän Jumalamme, Herra on yksi.

Jos olisivat pohtineet asiaa syvällisemmin, juutalaiset auktoriteetit olisivat 

tulleet toisenlaiseen johtopäätökseen. Kautta Tooran - heprealaisen 

Raamatun, joka on meidän Vanha Testamenttimme - Jumala esitetään 

laajasti Jonakin, joka on enemmän kuin yksi. Jumala on Henki, eikä häntä voi

nähdä ihmissilmin. Jumala kuitenkin käveli fyysisesti kansansa keskellä 

Herran Enkelinä (ja muilla kuvauksilla, esim. Nimi, Sana, Jumalan Oikea Käsi

jne.). Tässä ilmenemisessä Hän kosketti, puhui ja oli vuorovaikutuksessa 

profeettojen ja muiden Israelilaisten kanssa. Satoja vuosia Juutalaiset 

ymmärsivät käsitteen Taivaan Kaksi Voimaa eli Kaksi Jahvea. Sen lisäksi 

Pyhä Henki kuvataan toimivana Jumalan voimassa. Jos juutalaisten sydämet 

olisivat olleet oikeassa tilassa, he olisivat nähneet, että Jeesus oli lihaksi tullut

Herran Enkeli.

Mutta hallitsijoiden sydämet olivat täynnä ylpeyttä ja ylimielisyyttä.  He 

rakastivat valta-asemaansa ja ihmisten hallitsemista.

Ja niin kävi, että Jeesus näytti astuneen heidän varpaillensa viimeisen kerran.

Matteus 27:1 kertoo heidän reaktionsa:

 Mutta aamun koittaessa kaikki ylipapit ja kansan vanhimmat pitivät 

neuvoa Jeesusta vastaan tappaaksensa hänet.

Jeesus oli epämukava ja hänet oli poistettava. Nämä hallitsijat saivat Rooman



viranomaiset vakuuttuneiksi, että Hänen oli kuoltava. Näin tehdessään nämä 

miehet sinetöivät kohtalonsa ikuisiksi ajoiksi.

Siirtykäämme ajassa eteenpäin reilut 2000 vuotta ja valitettavasti meillä on 

samanlaiset olosuhteet – eräässä mielessä - aivan liian monien tämän päivän

pastoreiden kohdalla.

Maailmassa, joka on täynnä kaaosta ja hämmennystä, kirkko esittää edelleen

olevansa turvapaikka. Joka vuosi maailma kohtaa merkittäviä vaikeuksia. 

Olemme kokeneet sotia ja pseudosotia (esim. sota huumeita vastaan, sota 

terrorismia vastaan), velkakuplien puhkeamista, asuntolainojen 

romahtamista, inflaatiopaineita, COVID-huijauksen (scamdemic), 

vaalipetoksia, loputtomia rokotevammoja, valheita valheiden päälle. Kirkon 

pitäisi olla turvapaikka tässä yhä vihamielisemmässä maailmassa.

Valitettavasti kirkko on kääntynyt (kirjaimellisesti) vasemmalle. Sensijaan, että

saarnaisivat Jeesuksen Kristuksen todellista evankeliumia, pastorit ja johtajat 

ovat päättäneet muuttaa Jumalan Sanan tehdäkseen sen maukkaammaksi 

massoille ja tulla maailman kaltaisiksi. He ovat hyljänneet Kristuksen 

viisauden ja opetuksen ihmisen hulluuden vuoksi. Näin ollen meillä on kirkot 

täynnä roskaoppeja sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta, Vapautuksen 

Teologiaa ja BLM (Black Lives Matter) – nämä kolme ideologiaa, jotka 

perustuvat marksilaisuuteen – sekä elä parasta elämääsi nyt, LGBT:n 

edistämistä, NAR-dominionismia ja Ahdistukseen valmistautumisen 

preppaus-mentaliteettia.

Miksi kaikissa näissä ideologioissa puuttuu tarkoitus olla Kristuksessa? 

Kirkkoja johtavat pastorit, jotka ovat kulkeneet tätä laveaa tietä, eivät 



käytännössä eroa Jeesuksen ajan ylipapeista ja vanhimmista.

Johannes kutsui noita miehiä kyykäärmeiden sikiöiksi. Jeesus lausui heille 

seitsemän voi-huutoa  - kirjaimellisesti kirouksia (Matteus 23). En tiedä 

sinusta, mutta minä en haluaisi joutua Jeesuksen kirouksen kohteeksi.

Mitä enemmän asiat muuttuvat, sitä enemmän ne pysyvät ennallaan. Millä 

todennäköisyydellä Jeesus lausuisi samanlaisia voi-huutoja tämän päivän 

pastoreille ja johtajille heidän pilkkaamisestaan? Onko ihme, että elämme 

viimeisiä päiviä ennen Jumalan tuomiota? Olen yllättynyt, ettei maallista 

tuomiopäivän kelloa asetettu 90 sekuntia lähemmäksi keskiyötä.

Jos seurakunta on poissa, niin mikä on todennäköisyys, että muu maailma 

katuu ja kääntyy Kristuksen puoleen? Salli minun tässä vastata tähän 

kysymykseen: Suurinpiirtein nolla.

Onneksi Herra on tehnyt itsensä tunnetuksi muutamille meistä, jotka olemme 

armollisesti kääntyneet Hänen puoleensa. Hän on myös näyttänyt meille, mitä

on tulossa. Se ei ole nättiä maailmalle, mutta se on kunniakasta niille meistä, 

jotka uskovat.

Anteeksi, että sanon jatkuvasti näin: En malta odottaa!

JAA TÄTÄ
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