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(Jes. 43-44; Kol. 2)

Milloin Israelista tuli Jumalan valittu kansa? Miten se tapahtui?

Ennen kuin Israel oli kansakunta, Jumala oli suoraan tekemisissä kaikkien maailman kansojen
kanssa. Siitä lähtien, kun Aadam ja Eeva karkotettiin Eedenin puutarhasta, ihmiset tunsivat Herran
ja Hän oli läsnä heidän asioissaan. Siitä hetkestä, kun Seet sai poikansa Enosin, Mooseksen kirja
4:26 kertoo meille:

Siihen aikaan ruvettiin avuksi huutamaan Herran nimeä.

Siitä, että ihmiskunta huutaa avuksi Hänen Nimeään, voimme päätellä, että Jumalalla oli
tietynlainen suhde luomakuntaansa. Ihmiset elivät silloin satoja vuosia. Koska he olivat pakostakin
lähellä luontoa, Jumalan kätketyt ominaisuudet nähtiin ja ymmärrettiin selvästi. Kenelläkään
elävällä ei ollut tekosyitä torjua eikä halveksia Häntä (Room. 1:20). Monet tietysti tekivät niin,
koska se kuuluu ihmisen syntiseen luontoon.

Hengellisellä alueella tapahtui paljon näinä varhaisina vuosina. Saatana oli jo osoittanut todelliset
värinsä haastaessaan Jumalan Sanan. Taivaallisissa joukoissa joukoissa oli muitakin, jotka
samalla tavalla – vapaasta tahdostaan – päättivät kapinoida Isäänsä vastaan, joka oli heidät
luonut. Tämä käy selväksi kohdasta 1.Moos. 6:1-4. Jumalan pojat (bene Elohim), epäilemättä
Saatanan yllyttäminä näkivät, että ihmisten tyttäret olivat ihania (1. Moos. 6:2). He ylittivät
taivaalliset rajansa (Juuda 6) ja ottivat vaimoikseen kaikki, jotka parhaiksi katsoivat. Tämä liitto
johti ihmislihan turmeltumiseen Nephilim-nimellä tunnettujen hybridien syntymisen kautta. Heidän
myöhemmät toimensa maan päällä aiheuttivat tämän lausunnon jakeessa 1.Moos. 6:5

Mutta Herra näki, että ihmisen pahuus oli suuri maan päällä ja että kaikki hänen sydämensä
ajatukset ja taipumukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat (Raamattu Kansalle).

Toisin sanoen Jumalan jumalallisten poikien lankeemus, joka johti nefilimien eli jättiläisten
syntymään ja maailmanlaajuiseen leviämiseen, aiheutti suuren turmeluksen. Ihmiskunta tuli
äärimmäisen turmeltuneeksi lajien sekoittumisen vuoksi (ihmisen ja jumalallisen, tai ihmisen ja
osittain jumalallisen). Ihmisen sydämen syntisyys ylitti lunastettavuusrajan ja heidän koko
olemuksensa tärkein säie, eli heidän DNA:nsa, muuttui tämän jumalattoman liiton kautta. Tämä
johti globaaliin tilanteeseen, jossa ihmiset eivät enää olleet täysin ihmisiä. Se edellytti Jumalan
toimia poistamaan paha, josta oli tullut niin kaiken kattava. Hän toi vedenpaisumuksen
aloittaakseen alusta ainoan maan päällä vielä olevan puhtaan verilinjan, vanhurskaan Nooan
suvun kanssa.

.Vedenpaisumuksen täystuhon jälkeen, ihmiskunta jälleen, Jumalan ohjeiden mukaan, sikisi ja
lisääntyi. Kuitenkin Jumalan käsky Nooalle oli sama kuin Aadamille ja Eevalle) oli täyttää maa (1.
Moos. 9:7). Sen sijaan, että ihmiset olisivat totelleet, he lähtivät liikkeelle itään päin ja löysivät
lakeuden Sinearin maassa ja asettuivat sinne (1.Moos. 11:2).

Vastoin Jumalan tahtoa he rakensivat Baabelin tornin (1.Moos. 11:4). Miksi? Jotta voisivat tehdä
itselleen nimen. Miten he tekisivät sen? He ajattelivat, että jos rakentaisivat tornin, he voisivat
ulottua taivaaseen ja kaataa Jumalan hallituksen. Mikä olisikaan parempi tapa korottaa itsensä
riemuitsevana, kunniakkaana ja mahtavana kuin saada Jumala käyttöönsä? On mielenkiintoista,
että he tiesivät, että heidän olisi hallittava Häntä tällä tavalla, tai muutoin heidät hajoitettaisiin yli
kaiken maan.

Nämä ajatukset ja teot saivat Jumalan tekemään juuri sen, mitä he pelkäsivät.

Ja niin Herra hajotti heidät sieltä yli kaiken maan, niin että he lakkasivat kaupunkia
rakentamasta. Siitä tuli sen nimeksi Baabel, koska Herra siellä sekoitti kaiken maan kielen;
ja sieltä Herra hajotti heidät yli kaiken maan. (1.Moos. 11:8-9).

Myöhemmin Jesaja toistaa, mitä Jahve on ilmoittanut hänelle. Sanat on suunnattu Israelin
kansalle, mutta tunnelma on sama Baabelin Tornin jälkeisessä tilanteessa. Jes. 43:24 toistaa
Jumalan valituksen:

...vaan sinä olet minua synneilläsi vaivannut, rasittanut minua pahoilla töilläsi.

Ihmisten tottelemattomuus väsytti Jumalaa. Tähän asti Hän oli ollut tekemisissä koko ihmiskunnan
kanssa. Mutta Baabelista tuli käännekohta. Näemme ensimmäisen osan jakeessa 5.Moos. 32:8:

Kun Korkein jakoi perinnöt kansoille, kun hän erotteli ihmisten lapset, silloin hän määräsi
kansojen rajat israelilaisten luvun mukaan.

Huomaa, että sinun on luettava tämä jae englanninkielisestä standardiversiosta (ESV)
ymmärtääksesi asian. Se on välttämätön avain Raamatun koko kertomuksen ymmärtämiseen.
Useimmat käännökset sen sijaan, että sanoisivat, että hän asetti kansojen rajat Jumalan poikien
luvun mukaan, sanovat, että hän asetti kansojen rajat Israelin lasten [tai poikien] luvun mukaan.

Jumala ei tietenkään koskaan asettanut Israelia tällaisten kansojen ylitse; Ei, Jahve asetti
jumalalliset, uskolliset poikansa hengellisestä maailmasta kansojen yli. Hänen tarkoituksensa oli,
että he valvoisivat kansoja toistaiseksi. Sen sijaan he kaikki kapinoivat ja asettivat itsensä noiden
kansakuntien yli heidän jumalikseen. Tästä kapinasta syntyivät sellaiset jumalat, kuin Baal,
Moolok, Kemos ja niin monet muut. He olivat Jumalan kapinallisia poikia. Tästä syystä kaikki
kansat kääntyivät pois yhdestä tosi Jumalasta.

Miksi Jahve asetti poikansa (muistakaa, että he olivat siihen aikaan uskollisia) kansojen ylitse?
Siihen on todennäköisesti kaksi syytä. Ihmisten olivat kurittomuus ja tottelemattomuus. He
rasittivat Häntä synneillään ja väsyttivät pahoilla teoillaan, kuten aiemmin mainittiin. On
todennäköistä, että Hän halusi keskeyttää ihmiskunnan käsittelemisen kokonaisuutena. Tämä johti
sitten lausuntoon jakeessa 5.Moos. 32:9:

Sillä Herran kansa on hänen osuutensa, Jaakob on hänen perintöosansa.

Sen jälkeen kun Jumala on asettanut poikansa kansojen yli, Hän kutsuu esiin kansansa Jaakobin,
joka on oleva Hänen perintönsä. Itse asiassa jakeessa 1.Moos. 12:1 – välittömästi sen jälkeen,
kun 1.Moos. 11 kertoo ihmisten hajottamisesta kansoiksi – Jumala kutsuu Abramin pois Urista:

Ja Herra sanoi Abramille: "Lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka
minä sinulle osoitan.

Tämä on alku – genesis, jos niin haluat – Israelin kansalle, joka on kutsuttu olemaan siunattu ja
siunaamaan maailmaa. Siksi kohdassa Jes. 43:20-21 Jumala kutsuu Israelia:

...antaakseni kansani, minun valittuni, juoda. Kansa, jonka minä olen itselleni valmistanut, on
julistava minun kiitostani.

Israelin käsittelyssä Valittuna Kansanaan hän ei ole vielä päässyt loppuun. He ovat olleet ja ovat
edelleen tottelemattomia, mutta Jumala ei ole hylännyt heitä.

Hän ei ole unohtanut monia lupauksiaan heille. Älä anna kenenkään toisin väittävän pettää itseäsi
(ja heitä on paljon!).

Vaikka he tänä päivänä ovat maallisia ja kaukana Herrasta, Hän tulee lunastamaan Israelin.
Heidän on kärsittävä paljon läpi ahdistuksen saavuttaaksen tämän lunastuksen vaiheen, mutta he
saavuttavat sen. Heidän tottelemattomuutensa seurauksena vain jäännös pelastuu. Mutta se päivä
tulee pian, josta Sakarja 13:9 sanoo:

”... He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: "Se on minun
kansani" ja se sanoo: 'Herra, minun Jumalani'”

Silloin Israel vihdoin julistaa, että Jeesus on sen Messias. Mikä ihana päivä se onkaan!

[Kirjoittajan huomautus: Lyhyesti, haluan antaa teille asetelman, mitä tulee useimpien
artikkelieni luonteeseen tällä kaudella. Joka vuosi luen Raamatun kokonaan läpi ainakin yhden
kerran - se on ollut käytäntöni siitä lähtien, kun tulin Herran tykö vuonna 2005. Olen edelleen
ällistynyt siitä, mitä Jumala on tehnyt elämässäni johtuen tästä kurinalaisuudesta! Joka päivä luen
sekä Vanhaa että Uutta Testamenttia. Valitsen jakeen jostakin noista kohdista ja kirjoitan
kommenttini ja pohdintani sen perusteella. Artikkelin otsikossa näet valitsemani jakeen. Lisäksi
näet kyseisen päivän lukukappaleen, jos haluat seurata laajempaa kontekstia.]
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