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Transkriptio:

Mitä seurakunnassa on nykyään; miksi uskovien vaelluksessa Jeesuksen 

Kristuksen kanssa on niin vähän voimaa? Eikä vain sitä, miksi niin monilla 

kristityillä näyttää olevan niin vähän suosiota ja siunauksia Herralta?

Vanhan Testamentin kirjoituksissa syy on päivänselvä, mutta koska jotkut 

pastorit haluavat "irrottaa" kristityt Vanhasta Testamentista ja niin harvat 

lukevat johdonmukaisesti ja säännöllisesti koko Raamattua, vastaus on 

piilotettu ja saatavana vain niille, jotka etsivät Herraa Hänen pyhän Sanansa 

kautta.

Jumala haluaa siunata niitä, joita hän kutsuu omikseen. Hän halusi siunata 

Israelia - valitsemaansa kansaa.  Hän haluaa siunata meitä, jotka olemme 

pelastuneet Karitsan veren kautta, mutta Hän ei voi - eikä halua - vuodattaa 

suosiotaan ja siunauksiaan, koska niin monet meistä jättävät kristityn 

elämässään ottamatta erään hyvin yksinkertaisen askeleen. 
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Tutkimme tätä helposti korjattavaa puolta suhteestamme Jumalaan tänään, 

kun tutkimme Joosuan kirjassa sellaista, jota kutsun Aakanin opetukseksi. 

Lisäksi näemme, mitä seurauksia sillä on näille viimeisille päiville ennen 

seurakunnan ennen Ahdistusta tapahtuvaa Tempausta.

Ensin rukoilemme, sitten luemme Jumalan Sanaa. Senjälkeen tutkimme 

kuinka muuttaa olosuhteita, joita monet meistä kohtaavat. Ehkä tästä on apua

joillekin.

<PRAY>

Sana:                         

Joh. 14:15

“Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni.”

Joh. 15:14

“Te olette minun ystäväni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä.”

Aakanin opetus

• Perustajien Raamatussa (Founder's Bible) on ytimekäs ja hyvin osuva 

lainaus Israelin lapsista:

2. Mooseksenkirjassa Israelin saaminen pois Egyptistä kesti vain 40 tuntia, 

mutta 4. Mooseksenkirjassa Egyptin saaminen pois Israelista kesti 40 vuotta.

• Toisin sanoen Jumala voi saada nopeasti aikaan sen, mihin ihmisellä menee

kauan aikaa.

https://thefoundersbible.com/


• Egyptissä Israelin kansa oli altistunut ja sitä oli hallinnut jumalien pantheon, 

jota farao ja tuo kansa palvoivat.

• 400 vuoden ajan he olivat kuulleet ja nähneet vain kunnioitusta ja pelkoa yli 

1500 jumalalle, jotka valvoivat Egyptin elämän jokaista osa-aluetta.

• Kun Jahve tuli muistuttamaan israelilaisia siitä, että hänellä oli heidän 

kanssaan liitto, jonka Hän oli tehnyt heidän esi-isiensä - Aabrahamin, Iisakin 

ja Jaakobin - kautta, heillä oli hänestä kaukainen muisto ja siinä kaikki. 

• Egyptin muut jumalat olivat niin paljon heidän silmissään, että ihmisten oli 

lähes mahdotonta uskoa Jumalaan, joka olisi suurempi kuin ne kaikki ja joka 

vapauttaisi heidät orjuudesta.

• Kuitenkin Jahve osoitti mahtinsa, voimansa ja valtansa näiden monien 

jumalien yli kymmenen vitsauksen kautta sellaisessa, jota kutsumme 

poleemiseksi hyökkäykseksi.

• Merriam-Webster -sanakirjan mukaan: "Polemic tarkoittaa aggressiivista 

hyökkäystä toisen mielipiteitä tai periaatteita vastaan tai niiden kumoamista."

• Jumala tuli näitä vähäisempiä olentoja vastaan, jotka olivat asettuneet 

Egyptin lukuisiksi jumaliksi ja yhden toisensa jälkeen pudotti heidät 

jalustoiltaan.

• Lopulta kymmenennellä vitsauksella esikoisia vastaan Jahve osoitti, että 

farao itse ei ollut jumala, kuten hän julisti olevansa. 

• Jumala lunasti lupauksensa murtaa orjuuden kahle ja poistaa kansansa 

maasta, jossa se oli viettänyt niin paljon aikaa oppimassa väärää teologiaa.

• Tietenkin tunnemme tarinan.

• Kun he tulivat siihen vaiheeseen, että aikoivat ylittää Luvatun Maan rajan, 

Mooses lähetti 12 päällikköä jokaisesta Israelin heimosta ja huolimatta siitä, 

että maa oli hyvä, 10 heistä raportoi pelokkaasti, että Anakin pojat, jättiläiset, 

jotka pitivät sitä hallussaan, olivat liian voimakkaita voitettaviksi.

• Nämä olivat todellisia jättiläisiä, Nefilimien jälkeläisiä - joita nykyään 

kutsutaan nimellä Refaim - ja maa kuhisi heitä.



• Lihassaan nuo 10 miestä eivät olleet väärässä siinä, että Israelin oli 

mahdotonta voittaa heitä.

• Mutta Joosua ja Kaaleb uskoivat Jumalaan.

• Hän oli tehnyt sen, minkä oli sanonut tekevänsä vapauttaessaan heidät 

Egyptistä, ja Hän tekisi saman näitä pelottavia vihollisia vastaan.

• Tietenkin loput israelilaisista seurasivat kymmentä päällikköä, eikä Israel 

mennyt tuolloin Luvattuun maahan.

• Tämä epäuskon osoitus sai Jumalan rankaisemaan heitä niin, että heidän 

kohtalonsa oli harhailla erämaassa 40 vuotta.

• Vasta sen jälkeen, kun tämä ensimmäinen sukupolvi - Eksodus-sukupolvi - 

oli kuollut kokonaan Joosuaa ja Kaalebia lukuun ottamatta, Jumala vei 

Israelin Jordanin yli.

• Nyt toinen sukupolvi - lapset, joiden vanhemmat luulivat kuolevansa 

sellaisessa ylityksessä - oli itseasiassa se, jonka Jumala salli jatkaa työtään.

• Mikä se työ oli?

• Heidän oli vapautettava maa jättiläisheimoista.

• Ennen Jordanin ylittämistä Jumala käski heidän siirtyä pohjoiseen joen 

itäpuolta pitkin hyökkäämään ja tuhoamaan siellä jäljellä olevat jättiläiset.

• Aiemmin Mooabin ja Edomin asukkaat olivat - Jumalan suojelevan käden 

alla - poistaneet jättiläiset kansakunnistaan.

• Jäljelle jäivät pohjoisessa olevat amorilaiset, joita johtivat kuninkaat Siihon ja

Oog.

• Jälleen, koska Jumala oli Israelin kanssa, nämä pahansuovat kuninkaat 

eivät olleet israelilaisille ongelma.

• Näin tehtyään he olivat valmiita kaikkeen, mitä Jordanin länsipuolella tulisi 

vastaan.

• Ensimmäisenä oli vuorossa Jeriko ja Jumala antoi ohjeensa jakeessa 

Joosua 6:17:



Kaupunki ja kaikki, mitä siinä on, vihittäköön tuhon omaksi Herran 

kunniaksi.

• Mitä Jumala tarkoitti määrätessään, että kaupunki ja/tai kansa piti vihkiä 

tuhon omaksi?

• Sivuston Gotquestions.org mukaan:

Tässä käytetty Hepreankielinen sana on charam, joka tarkoittaa "kirota, 

hävittää tai tuhota". Kirjaimellinen tulkinta on, että toiselle jumalalle uhrannut 

heprealainen tuli tappaa. Epäjumalanpalvelijat saivat kuolemanrangaistuksen.

• Näin ollen tuhon omaksi vihkiminen tarkoitti täydellistä tuhoa, koska tämän 

toiminnan kohde, eli henkilö tai kansanryhmä, seurasi ja uhrasi pakanalliselle 

jumalalle, joka oli kapinallinen ja vihamielinen Jahvea kohtaan.

• Keskeinen syy siihen, että Jumala rankaisi ankarasti tiettyjä heimoja ja 

niiden kaupunkeja, oli se, että ne olivat Nefilimien jälkeläisiä.

• Heidän DNA:ssaan oli ei-inhimillisiä elementtejä.

• Heidän verenperimänsä ei ollut täysin ihmillinen.

• Mielenkiintoista on, että he kaikki olivat Nooan pojan Haamin jälkeläisiä, 

mikä vaatii uuden keskustelun toisella kertaa.

•Tämän seurauksena Jumala vaati nämä kansat hävitettäviksi, että ne eivät 

voisi solmia avioliittoja israelilaisten kanssa.

• Jeesuksen jälkeläislinjan ja niiden ihmisten, joita hän tuli pelastamaan, tuli 

olla 100-prosenttisesti ihmisiä, jotka eivät olleet saastuneet Jumalan 

kapinallisista pojista, joista luku 1.Moos. 6 kertoo.

• Israelin Kanaanin maan valtaamista koskevista kertomuksista huomaat, että 

kaikki heimot tai kaupungit eivät saaneet tätä ehdotonta hävittämisen 

rangaistusta.



• Se koski vain niitä, joille oli mahdollista tehdä tyhjäksi Jumalan suunnitelmat 

ja tarkoitusperät koko ihmiskunnalle tulevaisuudessa.

• Tämä pystyttää näyttämön sille, mitä tulee luvussa Joosua 7.

• Heti ensimmäisessä jakeessa saamme tietää seuraavaa:

Mutta israelilaiset menettelivät uskottomasti anastamalla itselleen tuhon

omaksi vihittyä; sillä Aakan, Karmin poika, joka oli Sabdin poika, joka 

Serahin poika, Juudan sukukuntaa, otti itselleen tuhon omaksi vihittyä. 

Silloin syttyi Herran viha israelilaisia kohtaan. 

• Tämä on johdanto kertomukseen Aakanista, jonka toiminta oli vastoin Herran

käskyjä ja joka uhkasi kansan koskemattomuutta.

• Jerikon hävityksessä kaikki kaupungissa oli määrä vihkiä tuhon omaksi joko 

tuhoamalla tai - erilaisten aineellisten hyödykkeiden osalta - sijoittamalla ne 

Jumalan aarteistoon.

• Mutta yksi henkilö rikkoi tätä käskyä, vaikka Israel ei sitä aluksi tajunnut.

• Joosua oli juuri voittanut Jerikon ja lähetti nyt vakoojat tutkimaan Ain 

kaupunkia.

• Miehet tulivat takaisin ja sanoivat, että sen tuhoaminen olisi helppo nakki.

• Itseasiassa kaupungin valtaaminen olisi niin helppoa, että Joosuan tarvitsi 

lähettää vain 3 000 miestä.

• Israelin yllätykseksi hyökkäävä joukko lyötiin ja he pakenivat häntä koipien 

välissä.

• Mikä meni pieleen?

• Kaksi asiaa:

• #1 – Huomaat kertomuksessa, että Joosua laiminlöi neuvottelun 

Herran kanssa saadakseen Hänen opastustaan vihollisen kimppuun 

käymisessä. Ehkä näin tehdessään Joosua olisi oppinut toisen asian. 



• #2 –  Kohdassa Joosua 7:10-12 saamme tietää suuresta 

rikkomuksesta, joka oli saanut Israelin menettämään Jumalan suosion:

Mutta Herra sanoi Joosualle: "Nouse! Miksi makaat kasvoillasi? Israel 

on tehnyt syntiä, he ovat rikkoneet minun liittoni, jonka minä olen heille 

säätänyt; he ovat ottaneet sitä, mikä oli vihitty tuhon omaksi, he ovat 

varastaneet ja valhetelleet, he ovat panneet sen omain tavarainsa 

joukkoon. Sentähden israelilaiset eivät voi kestää vihollistensa edessä, 

vaan heidän täytyy kääntyä pakoon vihollistensa edestä, sillä he itse 

ovat vihityt tuhon omiksi. En minä enää ole teidän kanssanne, ellette 

hävitä keskuudestanne tuhon omaksi vihittyä. 

• Tämä oli todella paha juttu.

• Jumala käski Israelia vihkimään tuhon omaksi kaiken, minkä he ryöstivät 

Jerikosta.

• Yksi mies – yksi mies! – ei totellut tätä käskyä.

• Kuten Jumala sitten sanoo jakeessa Joosua 7:13:

Sinun keskuudessasi, Israel, on jotakin tuhon omaksi vihittyä; sinä et voi

kestää vihollistesi edessä, ennenkuin olette poistaneet keskuudestanne 

tuhon omaksi vihityn. 

• Sitten Jumala panee Joosuan etsimään syyllisen.

• Yksi kerrallaan heimot seisovat Herran edessä, ja hän näyttää Joosualle, 

kuka on syyllinen.

• Kun heimo on löydetty, perhekunnat tulevat Jumalan eteen.

• Siinä vaiheessa Aakan todetaan syylliseksi.

• Miksi hän teki niin typerän teon, ettei totellut Jumalaa?

• Saamme tietää syyn kohdassa Joosua 7:20-21, jossa Aakan sanoo:



Minä todella olen tehnyt syntiä Herraa, Israelin Jumalaa, vastaan, sillä 

näin minä tein: kun minä näin saaliin joukossa kauniin sinearilaisen 

vaipan, kaksisataa sekeliä hopeata ja kultalevyn, viidenkymmenen 

sekelin painoisen, niin minussa syttyi niihin himo ja minä otin ne; ne ovat

kätkettyinä maahan keskelle minun telttaani, hopea alimpana. 

• Näemme, että Aakanissa nousi himo ja ahneus - niin voimakas, että hän 

teki syntiä Jumalaa vastaan varastamalla nämä muutamat esineet.

• Yhden miehen synti!

• Luuliko hän pääsevänsä varkaudestaan ja tottelemattomuudestaan kuin 

koira veräjästä?

• Varmasti hän tiesi, mikä oli rangaistus Herran sanan rikkomisesta.

• Mietin, kuinka moni uskova tietää tänä päivänä, että Jumalan Sanan 

rikkomisesta seuraa rangaistus, mutta rikkoo silti?

• Rangaistus pantiin sitten täytäntöön, kuten Joosua 7:25 kertoo:

Silloin koko Israel kivitti hänet kuoliaaksi. He polttivat heidät tulessa ja 

kivittivät heidät. 

• Rangaistus oli suuri tälle miehelle, mutta rangaistus oli silti 

oikeudenmukainen, koska koko Israel tiesi, mitä Jumala oli sanonut heille.

• Tämän tuomion toimeenpanolla oli toivottu vaikutus, nimittäin Joosua 7:26 

sanoo:   

 ... ja niin Herra lauhtui vihansa hehkusta

• Kuuletko?



• Tämä tottelemattomuuden synti suututti Hänet siinä määrin, että Hän paloi 

vihasta.

• Kun Jumala sanoo jollekin jotakin, on ilmeisen viisasta noudattaa tuota 

sanaa.

• Muuten siitä voi olla vakavia seurauksia.

• Jumalan armo on laaja, mutta synti syövyttää suhdettamme Herraan.

• Tämän synnin poisjohtamisen jälkeen Joosua ilmeisesti neuvotteli Jumalan 

kanssa, mitä heidän pitäisi tehdä seuraavaksi, sillä Jumala sanoo hänelle, 

että nyt on aika hyökätä Aihin Hänen määräämällään tavalla

• Se, että tarkistetaan Jumalan kanssa, mitä pitäisi tehdä ja sitten tehdään, 

niinkuin Hän käskee, tuo Herran suosion.

• Senjälkeen Ai valloitetaan ja Israel jatkaa matkaansa.

• Miten tämä liittyy meihin tänään?

• Meidän on kysyttävä seuraavaa: Kuinka monet, jotka kutsuvat itseään 

kristityiksi - jotka itseasiassa ovat uudestisyntyneitä - elävät elämäänsä 

Herran käskyjen vastaisesti ja silti odottavat Hänen suosiotaan ja 

siunaustaan?

• Miten Jumala voi vuodattaa hyvää kansalleen, jos se ei tottele hänen 

käskyjään?

• Raamattu kertoo meille, että Jumala antaa sataa sekä vanhurskaille että 

väärille.

• Vanhurskaiden pitäisi kuitenkin tietää paremmin.

• Heillä ei ole mitään tekosyitä, mutta monet uskovat harvoin tekevät 

paremmin.

•Tiedämme, että seurakunnassa on suuri raamatunlukutaidottomuus.

• Ihmiset eivät yksinkertaisesti lue Raamattujaan.



• Jos he jossakin määrin lukevat, se on enemmänkin niin, että he lukevat 

jakeen ja hartaustekstin Our Daily Bread -lehdestä ja luulevat olevansa 

valmiita pärjäämään Jumalan kanssa.

• Minulla ei ole mitään Our Daily Bread -lehteä vastaan.

• Olen tilaaja ja luen sitä.

• Mutta se on vasta alkupala (appetizer). 

• Ei kukaan syö porkkanatikkuja ja kävele kylläisenä

pois päivällispöydästä.

• Me haluamme lihaa!

• Niin sen pitäisi olla Jumalan Sanan suhteen, mutta valitettavasti näin ei ole.

• Seuraus on, että kristityt eivät nykyään edes tiedä, mitä Jumala haluaa.

• He eivät tunne Raamatun historiaa, eikä heillä ole mitään käsitystä, mitä 

Uusi Testamentti opettaa, Vanhasta Testamentista puhumattakaan.

• Jos kristityt odottavat Jumalan siunausta ja jättävät huomiotta sen, mitä Hän

sanoo heille . . .

• Jos he jättävät huomiotta sen, kuinka Hän näyttää meille, miten tämä 

kristillinen usko tulee elää todeksi. . .

• Ja sitten odottavat Hänen vastaavan heidän rukouksiinsa. . .

• Sitä ei tapahdu, ellei Hän ennalta tiedä, että niin tehdessään ihminen 

varmasti kasvaa uskossaan.

• Epäilen kuitenkin, että jokainen tällainen vastattu rukous johtaisi tuollaiseen 

kasvuun.

• Joten Jumala ei vastaa siihen.

• Näiden kristittyjen rukoukset voivat yhtä hyvin osua vaskikattoon - mitä ne 

todennäköisesti tekevätkin muodossa tai toisessa.

• Aakanin opetus on kuuliaisuuden opetus.

• Vain elämällä oikein Herran Sanan mukaan saamme hänen suosionsa.

• En puhu tässä pelastuksesta tekojen kautta..



• Puhun ennen kaikkea sydämen tilasta, joka vetää ihmistä Jumalan puoleen 

ja saa hänet haluamaan totella kaikkea, mitä Hän sanoo.

• Aakanilla ei ollut sitä.

• Tai jos hänellä oli, hän päätti olla ottamatta sitä huomioon.

• Hänen himonsa oli suurempi kuin hänen rakkautensa Jumalaan.

• Kuinka moni tänä päivänä, vaikka todella pelastunut, on samassa 

tilanteessa?

• He rakastavat maailmaa.

• He himoitsevat sen nautintoja.

• Eivät tietenkään kaikki niistä ole mitenkään pahoja ja haitallisia. . .

• Perhe - lapset - jopa työskentely Jumalan valtakunnassa tehdäkseen hyviä 

asioita. . .

• Mutta jos ei tiedosteta, että tämä ei ole meidän kotimme. . .

• Että tämä on vieras paikka. . .

• Että Jeesus on käskenyt meitä etsimään ensin taivasten valtakuntaa. . .

• Että sydän on oikeassa paikassa ja keskittyy taivaalliseen kotiimme 

ennemmin kuin tähän maalliseen . . .

• Se on ongelma.

• Ja se saa Jumalan pidättämään siunauksiaan.

• Hän haluaa vuodattaa niitä.

• Mutta Hän ei yksinkertaisesti siunaa elämäntapaa - varsinkaan sydämen 

tilaa - joka syrjäyttää Hänet tämän maailman asioiden hyväksi.

•Tämän vuoksi meiltä jää niin paljon näkemättä siitä, mitä Jumala haluaa 

meille.

• Kuvittelen, että Aakan toivoi viimeisinä hetkinään, että olisi kuullut Jumalan 

kutsun ja etsinyt Herraa koko sydämestään, sielustaan, mielestään ja 

voimastaan.

• Hänen tarinansa olisi kääntynyt niin paljon parempaan suuntaan.

• Entä meidän tarinamme?



• Tuleeko siitä sellainen kuin me haluamme vai sellainen kuin Jumala haluaa?

JAA TÄTÄ
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