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TEEMASANA: VALTAKUNTAPROFEETALLISEN 
KIELEN LUONTEESTA (SALOMO GLASSIUS) 

Varmaa on, että Kristuksen (joka tässä maailmassa pantiin kokemaan asioita 

meidän tavallamme) omassa koulussa tuttujen ja läheisten keskellä hänen 

oppilaittensa kehittymättömyys ja ennakkokäsitys Kristuksen maallisesta val-

takunnasta sai alkunsa muun muassa siitä, että profeettojen ennustukset, jois-

sa he sangen ylevästi kuvaavat Messiaan valtakuntaa, sen hengellistä laajuut-

ta valaistakseen käyttävät maailman näkyvien valtakuntien olosuhteista otet-

tuja kielikuvia, ja sen mukaan oppilaat muun juutalaiskansan tavoin ymmär-

sivät ne konkreettisessa merkityksessä sanotuiksi. Kuinka lujasti tämä erheel-

linen käsitys heidän mieleensä oli piintyneenä, ja miten vaivalloisesti itse 

Totuuden opettaja kykeni sitä pois kitkemään, sen evankeliumien historia 

kyllin selvästi osoittaa. Sama alkuperä on kiliastien erheessä, jopa heti Kirkon 

alkuajoista eteenpäin. Tiedämme tämän erheen palautetun taas meidänkin 

aikanamme monien parissa, jotka kerskaavat Kristuksen nimestä. He ymmär-

tävät konkreettisessa merkityksessä profeettojen ennustukset Kirkon kunnias-

ta ja rauhasta, jotka on esitetty maallisia asioita kuvaavin sanoin, ja niiden 

pohjalta suloisella unennäöllä muodostetaan mieleen sellainen Kirkon tila, 

jossa se kokee pelkkiä voittoja ja nauttii ajallisesta rauhasta ilman häiritsevi-

en ahdistusten pilveä. Näin suljetaan pois ahdistuksille pyhitetty tie taivasten 

valtakuntaan, ja avataan toinen avoin tie, jota ei Kristus asettanut eikä omil-

leen opettanut. Tätä erhettä Hieronymus muutamissa kohdissa käsittelee pro-

feettoja selittäessään, ja muun muassa kommentaarissaan Jesajaan, luku 66, 

hän lähellä loppua puhuu näin: ´Kuukausi kuukaudelta ja sapatti sapatilta, 

jolloin kaikki liha tulee palvelemaan Jumalaa, tulkitsevat kiliastit (joita me 

voimme nimittää milliaristeiksi) naurettavalla tavalla seuraavasti: Ne, jotka 

asuvat lähellä, tulevat Jerusalemiin jokaisena sapattina; kauempana asuvat 

tulevat kuukausittain, kuukauden kierron täytyttyä; hyvin kaukana asuvat 

tulevat vuosittain eli pääsiäisenä tai lehtimajanjuhlan päivinä, sen mukaisesti, 

mitä sanotaan Sak.14:16: ”He nousevat vuosi vuodelta palvomaan Herraa, 

sotajoukkojen kuningasta, ja viettämään lehtimajanjuhlaa.” Tarjotakseen kuu-

lijoille vielä makeamman naurun, he sen mukaan, mitä kirjoitetaan saman 

kirjan lopulla (14:21): ”Ei ole enää kaupustelijaa sinä päivänä sotajoukkojen 

Herran temppelissä”, selittävät, että kaupustelijat lakkaavat olemasta tuhan-

neksi vuodeksi, koska kaikkea kasvaa kaikissa paikoissa, emmekä me sitten 

ole vailla balsaminlehteä ja pippuria, eivätkä intialaiset kaipaa meiltä mint-

tua.
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KIRJOITTAJASTA 

Johannes Draconites (1494-1566; vrt. Luther 1483-1546) oli Lutherin tavoin 

ensin katolinen pappi, jonka Rooman kirkko ekskommunikoi reformaation 

puolelle siirtymisen takia. Draconites erotettiin kaksi vuotta Lutheria myö-

hemmin, vuonna 1523. Alunperin Erasmusta ihailevasta humanistista oli tul-

lut vuonna 1521 Lutherin tapaamisen johdosta tämän ihailija ja sittemmin 

monivuotinen työtoveri Vanhan testamentin käännöstyössä, ja hän oli yksi 

Schmalkaldenin opinkohtien allekirjoittajista. Draconites oli luterilaisuuden 

varhaisia hepraisti-teologeja, ja toimi pastorina, professorina ja kirkollisena 

vaikuttajana. Hänen sanotaan pitäneen elämänsä kohokohtana tohtorinväitös-

tään Lutherin ohjauksessa 1523, ja hänen kerrotaan myös tehneen menestyk-

sekästä työtä juutalaisten käännyttämiseksi. Juutalaisuutta hän kirjoitukses-

saan Von Gottes Verheissungen von Christo luonnehti vastakohtaisuudella, 

että yhtäältä ei ole kiitettävämpää ja siunattavampaa kansaa, mutta toisaalta ei 

ole kirotumpaakaan. Jossain vaiheessa Draconiteen ylle lankesi antinomismin 

eli lain hylkäämisen epäily sapattikäsitysten vuoksi, mutta asia ei ilmeisesti 

johtanut mihinkään toimenpiteisiin, ja hänen sanotaan pysyneen vakaana lute-

rilaisena. Tässä kommentaarissa ei ole jälkeäkään lain hylkäämisestä. 

Monikielinen Raamattu selityksineen oli hänellä pitkäaikaisena elämänteh-

tävänään, ja monia kirjoja, mm. Sakarjan, hän ehti siitä julkaisemaan. Kysei-

nen Raamatun laitos oli laadittu filologiseksi apuneuvoksi teologeille (joiden 

laadun Draconites katsoi heikkenevän koko ajan), samalla kun se oli kom-

mentaari. On esitetty, että Draconiteen itse tekemät myöhemmät muutokset 

teksteihin ovat nakertaneet hänen kommentaariensa arvovaltaisuutta, mutta 

ainakaan kyseisessä tekstissä ei ole tässä suomennostyössä käytettyjen läh-

teitten pohjalta osunut silmiin uskon sisältöä koskevia eroja Lutheriin ja 

myöhempiin luterilaisiin verrattuna. Käyttämäni painos ja esipuheen kirjaus 

ovat myös Draconiteen elämän lopulta. Vaikka Draconites ei ehkä ollut myö-

hempien ortodoksiluterilaisten selittäjien parissa tällä teoksellaan mikään 

erityinen auktoriteetti, hänen kommentointinsa Sakarjaan käynee tässä mal-

liksi luterilaisesta Kristus-keskeisestä profeettaselityksestä. 

Draconites tituleerasi itseään Waltershausenin piispaksi, koska se muistutti 

pastoraalisesta puolesta. Alkuperäisen nimensä Drach hän taas muutti muo-

toon Draconites akateemisista syistä; nimet muutettiin latinan (tai kreikan) 

taivutuksiin luontuviksi. Draconites on haudattu Wittenbergin linnankirkkoon 

kuten Luther. 

 



 

SUOMENTAJAN ALKUSANA 

Draconiteen selitys on läpikotaisin messiaanista
2
: Kristus on jo Vanhassa tes-

tamentissa keskus, vaikkakin Uuden liiton tietoisuustasoa verhotummin, ja 

profeetoilla Messias on henkilönä läsnä aina siellä, missä Raamattu puhuu 

valitun kansan tulevasta onnesta - myös siellä, missä Messiasta ei erityisesti 

mainita.
3
 Profeetat olivat Messias-keskeisiä. Kerta toisensa jälkeen Dra-

conites muistuttaa, miten Sakarjan aikana uutta Jerusalemin temppeliäkin 

rakennettiin lopulta siitä käsin, että tuleva Messias oli sinne kerran saapuva.  

Juutalaiskansa myös valittiin tästä lopputuloksesta käsin: Messiaan oli ker-

ran synnyttävä ihmiseksi. Tämän viime kädessä koko maailmalle kuulutetta-

van ilmoituksen takia oli oltava tietty ja tiedetty kansa, jonka historiasta Mes-

sias voitaisiin osoittaa löydettäväksi. Hän oli se ainoa suuri Subjekti, jota VT 

kirkastaa ja nostaa jalustalle. Israelin kansa historioineen, kanonisine kirjoi-

tuksineen ja jumalanpalveluksineen oli Messiaan ”kapalo”, ja siksi kansa sai 

jo etukäteen tiettyjä erikoisetuuksia ja erityisvelvollisuuksia. 

Omassa armotalousvaiheessaan juutalaiset profeetat useimmiten puhuivat 

aikansa eksklusiivisen eli pakanat pois- diskurssin raameissa, ja siksi he pro-

fetoivat pääasiassa juutalaisen Israelin/Juudan/ Jerusalemin/Siionin tulevasta 

menestyksestä Messiaan yhteydessä. Tuossa vaiheessa ei vielä ollut aivan 

kirkasta se, että pakanat tarkoittivat epäuskoisia, ja juutalaiset olivat esikuva 

uskovasta kansasta. Kun Pyhä Henki ohjasi profeettojen sanomaa, aikakausi 

ei yleensä sallinut kuin sivujuonteen tuntuisesti puhua pakanoiden pelastuk-

sesta vallitsevan armotalousajan rinnalla, johon kuului juutalaiskansan eri-

tyisasema. Myös Jeesus liittyi tähän juutalaiselle ensin -järjestykseen siinä, 

                                                           
2
Luther kritisoi villiksi arvostelemaansa profeettaselitystä, ja siksi tahtoi ohjata Kristus-

sisällölliselle linjalle. Hän valitti sitä, että juuri vaikeimmat kirjat kuten Sakarja kirvoittivat 

jos jonkinlaista ajatusta. Vapautuminen Roomasta ruokki monia ”vapaita henkiä”. Rea-

gointi tähän motivoi Lutheria selittämään pikkuprofeetat v. 1524-1527. Samalla teologit 

tunnustivat, että kaikki uusi eksegeettinen oivallus ei ilman muuta ole väärin, koska opetta-

jat tuovat esiin niin uutta kuin vanhaa. Varsinkin ilmestyskielen kohdalla katsottiin, että 

profetian täyttymys voi tuoda asioihin myös uutta ymmärrystä, jota eivät aiemmat selittäjät 

ole voineet nähdä. Lähtökohtaisesti oltiin silti konservatiivisia, koska ”villiintyminen” vie 

helpommin harhaan kuin koeteltu näkemys. Yhtä mieltä oltiin siitä, että Kirkon oppisisäl-

löt eivät voi muuttua edes profetioiden täyttymyksen myötä. Esim. kiliasmi katsottiin täl-

laiseksi opilliseksi erheeksi, vieläpä jotkut pitivät sitä perustaa horjuttavana harhana. 
3
Tällainen täyttymyksestä käsin avautunut lukutapa voidaan luonnollisesti halutessa tuomi-

ta dogmaattiseksi eisegeesiksi (=tekstiin tuodaan ulkopuolelta vierasta sisältöä, joka ei 

kuulu alkuperäiseen viestiin) epäuskon tai puhtaasti järkipohjaisen eksegetiikan kannalta, 

jolloin pohjalla saattaa olla skeptisyys sitä ajatusta kohtaan, että Vanha testamentti oikeasti 

itse viittaisi Nasaretin Jeesukseen. Raamatusta kuitenkin Messias saadaan löytää Pyhän 

Hengen lahjana, annettuna ilmoituksena, Kristus itse sanoi, että kirjoitukset puhuvat hänes-

tä. 
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kun hän totesi, ettei häntä ole lähetetty muitten kuin Israelin huoneen kadon-

neitten lammasten tykö (Matt.15:24); Israel ei vielä tuolloin ollut tehnyt tor-

juvaa ratkaisuaan. Jumalan järjestyksen muistaa myös pakanoiden apostoli 

Paavali jaksossa Room. 15: 8-12: Kristus tuli palvelemaan juutalaisia vahvis-

taakseen isille annetut lupaukset. 

Pakanoiden vapaa sisäänpääsy jumalankansaan murtautui maailmaan sen 

jälkeen, kun Israel torjui Messiaansa. Kaikki tämä oli etukäteen ilmoitettu, 

kuitenkin niin, että Jumalan kutsu Israelille oli samalla vakava ja todellinen. 

Jumala tahtoi loppuun saakka, että Israel olisi ottanut hänet vastaan. Se olisi 

tuonut pelastuksen pakanoille jollain toisella tavalla kuin miten Jumalan tut-

kimattomia teitä kulkien nyt tapahtui. Tämä teoreettinen toinen mahdollisuus 

jäisi kuitenkin turhaksi spekuloinniksi, joka veisi yli kirjoitetun. Israelille 

myös lankesi seuraukset Messiaan hylkäämisestä. Jumalan tarjotessa Messi-

asta vastaanotettavaksi kansan hylkimisreaktio ei ollut Jumalan tahtoma asia, 

vaan majesteettirikos, josta tuli raskas rangaistus. Torjunnan ennalta tietämi-

nen ei poistanut vastuuta kansalta, jonka olisi pitänyt valita oikein. Yksilöta-

sollakin, Juudas Iskariotin kohdalla, väärän valinnan vastuu oli ”astialla”, 

vaikka valinta oli tiedossa. Se, että Jumala voi tämänkin kääntää hyväksi, ei 

kumoa väärää, vaikka se Jumalan ”vasemman käden työnä” toisi myös hyvää. 

Tässä Jumalaa tutkimattomine toimintatapoineen pitää vain kumartaa. Israel 

kärsi ja kärsii väärästä valinnastaan; Jumala taas omii itselleen siitä koituvan 

kunnian koko maailman pelastuksen hyväksi. Israelin lailla myös seurakunta-

ajan kirkko joutuu tuomiopäivänä tarkkaan tutkintaan, erityisesti opettajat. 

Tässä ei ole kyse juutalaiskansan suuremmasta syyllisyydestä, vaan pelastus-

historiallisesta järjestyksestä: Juutalaiset ovat ajallisesti pykälän pakanoita 

edellä myös heihin kohdistuvissa rangaistuksissaan. Pakanat, jotka ovat tor-

juneet Messiaan, eivät tule pääsemään sen helpommalla, kun heitä tuomitaan. 

Jumalalla oli siis kadonneita lampaita muuallakin kuin juutalaisten kes-

kuudessa. Hän oli kiinnostunut koko syntisestä ihmissuvusta. Myöhemmin 

kirkko ymmärsi, että myös ne lupaukset valitulle kansalle, joissa pakanoita ei 

erikseen mainita, rohkaisevat ja epäsuorasti koskevat koko Jumalan kansaa 

silloin, kun ilmoitus puhuu messiaanisen ajan todellisuudesta (kuten Sakarjal-

la): saavathan pakanat silloin uskossa liittyä mukaan Jumalan kansaan. Tämä 

mahdollisuus pakanoille todetaan VT:ssa myös suoraan siellä täällä: Oli osa 

Vanhan liiton profetian henkeä, että pakanoitakin tullaan Uudessa liitossa 

valitsemaan leeviläisiksi papeiksi, Jesaja 66:21
4
. Juutalaiselle ensin ei Juma-
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Tämäntyyppiset kohdat rabbiininen ymmärrys pyrki selittämään tavalla, että messiaanise-

na aikana yhden Jumalan palvonta tosin tulisi yhdistämään kansoja, mutta ”israelila i-

seen arvoon” ei pakana tällöinkään pääse, vaan pakanat ovat juutalaisten alamaisia tai 

orjia. Tämänlaisen selityksen tunnettu juutalaiskäännynnäinen Paulus Burgensis 

(1351-1435; henkilöstä lisää parin sitaatin päässä) kirjassaan Paavalin ja Saulin dialo-

gi voimakkaasti torjui. Kaikille uskoville kuuluu messiaanisena aikana israelilaisen 

täysi dignitas (arvo). 



vi 

 

lan kokonaissuunnitelmassa merkinnyt juutalaiselle yksinomaan. VT oli ensin 

juutalaisten, mutta nyt se on koko Jumalan valitun kansan yhteinen kirja. 

Kaiken pelastusarmon, jonka Messias täytti ja toi maailmaan, hän toi kaikille 

uskoville. Sikäli kuin Raamattu esikristillisenä juutalaisten kirjana on usko-

van jumalankansan yhteistä historiaa, siitä saa ammentaa nyt koko kansa. 

Vaikka Messiaalla nyt on tavallaan kaksiosainen kansa (juutalaiset ja ”kreik-

kalaiset”), on silti varsinaisesti vain yksi kansa, kun molemmat kansat yhdes-

sä uskovat ja löytävät profeetoilta, psalmeista ja Moosekselta samaa lupausta 

omaksi opiksi, pelastukseksi ja varoitukseksi. 

Tässä työssäni olen vertaillut Draconiteen tekstiä muutamaan aiempaan ja 

myöhempään Sakarjan selittäjään, Lutheria unohtamatta. Myös omaa kom-

mentointiani, joka liittyy esim. Antikristukseen ja juutalais- ja pakanakristilli-

syyden eron tunnistamiseen, olen liittänyt mukaan alaviitteisiin. Israelin val-

tio on vahvistanut kristillisessä maailmassa pro-judaistisen kiliasmin vääris-

tävää vaikutusta. Toisaalta suomentajan näkemys on, että profeetta Sakarjalta 

on löydettävissä hienovarainen distinktio messiaanisen ajan uskovien juuta-

laisten ja ei-juutalaisten välillä. Asiasta enemmän itse kohdissa. Suomentaja 

uskoo juutalaiskristillisyyden pysyvän omana teologisena lokeronaan siksi, 

että myös itse synagoga eli ulkoinen juutalaisuus (joka edustaa paatumusta) 

pysyy - ja kun juutalainen kääntyy Messiaan puoleen, hän saa erityisellä ta-

valla kokea olevansa Jaakobin palannut jälkeläinen, jonka synnit Goel (Lu-

nastaja) on poistanut (Jes. 59:20; Room. 11:26). Juutalaiskristillisyyden kaut-

ta Israel on myös kollektiivina pelastuva tavalla, jossa Paavali paljastaa salai-

suuden: Uskovan juutalaisjäännöksen kautta täyttyy paatumuksenkin keskellä 

pakanoitten aikana erikseen juutalainen Israel. Vaikka minkään aikakauden 

etninen juutalaisuus ei kokonaan koskaan pelastu, silti lopussa toteutuu koko 

Israelin pelastus, koska juutalaisen uskovan jumalankansan luku täyttyy jat-

kumossa Vanhan liiton isien kanssa. Salaisuus on merkittävä, koska tällaista 

määrittelyä erilliseksi pelastuvaksi juutalaiskirkoksi tai uskovaksi juutalais-

kansaksi ei oikeastaan enää pitäisi olla, kun juutalaisia ja pakanoita erottanut 

väliseinä on murrettu (Ef.2:14) ja Israelin kansalaisoikeus on kaikilla uskovil-

la (ks. Ef.2:12). Silti juutalainen Israel ”pysyy kasassa” koko pakanoiden 

ajan, ja sellaisena eskatologisesti pelastuu. Tätä erilliskirjanpitoa Jumala ja t-

kaa juutalaisten isien tähden, jotka ensisijaisesti odottivat oman kansansa 

pelastusta pakanoiden keskellä. Näin Paavalin opetus on kokonaan johdon-

mukaista siinä, miten kaikki uskovat ovat Aabrahamin lapsia, että ei ole ero-

tusta juutalaisen ja pakanan välillä, ja että silti juutalaisilla on samalla oma 

historiaan pohjautuva lokeronsa ilman että syntyy mitään teologista arvok-

kuustaistelua pakanoiden ja juutalaisten välillä. 

Teologista distinktiota juutalais- ja pakanakirkkoon ei monien ”korvaus-

teologiseksi” moittima selitys (johon suomentaja muuten kyllä liittyy) kui-

tenkaan huomioi tai näe tarpeelliseksi, vaan Juuda/Jerusalem/Siion/Israel 

yleensä yhdistetään messiaanisena aikana koko kirkkoon ilman mitään erotte-
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luja juutalaisen uskovan ja pakanauskovan välillä. Useimmiten tämä onkin 

oikein. Paavali kuitenkin puhuu erityisenä salaisuutena Israelin eskatologises-

ta pelastumisesta tuossa Room.11:25-27.
5
 Yhdyn ”korvausteologian” kriiti-

koihin siinä, että distinktio pakanat-juutalaiset tuntuu kirkon toimesta väärällä 

tavalla usein kokonaan poistetulta, ikään kuin mitään juutalaiskristillisyyttä ei 

enää voisi tai saisi olla.
6
 En usko, että Paavali tuossa salaisuudessa viittaisi 

koko Israelilla kirkkoon yleisesti, vaan nimenomaan juutalaisiin. (Näin myös 

                                                           
5
Eskatologinen pelastus on erotettava ajallisen joukkokääntymyksen ja -katumuksen aja-

tuksesta, josta Paavali ei Roomalaiskirjeessä puhu. Molemmat totuudet pysyvät Jumalan 

sanan pohjalta: Se, että historian edetessä juutalaisista sukupolvittain katuu, kääntyy ja 

pelastuu aina vain jäännös, ja se, että koko Israel on kansana pelastuva (σωθήσεται; 

Room.11:26) taivaaseen. Verbi pelastua mielestäni viittaa jokaisessa esiintyvässä futuuri-

muodossaan UT:ssa lopulliseen pelastukseen, joka on taivaaseen otto - kääntymykselle ja 

katumukselle olisi käytettävissä omat verbinsä (στραφη̃ναι, μετανοει̃ν). 
6
En kuitenkaan yhdy judaistisiin selittäjiin kuten Sakari Kähkönen, joka luonnehtii: ”Ma-

sentavaa sen sijaan on havaita, kuinka useat maineikkaat kirjoittajat edeltävinä aikoina 

ovat erehtyneet juutalaiskysymyksessä. Näiden joukossa on uskonpuhdistajamme Martti 

Luther. Erehtymiseen on monta selitystä. Yksi niistä on se, että kirkko on katsonut korvaa-

vansa historiallisen Israelin kansan” (s.10). Kirkko ei kuitenkaan ”korvannut” mitään, kun 

pakanat Jumalan luvalla liittyivät juutalaisten rinnalle yhden kristillisen jumalankansan 

lukumääräiseksi pääuomaksi. Jos korvaamisesta puhutaan, korvaaja oli Messias, joka syr-

jäytti historiallisen juutalaisteokratian sitä koossa pitävine ulkoisine ilmiasuineen, ja ka t-

kaisi tältä osin uskonnollisen jatkuvuuden uusilla sakramenteilla, kun Vanha liitto korvau-

tui uudella (Hepr.8:13). Nimenomaan juutalaisille ensin annettiin liiton uusiksi merkeiksi 

kaste ja ehtoollinen, joiden kautta ympärileikkaus ja pääsiäisateria siirtyivät maallisen 

kulttuuritason identiteettiasiaksi ilman sakramentin luonnetta, joka niillä Vanhassa liitossa 

oli ollut. Juutalaiset säilyvät omana kansanaan alkuperäisellä paikallaan, kun pitävät Uu-

den liiton; heillehän se ensin ja alun perin erityisesti luvattiin (esim. Jer.31:31-34), eikä 

lupaus rajoittunut vain Uuden liiton alkuaikaan, jolloin suurin osa uskovista oli juutalaisia, 

vaan jatkumo on maailman loppuun saakka. Pakanat eivät siis korvaa mitään, vaikka suuret 

joukot eri maista pääsevät kyytiin nauttimaan samoista armolupauksista kuin juutalaiset 

(ks. Ef.2:11-22 kokonaisuudessaan). Miten pakanat mihinkään korvaamiseen pystyisivät-

kään ilman Jumalan aloitetta? Tähän liittyy myös ajatus tai nimitys pakanoiden aika. Se ei 

tarkoita samaa kuin pelkästään pakanoiden kirkko, vaan juutalainen jäännös on siinäkin 

mukana luonnollisimpana alkuperäisosana. Juutalaisten apostolien saarnaama sana kaikuu 

yhä, ja apostolinen kirkko jatkaa juutalaisjäsenineen, vaikka juutalaisten suhteellinen osuus 

pienenee kahdesta syystä: Heidän lukumääränsä maailman kansoihin verrattuna on pieni, ja 

lisäksi heitä vaivaa osittainen (mutta laaja) paatumus, jota ei ole samalla lailla langetet-

tu ”kreikkalaisten” ylle. Se, mitä pakanoiden pitää varoa, on hengellinen kerskailu tai va-

hingonilo epäuskoisten juutalaisten rinnalla, mutta esittämäni raamatunmukainen ”korva-

usteologia” ei tuollaista ylimielisyyttä edellytä ikään kuin omalla painollaan tai jotenkin 

määritelmällisesti. Luther taas oli raamatunselittäjänä Kristus-keskeinen eri tavalla kuin 

Raamattua juutalaisittain lukeva, ja tämä ero tekee monet kohdat profeetoilla ymmärtämi-

sen kannalta yhteen sovittamattomiksi suhteessa kiliasmiin - eikä asia koske niinkään mi-

tään ”juutalaiskysymystä”, vaan Raamatun profeetallisen kielen luonteen ymmärtämistä. 

Kyseessä ei ole asenteellinen ero juutalaisuutta kohtaan, vaan eksegeettinen ero merkitys-

ten lukemisessa teksteihin. 
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esim. Quenstedt; toisin Pieper)
7
. Toisaalta on yhtä lailla erehdys ymmärtää 

VT:n edellä mainitsemat keskeiset Kanaanin maahan kuuluvat erisnimet kai-

kissa esiintymiskohdissaan aina, juutalaisen historian perusteella, vain juuta-

laisia koskeviksi, kun niillä viitataan messiaaniseen aikaan. Seuraavanlaiseen 

logiikkaan on kiliastisen selittäjän helppo sortua: Jos VT puhuu messiaanisen 

ajan Jerusalemista, nimen täytyy uudessakin tilanteessa vastata vanhaa konk-

retiaa ennallistettuna. Tätä sitten saatetaan pitää luterilaisena tekstiuskollisuu-

tena, jossa ei oleteta turhia kuvaannollisuuksia. Mutta profeetallinen kieli 

vilisee ilmaisuja, jotka eivät kiliastinkaan mukaan sellaisenaan ennallistu, ja 

hän siksi joutuu valitsemaan kuvan ja kuvan välillä, missä suhteessa kukin 

puhe on vertauskuvallista. Tämä ongelma koskee myös kansallisuuksia; on 

vaikea sovittaa kaikkea tämän päivän historiallista todellisuutta yksi yhteen 

vanhan ajan kanssa, ja varmasti todeta täysi vastaavuus. Mihin viittaavat 

esim. Assyria ja Libanon? 

Erottelua juutalais- ja pakankristittyihin on suomentajan ymmärryksen 

mukaan kuitenkin teologisesti yhä mahdollista ylläpitää kuten oli asianlaita 

alkukirkossa, eikä asian tunnustaminen johda esim. vanhurskauttamis- ja sak-

ramenttiopin muuttumiseen tai perinteisen amillenialistisen eskatologian syr-

jäytymiseen, vaan ainoastaan juutalaiset/pakanat -distinktion kirkollisen jat-

kuvuuden periaatteelliseen myöntämiseen. Käytännössä kuitenkaan esim. 

klassis-luterilaiset juutalaisseurakunnat tuskin enää olisivat realiteetti, mutta 

jos juutalaisuudesta kääntyneitä kristittyjä olisi runsaasti, niin teoriassa kyllä, 

mikäli vallitsisi täysi opillinen yhteys ”pakanaluterilaisten” kanssa. Mutta 

juutalaisia kristittyjä ei ole ainoastaan vähän, vaan erittäin vähän, niin että 

tämä on lähinnä teologista ajatusleikkiä. 

Jos haluaa vain jotenkuten tutustua vanhaluterilaiseen selitykseen, siihen 

riittää pelkkä käännösosan lukeminen ilman alaviitteitä. Toisaalta alaviitteet 

ja liitteet yhdessä muodostavat oman pienen kirjansa käännöksen rinnalla, ja 

kommentit myös omalta osaltaan auttanevat ymmärtämään Sakarjaa. 

Harvahkoissa kohdissa on kiinnitetty huomioita myös katoliseen varhem-

paan Sakarjan selitykseen, erityisesti Nicolaus de Lyran (1270-1349) ja juuta-

laiskäännynnäisen ex-rabbi Paavali Burgoslaisen
8
 (1351-1435), joita Luther 

                                                           
7
Luterilaisia dogmaatikkoja 1600- ja 1900 -luvuilta. 

8
Paavali Burgoslainen (rabbi Salomo Levi 40 -vuotiaaksi, myöhemmin katolinen arkki-

piispa) kirjoitti Additiones ([tarkentavia ja korjaavia] lisäyksiä) Nicolaus Lyra(nukse)n 

raamattukommentaariin (Postillae Perpetuae in universam Sacram Scripturam). Vaikka 

Lyra osasi hepreaa ja kommentoi usein juutalaisia merkittäviä rabbeja, erit. Salomo Rashia 

(1040-1105), Burgensis hallitsi rabbiinitietoutta vielä vahvemmin, ja ojensi joskus Lyraa 

heprean ja rabbiinisen kommentoinnin kohdalla. Hän kirjoitti myös tunnetuimman teok-

sensa Dialogus Pauli et Sauli contra Iudaeos, sive Scrutinium Scripturarum (Paavalin ja 

Saulin kaksinpuhelu juutalaisia vastaan eli Raamatun tutkistelua). Tässä fiktiivisessä kes-

kustelussa kääntymätön Saul esittää judaistisesti luettuja raamatunkohtia juutalaisuuden 

puolesta kristinuskoa vastaan, ja kääntynyt Paavali antaa kristillisen selityksen. Teoksen 
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raamatunselittäjinä arvosti, mutta samalla joissakin kohdin vastusti, kuten 

näiden oletuksessa juutalaisesta Antikristuksesta. Kritisoin melko usein ns. 

kristillis-sionistista ja kiliastista tulkintaa, jota Suomessa on lähimenneisyy-

dessä edustanut ainakin Sakari Kähkönen kirjassaan Israelin salaisuus (Hä-

meenlinna 2003), jossa käsitellään Sakarjan kirjaa. Jokaista ongelmallisena 

pitämääni kohtaa Kähkösen kirjassa - kuten toistuva taipumus lainata sovelta-

en esim. Jesajaa ikään kuin tämä olisi ollut kiliasti - en kuitenkaan erikseen 

käsittele, sillä tämän esityksen tarkoitus ei ole olla yhden kirjan kumoamis-

kirjoitus, ja ei-kiliastisesta (ja samalla Kähkösen selitystavan torjuvasta) raa-

mattuhermeneutiikasta on mallia lisäämissäni loppuliitteissä. (Käytän tässä 

esityksessä auktorin vapaudella lähes synonyymeinä sanoja kuten (kristilli-

nen) sionismi/kiliasmi/judaismi/pro-judaismi, vaikka esim. kiliasmissa esiin-

tyy suurta sisäistä eroavaisuutta). 1600- luvun luterilaisista Sakarjaa selittä-

neistä isistä viitataan varsinkin Johannes Tarnoviukseen (1586-1629), kieli-

mies-teologi Salomo Glassiukseen (1593-1656) ja Aabraham Caloviukseen 

(1612-1686). Vanhaluterilaiset selittäjätkin siis ulottuvat tässä Lutherista 

Draconiteen kautta yli vuosisadan päähän, joten tämä työ ei kuvaa vain Re-

formaation ja sitä välittömästi seurannutta aikaa, vaan antaa esimerkin vanha-

luterilaisesta profeettaselityksestä yleisesti. Tällaiseen esitykseen on käsit-

tääkseni ollut tarvetta, koska ei-akateemisissa protestanttisissa selityksissä on 

usein mukana kiliastinen ote, jonka aitoluterilaiset isät torjuivat, ja lisäksi 

autenttisia vanhoja luterilaisia profeettakommentaareja ei paljon ole suomen-

nettuina - ja jos haluaa ohittaa modernin eksegetiikan, sekin onnistuu tässä 

kirjoituksessa. Vanhaa systemaattista teologiaa esim. kasteesta, ehtoollisesta 

ja muista yksittäisistä oppiteemoista on ollut enemmän saatavana käännöksi-

nä. Kaikki lainaukset ja kielelliset tai teologiset vanhojen kirjoittajien huo-

mautukset on tehty (yleensä latinankielisten) alkuperäislähteiden pohjalta 

siinä muodossa kuin teoksia löytyy vapaasti käytettäviltä sivustoilta Interne-

tin kautta (erit. PRDL ja Lutherdansk). Esitystä kokonaisuutena, kommentt i-

puoli mukaan lukien, voisi luonnehtia eksegetiikanhistorialliseksi, mutta se ei 

yritä täyttää nykyajan julkisten teologisten tiedekuntien metodivaatimuksia 

tai käsityksiä teologian tieteellisyydestä. Päätarkoitus on tutustuttaa vanhalu-

terilaiseen Kristus-keskeiseen profeettaselitykseen sitä varten suomennetun 

                                                                                                                                 
aihe sopi Paavalia muistuttavalle vakaumukselliselle ex-juutalaiskiivailijalle. Luther to-

dennäköisesti myös tunsi tämän teoksen; ainakin tietty samankaltaisuus välittyy Juutalai-

sista ja heidän valheistaan – kirjassa. Molemmissa on esim. hyvin samanlainen pitkähkö 

raamattutodistelu siinä, kun osoitetaan, että Messiaan on pitänyt jo tulla. VT:n messiaani-

nen ymmärtäminen ei-judaistisella tavalla on myös henkilöillä samanlainen, mutta siinä ei 

ollut kristikunnassa mitään uutta. Luulo, että Luther olisi ”korvausteologian isä”, on täysin 

väärä. Luther oli VT:n eksegeetti, joka (karkeasti luonnehtien) löytää Kristuksen sieltä, 

missä pro-judaisti/kiliasti löytää lopun ajan etnis-sosiologisen Israelin tai juutalaisuuden. 

Edempänä kommenteissa ja loppuliitteenä Burgoslaiselta ja Salomo Glassiukselta tekstiot-

teita, joissa näkyy kirkon Kristus-keskeinen tulkintaote VT:n äärellä.  
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kommentaarin avulla. Perushengen osoittamiseen riittää lyhyehkö profeetta-

kirja; vaikkapa Jesaja olisi tarkoitukseen turhan pitkä ja raskas tekijälle tässä 

vaiheessa. Toissijainen, mutta läheinen tarkoitus on alaviitteillä valottaa yh-

teyksiä, vertaillen yksittäisiä kohtia muutamiin muihin vanhoihin selittäjiin. 

Kolmas tarkoitus ja tavoite on selvittää omaa näkemystä muutamaan Sakarjan 

kirjan profetiaan. 

Myöhempään ortodoksiluterilaiseen selitykseen verrattuna (esim. Abraham 

Calovius) Draconiteen esitys on varsin epätieteellistä(?) mm. siinä, että hän ei 

lainkaan keskustele aiemman selityksen kanssa. Vaikutelmaksi silti jäi, että 

Draconites koko ajan tieten pohjasi Lutherin selitykseen, johon hän myös 

omistuskirjoituksessaan kunnioittavasti viittaa. 

Draconiteen ilmaisutapa tuotti omanlaistaan kääntämisen raskautta väli-

merkkien oudon käytön, sivulauseitten ketjutuksen ym. tavallisten kielellisten 

seikkojen kohdalla. Oli myös painovirheitä ja epäselvää typografiaa. Kom-

mentaari alkaa aikansa muodollisella ja nykyajan mittapuulla pitkällä omis-

tuskirjoituksella, joka on tähän käännökseen otettu mukaan. Sakarjan lukujen 

tekstit Draconites ennen selitysosia esitti niin, että hänen messiaanisina pitä-

mänsä raamatunkohdat saavat erityishuomion: Muutenkin ylisuuriksi painetut 

alkutekstin kirjaimet ovat näissä kohdissa lisäksi kirkkaan punaiset. Tämä 

messiaanisten kohtien selkeä osoittaminen teki teoksesta kiinnostavan ja oli 

yksi syy valintaan käännöstekstiksi. Tässä on pyritty tuottamaan jotakin Dra-

coniteen ”punaefektiä” vastaavaa esittämällä kyseiset suomennoksen 1933 

kohdat lihavoituina. Tuodakseni teoksen oman luonteen esiin seuraan melko 

orjallisesti Draconiteen esitystapaa, kuten kappaleitten ensimmäiset sanat 

joskus suurennettuina. Samoin olen joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta 

pyrkinyt seuraamaan Draconiteen esitystä isojen ja pienten alkukirjainten 

kohdalla (esim. poika merkityksessä Jumalan Poika on useimmiten pienellä 

alkukirjaimella, kirkko taas isolla jne. Isojen ja pienten alkukirjainten valin-

nan logiikka ei kuitenkaan suomentajalle täysin auennut). Tekijänoikeudell i-

sista syistä ei käytetä uusinta suomennosta, vaan kunkin luvun käsittely alkaa 

aina täydellä raamatuntekstillä vuoden 1933 käännöksen mukaan, joka onkin 

täsmällisempi kuin käännös 1992. 

Esityksen ymmärtävä seuraaminen ei vaadi vanhojen kielten tuntemista.  

Turussa kiirastorstaina 2015. 

 



 

DRACONITES: SAKARJAN SELITYS 

Omistuskirjoitus 

LOISTAVALLE JA KUNNIOITETTAVALLE RUHTINAALLE JA 

HERRALLE, HERRA MAGDEBURGIN ARKKIPIISPA SIGISMUNDILLE, 

SAKSAN PRIIMAKSELLE, HALBERSTADTIN JOHTAJALLE, 

BRANDENBURGIN RAJAKREIVILLE, POMMERIN HERTTUALLE, 

NÜRNBERGIN LINNAKREIVILLE jne. 

Johannes Draconites rukoilee Jumalan rauhaa. 

EI KUKAAN Profeetoista Sakarjaa enemmän ansaitse Evankelistan nimeä 

eikä sovi paremmin Piispoille ja johtajille omistetuksi ja siksi kaikkien luet-

tavaksi kirjaksi. Pyhä henki ei nimittäin muussa tarkoituksessa antanut mää-

räystään juutalaisten Ylipapille Joosualle, miten hän lihaan tulossa olevaa 

Kristusta varten rakentaisi Jerusalemin kaupungin ja temppelin, ja ennustaisi 

hänen tuloaan lihaan, kuin että tätä esimerkkiä seuraten kaikki kristittyjen 

Paavit ja Piispat oppisivat Kristuksen tähden, joka on tuleva taivaasta tuomit-

semaan eläviä ja kuolleita, ei vain vaalimaan kouluja ja Seurakuntia, vaan 

myös huolehtimaan mitä korkeimmin ponnistuksin siitä, että Kristuksen pa-

luuta julistettaisiin kaikille alamaisille mitä uskollisimmin. Eikä hän muusta 

syystä kehota juutalaisten johtajaa Serubbaabelia rakentamaan Jerusalemin 

kaupunkia ja temppeliä Kristukselle, joka oli tuleva lihaan, kuin saadakseen 

kaikki kristittyjen johtajat jäljittelemään tätä esimerkkiä ja olemaan Kristuk-

sen elättäjiä, poikaa suudellen. Eikä Pyhä henki lopulta muussa tarkoituksessa 

uskonut juutalaisten Synagogalle Joosuan ja Serubbaabelin kristillistä hurs-

kautta, eikä koko Profetiassa kuvannut lihaan tulossa olevan Kristuksen val-

takuntaa, paitsi saadakseen kristittyjen Katolisen kirkon jäljittelemään tätä 

esimerkkiä. Tämä merkitsee, että se ei ainoastaan kunnioittaisi Piispoja ja 

profeetallisia ja apostolisia Päämiehiä korkeimmassa kuuliaisuudessa, kuin 

Sotajoukkojen Herran enkeleinä ja Jumalina, vaan myös odottaisi katumuk-

sessa ja tosi uskossa siihen, että Kristus johtaa sitä sanan palveluviralla tule-

mukseensa saakka taivaista, niin kuin Sakarjalla on ennustettuna. 

Profeetan aidon tarkoituksen on ensimmäisenä ja viimeisenä tulkkina ju-

malallisella tavalla esittänyt Martti Luther. 

Minä MERKITYKSETÖN kiitän suuresti Kristusta viiden kirjan kaksija-

koisesta pentaplastani
9
, nimittäin sanallisesta ja palstallisesta,

10
 joiden avulla 

                                                           
9
Biblia pentapla; viisinkertainen/viisiosainen Raamattu. Yksikössä pentaplum, käännetty 

jatkossa pentapla. 
10

Alkutekstin kunkin sanan kohdalla Draconites kuljetti ”palstallisesti” allekkain ne ljän 

käännöksen sanoja (aramea, kreikka, latina, saksa). ”Sanallinen” puoli on itse selitys. Täs-
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se esittää puhtaan ymmärryksen Mooseksesta ja Profeetoista, ja siksi myös 

pelastusta tuottavan tiedon Kristuksesta hänen Kirkolleen. Mikä voidaan aja-

tella hyödyllisemmäksi kuin sanallinen Raamatun pentapla? Jos sen omistaa 

ja ymmärtää, silloin omistaa ja ymmärtää yhdessä kirjassa viiden kielen 

Raamatun. Kaikki, jotka osaavat ainakin lukea kieliä, oppivat ymmärtämään 

erittäin helposti kaikki Mooseksen ja Profeettojen hepreankieliset sanat. Olen 

siksi myös liittänyt kunkin heprean sanan alle latinan, kreikan, aramean ja 

saksan sanat, koska olen huomannut, että kaikenkieliset selittäjät ovat pyrki-

neet omaan kieleensä siirtämään sana sanalta heprean laatua. Ei voida millään 

tavalla helpommin ja varmemmin oppia tuntemaan, mitä kaikenkielisissä 

käännöksissä on liikaa, mitä puuttuu tai mikä on väärin käännetty, kuin sanal-

lisesti vertaillen kaikkia käännöksiä Israelin lähteen kanssa. Jokaiselle, joka 

aikoo luennoida, tulkita ja selittää Raamattua, mikään kirja ei ole hyödylli-

sempi ja sopivampi Mooseksen ja Profeettojen alkuperäisen merkityksen tut-

kimiselle ja selittämiselle. Olen huolellisesti etsinyt pellosta kätkettyä aarretta 

tällä raskaalla ja erittäin vaivalloisella työllä, jonka ansiosta Kristuksen tun-

temus loistaa taivaan aurinkoa kirkkaammin Mooseksen ja Profeettojen lupa-

uksissa, näyissä ja kielikuvissa. Siksi en vain juutalaisten vuoksi, joiden on 

käännyttävä Kristuksen puoleen Apostolin Profetian mukaan, vaan myös jo 

kääntyneitten kristittyjen tähden joko värjäsin punaisin kirjaimin sen, mitä 

vain kristittyjen ihastukseksi Mooseksella ja Profeetoilla on, tai esitin sen 

kaiken luomakunnan silmien eteen muulla merkillä huomautettuna, koskapa 

ihmissuvun pelastus on Kristuksen tuntemuksessa. 

Katso siis: Hän, joka astui korkeuteen ja antaa lahjoja ihmisille, ennen tu-

loaan tuomiolle suo Kirkolleen vielä uuden hyvän teon. Nimittäin niiden 

vuoksi, joka luettuaan loukkaantuvat Raamatun pentaplan selitykseen, on 

lisäksi koristeena palstallinen pentapla, jossa ei ainoastaan viisinkertainen 

Raamattu ole luettavissa läpi suoraan kullakin viidellä kielellä, vaan jossa 

myös kukin luku on erotettu perikoopeilla ja palstoilla siten, että kielen perus-

teet hallitseva lukija ei vähempää saa selville saksalaisesta tekstistä latinan, 

latinalaisesta kreikan ja kreikkalaisesta aramean merkitystä, kuin mitä on saa-

                                                                                                                                 
sä suomennoksessa on mukana vain Draconiteen selitysosa eli ”sanallinen” puoli, ja moni-

kielisten sanapalstojen paikalla on siis vain vuoden 1933 kirkkoraamatun suomennos. Dra-

coniteen mainostama palstallisuus ei pelkästä suomennoksesta tietenkään hahmotu. Teh-

däkseni edes hiukan oikeutta teoksen alkuperäiselle, filologisen otteen ohjaamalle ulko-

asulle, selitysosassa tarkemmin käsiteltävät yksittäiset jakeet tai jakeitten osat ovat usein 

(varsinkin alkuluvuissa) myös hepreaksi, ja nämä heprean sanat ovat Draconiteen esityksen 

tavoin ilman vokalisointia ja muita apumerkintöjä. Jokaista sanaa tai lausetta Draconites ei 

kommentoi. Teos on kommentaarina hieman erityyppinen kuin Lutherilla, joka ei pysähty-

nyt yksittäisiin sanoihin yhtä runsaassa määrin, mutta tämä filologis-didaktinen pyrkimys 

juuri on Draconiteen pentaplan oma luonne. Heprealaiset tekstiosat on aina suomennettu, 

joten esitystä pystyy seuraamaan ilman heprean tuntemusta. Toistuessaan lähekkäin samat 

heprean sanat on useissa paikoin vain suomennettu tai/ja translitteroitu. 
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tavissa sanallisesta pentaplan selityksestä. Palstallisen pentaplan laatiminen 

on niin suuri urakka, että ellei sanallisen pentaplan työtä olisi ollut kah-

tenakymmenenä edeltävä vuotena toteutettu, ei mitään olisi voitu saada ai-

kaan. Sillä vaikka sanallinen pentapla antaa paljon voimaa palstallista suun-

nittelevalle (sillä vain se saattaa tietoon tulkitsijoiden ajatuspurot, että niissä 

ei ole enempää eikä vähempää järkeä kuin alkulähdettä), kuitenkin palstall i-

nen pentapla vaatii itselleen kuin sille ominaisena ja välttämättömänä sen 

vaivan, että se pakottaa uudestaan vertaamaan lähteeseen ja ikään kuin vaa-

kaa käyttäen punnitsemaan kaikkien kolmen kielen sanoja, latinan, kreikan ja 

aramean, ettei mitään olisi liikaa tai puuttuisi. Ja vaikka kirjoittajien ja kor-

jaajien arveltaisiin voivan vähentää vaadittavasta urakasta jotakin, kuitenkin 

siitä työ myös kaksinkertaistuu, koska on taas tarkastettava se, mitä nuo ovat 

kirjoittaneet ja korjanneet. Se, joka arvioi, että tavalliset kolmen kielen kään-

nökset riittävät Kirkolle, ja ettei niihin ole mitään lisättävä tai niistä poistetta-

va, mikä poikkeaa heprealaisesta totuudesta, hän tunkee Kirkkoon harhoja ja 

vahvistaa ne. 

Mutta tämä on nyt alkusanojen luontoisesti ollut sallittua sanoa Sakarjan 

tarkoituksesta ja pentaplan laadun selvittämisestä. Nyt esitän omistuskirjoi-

tukselleni syyt, joista tiedän, että ne monista näyttävät heikoilta. Kuitenkin 

uskon vahvasti, että ne tulevat tuottamaan jumalallista ja pysyvää mainetta ja 

kunniaa teidän korkealle arvollenne. 

Syyt siis, joiden vuoksi halusin omistaa teidän Ylhäisyytenne nimelle Sa-

karjan, ensimmäisen evankelistan Babylonin vankeuden jälkeen, ja Jesajan 

jälkeen kristillisimmän kaikista profeetoista, ovat taivaalliset ja jumalalliset. 

Minä puolestani en ole julistava Arkkipiispallisen arvon nimeä katoavan on-

nen tuoman hyvän perusteella, vaan taivasten valtakunnan ikuisten lahjojen 

pohjalta. Kuten pyhät kirjoitukset käskevät, älköön viisas kerskatko rikkauk-

sistaan, kun hänen talonsa kunnia on suuri. Kuoleva ei nimittäin vie rikkauk-

siaan mukanaan, eikä hänen talonsa kunnia seuraa häntä. Kaikki liha on ruo-

hoa, ja vain Herran sana pysyy ikuisesti. Omistussanojeni kaikki syyt siis 

sisällytän yhteen Saksan primaattiin (jolla Arkkipiispa loistaa muihin piispoi-

hin verrattuna kuin aurinko) siten, että julistan vain niitä lahjoja, jotka Kristus 

on Tulemuksessaan kruunaava ikuisella autuudella, mutta jotka kuitenkin 

tulevat tuottamaan Piispalliselle arvolle korkean ja pysyvän maineen ja kun-

nian. Jaan siten, että ensimmäisen syyn selitän tarkoittavan omaa hiippakun-

taani. Toinen syy taas koskee kaikkia Saksan Piispanistuimia. 

Ensimmäinen ylistys siis kuuluu: Saksan priimas sallii Kristuksen Evanke-

liumin tulevan julistetuksi alamaisilleen. Tästä onnellisesta asiasta onnittelen 

niin Saksaa kuin Arkkipiispaa. Sillä niin kuin Saksa on edellä kaikkia muita 

maailman valtakuntia siinä, että siellä Kristus, vanhurskauden aurinko, on 

noussut, loistaa ja on loistava hänen tulemuksensa päivään saakka, samoin 

Arkkipiispa loistaa ennen kaikkia muita Saksan Piispoja siinä, että hänen hal-

linta-alueellaan kaikuu Evankeliumin ääni ja tulee kaikumaan Kristuksen 
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päivään saakka. Tämä hyvä teko houkuttelee ihmeellisellä tavalla alamaisia 

rakastamaan Piispallista Korkeutta, ja tekee kaikki orjuuden taakat kevyem-

miksi. Kun alamaiset kuulevat, ettei minkään Piispanistuimen alueella koko 

Saksan taivaan alla julisteta suuren Jumalan ja Vapahtajamme Jeesuksen 

Kristuksen Evankeliumia niin kuin Saksan priimaksen Arkkipiispakunnassa, 

he siksi joko liikuttuvat rakastamaan Arkkipiispaa kuin isänmaan isää, koska 

he eivät millään muulla tavalla voi saada Jumalan kanssa omantunnon rauhaa 

paitsi uskon kautta Evankeliumin julistamaan Kristukseen, niin kuin on kir-

joitettu: Meillä on uskosta vanhurskautettuina rauha Jumalan kanssa Her-

ramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Samoin he tietävät, että uskon kautta 

Kristuksen Evankeliumiin he kuoltuaan myös nousevat ylös Kristuksen ta-

voin ja elävät ikuisesti Jumalan kanssa – tai he siksi seuraavat Arkkipiispaan-

sa suuressa rakkaudessa kuin Jumalan enkeliä, koska he tuntevat, että hänen 

kanssaan he tulevat ikuisesti elämään taivasten valtakunnassa. 

Kukapa alamaisista ei olisi vastustamatta, rakastaisi, palvelisi ja julistaisi 

sellaista Arkkipiispan mielenlaatua? Mikä olisi ylistettävämpää kuin kaikki? 

Arkkipiispan lempeys ei tyydy vain saattamaan autuaiksi alamaisten sieluja 

Evankeliumin julistuksella, vaan se myös huolehtii siitä, että alamaisten lap-

set saavat huolellisesti opetusta kolmikielisessä koulussa vapaissa tieteissä, 

kielten taidossa ja Jumalan sanassa niin, että Kirkolta, yhteiskunnalta ja talo-

uselämältä ei tule puuttumaan hyviä johtajia. Tämä isällinen mielenlaatu lisää 

ihmeellisesti alamaisten suosiollisuutta ja säilyttää rauhan. Tämän johdosta 

emme havaitse Kirkossa yhtään lahkoja emmekä valtiossa kapinoita. Näin 

ollen en iloitse ainoastaan siitä, että minulle on annettu tilaisuus ylistää Sak-

san priimasta sen johdosta, että hän sallii Evankeliumin julistuksen alamaisil-

le, vaan myös toivotan hänelle jumalallista mielenlaatua ja pyrkimystä saada 

kiitosta kaikilta Saksan Piispanistuimilta. 

TOINEN omistuskirjoitukseni syy kohdistuu Saksan kaikkiin Piispanis-

tuimiin, tai pikemminkin Katoliseen kirkkoon, ja on varsinaisesti isällistä 

kehotusta. Sillä jos korkein esimies kehottaa ja taivuttaa alempia Piispoja 

sallimaan Evankeliumin julistuksen Profeettojen ja Apostolien kirjoitusten 

mukaisesti, hänestä tulee kaikille uskoville auktoriteetti, niin että Antikristuk-

sen helvetillisestä valtakunnasta vapautetut siirretään Kristuksen taivaalliseen 

valtakuntaan pelkästään luottamuksesta Jumalan luvattuun armoon Kristuk-

sessa. 

Mitä ihmeellisempää ja suurempaa voi Arkkipiispa tämän kuolevaisuuden 

keskellä saada aikaan, kuin jos hän Saksan Piispoja isällisesti muistuttamalla 

saavuttaa sen, että jos he eivät tahdo tai voi kehottaa kaikkia, hän saisi keho-

tetuksi edes yhtä isänmaani johtajaa Saksan tuhannenseitsemänsadankolmen-

kymmenenseitsemän ylhäisen tavoin sallimaan Evankeliumin vapaan julis-

tuksen Profeettojen ja Apostolien kirjoitusten mukaan, jolloin kaikki uskovat 

hiippakunnassaan elävät ikuisesti eikä heitä tuomita ikuisesti kaikkien Perke-

leitten kanssa Evankeliumin halveksunnan tähden? 
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Tokkopa on mitään vastakkaisempaa koko luomakunnalle ja vielä vastak-

kaisempaa kaikkivaltiaalle, kuin että opettamaan ja Profeettojen ja Apostolien 

kirjoituksia suojelemaan kutsuttu Piispa ei tässä kuolevaisuudessa tee huolel-

lisemmin mitään kuin varoo opettamasta Evankeliumin totuutta ja vainoaa 

niitä, jotka tunnustavat Profeettojen ja Apostolien kirjoituksia? 

JOTTA Arkkipiispa helpommin saisi taivasten valtakuntaan kutsutut Piis-

pat vakuuttuneiksi, hänen tulee kulkea edellä, nimittäin Jerusalemin ja kreik-

kalaisten lähteitten jatkuvan luennoinnin järjestämisessä valta-alueellaan. 

Tämä Arkkipiispan esimerkki liikuttaa omaksumaan Evankeliumin, koska he 

oppivat tuntemaan, että Evankeliumin julistus ei ainoastaan valu Profeettojen 

ja Apostolien kirjoituksista, vaan myös ei millään muulla tavalla voida hel-

pommin kitkeä pois kaikkea Epäjumalanpalvelusta maan päältä ja istuttaa ja 

säilyttää taivaallista oppia kuin jatkuvalla Jerusalemin ja kreikkalaisten läh-

teitten luennoimisella. Jumalan elävä kuultu ja uskottu sana yksin tekee tosi 

teologiksi ja puhtaaksi sananpalvelijaksi, eikä se ainoastaan tuhoa maan pääl-

tä tuomittavaa epäjumalanpalvelusta, vaan myös säilyttää pelastusta tuottavan 

Evankeliumin opin. 

Samoin kuin raamatullinen opettaja tulee tuottamaan tyydytystä jokaisen 

aikakauden kuulijoille, jos hän Jerusalemin sanojen ääntä ja merkitystä kie-

liopillisesti ja lyhyesti selittäen huolellisesti panee merkille, mitkä kohdat 

näyttävät viittaavan Kristuksen ja siksi pyhän Kolminaisuuden tuntemiseen, 

samoin kuulija, joka ei lainkaan tarkkaa puhuvan opettajan sanoja, jättää no-

peasti huomioimatta ei vain luvun aihetta ja kohtia, vaan myös yksittäisten 

sanojen äänen ja merkityksen, puhumattakaan siitä, mikä näyttää viittaavan 

Kolminaisuuden tuntemiseen. Jokainen aikakausi, joka on sovelias Jumalan 

sanalle, on hyvin lapsenomainen, niin kuin hän sanoo: Sallikaa lasten tulla 

minun tyköni. Kun hän siis sanoo: Heillä on Mooses ja Profeetat, kuulkoot 

heitä, se näyttää viittaavan kaikkiin aikakausiin ja sieluihin, koska kaikki tu-

levat seisomaan Kristuksen tuomioistuimen edessä Mooseksen ja Profeettojen 

mukaan tuomitsemisen ylösnousemuksessa. 

Kas sellaisen kristillisen hurskauden perustan asettaminen on Piispojen 

varsinainen tehtävä omilla maillaan. Näiden Paavali tahtoo olla διδακτικοὺς 

eli vahvoja kirjoituksissa ei vain opettamaan Profeettojen ja Apostolien kir-

joituksia, vaan myös kumoamaan kirjoituksilla vastaväittäjät. 

On kirjoitettu: Maan kuninkaat vastustavat, ja päämiehet kokoontuvat Her-

raa ja hänen Voideltuaan vastaan. Tämän ovat todistaneet olevan totta useat 

vuosisatamme kokoukset, joissa vaikutusvaltaisten ja viisaitten suurempi osa 

on puolustanut epäjumalia Herraa ja hänen Voideltuaan vastaan. On miek-

kailtu ei Kristuksen, vaan Antikristuksen primaatista, eikä tämä ole toteutunut 

pyhien kirjoitusten ja Kristuksen tuntemuksella, vaan ihmisten valheilla ja 

viisastelevalla uskon vihollisuudella. Tästä johtuu niin suuri herjaaminen: 

Siitä, että ei tunneta Raamattua ja Kristusta, kuten Kristus sanoo: Erehdytte, 

koska ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa. Minkään muun huolen ei 
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pidä koskettaa piispojen sydäntä enemmän kuin Raamatun luennoimisen jul-

kinen ja jatkuva järjestäminen, nimittäin että kansalle opetettaisiin oikein 

Herrasta ja hänen Kristuksestaan Raamatun lähteitten pohjalta, ja Herraa ja 

hänen Kristustaan vastustaville vastattaisiin kirjoitusten pohjalta, ei ihmisten 

valheitten. Mikään ei ole vastakkaisempaa Herralle ja hänen Kristukselleen, 

kuin että jotakin sanotaan ja tapahtuu Profeettojen ja Apostolien kirjoituksia 

vastaan. Mikään ei siis ole mieluisampaa Herralle ja hänen Kristukselleen, 

kuin opettaa ja antaa Profeettojen ja Apostolien kirjoitusten jatkuvasti toteu-

tua. 

Havaitessaan siis Kirkon suuren tarpeen he epäilemättä siirtyvät jäljittele-

mään Raamatun pysyvän opettamisen esimerkkiä. Sillä jos Profeetta sanoo: 

Papin suusta etsitään tietoa, ja Paavali sanoo: Pitäköön siis ihminen meitä 

Jumalan salaisuuksien huoneenhaltijoina, ajatelkoon Piispa itseään syylliseksi 

pyhäinhäväistykseen, jos hän edeltä tietää Jumalan kansalla olevan oppimat-

toman sananpalvelijan, eli sellaisen, joka ei tiedä, että Profeettojen ja Aposto-

lien kirjoituksien pohjalta hänen kutsunsa osoittaa, että jokainen oppinut tuo-

koon aarrekammiostaan esiin uutta ja vanhaa. Mistä oppinut sitten voisi tuoda 

esiin uutta ja vanhaa, ellei jatkuvasta julkisesta lähteitten luennoinnista? 

Raamatun jatkuva luennointi on siis välttämätöntä, jos kaikki epäjumalanpal-

vonta pitää tuhota ja Jumalan sanan maassa kukoistaa ja levitä. 

Tämän vilpittömän ja valmistamattoman kehotukseni synnytti rakkauteni 

Teidän Korkeuttanne ja kaikkia Kristusta tunnustavia kreivejä kohtaan. Sitä 

liikutti myös hehkuva intoni palvella yhteistä isänmaatamme Saksaa, ja pois-

taa Kristuksen tuntemuksen kautta ikuinen kadotus. Niin kuin tiedän Herran 

Jeesuksen, Katolisen kirkon ainoan ja ikuisen kuninkaan ja ylipapin, tulevan 

hallitsemaan sanalla ja hengellä tulemuksensa päivään saakka taivaasta, sa-

moin tiedän, ettei Kristus hyväksy mitään Kirkon hallintoa, ja ettei ole ole-

massa mitään välinettä saavuttaa vanhurskautta ja ikuista elämää ja paeta 

ikuista tuomiota, paitsi luottaminen koko sielusta Herraan Jeesukseen, jota 

yksin kaikki Profeettojen ja Apostolien kirjoitukset julistavat pelastajaksi ja 

maanpiirin tulevaksi tuomitsijaksi. Tiedän, että hän on sanova niille, jotka 

tunnustavat ja puolustavat Profeettojen ja Apostolien kirjoituksia: Tulkaa, 

siunatut, isäni valtakuntaan. Profeetallisten ja apostolisten kirjoitusten vaino-

ajille taas hän sanoo: Menkää kirotut ikuiseen tuleen. 

Mitä suurempaa ja ihmeellisempää siis kuninkaat ja päämiehet tekevät 

maillaan, jotka Kristuksen tullessa palavat tulevan tuomarin tähden, kuin Kir-

kon tuloista järjestävät julkista ja pysyvää opetusta Jerusalemin ja kreikka-

laisten lähteistä? Tai mikä testamentti maan päällä olisi ylevämpi, taivaalli-

sempi ja jumalallisempi? 

Uskoakseni Pyhä henki on tekevä monissa lasten kouluissa, kuten Magde-

burgissa ja Hallessa, koululaisista Sotajoukkojen Herran enkeleitä, jotka edes 

kerran ovat huolellisesti kuulleet selitettävän kaikkien Jerusalemin ja kreikka-

laisten sanojen ääntä ja kieliopillista merkitystä. Siksi hän tästä sinapinsieme-



7 

 

nestä on tekevä suuren puun, eli eivät ainoastaan kaikki kaupungit, joissa 

lähteet kaikuvat, vaan myös vieressä olevat maat hän tulee täyttämään tosi 

teologeilla ja puhtailla sananpalvelijoilla. 

Mitä Pyhä henki tuleekaan tekemään, jos yliopistot, täynnä jumalallisia 

mielenlaatuja, tahtovat tulevan tuomion tähden myös tehdä jotakin sellaista? 

Olen vakuuttunut, en vain kuuluisan Magdeburgin ja oppineen Wittenber-

gin todistusten perusteella, vaan myös muistamalla avaramielistä miestä ja 

kunnioitettavan arkkipiispallisen kollegion puheenjohtajaa D. Georgius Böc-

kliniä, että tämä toivoni ei tule olemaan turha Herrassa. Nämä julistavat yh-

destä suusta Arkkipiispallista suurenmoisuutta, ja ylistyksin kohottavat tai-

vaaseen Jumalan kirkkoon osin jo kohdistuneet, osin vielä kohdistettavat hy-

vät teot. Wittenbergissä kolmantena maaliskuun Iduksesta
11

 vuonna 1566. 

  

                                                           
11

Maaliskuun Idus on 15. päivä. Mikäli Draconites laskee tässä antiikin Rooman tavan 

mukaan eli taaksepäin, oli päivämäärä 13. maaliskuuta (koska alkamispäivä luettiin mu-

kaan päiväksi). Vuosi 1566 oli Draconiteen kuolinvuosi, ja kuolinpäiväksi on esitetty 18.4. 
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RAAMATUNTEKSTIT JA SELITYSOSA 

1. LUKU 

Kahdeksannessa kuussa Daarejaveksen toisena vuotena tuli profeetta Sa-

karjalle, Berekjan pojalle, joka oli Iddon poika, tämä Herran sana: 2. ”Herra 

on tuimasti vihastunut teidän isiinne. 3. Sano heille: ”Näin sanoo Herra Seba-

ot: Kääntykää minun tyköni, sanoo Herra Sebaot, niin minä käännyn teidän 

tykönne, sanoo Herra Sebaot. 4. Älkää olko isienne kaltaiset, joille entiset 

profeetat ovat saarnanneet sanoen: Näin sanoo Herra Sebaot: Kääntykää pois 

pahoilta teiltänne ja pahoista teoistanne; mutta he eivät kuulleet, eivät kuun-

nelleet minua. 5. Teidän isänne – missä he ovat? Ja profeetat – ovatko he elä-

neet iäti? 6. Mutta minun sanani ja käskyni, jotka minä olen säätänyt palveli-

joilleni profeetoille – eivätkö ne ole kohdanneet teidän isiänne; ja niin he 

kääntyivät ja sanoivat: ´Niin kuin Herra Sebaot aikoi meille tehdä, meidän 

vaelluksemme ja tekojemme mukaan, niin hän on meille tehnyt´.”  

7. Kahdentenakymmenentenä neljäntenä päivänä yhdennessätoista kuussa, 

joka on sebat-kuu, Daarejaveksen toisena vuotena, tuli profeetta Sakarjalle, 

Berekjan pojalle, joka oli Iddon poika, tämä Herran sana: 8. Minä näin yöllä, 

katso, mies ratsasti punaisenruskealla hevosella, ja hän seisahtui myrttien 

keskelle laaksoon, ja hänen jäljessänsä oli punaisenruskeita ja punaisia ja 

valkeita hevosia. 9. Niin minä kysyin: ”Mitä nämä ovat, Herra?” Enkeli, joka 

puhutteli minua, vastasi minulle: ”Minä näytän sinulle, mitä ne ovat”. 10. Ja 

mies, joka seisoi myrttien keskellä, lausui ja sanoi: ”Nämä ovat ne, jotka Her-

ra on lähettänyt maata kuljeksimaan”. 11. Niin ne vastasivat Herran enkelille, 

joka seisoi myrttien keskellä, ja sanoivat: ”Me olemme kuljeksineet maata, ja 

katso, koko maa on alallansa ja rauhassa”. 12. Ja Herran enkeli lausui ja sa-

noi: ”Herra Sebaot, kuinka kauan sinä viivyt etkä armahda Jerusalemia ja 

Juudan kaupunkeja, joille olet ollut vihainen nämä seitsemänkymmentä vuot-

ta?” 13. Niin Herra vastasi enkelille, joka puhutteli minua, ja lausui hyviä, 

lohdullisia sanoja. 14. Ja enkeli, joka puhutteli minua, sanoi minulle: ”Saa r-

naa ja sano: Näin sanoo Herra Sebaot: Minä kiivailen Jerusalemin ja Siionin 

puolesta suurella kiivaudella. 15 Suurella vihalla minä olen vihastunut surut-

tomiin pakanoihin, jotka, kun minä vähän vihastuin, auttoivat onnettomuutta 

tapahtumaan. 16. Sen tähden sanoo Herra näin: Minä käännyn Jerusalemin 

puoleen armahtavaisuudessa. Minun temppelini siellä rakennetaan, sanoo 

Herra Sebaot, ja mittanuora jännitetään Jerusalemin ylitse. 17. Saarnaa vielä 

ja sano: Näin sanoo Herra Sebaot: Vielä minun kaupunkini ovat hyvyydestä 

ylitsevuotavaiset, ja vielä Herra lohduttaa Siionin ja valitsee vielä Jerusale-

min.” 18 (2:1). Ja minä nostin silmäni ja katsoin. Ja katso: neljä sarvea. 19 

(2). Ja minä sanoin enkelille, joka puhutteli minua: ”Mitä nämä ovat?” Niin 
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hän sanoi minulle: ”Nämä ovat ne sarvet, jotka ovat hajottaneet Juudan ja 

Israelin ja Jerusalemin”. 

20 (3). Sitten Herra näytti minulle neljä seppää. 21 (4). Minä sanoin: ”Mitä 

nämä ovat tulleet tekemään?” Ja hän vastasi näin: ”Nuo sarvet ovat ne, jotka 

ovat hajottaneet Juudan, niin ettei yksikään mies voi päätänsä nostaa; ja nämä 

ovat tulleet saattamaan ne pelkoon ja heittämään maahan niiden pakanakan-

sojen sarvet, jotka ovat nostaneet sarven Juudan maata vastaan hajottaaksensa 

sen”. 
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NIIN KUIN Sakarja kokonaan toisaalla henkii lakia, toisaalla Evanke-

liumia, me näin heti ensimmäisessä luvussa saamme nähdä lain ja Evanke-

liumin opin loistavan eheänä. Ryhtyessään Sakajan suun kautta kehottamaan 

jäljelle jääneitä juutalaisia rakentamaan Jerusalemin kaupunkia ja temppeliä, 

ja kehottamaan lähialueitten pakanoiden pelon vuoksi työn keskeyttäneitä, 

hän ensimmäisessä saarnassa opettaa heitä siksi heräämään, koska ilman ka-

tumusta ja uskoa he eivät sen enempää kykene saattamaan rakennustyötä lop-

puun kuin miten asia on katumattomuuden takia ollut keskeytyksissä 42 vuot-

ta. Sitten hän evankelisella saarnalla liikuttaa uskomaan kristillisiin näkyihin, 

joilla hän osoittaa, etteivät pakanakansat tule estämään rakennustyötä, ja ettei 

ilman uskoa Kristukseen, joka oli tuleva temppeliin, edes katumus miellytä 

Jumalaa: Mikä ei ole uskosta, on syntiä. Jakakaamme siis kappale lain ja 

Evankeliumin mukaan kahdeksi saarnaksi, joista ensimmäinen on lakipohjai-

nen ja kehottava, toinen evankelinen ja lohduttava. Näitä selitämme järjestyk-

sessä ja yksinkertaisesti seuraavan τὴν επιγραφὴν (otsaketekstin) jälkeen. 

השמיני בחדש  
1:1 Kahdeksannessa kuussa 

OTSAKETEKSTI ei kuvaa ainoastaan aikaa ja henkilöitä, eli milloin, ke-

neltä ja kenen kautta Profetia tuli, vaan myös Profetian tilannetta. Historia on 

merkityksen mitta, sanoo opettaja. Koska siis historian tuntemus tuo Profeti-

aan paljon valoa, alkakaamme siis selittää τὴν επιγραφὴν (otsaketekstiä) his-

torian pohjalta niin kuin Profetian tilanteen ja ajan pohjalta, tietysti yksinker-

taisesti, kuten itse olemme kuulleet ja oppineet. 
Daarejaveksen) לדריוש

12
). Persialaisten ensimmäinen monarkki Kyy-

ros rakasti siinä määrin juutalaisia, että sanoi siksi näiden olevan Jumalan 

perheenjäseniä, koska Profeetta Jesaja erityisesti nimeltä mainiten oli ennus-

tanut hänen valtakunnastaan. Siksi hän (kuten luemme Esran 1. luvusta) val-

takautensa ensimmäisenä vuotena julisti määräyksen koko valtakunnassaan, 

että kaikki juutalaiset palaisivat Jerusalemiin, ja palautti noin viidellekym-

menelletuhannelle palanneelle ihmiselle viisituhattaneljäkymmentä
13

 kulta- ja 

hopea-astiaa, jotka Nebukadnessar oli anastanut. Niin Joosua ja Serubbaabel 

(kuten kirjoittaa Esran 3. luku) rakensivat alttarin ja laskivat temppelin perus-

tuksen. Koska Kyyros (Justinuksen todistuksen mukaan) oli lähtenyt skyytta-

laisten maahan sotimaan Massagestojen kuningatarta Tamyrista vastaan ja 

kuollut, kuninkaan prefektit estivät temppelin rakentamista kaksikymmentä 

vuotta, jonka kuningas oli poissa. Esran neljäs luku paljastaa, että juutalaisten 

lähellä asuvat vastustajat olivat pyytäneet lupaa yhdessä heidän kanssaan ra-

kentaa temppeliä. Kun juutalaiset sen kielsivät, nämä estivät rakentamisen 

                                                           
12

Dareios I Hystaspes. 
13

Oik. viisituhattaneljäsataa. Draconiteelta ilmeisesti huolimattomuusvirhe: quadraginta 

pro Vulg. quadringenta. 
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koko Kyyroksen elinaikana. Kyyroksen kuoleman jälkeen tuli valtaan Artah-

sasta (nimitetty myös Artakserkses, Cambyses ja Ahasveros Priscus), joka 

valtansa alussa johtajien Bislam, Mitredat ja Taabeel ilmoituksista suuttunee-

na, näiden syyttäessä Jerusalemia kapinalliseksi, keskeytti rakentamisen koko 

elämänsä ajaksi. Näin myös lopuksi kahdeksikymmeneksi vuodeksi rakenta-

minen keskeytyi, kuningas Dareios Hystaspeksen
14

 toiseen vuoteen saakka. 

Nimi דריוש (Daarejaves) merkitsee vastustajat torjuva. Näiksi neljäksi-

kymmeneksi kahdeksi vuodeksi aika oli niin onnetonta, että Sakarja kahdek-

sannessa luvussa kirjoittaa, että noina päivinä ihmiset ja karja turhaan tekivät 

työtä, eikä ahdistukselta saanut yhtään rauhaa. Kuudentena Dareioksen halli-

tusvuotena valmistui (kuten luemme Esran 6. luvusta) siis Jumalan temppeli. 

Tuohon aikaan ja rakentamisen vaikeuteen mielessä palaten juutalaiset sanoi-

vat Kristukselle Johanneksen toisessa luvussa: Tahdotko sinä hajottaa tämän 

temppelin, jota rakennettiin neljäkymmentäkuusi vuotta? 

Tämän pohjalta on selvää, että Sakarias vaikutti vuonna neljäkymmentä-

kaksi Babylonin vankeudesta vapautumisen jälkeen. Koska Haggai profetoi 

Dareioksen toisen vuoden kuudentena kuukautena, mutta Sakarja Daraeiok-

sen samaisen toisen vuoden kahdeksantena kuukautena, ei ole epäilystä, ett-

eikö Jumala osoittanut Sakarjaa kumppaniksi Haggaille (ensimmäiselle va-

pautettujen juutalaisten profeetalle) vain siihen tarkoitukseen, että Jumalan 

temppeli loistavammin rakennettaisiin. Siihenhän Messias oli tuleva, ja opet-

tamalla, kärsimällä ja nousemalla ylös oli muuttava juutalaisten ulkoisen ja 

ajallisen valtakunnan ja pappeuden omaksi hengelliseksi ja ikuiseksi valta-

kunnakseen ja pappeudekseen. 

השמיני חדש  on heprealaisten kahdeksas kuukausi: latinalaisilla se 

on marraskuu. זכריה (Sakarja) η μνήμα κυρίου Herran muisto. ברכיה 
(Berekja) Herran siunaus. עדו (Iddo) Hänen todistuksensa. יהוה דבר  
(Herran sana) täydellinen lain ja Evankeliumin oppi. Tässä Profetiassa esit-

tämäänsä Sakarja kutsuu Herran sanaksi. Vaikka hän on Mooseksen tulkitsija, 

hän kuitenkin kuvaa Kristuksen valtakuntaa siinä määrin piirroksellisesti, että 

olen kahden vaiheilla, kutsuako häntä Profeetaksi vai Evankelistaksi. 

Tämä otsaketekstistä, joka kuvaa aikaa ja henkilöitä ja opettaa niistä. Mar-

raskuussa Dareioksen toisena vuotena tämä profetia tuli Jumalalta Sakarjan 

suun kautta Jerusalemin jäljelle jääneille. Ryhtyessämme sitä selittämään, 

jakakaamme ensimmäinen kappale kahteen saarnaan, ja niitä selittäkäämme 

                                                           
14

Persian kuninkaitten lukumääristä, nimistä tai lisänimistä vallitsi tietty epävarmuus. Lut-

her, joka itse totesi myös tämän vaikeuden, esitti kirjoittamassaan profeetta Haggain esi-

puheessa näkemyksensä kuninkaitten järjestyksestä, ollen sitä mieltä, että Dareios Hystas-

pes oli kuollut, ja Haggain ja Sakarjan kirjan Dareios oli Dareios Longimanus 

(=”pitkäkäsi”). Abraham Calovius yli sata vuotta myöhemmin puhuu Hystaspeksesta 

kuten Dracomites, ja se lienee myös nykyajan normaalinäkemys. 
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muille yksinkertaisesti, järjestyksessä ja Raamatun pohjalta, ei eri tavalla 

kuin me itse olemme kuulleet ja oppineet. 

ENSIMMÄINEN SAARNA 

ENSIMMÄINEN Sakarjan saarna on katumuksesta ja uskosta. Tässä Jeru-

salemin jäljelle jääneitä rakentajia kutsutaan kehotuksilla ja Jumalan vihan 

esimerkeillä havahtumaan katumukseen ja uskomaan Kristukseen, joka oli 

tuleva kaupunkiin ja temppeliin. Ei mikään teko miellytä Jumalaa ilman pel-

koa ja uskoa. Juutalaiset kuitenkin, jotka Haggai oli kutsunut tottelemaan 

Jumalaa ja luottamaan Kristukseen, joka oli tuleva rakennettavaan temppe-

liin, pelkäsivät ja lakkasivat kahdeksi kuukaudeksi työstä lähialueitten paka-

noiden pelosta. Innostaakseen enemmän peloissaan olevia ja työn keskeyttä-

neitä tunnustamaan uskoa ja rakentamaan temppeliä, Sakarja koko saarnas-

saan pelottelee synneistä, jotka tulisivat estämään työntekoa, etteivät he ni-

mittäin uudestaan saisi selkäänsä isiensä lailla, jotka halveksuivat edesmen-

neitä profeettoja. Jakakaamme saarna tai kohta katumuksesta ja uskosta viisi-

kappaleiseksi. 

ENSIMMÄINEN KAPPALE. Muistuttamalla Jumalan aikaisemmasta vi-

hasta Sakarja aloittaa tässä saarnansa niin, ettei hän muulla tavoin pelottele 

kansaa synneistä kuin miten isällä on tapana osoittaa kuritetulle vitsaa, jolla 

tätä on lyöty, niin että kuriton vastaisuudessa varoisi saamasta selkäänsä. 

אבותיכם על יהוה קצף  
1:2 Herra on vihastunut teidän isiinne

15
 

Hän tahtoo isällisesti ennalta varovasti muistuttaa kansaa, jotta tämä varoi-

si vihaamasta profeettoja isien tavoin, etteivät he tuhoutuisi kuten isät ja tu-

hossaan myös kärsisi pysyvää häpeää. 

יהוה קצף  (Herra on vihastunut). Erityisesti Jeremian kautta tulleiden 

uhkausten mukaisesti Jumala ajoi isät maanpakoon niin, että heille Babylonin 

virrat itkivät, Ps.137, nimittäin syntien tähden, jotka Dan. 9 ilmaisee. Hän 

käyttää mennyttä aikamuotoa קצף kuohahti vihasta, hehkuuntui, osoittaak-

seen jumalallisen vihan tosin jo sammuneeksi niin Jumalan lupauksen vuoksi 

Jer.29 kuin vangittujen rukouksen vuoksi Dan.9, mutta silti tämän muistutuk-

sen Jumalan ohimenneestä vihasta tuli olla esimerkki jälkipolvelle, jotta 

kaikki varoisivat, etteivät he samalla lailla syntiä tehden samalla lailla tuhou-

tuisi. 

                                                           
15

Kirkkoraamattu 1933:n tuimasti (Sak.1:2) perustuu yhteen sanaan, jota Draconites ei 

tässä esitä, vaikka se on mukana myös Draconiteen esittämässä alkutekstissä. Mukaudun 

jatkossa tällaiseen esitystavan valikoivuuteen, joten joitakin sanoja eheään suomennokseen 

verrattuna saattaa puuttua. Kohdat kokonaisuutena voi aina tarkastaa kappaleitten alun 

raamatuntekstistä. 
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TOISESSA KAPPALEESSA on täydellinen oppi katumuksesta ja uskosta, 

nimittäin havahtukaa ja uskokaa. 

אליהם ואמרת  
1:3 Sano heille 

Nämä sanat אלי שובו  (kääntykää minun tyköni) henkivät lakia, ja ne 

käskevät μετανοει̃ν (muuttaa mieli) eli havahtua katumukseen, ja ajattelen, 

että se tarkoittaa lakkaamista Dekalogin rikkomisesta, ja mielen suuntaami-

sesta sen mukaiseen elämään. 

Nämä sanat אליכם ואשוב  (niin minä käännyn teidän tykönne) henki-

vät Evankeliumia, ja ne lupaavat havahtuville niin lain kuin evankeliumin 

hyvää. Varsinaisesti me kuitenkin käännymme Jumalan puoleen, kun me vas-

toinkäymisissä pyydämme Jumalan lupaamaa apua Kristuksen nimessä. Ju-

mala taas kääntyy meidän puoleemme, kun hän kuulee meitä ja tekee lupauk-

sista osalliseksi. Lupaukset suuntautuvat havahtuviin päin; tästä todistaa 

Ps.103: Herran armo on niiden yllä, jotka häntä pelkäävät. 

Edellä lausutuilla sanoilla hän siis kutsuu kansaa katumukseen ja uskoon, 

lain ja Evankeliumin mukaisesti, niin että Jumala lupaa heille lain hyvyyksiä 

tässä elämässä sillä ehdolla, että he havahtuvat katumukseen, ja havahtuville 

hän ilman ehtoja lupaa antaa toisessa elämässä autuuden, jos he uskovat 

Evankeliumiin. Niin kuin myös Ps.33 sisällyttää Jumalan todellisen ja koko-

naisen palvelemisen pelkoon ja uskoon: Herran silmät ovat niiden yllä, jotka 

häntä pelkäävät ja panevat häneen toivonsa. 

Huomatkaamme: Sakarja ei tässä toisessa jäsenessä pelkästään kolminai-

suuden salaisuutta osoittaakseen viittaa kolme kertaa Sotajoukkojen Herran 

nimeen, vaan myös tuottaakseen opilleen katumuksesta ja uskosta suuremman 

arvovallan tällä kolminaisen ja yhden Jumalan maininnalla, ja innostaakseen 

juutalaisia, tunnontarkkoja rakentajia, havahtumaan katumukseen ja usko-

maan. 

KOLMANNESSA KAPPALEESSA on varoitus profeettoja halveksunei-

den isien esimerkin karttamisesta ja profeettojen kuvaus isille annetusta opis-

ta. 

כאבותיכם תהיו אל  
1:4 Älkää olko isienne kaltaiset 

Hän kovasti pyytää kansaansa, joka vetoaa isiin, etteivät he tulisi saman-

laisiksi kuin isät, halveksimalla profeettojen oppia katumuksesta ja uskosta, 

ettei heistä näet tulisi isiensä kaltaisia jumalattomuuden tähden myös halvek-

suntaa seuraavin rangaistuksin. Oli tilaisuus varoittaa tehden vertailu ei vain 

kuolleitten isien ja elävän kansan synnin välillä, vaan myös kuolleitten Pro-

feettojen ja elävän Sakarjan opin välillä. Isät olivat Dekalogin rikkojia. Sen 
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vuoksi lähiseutujen asukkaat heitä ahdistivat sen mukaan, miten hän, joka 

pahuuden tarkastaa, oli uhannut. Sellaisille profeetat sanoivat: 

יהוה אמר כה  
1:4 Näin sanoo Herra 

Se on: Havahtukaa katumukseen! Jättäkää himonne ja syntinne Dekalogia 

vastaan, ja eläkää sen mukaan elämäänne! Uskokaa jumalallisiin lupauksiin! 

Pyytäkää Jumalalta Kristuksen uskossa, että hän antaisi syntinne anteeksi, 

vapauttaisi vihollisista ja tekisi menestyksekkääksi kunkin kutsun! Mutta tei-

dän isänne eivät tahtoneet havahtua katumukseen eivätkä uskoa – vieläpä he 

vastoinkäymisissä etääntyivät Jumalasta ja etsivät apua ihmisiltä Profeetoissa 

puhuvan Jumalan käskyä vastaan. Tätä Jumala raskaasti moittii heissä sano-

en: 

שמעו ולא  
1:4 Mutta he eivät kuulleet 

Juutalaisilla epäilemättä oli isiin vetoamisen tapa, ja Sakarja saarnasi pelä-

ten, että heistä tulisi syntien ja tulevien rangaistusten suhteen samanlaisia 

noiden kanssa. 

 שמעו
1:4 Kuulleet 

Sana merkitsee kuulemista, mielen kiinnittämistä Jumalan puoleen, havah-

tumista katumukseen, uskomista, avuksi huutamista ja tekemistä sen mukaan, 

mitä Profeetat käskevät. 

NELJÄNNESSÄ KAPPALEESSA on sarkastista pilkkaa. Siinä kuolleitten 

isien ja valheprofeettojen jumalattomuutta nauretaan siksi, että hän pelottelisi 

kansansa pois pahasta esimerkistä. Isiä hän nimittää epäuskoisiksi, Profeetto-

ja taas sokeiksi sokeitten taluttajiksi. Siksi seuraavissa sanoissa: 

הם איה אבותיכם  
1:5 Teidän isänne – missä he ovat? 

Hän haluaa kuin pilkata kansaansa, ja esittää vastaan isien jumalattomuu-

den sanoen: Kuka onkaan tullut isienne tilalle, jotka eivät tahtoneet kuulla 

minua, kun Profeetoissani heille puhuin, mutta kansaa vietteleviin valhepro-

feettoihin he liittyivät? Missä isät nyt ovat (sanokaa se) valheprofeettoineen? 

He ovat kuolleet kaiken toivon menettäneinä. Koska siis näette, että isänne ja 

heidän valheprofeettansa eivät luopumuksellaan ja halveksunnallaan minua 

kohtaan saaneet muuta voittoa kuin ikuisen kuoleman, varokaa, että ette min-

kään vastoinkäymisen liikuttamina luopuko minusta ja tuhoudu luopioiden 

isienne tavoin. 
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VIIDES kappale käsittelee jumalallisten uhkausten todellisuutta ja isien 

esimerkkiä, jotka tunnustivat ahdingossa Jumalan olevan vanhurskas, mutta 

itsensä olevan jumalattomia. 

 הלוא הנביאים עבדי את צויתי אשר וחקי דברי אך
אבתיכם השיגו  

1:6 Mutta minun sanani ja käskyni, jotka minä olen säätänyt palvelijoilleni 

profeetoille – eivätkö ne ole kohdanneet teidän isiänne? 

Hän ei ainoastaan ennen maanpakoa eläneiden Profeettojen julistuksen ta-

voin opeta juutalaisia, jotka syntiensä vuoksi olivat niin ahdistettuja ja maan-

paossa tunnustivat syntinsä, kuten Danielin kirjan 9. luvussa on kirjoitettuna, 

vaan hän myös isien esimerkillä moittii heitä ja vahvistaa Jumalan uhkausten 

todellisuutta. Näin hän tahtoo opettaa, että kaikkia lainrikkojia tullaan samal-

la lailla ahdistamaan lain uhkausten mukaisesti kuin miten juutalaiset ovat 

ahdistettuja, ja että samalla lailla he tulevat ahdingossaan tunnustamaan syn-

tinsä kuten Daniel teki kaikkien juutalaisten nimessä. 

וחקי דברי  (sanani ja käskyni) ovat Jumalan lait ja uhkaukset, jotka Je-

remia ja muut Profeetat ovat esittäneet juutalaisille ennen Babylonin vankeut-

ta. השיגו (ovat kohdanneet) ovat täyttyneet. 

-Isät tunnustivat syntinsä Babylonin vankeudes .(ja he sanoivat) ויאמרו

sa ja rukoilivat niin kuin Danielin yhdeksännessä luvussa on kirjoitettu. Tämä 

ensimmäisestä saarnasta, jossa Sakarja yritti kuvallisesti uhkauksilla, lupauk-

silla ja esimerkeillä liikuttaa kansaansa pelkäämään Jumalaa ja uskomaan 

häneen lain ja Evankeliumin mukaisesti, ennen kuin rakentaisivat temppelin 

ja kaupungin. Jotta he eivät ainoastaan oppisi sitä, että katumattomuuden ja 

epäuskon tähden kaupungin ja temppelin rakentaminen oli ollut estettynä nel-

jäkymmentä vuotta, vaan myös, että jos he nyt rakentaisivat kultaisen temp-

pelin ja hopeisen kaupungin, tulisi kuitenkin tapahtumaan niin, että Jumala 

kiroaisi heidät temppeleineen ja kaupunkeineen ja tuhoaisi kaiken, ellei olisi 

katumusta ja uskoa Kristukseen, joka oli tuleva temppeliin. 

TOINEN SAARNA 

Toisen saarnan aihe oli, että kansa, joka oli lakannut tekemästä rakennus-

työtä, pelkäsi lähialueiden herrojen jatkossakin (kuten siihen mennessä) tule-

van estämään temppelin ja kaupungin rakennustyötä siksi, että se nyt, neljä-

kymmentä vuotta maanpakolaisuuden jälkeen, oli ollut monella tavoin esty-

nyt rakentamasta. Tässä tarkoituksessa Sakarjalle annetaan enkelin kautta 

tämä toinen saarna, ja Sakarjan kautta kansalle, jotta surullinen ja jähmeä 

kansa rohkaistuisi ja saisi niin suurista lohdutuksista ja lupauksista voimaa 

rakentamista varten. 
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וארבעה עשרים ביום  
1:7 Kahdentenakymmenentenä neljäntenä päivänä 

Otsikkoteksti tahtoo sanoa: Helmikuussa, nimittäin kevään tullessa ja ra-

kentamiseen sopivana aikana, tuli Sakarjan kautta tämä toinen evankelinen ja 

lohdullinen saarna. Jakakaamme tämä saarna opetuksellisista syistä kolmeksi 

kohdaksi. 

ENSIMMÄISESSÄ KOHDASSA on näky miehestä myrttien keskellä. 

Esitämme tämän merkityksen kolmelta kannalta. 

הלילה ראיתי  
1:8 Minä näin yöllä 

Näyn ajan kannalta: הלילה (yöllä) osoittaa surua. Näky on, kuten Haba-

kuk 2. opettaa, annettu ja loppuun saatettu surullisena aikana. 

 והנה איש רכב על סוס אדם
1:8 Katso, mies ratsasti punaisenruskealla hevosella 

Miehen olemuksen kannalta: איש (mies) on מיכאל (Mikael) Ps.113. 

Ο θεάνθρωπος (jumalihminen), Apt.t.2 nimitetty mies. סוס (hevonen) on 

sotaeläin, ja osoittaa Kristuksen ihmisyyttä. אדם (punaruskea) osoittaa niin 

vihollisten pelkoa kuin Kristuksen kärsimystä. רכב (ratsasti) osoittaa, että 

hän oli voimakas tekemään yleisen rauhan juutalaisten kanssa, sekä se osoit-

taa Kristuksen voitonjuhlan, joka kärsimystä oli seuraava. Hän ei ainoastaan 

opeta, että juutalaisten suojelija Mikael tuli olemaan vihollisten karkottaja, 

vaan se merkitsee myös, että Kristus oli kärsivä ihmisenä, mutta saavuttava 

kärsimyksellään voitonjuhlan.
16

 Tämä ulkomuodosta. 

 והוא עמד בין ההדסים
1:8 Ja hän seisahtui myrttien keskelle 

Sijainnin ja paikan kannalta: Kohta ei ainoastaan opeta, että Mikael seisoi 

juutalaisten rinnalla juutalaisia halveksivia kansoja vastaan, vaan se myös 

merkitsee, että Kristus oli juutalaisten keskuudessa julistava kiivaasti Juma-

lan sanaa inhimillisiä traditioita vastaan. הדס eli myrtti, ei korkea puu, jolla 

on tuoksuvat marjat, joita voidaan käyttää juotavaksi ja syötäväksi. Koska se 

on jatkuvasti vehreä, roomalaiset käyttivät sitä voitonjuhlissaan. Miehen il-

                                                           
16

Siihen, että ensimmäinen, punaisenruskealla hevosella ratsastava mies oli Angelus inc-

reatus, luomaton enkeli eli Jumalan Poika, esittävät luterilaiseksi kannaksi myöhemmin 

myös Tarnovius ja Calovius, joka taas sanoo liittyvänsä tässä moniin isiin kuten Kyrillok-

seen, Origeneeseen, Ambrosiukseen ja Hieronymukseen. Hahmo on sama kuin jatkossa 

enkeli, joka puhuttelee Sakarjaa. Myös Luther samaistaa nämä hahmot, vaikka ei pidä 

ilman muuta vääränä niidenkään ajatusta, jotka erottavat hahmot omikseen. 
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mestyminen myrttien keskellä merkitsee, että juutalaiset ovat saavuttava ylei-

sen rauhan. Heitä nimitettiin pakanoiden keskellä villipuiksi...
17

mutta he ovat 

kuin myrtit, jotka eivät ole lainkaan villejä, koska heille on uskottu Jumalan 

salaisuudet, Room.3. Se, että myrtit olivat במצלה (laaksossa), ei vuorella, 

merkitsee, että juutalaiset olivat pakanakansojen herrojen halveksimia, joita 

Ps.82 nimittää voittosaaliin vuoriksi. עמד (seisahtui) merkitsee hyvien suo-

jelemista pahoja vastaan, kuten Ps.82: Jumala seisoo Jumalien kokouksessa. 

 ואחריו סוסים
1:8 Ja hänen jäljessänsä oli hevosia 

Seurueesta hän tahtoo sanoa: Niin kuin enkelit seuraavat Mikaelia Juude-

assa, jota on suojeltava lähialueen vihollisilta ja hallittava, samoin Apostolit 

ovat seuraava Kristusta Kirkkoa puolustaessaan ja hallitessaan. סוסים (he-

voset) ovat kuninkaat ja päälliköt Jerusalemin ympärillä ja persialaiset, joita 

juutalaiset kauhistuvat. Hevosten väri kuvastaa juutalaisten mieltä, koskapa 

näyt ovat sellaisia, millaisina ne heidän affekteitaan kuvaavat. אדמים (pu-

naruskeat) kuvaavat juutalaisten murheellisuutta ja pelkoa vihollisia kohtaan. 

punaisia) סרקים
18

) kuvaa kastanjanvärin kautta pelon ja murheen tulevaa 

lieventymistä. לבנים (valkoisia) kuvaa vapautumista pelosta ja iloa. Niin 

kuin siis miestä seuraavat enkelit merkitsevät Apostoleja ja heidän seuraaji-

aan, joille Jumalan mies sanoi: Seuratkaa minua, siten punaruskea väri puhuu 

siitä, miten näistä jotkut tulevat vuodattamaan verensä, kuten Pietari ja Paa-

vali. Taatelinruskean kautta taas kuvataan, miten jotkut heistä tulevat kovasti 

kärsimään, mutta eivät tule surmatuiksi kuten Johannes, Luukas ja Athanasi-

us. Valkoisen kautta viitataan heihin, jotka eivät tule kärsimään ruumiissaan 

mitään, kuten muutamat kuuluisat kuten Augustinus, Ambrosius ja sen kaltai-

set. 

Vaikka siis kaikki nämä näyn sanat ja kaikki kuvatut olosuhteet tähtäävät 

siihen, että juutalaiset karkottaisivat pelon ja rohkein mielin vastaisuudessa 

rakentaisivat, koska enkelit tulisivat tuomaan kaikkiin maihin rauhan, nimit-

täin jotta Jerusalem voisi rauhassa elpyä, niin kuitenkin järki on aina Jumalan 

sanan vastainen. Se, mikä on täynnä iloa ja lohdutusta, sen se ajattelee olevan 

pelottavaa ja kauheaa. Tämän todella vahvistaa Sakarja esimerkillään, kysyen 

kansaansa edustavana persoonana enkeliltä seuraavaa: 

                                                           
17

Alkutekstistä puuttuu jotakin. 
18

Suomennos 1992 puhuu vaaleanruskeista. Jos värisävyjen erot tässä jäävät tarkasti hah-

mottamatta, se ei oleellinen tiedonpuute raamatunlukijalle liene. Vulgata: Rufi, varii (Nova 

Vulgata: Rufi, fulvi). Draconites yrittää hahmottaa jälkimmäistä ruskeaa kastanjanruskean 

(spadix) avulla. Vanhan Vulgatan varius merkitsee kirjavaa. Luther myös vertaisi näitä 

mahdollisuuksia päätyen johonkin ruskeaan (die braune Schimmel). 
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 ואמר מה אלה אדני
1:9 Niin minä kysyin: ”Mitä nämä ovat, Herra?” 

Ikään kuin hän olisi sanonut: Oh mitäpä muuta hevosten yöllinen näky en-

nustaa kuin uutta ja surullista sotaa, joka pysyvästi estää rakennustyöt! Eikä 

sitten ollut ihmeellistä, että jäljelle jäänyt ja paljon kärsinyt kansa (palovam-

moja saaneen lapsen lailla) uudestaan pelästyi suuresti yöllisen ja sotaisen 

näyn äärellä, koska yö on kauhistuttava ja hevonen pelottava. Mitäpä muuta 

kysyminen on kuin että haluaa saada itselle ja rauhaa tahtovalle kansalle il-

moituksen näyn ymmärryksestä? 

 ויאמר אלי המלאך
1:9 Enkeli vastasi minulle 

Kysyvälle luvataan hyvä vastaus. Tästä sanoo Herra: Kutsu minua avuksi, 

niin minä vapautan sinut. Ja Kristus: Pyytäkää, niin saatte. Sakarja saa siis 

enkeliltä todistuksen, että hänen rukouksensa on kuultu. 

איש העמד בארץויען ה  
1:10 Ja mies, joka seisoi...lausui...maata [kuljeksimaan] 

Hän haluaa Mikaelin suun kautta luvata juutalaisille, että enkelit on lähe-

tetty palvelua varten niihin maihin, joita he pelkäävät, jotta he toteutta isivat 

yleisen rauhan rakentajia varten, ja se merkitsee, että enkelit ympäröivät 

avuksi huutajia kuin taivaallinen sotajoukko, kuten Ps. 34 todistaa. 

בארץ להתהלך  (maata kuljeksimaan). Herra lähetti enkelit maata kul-

jeksimaan merkitsee, että Jumala hurskaita suojelevien enkeleitten kautta 

vastustaa jumalattomien paholaismaisia päälliköitä niin, että nämä eivät pi-

dempään voi hurskaita vahingoittaa. Tähän liittyy tuo Dan.10: Persian valta-

kunnan päämies vastusti minua, mutta Mikael auttoi minua viettämään voi-

tonjuhlaa. Enkelit siis ovat kristittyjen suojelijoita maailmassa, Paholaisen 

valtakunnassa, ikuiseksi pelastukseksi. Heprealaiskirjeen 1. luku todistaa: 

Hän kutsuu enkeleitä avustaviksi hengiksi, jotka on lähetetty heitä varten, 

jotka ovat tulevan pelastuksen perillisiä. Enkeleitten puhuminen Mikaelille 

merkitsee, ne rukoilevat Kristusta erityisesti niiden yhteisen pelastuksen puo-

lesta, joiden suojelijoiksi heidät on asetettu. Niin kuin Kristus sanoo Matt.18: 

Heidän enkelinsä näkevät aina minun taivaallisen isäni kasvot. Sitten seuraa, 

mitä he vastaavat hänelle: 

 ויענו את מלאך יהוה
1:11 Niin he vastasivat Herran enkelille 

Hän tahtoo enkeleitten suulla luvata juutalaisille rakennustyöhön niin suu-

ren yleisen rauhan, että vaikka heidän pelkäämänsä lähimaitten herrat tulevat 

pysymään, he eivät tule estämään rakennustöitä. He vieläpä tulevat autta-
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maan, koska enkelit johtavat maitten herroja Jumalan käskystä niin, että mitä 

he itse tahtovat, he eivät kykene tekemään, vaan heidän on pakko tehdä sitä, 

mitä Jumala haluaa, eli olla juutalaisille hyödyksi, ei vastukseksi. Näemme 

tässä näyssä kuin peilissä, miten Jumala ohjaa maailmaa enkeleitten, profeet-

tojen ja viranomaisten kautta. Ellei hän niin tekisi, Paholaiset, harhaoppiset ja 

kapinalliset tulisivat helposti myllertämään ja tuhoamaan Kirkon ja yhteis-

kunnan. 

TOISESSA KOHDASSA on enkelin rukous Jerusalemin puolesta ja Juma-

lan vastaus, jotka nousevat lain ja Evankeliumin lähteistä. Sillä kuten 

-ar [etkä]) תרכםsisältää koko lain, samoin (olet ollut vihainen) זעמתה

mahda) sisältää koko evankeliumin. 

 ויען מלאך יהוה
1:12 Ja Herran enkeli lausui 

Enkeli myöntää, että juutalaisten synnit saavat rangaistuksensa Jumalan 

oikeudenmukaisesta syystä uhkausten mukaan, ja että juutalaiset ovat ansios-

taan olleet babylonilaisten kuritettavina. Käyttäen nimeä juutalainen hän kut-

suu pois Jumalan vihasta luvattuun laupeuteen, Jer.29: Ajattelen teille rauhaa, 

ja Jer.31: Olen heidän Jumalansa. Sellaisiin lupauksiin luottaen enkeli epäi-

lemättä ajattelee, että vanhurskaille on lain ja Evankeliumin mukaista se, että 

jumalattomat pakanakansat lyödään ja hurskaat juutalaiset pelastetaan, tietä-

en, että Jumala on niin laupias Kristuksessa lupaustensa mukaan uskovia koh-

taan, että hän myös muuttaa uhkauksensa, kun syntiset havahtuvat synneis-

tään. Niin siis enkeli rukoilee pakanakansoja vastaan ja juutalaisten puolesta: 

OI vanhurskas ja pyhä Jumala! Sääliköön sinun isällinen laupeutesi sitä 

asiaa, että ympäröivillä jumalattomilla kansoilla on rauha, mutta vain valittu 

kansasi Israel on alituisessa pelossa. Muista kaikkia lupauksiasi, joilla et a i-

noastaan ole Kristuksessa luvannut syntien anteeksiantoa, vaan olet luvannut 

rauhan ja menestyksen myös temppelin rakentamiselle sinne tulevaa Kristusta 

varten. Sinä, oikeudenmukainen ja totuudellinen Jumala, tiedät itse, että kai-

kissa uhkauksissasi on oikeampaa se, että vihastut Jumalaa vailla oleville 

kansoille uhkaustesi mukaan, kuin että hylkäisit valitun kansasi, ja kieltä isit 

tai lykkäisit lupaamaasi apua tässä rakentamisen vaikeuden keskellä, kun 

temppeliä rakennetaan sinne tulevalle Kristukselle. Katso siis, oi kaikkivaltias 

ikuinen isä, itseäsi ja sanaasi Kristusta, ja kuule tämä rukoukseni kansasi puo-

lesta. 

 ויען יהוה את המלאך
1:13 Niin Herra vastasi enkelille 

Hän opettaa, että Jumalan koko vastaus koostuu niin iloisista lupauksista, 

että myös pakanakansoja uhkaamalla hän lupaa juutalaisille pelastuksen. 
ונחמים טובים דברים  (hyviksi ja lohdullisiksi sanoiksi) hän kutsuu 
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seuraavia iloisia lupauksia, jotka ovat vastakkaisia rukouksen surullisille uh-

kauksille. Samoin ovat vastakkain Kristuksen Evankeliumi ja Mooseksen laki 

5. Moos. 18 ja Jer.31. Jaan יהוה טובים דברים  (Herran hyvät sanat) 

neljään osaan. 

 ויאמר אלי המלאך
1:14 Ja enkeli sanoi minulle 

Sakarja sanoo המלאך אלי ויאמר  (ja enkeli sanoi minulle) osittain 

siksi, että saarnaisi kuulemansa Evankeliumin aralle kansalle, ja niin osoittai-

si varmaksi sen, että hänen saarnansa on Jumalan sanaa, koska hän ei saarnaa 

mitään muuta kuin mitä enkeliltä on kuullut. Osittain taas siksi, että lähialu-

eitten pakanakansojen vastustuksen takia hidas ja pelokas kansa, kuullessaan 

Jumalan enkelin puhuneen Sakarjan kanssa, tulisi rohkeaksi ja urheaksi ra-

kentamisessaan, koskapa Jumala julistaa niin suurilla lupauksilla olevansa 

juutalaisten ystävä, mutta pakanakansojen vihollinen. Sillä jos Jumala sa-

noo לירושלם קנאתי  (minä kiivailen Jerusalemin puolesta) toimineensa 

yhtä suuresta rakkaudesta Jerusalemia ja Siionia kohtaan, kuin on isän tai 

puolison rakkaus poikaa tai puolisoa kohtaan, hän ei ole rangaissut jerusale-

milaisia ja siionilaisia Babylonin vankeudella muuten kuin vähentääkseen 

heidän jumalattomuuttaan ja lisätäkseen heidän hurskauttaan, kuten isä ojen-

taa poikaa tai mies puolisoaan kääntääkseen pois pahan ja lisätäkseen hyvää. 

 halu rangaista nousee siitä, että haluaa ;(kiivaus, mustasukkaisuus) קנאה

rakastamassaan poistaa sen, mikä on haitallista, ja lisätä sitä, mikä on hyvää, 

niin kuin isä tai puoliso ei ojenna hairahtuvaa poikaa tai puolisoa tuhotak-

seen, vaan parantaakseen. Siksi Jumalaa kutsutaan zelootiksi ([mustasukkai-

nen] kiivailija), koska hän ei lain mukaan rangaistessaan halua syntisen kuo-

lemaa, vaan kääntymystä ja elämää.
19

 

 וקצף גדל אני קצף
1:15 Suurella vihalla minä olen vihastunut 

Hän uhkaa pakanakansojen ylpeyttä tämän ja tulevan elämän rangaistuksil-

la, ja uhkauksen laillisen syyn hän esittää oikeudenmukaiseksi ja kaksinaisek-

si: Ensin hän sanoessaan מעט קצפתי אני  (minä vähän vihastuin) esit-

tää lievennyksen ja haluaa sanoa, että Babylonin vankeus ei ollut vihaa, joka 

haluaisi tappaa, vaan rakkautta, joka tahtoo korjata. Sitten עזרו והמה 
-hän syyttää voittaneita kanso (auttoivat onnettomuutta tapahtumaan) לרעה
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Luther tiivisti 14. jakeen sanoihin: ”Paras ja suurin Jumala (deus optimus maximus) 

rakasti tuota kansaa Kristuksensa tähden, joka oli syntyvä hänen kansansa lihasta. Siksi 

hän kärsi hänen kansansa vikoja, kuten mies ei voi sietää muitten rakkautta vaimoonsa 

eikä vastavuoroisesti vaimo muitten rakkautta mieheensä .” (Lutherin varhaisempi, latinan-

kielinen kommentaari Sakarjaan vuodelta 1524. WA 13, s.561, r.16-19). 
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ja, jotka eivät tyytyneet lyömään ja pilkkaamaan juutalaisia, vaan pyrkivät 

tyystin hävittämään heidät, ja Psalmin 137 mukaisesti sanoivat: Hajottakaa 

se, hajottakaa perustuksia myöten. Tämä pakanakansojen ylpeys sai juutalai-

set menneitä ruoskaniskuja muistellen niin surullisiksi ja aroiksi, että heistä 

tuli rakentamiseen sangen laiskoja. Aina he pelkäsivät, että jo umpeen arpeu-

tunut haava taas verisenä avautuisi. Kuten siis isä kutsuu kuritettua poikaansa 

luokseen miellyttävin sanoin, ja hänen nähtensä heittää pois vitsan, jolla kuri-

tonta poikaa oli lyöty, ja moittii sitä, koska se teki rakkaan pojan surulliseksi, 

ja jos poika on murheellinen, hän sanoo sen tapahtuneen isällisestä rakkau-

desta vitsan avulla, ja siinä tarkoituksessa, että pojasta sekä tulisi parempi että 

hän paranisi. Vitsa taas ei ole saava mitään muuta palkkiota kuin että se heite-

tään tuleen ja poltetaan. Niin Jumala evankelisen antiteesin pohjalta ja laill i-

sella perusteella tahtoo lieventävän sanansa esittämällä ja pakanoita syyttä-

mällä lohduttaa juutalaisia, jotka yhä pelkäsivät voitollisia pakanakansoja 

niin paljon, etteivät uskoneet pystyvänsä saattamaan rakennustyötä loppuun, 

ja hän haluaa sytyttää heidän innostuksensa rakentamiseen siten, että heidän 

ei jatkossa tarvitsisi siksi pelätä kenenkään tulevan estämään rakentamista, 

koska Jumala todella on ylpeitten pakanakansojen vihollinen, mutta nöyrien 

juutalaisten ystävä. 

 השאננים
1:15 Suruttomiin 

Pakanakansoja, joilla ei ole Jumalaa, hän kuvaa ylimielisyydellä (joka on 

mielen ylitse nousevaa kohoamista), koska he ylen määrin ylpeilivät voitettu-

ja juutalaisia vastaan kohdellen heitä julmasti. He luulivat olevansa Jumalalle 

rakkaita, koska olivat voittaneet juutalaiset, mutta juutalaisia he pitivät hylät-

tyinä, koska heidät oli voitettu. Jumala itse todistaa tässä, että tosiasia oli 

päinvastainen. 

 לכן כה אמר יהוה
1:16 Sen tähden sanoo Herra näin 

Hän tahtoo hengellisen ja maallisen hyvän lupauksella lohduttaa jerusale-

milaisia rakentajia, jotka pelkäsivät lähialueitten pakanakansoja, rakentamaan 

rohkeasti. 

 שבתי לירושלם ברחמים
1:16 Minä käännyn Jerusalemin puoleen armahtavaisuudessa 

Jerusalemiin liittyy kaksi valtavaa suosionosoitusta: Ensiksi יבנה ביתי  
(minun temppelini rakennetaan) temppelin rakentaminen, jossa opetettaisiin 

sanaa, jonka kautta kuulijoista tulee temppeli, ja johon Kristus pelastajana oli 

tuleva. Toiseksi קוה (mittanuora) mittanuoran jännittäminen, kauniiden 
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talojen rakentaminen ja mooseslaisen yhteiskuntajärjestyksen asettaminen. 

Esralta me luemme, että Jerusalemin asukkaat uudistivat kaiken. Sanaan 

 hän sisällyttää kirkollisen ja yhteiskunnallisen (armahtavaisuus) רחמים

esivallan. Näissä kahdessa suosionosoituksessa on mukana niin pelastus kuin 

ihmisen elämä, yhtä lailla sielun kuin ruumiin puolesta. 

 עוד קרא לאמר
1:17 Saarnaa vielä ja sano 

Hän lupaa, mutta ei yksinkertaisesti, vaan υπερβολικω̃ς (liioitellen), tule-

vansa palauttamaan, ei vain Jerusalemin kaupungille, vaan myös koko Juude-

alle kaiken kaldealaisten viemän hyvän, niin hengellisen kuin maallisen, kun-

han he vain ovat urheita ja rakentavat pelottomasti temppelin Kristukselle, 

joka oli tuleva pelastajana. 

 תפוצינה ערי מטוב
1:17 Kaupunkini ovat hyvyydestä ylitse vuotavaiset 

Niin kuin Juudean kaupungit ennen vankeutta kukoistivat, niin ne puhkea-

vat kukkaan uudelleen, ja ne niin koristellaan hengellisillä ja maallisilla lah-

joilla. 

 ובחר עוד בירושלם
1:17 Ja valitsee vielä Jerusalemin 

Kuten ennen tuhoamistaan, niin siitä tulee Juudean metropoli ja kuningatar 

Kristus-kuninkaan tähden, joka oli sinne tuleva.
20
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Kähkösen mielestä (s.38) jae 17 viittasi aikaan Jerusalemin hävityksen jälkeen, mikä on 

täysin mahdollista. Silti lupausta ei tarvitse lukea kiliasmin ohjaamalla konkretialla, niin 

että se olisi kuin esikristillisen ajan Jerusalemin ja muiden kaupunkien parannettu ennallis-

tuma pakanoiden ajan jälkeen, vaan messiaanisesti. Calovius: ”Herran sanotaan vielä 

valitsevan Jerusalemin. Tämä valinta ei kata vain materiaalista palauttamista ja ulkoista  

hyvää, vaan erityisesti tuon merkittävän oletuksen, että Jerusalemista on lähtevä lukema-

ton määrä seurakuntia levitettäviksi hajalleen kautta maanpiirin. Näin sanat olivat todella 

hyvät ja lohduttavat. Siksi Hieronymus, Lyra, Vatabius, Arias, Castrius, Cornelus a Lapi-

de, Balduinus, Cocceius ja muut selittivät, että nämä sanat oli Serubbaabelin ja Nehemian 

onnellisen ajan tilanteen pohjalta katsottava viittaaviksi, eivät makkabilaisaikaan, vaan 

pikemminkin Kristuksen aikoihin. Tämä tulkinta saa vahvistusta varsinkin siitä, mitä kap-

paleessa 2 saarnataan pakanoiden kutsumisesta Kristuksen kautta, niin että Jerusalemin 

asukkaiden määrä tulee hyvin suureksi.” Toisin sanoen lupaus voi pitää sisällään sekä 

varhaisen ajan historian konkretiaa (=Jerusalemin ja kaupunkien elpymistä maanpaon jä l-

keen) että myöhemmän ajan täyttymyksen, sen hengellisen Jerusalemin, jossa Kirkko asuu. 

Sanaa valitseminen Calovius selittää: ”Valitsee eli jatkaa rakastamista [nim. kurittamisen 

jälkeen]: syy vaikutuksen sijaan. Tämä ei pidä sisällään vain ulkoista ennallistamista ja 

ruumiillista hyvää, vaan varsinkin tuon huomattavan ajatuksen, että Jerusalemista on 

lähtevä lukematon määrä seurakuntia levitettäväksi ympäri maanpiirin”. Profetialla on 
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TOISEN saarnan kolmas kohta sisältää toisen näyn neljästä uhkaavasta ja 

murskaavasta sarvesta, ja neljästä sepästä, jotka pelottavat ja murskaavat sar-

vet. 

יני ואראואשא את ע  
1:18

21
 Ja minä nostin silmäni ja katsoin 

Sakarja vaikuttaa juutalaisten persoonassa tunnustavansa, että on itsekin 

miettinyt Jerusalemia ympäröivien pakanakansojen voimaa, ja näiden pelosta 

huutaneensa Jumalaa avuksi. Millainen oli näyn hahmo ja kuvaus, sellainen 

oli niin affekti kuin tunne, sellainen oli juutalaisten profeetan mieli. Sillä juu-

talaiset olivat niin monta vuotta olleet hajallaan ja vastoinkäymisten murta-

mia, ja jäljelle jääneet yhä pelkäsivät ja olivat ilman luottamusta, aina pelä-

ten, että mitä vain he yrittäisivätkään, kaupungin ja temppelin korjaaminen 

tulisi estymään pakanakansojen, erityisesti persialaisten takia. קרנות (sar-

vea) merkitsee valtakuntia eli kansoja, ארבע (neljä) kaikkia, koska maail-

ma on jaettu neljään osaan. 

 ויאמר אלי
1:19 Niin hän sanoi minulle 

Viestii, että kansa oli siksi pelokas ja hidas rakentamaan, koska tunne 

menneestä hajaannuksesta oli mieleen piintyneenä, ja se vaivoin salli uskoa 

sitä, että temppelin ja kaupungin ennalleen korjaaminen voitaisiin saada lop-

puun suoritetuksi ilman että pakanakansat sitä estävät. Kuitenkin Jumala 

poisti juutalaisten mielestä tämän pelon ja rakentamishaluttomuuden näyttä-

mällä neljä seppää, mikä tulee ilmi kauniisti seuraavista sanoista: 

חרשים ארבעה יהוה ויראני  
1:20 Sitten Herra näytti minulle neljä seppää 

Sakarja viittaa siihen. että juutalaisia ovat pelottaneet hajaannuttajat eli 

kuninkaat ja Jerusalemia ympäröivät kansat, mutta osoittamalla neljä seppää 

hän tahtoo lohduttaa pelokkaita siten, että hän käskee olla rohkealla mielellä 

rakentamista ajatellen, koska heillä on oleva enkeleitä kanssarakentajina. 

Näiden voimaa koko maailma ei voi vastustaa, ja he siksi heittäkööt kaiken 

pelon pois ja olkoot rohkealla ja voittamattomalla mielellä rakentamista var-

ten. חרשים eli sepät ovat kaikenlaisia käsityöläisiä, kreikaksi τέκτονες, 

joitten avulla rakentaminen suoritetaan loppuun. Ne merkitsevät enkeleitä, 

jotka on asetettu neljän sarven eli neljän valtakunnan johtoon, ja ovat kuulia i-

                                                                                                                                 
laaja toteutuminen ajan ja vaikutuksen kannalta. Kähkönen selittää monisanaisesti (s.39-

62) tätä valinta-ajatusta, joka muistuttaa enemmän [pro-juutalaista] saarnaa kuin eksegee-

siä, Laajuuden vuoksi yhteen ajatukseen kohdennettu kommentointi ei onnistu. 
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Heprean alkutekstissä ja uudemmassa raamatunsuomennoksessa toinen luku alkaa tästä. 
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sia siinä taivaallisessa valta-asemassaan korjatakseen jumalallisesta käskystä 

sen, mitä perkeleelliset pakanakansat olivat tuhonneet. Niin kuin edellä sanat 

אלה מה ואמר  (Niin minä kysyin: ´Mitä nämä ovat, Herra?´), samoin 

sanat לעשות באים אלה מה  (Mitä nämä ovat tulleet tekemään?) kan-

tavat merkitystä, että näky sepistä ei ollut vähemmän pelottava kuin sarvien 

ilmaantuminen. Pelokkaille mielille näyttävät pelottavilta myös ne, mitkä 

ovat lohdullisia, kuten Marialle Gabriel ja paimenille taivaallinen sotajoukko 

Luuk.2. Herra kuitenkin siksi näyttää sepät kauhistuneille sydämille, jotka 

eivät näe mitään lohdutusta, että he rauhoittuisivat, luottaisivat ja uskoisivat 

seppien ei vain tulevan torjumaan neljällä ilmansuunnalla eli kaikissa Jerusa-

lemia ympäröivissä valtakunnissa rakentamisen esteet, vaan myös auttamaan 

kaikkivaltiaalla tavalla kaupungin ja temppelin rakentamista. 

קרן הנשים .viittaa sarviin ja vihollisiin (ovat hajottaneet) זרו  (ovat 

nostaneet sarven) merkitsee tuhoavia onnettomuuksia. ולזרותה להחריד  
(saattamaan pelkoon, hajottaaksensa) viittaa enkeleihin, joiden on tapana es-

tää vastustajien aikeet ja auttaa hurskaita. 

ALLEGORIA 

Niin kuin חרשים (sepät) ovat enkeleitä ja merkitsevät Apostoleita, ja 

näin Paavali kutsuu itseään αρχιτεκτονα (”arkkitehdiksi”, rakentajaksi), eli 

rakentaminen merkitsee opettamista, niin samoin seppien ilmestyminen on 

merkitykseltään kahtalainen edustaessaan niin enkeleiden kuin Apostolien 

kahtalaista tehtävää. Kuten nämä sepät ovat juutalaisten keskellä, kun nämä 

rakentavat kaupunkia ja temppeliä, ja pelottavat ja karkottavat heidän viholli-

sensa (kuten myös Esra kirjoittaa Jerusalemin rakentajien olleen aseistettui-

na), siten myös Apostolit opettavat hurskaita, mutta vastustavat hereetikkoja, 

sen mukaan kuin Piispan pitää olla kykenevä kehottamaan terveellä opilla ja 

kumoamaan vastaan sanojat. 

Neljän sarven hajottaminen merkitsee koko maailman vainoa, koskapa nel-

jällä tarkoitetaan kaikkea, kuten edellä on mainittu. Näin neljä seppää, jotka 

pelottavat ja karkottavat neljä sarvea, jotka ovat hajottaneet hajalleen juuta-

laiset, merkitsevät Apostolien virkaa, joka tuhoaa kaiken, mikä koko maail-

massa on Jumalan sanaa vastaan, ja saa voiton helvetin porteista. Tähän lii t-

tyy tuo Paavalin kerskaus 2.Kor.10: Meidän sotapalveluksemme aseet eivät 

ole lihalliset, vaan voimalliset Jumalan edessä tuhoamaan suunnitelmien lin-

noitukset ja kaiken korkeuden, joka kohottaa itsensä Jumalan tuntemusta vas-

taan, ja ottaa vangiksi kaiken järjen, ja alistumme Kristukselle. 
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2. LUKU 

Ja minä nostin silmäni ja katsoin. Ja katso, oli mies ja hänen kädessänsä 

mittanuora.
22

 2 (6). Minä sanoin hänelle: ”Mihin sinä olet menossa?” Ja hän 

vastasi minulle: ”Mittaamaan Jerusalemia, nähdäkseni, kuinka leveä ja kuinka 

pitkä se on oleva”. 3 (7). Ja katso, enkeli, joka puhutteli minua, lähti liikkee l-

le, ja toinen enkeli lähti häntä vastaan. 4 (8). Ja hän sanoi tälle: ”Juokse, puhu 

tälle nuorukaiselle ja sano: Jerusalem on oleva muuriton paikkakunta, sillä 

niin paljon siinä on ihmisiä ja eläimiä. 5 (9). Mutta minä olen oleva, sanoo 

Herra, tulimuuri sen ympärillä ja kunnia sen keskellä. 6 (10). Voi, voi, paet-

kaa pohjoisesta maasta, sanoo Herra! Sillä minä olen hajottanut teidät neljään 

taivaan tuuleen, sanoo Herra. 7 (11). Voi, Siion, pelastaudu, sinä, joka asut 

tytär Baabelin luona! 8 (12). Sillä näin sanoo Herra Sebaot: Kunniaksensa 

hän on lähettänyt minut pakanakansojen luokse, jotka ovat teitä saalista-

neet. Sillä joka teihin koskee, se koskee hänen silmäteräänsä. 9 (13). Sillä 

katso, minä heilutan kättäni heitä vastaan, ja he joutuvat orjiensa saa-

liiksi. Ja te tulette tietämään, että Herra Sebaot on lähettänyt minut. 10 

(14). Riemuitse ja iloitse, tytär Siion! Sillä minä tulen ja asun sinun kes-

kelläsi, sanoo Herra. 11 (15). Sinä päivänä liittyy paljon pakanakansoja 

Herraan, ja he tulevat hänen kansaksensa, ja minä asun sinun keskelläsi, 

ja sinä tulet tietämään, että Herra Sebaot on lähettänyt minut sinun ty-

kösi. 12 (16). Ja Herra ottaa Juudan perintöosaksensa pyhässä maassa ja 

valitsee vielä Jerusalemin. 13 (17). Vaiti Herran edessä, kaikki liha! Sillä 

hän on noussut pyhästä asuinsijastansa.” 
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Sakarjan kirjan ensimmäinen Draconiteen messiaaniseksi katsoma ja alun perin punaise-

na painettu tekstiosa kommentaarissa. Jatkossa lihavointi merkkinä samasta. 
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TOINEN luku on ennustus Kristuksesta ja kirkosta tai hengellisestä Jerusa-

lemista,
23

 jota kuvataan maallisen kautta, ja ajattelen, että se on koottava juu-

talaisista ja pakanoista Evankeliumilla. Jakakaamme luku kolmeksi kohdaksi. 

ENSIMMÄINEN kohta on profetian tämän kappaleen tilanteesta: Miehellä 

on kädessään mittanuora. Kolme enkeliä ilmaantuvat. On taivaallinen Jerusa-

lem
24

 eli Katolinen kirkko sekä kansa, suuruus, muuri ja kunnia. 

עיני ואשא  (Ja minä nostin silmäni) osoittaa, että hän on ensimmäisen 

luvun maallisen Jerusalemin saamien suurenmoisten lupausten takia suuresti 

tahtonut tietää, mitä tulisi tapahtumaan, kun maallinen Jerusalem on tullut 

rakennetuksi. 

איש והנה  (Ja katso, oli mies). Profeetta saa vastauksen Jumalan Hen-

geltä: Se on Kristus, jonka vuoksi maallinen Jerusalem rakennettaisiin. Hän 

myös olisi saapuva sinne, ja rakentava sinne sanalla ja Jumalan hengellä tai-

vaallisen Jerusalemin. 

מדה חבל ובידו  
2:1 Ja hänen kädessänsä mittanuora 

Mittanuoraa kädessään pitävä mies on ο θέανθρωπος (jumalihminen) Her-

ramme Jeesus Kristus, Jumalan kirkon ainokainen arkkitehti. Häntä kutsutaan 

mieheksi איש inhimillisen luonnon puolesta. Köyden pitäminen kädessä 

merkitsee jumaluutta ja sitä, että hänellä on valta lahjoittaa uskoville Pyhä 

henki Evankeliumin avulla. Sanoilla מדה חבל  (mittanuora) ilmaistaan 

nimittäin Kristuksen Pyhää henkeä, jonka Kristus taivaaseenastumisensa jäl-

keen sai hankituksi Kirkolle, kuten Psalmi 68 todistaa. Henkeä verrataan mit-
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Luther kuvaa tässä muutosta lukujen 1 ja 2 välillä: ”Tässä toisessa luvussa profeetta 

julistajan tavoin kääntää historiapuheen allegoriseksi profetiaksi. Sillä kuten hän edelli-

sessä luvussa puhui Jerusalemin silloisesta tilasta, niin nyt hän on puhuva tulevasta, ja 

hengessä kaikki merkitsee sitä armoa, joka oli Kristuksen kautta tuleva ilmoitettavaksi 

koko maailmassa[...]Ei voi olla kyse tuosta lihallisesta Jerusalemista, jonka profeetta 

tässä näki, kuten itse asiayhteys osoittaa”. Salomo Glassiuksen selvityksen mukaan pro-

feetoilla on tavallista tehdä yhtäkkinen vaihto tyypistä antityyppiin (esikuvasta täyttymyk-

seen), varsinkin, kun halutaan viitata Messiaaseen. Samat sanat lähekkäin, mutta eri täyt-

tymysasteissa, voivat kuvata erilaista konkretian muotoa, kun profeetta julistaa vuosisato-

jen päässä toisistaan olevaa Jerusalemia tekstissä vierekkäin. Kuten Jerusalemiin, ei mo-

niin muihinkaan VT:n erisnimiin profeetoilla aina liity vain yksi ja sama konnotaatio. 

Esim. Egypti voi messiaanisena aikana tarkoittaa profeetallisessa täyttymyksessä antityyp-

pinä sitä hengellistä vihollista ja vankeutta, josta ei pääse vapaaksi Messiaan maahan eli 

uskovaan Kirkkoon, kuten Israel ei päässyt konkreettisesta Egyptistä tyyppinä konkreett i-

seen luvattuun maahan jne. 
24

Uusi tai taivaallinen Jerusalem on UT:ssa kahtalainen: Lopullisen täyttymyksen valossa 

se on vasta se uuteen luomakuntaan taivaasta (Ilm.21:2) laskeutuva kaupunki, mutta se on 

myös se kaupunki, joka jo taistelevassa kirkossa on uskovien taivaallinen äiti (Gal.4:26). 

Se on myös se rakastettu kaupunki (Ilm. 20:9) eli uskova kristikunta, jota Goog ja Maagog 

lopun vainoissa piirittävät, joka on myös pyhä kaupunki Ilm. 11:2. 
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tanuoraan kahdesta syystä: Ensiksi, koska Kristus mittaa Katolista kirkkoa 

hengen lahjoilla, kuten Paavali sanoo, yhdelle näin ja toiselle näin. Sitten, 

koska Kirkon mitta ei ole pidempi eikä leveämpi kuin miten Kristus Pyhän 

hengen antaa, Paavalin todistaessa, että joilla ei ole Kristuksen henkeä, eivät 

ole hänen omiaan. Sakarja siis näkee ja ennustaa, että Jumalan sana on tuleva 

lihaksi, on opettava lihassa ja lähettävä isän Jumalan luota oppilailleen ja 

kaikille uskoville Pyhän hengen. Johannes 15 sanoo: Lähetän teille isän luota 

hengen, koska kaikki, mitä isä omistaa, on minun. 

הולך אתה אנה ואמר  
2:2 Minä sanoin hänelle: ”Mihin sinä olet menossa?” 

Näistä sanoista ilmenee, että Sakarja oli halunnut tietää, kuinka pitkä, suu-

ri, leveä ja kunniakas Kristuksen tuleva valtakunta olisi oleva, kuten Aabra-

ham joka halusi nähdä Kristuksen päivän. 

 וכמה רחבה כמה לראות ירושלם את למד אלי ויאמר
 ארכה

2:2 Ja hän vastasi minulle: ”Mittaamaan Jerusalemia, nähdäkseni, kuinka 

leveä ja kuinka pitkä se on oleva”. 

Tämä merkitsee Kristuksen vastanneen, että hänen valtakuntansa, uusi Je-

rusalem, on oleva niin pitkä ja leveä kuin miten laajalle kaikuvat kaikki Ju-

malan lupaukset Kristuksen valtakunnasta. 1.Moos.12: Sinun siemenessäsi 

tullaan siunaamaan kaikki maan sukukunnat. 1.Moos.15: Voitko laskea tai-

vaan tähdet? Niin on oleva siemenesi. Joel 3: Vuodatan henkeni kaiken lihan 

päälle. Tähän mennessä on puhuttu Profetian tilanteesta ja miehestä mit-

tanuora kädessään. Nyt kolmen enkelin ilmestymisestä: 

בי הדבר המלאך והנה  
2:3 Ja katso, enkeli, joka puhutteli minua 

Ensimmäisellä enkelillä on kädessään mittaköysi, toinen lähtee liikkeelle, 

kolmas tulee liikkeelle lähtevää vastaan ja käskee toista selittämään näyn en-

simmäisestä. Minusta tämä ilmaisee Pyhän kolminaisuuden salaisuuden, ja on 

Poika Jumalaa koskeva Isän Jumalan todistus, joka tuotettiin Jumala Pyhän 

hengen kautta Sakarjan sydämeen. Mitä sitten profeetallinen henki sanoi Sa-

karjalle Jerusalemista: 

בתוכה ובהמה אדם מרב ירושלם תשב פרזות  
2:4 Jerusalem on oleva muuriton paikkakunta, sillä niin paljon siinä on 

ihmisiä ja eläimiä 

Tämä on lupaus uudesta Jerusalemista eli kuvaus Kristuksen kirkosta. 

-merkitsee kaikkien uskovien kokoontumista Kristuk (Jerusalem) ירושלם
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seen juutalaisten ja pakanoiden joukosta, kuten myös Paavali siksi kutsuu 

Gal. 4 juutalaisista ja pakanoista koostuvaa kirkkoa ylhäällä olevaksi ja va-

paaksi kaikkien meidän äidiksi. תשב (on oleva). Paavali todistaa Ef. 2, että 

ylhäällä olevan Jerusalemin rakenne ja asumus on hengellinen, ja sen osoittaa 

myös sana פרזות (muuriton paikkakunta).
25

 Sana פרזי nimittäin merkit-

see maaseutua, kylää tai maatilaa ilman muuria, ja kuten tässä, se monikossa 

esiintyy vain kohdassa Ester 9:19
26

, merkiten kyliä ilman muuria, ja tästä Est. 

9:19 
פרזים27  merkitsee niitä ihmisiä, jotka asuvat kylissä ilman muuria. 

Kysyt: Miksi ilman muuria? Lukumäärän takia מרב, koska Jerusalemissa 

asuvien kristittyjen paljous on oleva niin suuri kuin on lukemattomien tähtien 

määrä. Henki jaottelee asuvien paljouden ihmisiin ja karjaeläimiin, tahtoen 

sanalla אדם (adam; ihminen) tulevan ymmärretyksi vahvat kristityt, joita 

nimitetään sellaisiksi, koska heidät on varustettu suuremmilla lahjoilla, ja 

yhtä paljon he loistavat vähemmillä lahjoilla varustettujen edessä kuin miten 

ihmiset seisovat karjaeläinten edessä. Sanan בהמה (eläimiä) hän tahtoo 

tulevan ymmärretyksi heikoiksi kristityiksi. Heitä nimitetään siksi karja-

eläimiksi, koska heidät on varustettu vähemmillä lahjoilla, eikä pienemmillä 
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Luther: ”Nehemialla ja Esralla oli käsky Jerusalemin jälleenrakentamisesta, samoin 

muureista kaupungin ympärillä. Näin on selvää, että tämän kohdan ei voi ymmärtää tar-

koittavan lihallista Jerusalemia, vaan sitä Jerusalemia, jonka rajana on maanpiiri. Mikään 

kaupunki ei ole niin laaja ja valtava, että kristityt mahtuisivat siihen, niin suuri näet on 

oleva heidän lukumääränsä kun he asuttavat koko maailmaa.” Raamatun alkutekstissä ei 

kuitenkaan ole muuri -sanaa, mikä ei ollut pimennossa selittäjiltä. Myöhempänä eksegeet-

tinä (1860 -luku) C..F. Keil kuvaa asiaa ja Sakarjan ilmaisua hyvin: ”Jerusalem on tulevai-

suudessa asuva eli tuleva rakennetuksi kuin perazoth, tasankokaupungit. Tämä sana ei 

merkitse ´ilman muureja´ tai ´avoimet paikat´, vaan tiukasti sanoen tasankoja, ja sitä käyte-

tään vain monikossa ilmaisemaan avointa, tasaista maata vastakohtana linnoitetuille ja 

muurin ympäröimille kaupungeille. Näin are perazoth, tasankokaupungit, Ester 9:19, ero-

tetaan Susan kaupungista; ja erets perazoth, Hes. 38:11 kuvaa maata, jossa ihmiset asuvat 

´ilman muureja, salpoja ja portteja´; tästä tulee perazi, tasangon asukas, vastakohtana lin-

noitettujen ja korkeitten muurien ympäröimien kaupunkien asukkaille (5.Moos.3:5; 

1.Sam.6:18). Ajatus on siis seuraava: Jerusalem on tulevaisuudessa muistuttava avointa 

maaseutua, joka on täynnä muurittomia kaupunkeja ja kyliä; se ei enää tule olemaan tiu-

kasti muurien ympäröimä kaupunki, koska se tulee olemaan poikkeuksellisen laaja ihmis-

ten ja karjan paljouden tähden, jolla sitä on siunattu. Jerusalemin ympärillä ei silloin ole 

oleva turvamuuria, koska se tulee nauttimaan korkeammasta turvasta.” (Keil -Delitzsch: 

Commentary on the old testament, Vol.10. Minor prophets: Sakarja, s. 244-245 (selitti 

Keil; Keil oli kiliasmista vapaa, toisin kuin Delitzsch)). Tarnovius: ”Jerusalemin asukkaat 

tulevat asumaan kylittäin, per pagos, samoin kuin ihmisten eläimineen pitää levittäytyä 

asumaan laajalle alueelle ympäristöön, kun keskuspaikassa ei enää ole tilaa.” Kolmen edel-

lä mainitun teologin edustama selitys ei sovi sellaiseen teologiaan, jossa maallisella Israe-

lilla ja Jerusalemilla on vielä erityinen lähetystehtävä edessään pelastushistoriassa, Itse en 

usko, että mikään Israel enää voi pistää paremmaksi kuin apostolit. 
26

Myös Hes. 38:11. 
27

BHS פרוזים 
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tähdillä ole suurempaa kirkkautta, ja kuten ihmiset ajavat karjaa, niin vahvat 

kristityt, joilla on huomattavampia lahjoja, opettavat heikkoja kristittyjä ja 

pystyvät korjaamaan alempien kristittyjen heikkoutta, kuten Paavali käskee 

hengellisiä sanoen: Ottakaa uskossa heikot vastaan älkääkä olko itsellenne 

mieliksi. 

בתוכה ולכבוד סביב אש חומת יהוה נאם לה אהיה ואני  
2:5 Mutta minä olen oleva, sanoo Herra, tulimuuri sen ympärillä ja kunnia 

sen keskellä 

Kristus lupaa Kirkolle avun. אש חומת  (tulimuuri) merkitsee, että Kris-

tus, ikuinen Jumala, on laupiaasti varjeleva Kirkkonsa ahdistuksessa ja tuleva 

tuliseksi muuriksi vihollisia vastaan. Ps.125. Herra on kansansa ympärillä 

siten kuin Jerusalem on vuorten ympäröimä. Eikö Jumala ole ollut kuluttava 

tuli, kun tuli taivaasta oli kuluttanut kuningas Ahaksen henkivartijat, jotka o li 

lähetetty vangitsemaan Elia, 2.Sam.1? Adverbi סביב (ympärillä) merkit-
see, ettei mikään luotu voi vahingoittaa Kirkkoa, jota Jumala suojelee, 
minkä myös Paavali todistaa sanoen: Jos Jumala on puolellamme, ku-
ka voi olla meitä vastaan? ולכבוד (kunnia) merkitsee, että Kristus on 

tekevä Kirkolleen niin paljon hyvää ja antava Hengen lahjoja ja koristava 

niillä, kuten on ennustettu kaikissa Jumalan lupauksissa kuvin ja näyin Kris-

tuksesta ja Kirkosta Mooseksella ja kaikilla profeetoilla. Tämä kunnia puut-

tuu kaikilta, jotka eivät usko Evankeliumiin.
28 

TOINEN kohta kutsuu maattomat juutalaiset Babylonista ja kaikista maista 

Jerusalemiin ja kehottaa heitä rakentamaan maallisen Jerusalemin, joka oli 

rakennettava taivaallisen Jerusalemin takia, joka oli tuleva Jumalalta Kristuk-

sen kautta ja ulotettava koko maailmaan. 
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Ensisijaisesti jakeitten 4 ja 5 Jerusalem tarkoittaa messiaanisen ajan uskovaa juutalais-

kirkkoa. Sakarja näki erityisesti oman kansansa armotilan tulevaisuudessa, sen saman kan-

san, joka oli karkotettu ja palaamassa. He olivat juutalaisia. Tällainen juutalaiselle ensin 

on VT:n profetian perushenki, vaikka pakanoihin kohdistuvia lupauksia Raamatusta myös 

tunnettiin. Tuo ensimmäisenä olo ei siis sulkenut pakanoita (edes Sakarjan kirjassa) koko-

naan ulkopuolelle, mikä kirkastui kirkastumistaan pelastushistorian edetessä, ollen jo apos-

toli Paavalin aikana ja hänen virkansa kautta Kirkolle Pyhän Hengen ilmoittamana täysin 

selvää: Pakanat ovat juutalaisten kanssaperillisiä uskossa, kun Jumalan kansa murtautuu 

ulos juutalaisen Israelin yhteiskunta- ja jumalanpalvelusjärjestyksestä. Juutalaisuuden 

ensisijaisuudesta huolimatta oli luontevaa, että messiaanista aikaa koskevat armolupaukset 

Vanhassa testamentissa alettiin lukea koko Kirkkoa koskeviksi, kuten esimerkiksi Luther 

teki, liittyen vanhaan tapaan lukea Raamattua. Kiliasmiin ja kristilliseen judaismiin päin 

taas on muistutettava, että messiaanista aikaa koskeva armo ei edes juutalaisuuden kohdal-

la ollut absoluuttinen, juutalaiseen etnisyyteen jokaista yksilöä myöten perusoikeutena 

kuuluva asia ilman uskon ehtoa. Tämä on aina tiedettävä siellä, missä juutalaisuudelle 

odotetaan hengellisesti ja maallisesti loistavaa tulevaisuutta. Tulevaisuus on, mutta minkä-

lainen ja millä ehdoilla, on ratkaiseva kysymys. 
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צפון מארץ ונסו הוי הוי  
2:6 Voi, voi, paetkaa pohjoisesta maasta 

צפון ארץ  (pohjoinen maa) on Babylon ja Assyria.
29

 Verbillä ונסו 
(paetkaa) hän käskee kiireesti poistumaan, nimittäin vaaran välttämiseksi ja 

pelastuksen muualla saamiseksi. Huomiosanojen ויה הוי  (voi, voi) toistol-

la on suuri paino, nimittäin karkotuksen uhkista varoittamassa ja lunastuksen 

lupauksien täyttämisessä. Hän siis tahtoo sanoa: Ajattelen rakentavani maalli-

sessa Jerusalemissa taivaallisen Jerusalemin, jonka tulimuurina itse tulen 

olemaan, ja jossa toimin kunniassa. Näin poistuu kaikkien kansojen seassa se 

teidän häpeänne, ikään kuin teillä ei olisi mitään Jumalaa. Paetkaa, paetkaa 

siis babylonialaisia niin kuin suurimpia vihollisianne, ja kaikkia kansoja, jo i-

den keskellä olette maanpaossa. Palatkaa, palatkaa Jerusalemiin niin kuin 

suloisimpaan kotipaikkaanne. Kaikki, kaikki te palatkaa kaikista maista Jeru-

salemiin, joka on maallisena korjattu ja rakennettu taivaallisen Jerusalemin 

tähden, joka sinne on perustettava Kristuksen kautta sitä varten, että teistä 

tulisi sen asukkaita ja pyhien joukossa yhdessä sen kansalaisia. 

אתכם פרשתי השמים רוחות כארבע כי  
2:6 Sillä minä olen hajottanut teidät neljään taivaan tuuleen 

Kehottamisen perustelu osoittaa sanalla פרשתי (olen hajottanut) Juma-

lan vihan, joka tuulen riepottaman pölyn lailla on karkottanut heidät Babylo-

nin vankeuteen ja kaikkiin kansoihin, ja on tullut tiensä päähän, ja vuorossa 

on Jerusalemille luvattu pelastuksen alku Jeremialta.
30
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Näin myös esim. Luther. Profeetta Jeremialta tiedämme, miten Babylonista puhutaan 

pohjoisen uhkana (1:14, 6:22, 10:22) - joukkojen vyörymissuunnan kannalta -, vaikka itse 

Babylonin kaupunki oli Jerusalemista itään. Luterilaisen Tarnoviuksen mukaan Raama-

tussa puhutaan pohjoisesta pimeyden tekojen paikkana ja pimeyden paikkana yleisemmin-

kin, josta pitää paeta. 
30

On mahdollista ajatella perfektiä olen hajottanut (perasti) profeetallista tarkoitusta ilmai-

sevaksi puheeksi, jolloin se ei kuvaa mennyttä eikä tule rankaisevalta Jumalalta, vaan i l-

maisee jo toteutuvaksi päätettyä aietta. Näin aikamuodon tarkoitusaspektia selittää Keil s. 

246, ja sen mukaan on selittänyt kaksisataa vuotta aiemmin myös Calovius: ”Hajotan 

teidät [eri tahoille], eli olen antava teille mitä laajimmat maa-alueet omistukseenne”. Täl-

löin [pohjoisesta] Babylonista pakenemisen käskyn peruste on, ettei kansa joutuisi saa-

maan osaansa sen rangaistuksista. Jae 6 tuntuisi näin myös selvemmältä: Miksi käsketään 

pakenemaan vain pohjoisesta, jos ollaan vankeina kaikilla muillakin suunnilla? (Luther 

moittii Lyraa siitä, että tämä piti suurena ongelmana ilmansuuntia, ja sanoi, että pelkkä 

Babylon mainitaan vain siksi, että se oli karkotuksen suhteen erityinen ja pääpaikka). 

Yleensä juutalaisten asuminen hajallaan koetaan negatiivisena asiana, mutta fyysisesti 

hajallaan asuminen messiaanisena aikana sopii yhteen sen Jerusalemin kanssa, jota asute-

taan muurien rajoittamatta laajalla alueella. Kiliasteille ajatus maanlaajuisesta Jerusalemis-

ta ei käy, koska kaupungille on siinä varattu Vanhaan liittoon vertautuva paikallinen hallin-

totehtävä tuhatvuotisessa valtakunnassa, jossa kirkastettu(!) Herra Kristus hallitsee ihmis-
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בבל בת ישבת המלטי ציון הוי  
2:7 Voi, Siion, pelastaudu, sinä, joka asut tytär Baabelin luona! 

Kehotukseen on lisätty apostrofi
31

 Jumalan lupausten tähden Kristuksesta, 

jotka on annettu nimenomaan Siionille. Hän kutsuu erityisesti Jerusalemin 

asukkaita, jotka yhä oleskelevat Babylonissa, tai Juudan sukukuntaa, josta 

Kristus oli nouseva, ja kutsuu heitä Siioniksi κατα ̀τὴν μετονυμίαν (metony-

misesti), koska juutalaiset halusivat ennen palata Babylonista Jerusalemiin, 

minkä todistaa Ps.137, ja Kristus oli Siionin luvattu kuningas, Ps.2. Tätä pa-

laamishalua hän tahtoo terävöittää sanalla המלטי (pelastaudu), ja innostaa 

pakenemaan Babylonin vankeuden vaaraa ja saavuttamaan isänmaan pelas-

tuksen. Tunnettua on, että kaupunkia heprean tavoin kutsutaan tyttäreksi. 

Mutta miksi hän kutsuu Siionia Babylonin tyttären ישבת (asukkaaksi), 

koskapa juutalaiset tosi asiassa olivat muukalaisia kuten heidän isänsä, eivät 

kansalaisia kuten babylonilaiset? Hän käyttää muukalaisena olon sijaan sanaa 

asukas jumalattomien tähden, koska heistä oli tullut täysin babylonilaisia, 

eivätkä he enää koskaan ajatelleet palaavansa Jerusalemiin, koska olivat 

unohtaneet kaikki Jumalan lupaukset. Sanoista loistaa tunne. Kuten siis sa-

nasta ונסו (paetkaa), samoin loistaa sanasta המלטי (pelastaudu) se, että 

juutalaiset vain hyvin vastahakoisesti olivat jättäneet Babylonin, ei vain siellä 

hankittujen asioiden takia, vaan myös koska he kammoksuivat Jerusalemin 

tuottamaa ristiä. 

אותצב יהוה אמר כה כי  
2:8 Sillä näin sanoo Herra Sebaot 

Sanalla צבאות יהוה  (Herra [Jahve] Sebaot) ymmärrän tässä tarkoitet-

tavan isää Jumalaa, verbin אמר (sanoo) ymmärrän tarkoittavan sanaa, jonka 

hän sanoo, poikaa Jumalaa. Niin myös näillä sanoilla אלהים ברא  (Juma-

                                                                                                                                 
ten keskellä. Kähkönen: ”Olen tietoinen, että monet selittäjät sanovat tämän ihanan lupa-

uksen tarkoittavan joko kirkkoa tai taivaallista Jerusalemia. Minä hylkään tämän selityk-

sen syystä, että samat selittäjät ottavat Jerusalemia koskevat tuomion sanat kirjaimellises-

ti. En voi uskoa, että Jumala olisi näin epäjohdonmukainen” (s. 66). Kähköselle voisi sa-

noa, että Jerusalem vain maallisena suureena ei ole kaikki, mitä Jerusalem on. Epäuskon 

todellisuus on se, johon kohdistuu tuomio, ja se vaatii kovia sanoja. Ei ole epäjohdonmu-

kaista, että epäuskoa uhataan ja rangaistaan, uskoville taas kohdistetaan lupauksia. Mo-

lempaan joukkoon voidaan viitata nimellä Jerusalem, sen mukaan, kumpaan joukkoon 

Jerusalemia tekstillä erityisesti kussakin tilanteessa viitataan: Uppiniskaiseen osaan vai 

nöyrään. Apostoli toteaa suorin sanoin Israelin sisäisen jakautuneisuuden Room. 6:10, joka 

on sovitettavissa aivan samalla lailla Jerusalemiin: ”Sillä eivät kaikki ne, jotka ovat Israe-

lista, ole silti Israel”. Jos (iso) osa juutalaisista ei ole Israel, he eivät ole osallisia Israelille 

kuuluvista lupauksistakaan. Minusta väite on looginen. Samoin sikäli kuin Jerusalem on tai 

ei ole varsinaisesti Jerusalem, analogia pätee. Erisnimien Israel ym. vaihtelevasta merki-

tyksestä ks. Burgensiksen ja Glassiuksen tekstit liitteenä. 
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Ajatellun tai kuvitellun puhuttelu. 
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la loi) tarkoitetaan Kolminaisuuden persoonia.
32

 Ne todistavat siis Kristuksen 

tulosta maailmaan. Jaan ennustuksen tai kohdan kuudeksi kappaleeksi, joissa 

kuvataan lihaan tulossa olevan Kristuksen valtakuntaa. 

1. kappale. Kristuksen lähettämistä tai kutsumista hän kuvaa sanalla 

 Pronomini minut kuvaa jumaluutta, verbi .(hän on lähettänyt minut) שלחני

lähettää Kristuksen ihmisyyttä. Lähettäminen nimittäin Raamatussa on ope-

tustehtävän ottamista ihmisten keskellä, Paavalin todetessa: Kuinka he julis-

tavat, ellei heitä ole lähetetty? Jos taas kukaan ei voi olla pakanakansojen 

opettaja paitsi ihminen, siitä seuraa, että hän, joka sanoo tässä: Hän on lähet-

tänyt minut הגוים אל  (pakanakansojen luokse), on tosi Jumala ja tosi ih-

minen, hän, josta Joh.1 puhuu: Isän helmassa oleva Sana tuli lihaksi. Jos tule-

vaksi opettajaksi on lähetettävä Jumala ja ihminen, on välttämätöntä, että hän 

ei pelkästään ole ilman syntiä (kuten Kristus on siinnyt Pyhästä hingestä ja 

syntynyt Immanuelina neitsyt Mariasta), vaan myös, edellyttäen että hänet on 

lähetettävä pakanoiden luokse, on hänen välttämättä oltava sellainen opettaja, 

joka voi olla opettaja kaikissa paikoissa, kuten Kristus myös laskeutui maan 

alimpiin paikkoihin ja nousi yli kaikkien taivaitten siksi, että täyttäisi kaiken 

ja totuudella sanoisi: Olen oleva kanssanne maailman loppuun saakka. Edel-

leen, jos sanat Jahve Sebaot kuuluvat vain Jumalalle, eikä kaksi kolminaisuu-

den persoonaa ilmene ainoastaan sanoista: Jahve Sebaot sanoo, vaan myös 

sanoista: Hän on lähettänyt minut, nimittäin lähettävä Isä Jumala ja lähetetty 

Poika Jumala, oppikaamme näistä kaikista sanoista yhteenvedonomaisesti: 

Hän, joka sanoo: Hän on lähettänyt minut, ei ole ainoastaan tosi Jumala, ja 

siksi Jumalan sana ja Poika, vaan myös itse Poika Jumala lupaa tässä, että 

hänet on lähetettävä Isän luota lihaan opettamaan ihmissukua. 

2. kappale. Kristuksen lähettämisen ja kutsumisen aikaa hän ilmaisee sa-

noilla כבוד אחר  (kunniaksensa)
33

. Kuten sana כבוד (kunnia) merkitsee 

valtakuntaa, samoin prepositio אחר (jälkeen) merkitsee valtakunnan lop-

pua. Jos ajatellaan sanan kunnia merkitsevän Persian valtakuntaa, hän tahtoo 

opettaa, että Persian valtakunnan jälkeen tulee Kristus, minkä hän julisti siksi, 
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Jumala אלהים (Elohim) on monikollinen sana. Tämän on katsottu olevan yksi vihje 

kolminaisuuden suuntaan. 
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Draconiteen mukaan käännös on (kuten masoreettinen teksti edellyttää ja joka oli myös 

Vulgatan käännös) : Kunnian jälkeen (post gloriam), ja kunnian hän Lutherin tavoin tulkit-

see valtakunnaksi tai hallinta-ajaksi. Luther toteaa kohdan tuottaneen vaikeutta selittäjien 

keskuudessa, ja tyytyy ”yksinkertaiseen” ratkaisuun: Babylonin vankeuden jälkeen juma-

lanpalveluksen ja elämän Jerusalemissa ja Juudan kaupungeissa tuli vielä elpyä ennen 

Messiasta, ja tämän ”kunnian ajan” jälkeen piti menon taas taantua sammumispisteeseen, 

kuten oli jo pidemmän aikaa ollut tapahtumassa juutalaisten keskinäisissä valtariidoissa ja 

Rooman hallinnon takia ennen Kristuksen tuloa, ja tämän ”post-kunniallisen” ja Juudan 

sammumaisillaan olevan hallintavallan keskelle Messias sitten tuli ja otti Juudan valtikan 

lopullisesti itselleen – näkyvää ulkoista kunniaa itselleen kahmimatta tai sellaista kansan 

tilanteessa näkymättä. 
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etteivät juutalaiset luulisi Kristuksen tulevan vielä Persian valtakunnan ku-

koistaessa. Jos taas sanalla kunnia ymmärretään juutalaista hallintoa, hän 

opettaa, että Kristus tulee juutalaisen valtakunnan jälkeen, mikä on ennustettu 

myös 1.Moos.49. Tiedämme, että kun Kristus oli lähetetty maailmaan, Juude-

assa hallitsi idumealainen Herodes, ja kun hänet lähetettiin apostolien väli-

tyksellä pakanakansojen sekaan, roomalaiset hävittivät Jerusalemin. Siis sa-

noilla kunnian jälkeen hän ei ainoastaan viittaa tulevan Kristuksen valtakun-

nan tulemisen aikaan, ja opeta, että Persian ja juutalaisen valtakunnan poistut-

tua Kristus tulee ja perustaa uuden Jerusalemin, vaan hän myös kuvailee 

Kristuksen ulkoisen valtakunnan muodon siten, että samalla opettaisi juuta-

laisille, että Profetioita Kristuksen valtakunnasta ei mitenkään voi ymmärtää 

ruumiilliseksi valtakunnaksi, vaan se on toteutettava ristin ja kuoleman kautta 

hengellisenä valtakuntana. Jos sen siis kunnian jälkeen pitää nousta, sen pitää 

tulla sellaiseen kunniaan, jollaisen kuvailee kahdeksas Psalmi ja kuten hän 

itse Pilatuksen edessä tunnustaa sanoen: Minun valtakuntani ei ole tästä maa-

ilmasta. Huomatkaamme näistä sanoista אתכם השללים  (jotka ovat teitä 

saalistaneet) Jumalan laupeus, jonka Paavali ennustaa Room.15. 

3. kappale. Kristuksen tehtävän tai tulemisen syyn hän ilmaisee seuraavin 

sanoin: 

עינו בבבת נגע בכם הנגע כי  
2:8 Sillä joka teihin koskee, se koskee hänen silmäteräänsä 

Tässä ennustetaan Kirkon risti ja luvataan lohdutus. הנגע (joka koskee). 

Jumalan sanan takia seuraa ahdistava risti. Tästä selviää, että Kirkko on ris-

tinalainen synnin tähden, kuten Paavali sanoo. בכם (teihin) viittaa Kirk-

koon eli kaikkiin, joita sanan tähden ahdistetaan Psalmin 44 mukaan: Sinun 

tähtesi meitä kuoletetaan koko päivän. Mutta kuule Kristuksen, Pelastajan, 

lohdutus. בבת (silmäterä) pupilli on se näkemisen voima silmässä ja kuin 

silmän pikku peili. Kuten peilissä näkyy ihmisen koko kuva, niin pupillissa 

näkyy kuin pikku peilissä ihmisen koko kuvanen. Hän vertaa Kirkkoa eli ketä 

tahansa kristittyä Kristuksen silmän pupilliin Kristuksen molemminpuolisen 

ja sanomattoman rakkauden takia Kirkkoa kohtaan ja vastaavasti Kirkon rak-

kauden takia Kristusta kohtaan. 

Ellet tiedä, silmät ovat johtajat rakkaudessa. Niin kuin siis tässä kyynelten 

laaksossa koko Kristuksen rakkauden voima Kirkkoa kohtaan on siinä, kun 

hän katsoo ketä tahansa apua huutavaa kristittyä tahtoen vapauttaa tämän, 

tuon mukaisesti: Herran silmät ovat häntä pelkäävien ja häneen toivonsa pa-

nevien yllä. Vastaavasti Kirkon rakkauden voima Kristusta kohtaan on koko-

naan siinä, että se uskossa katsoo lupauksia Kristuksesta tai Kristuksen kirk-

koa, siinä huomaten ikuisen 

pelastuksen, ja uskossa lupauksiin huutaa avuksi Kristusta kuten Daavid 

Psalmissa 130.Näin toisessa elämässä Kristuksen Kirkkoon kohdistama rak-
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kaus on kokonaan siinä, että hän tekee meidän ylösnousseet silmämme, vielä-

pä meidät kokonaan, samanlaisiksi kirkkautensa silmien, vieläpä kirkastuneen 

ruumiinsa kanssa. Näin todistaa Paavali. Samoin ylösnousseen Kirkon rak-

kauden voima Kristusta, Pelastajaa, kohtaan on kokonaan siinä, että se katsoo 

ikuisesti Kristusta kuten korkeinta hyvää, ja hänen jumalallisen silmänsä pu-

pillissa näkee oman kuvansa loistavan mitä rakastettavimmalla tavalla 

1.Joh.3: Tulemme näkemään hänet sellaisena kuin hän on. 
Mutta mitä Kristus tahtoo näillä sanoilla עינו בבבת נגע  (se koskee 

hänen silmäteräänsä) sanoa, on, että Kirkon kuin oman ruumiinsa kokema 

paha koskettaa yhtä lailla häntä itseään. Sillä kukaan ihminen ei helposti salli 

koskettavan silmänsä pupilliin, varsinkaan vihamiehen toimesta, vaan kosket-

tamista yrittävän hän karkottaa kaikin voimin. Kuinka paljon enemmän Kris-

tus ei ainoastaan kärsi siitä, että Kirkkoa Evankeliumin tähden lyödään, sa-

moin kuin kärsiessään siitä, kun terävät orjantappurat kruunasivat hänen ju-

malallisen päänsä ja kylki lävistettiin tikarilla, vaan hän näin myös miettii 

kristittyjen vihollisia kohtaan yhtä suurta kostoa kuin miten kovaa hän uhkasi 

kiduttajiaan sanoen: Menkää kirotut ikuiseen tuleen. 

Edellä sanotun perusteella hän siis kuvaa tulemisensa pääsyyksi ja tehtä-

väkseen seuraavaa: Hän ei ainoastaan opeta, kärsi, pelasta ja näin tee selväk-

si, että hän rakastaa Kirkkoa kuin silmänsä pupillia, ja on antava Kirkolle 

kaiken lupaamansa hyvän, vaan hän myös on kostava Kirkon vainoajille 

kaikkien Raamatun uhkausten mukaisesti.
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Luther selittää jaetta: ”Ei mikään ole yhtä herkkä kuin silmän pupilli. Siksi Herra sanoo, 

että hän, joka koskee kristittyihin, koskee hänen silmänsä pupilliin.” Kähkönen vetää yhtä-

läisyysmerkit Jumalan silmäterän ja etnisten juutalaisten välille (s.70), eikä uskovia silmä-

teriksi mainitse. Absoluuttinen etnisyyteen liittyvä pysyvä Jumalan suosio ilman muuta 

ehtoa ja lisämäärettä kuin juutalaisuus on kuitenkin ongelmallinen ajatus. On kyllä totta, 

että ennen inkarnaatiota ja lunastustyötä Jumalan kansa rakentui juutalaisuudelle, ja siksi 

myös epäuskoinen osa sai ulkoisen yhteenkuuluvuuden takia osansa [maallisista] lupauk-

sista. Teokraattinen järjestys seremonialakeineen sitoi kollektiivin muista kansoista erottu-

vaksi valituksi kansaksi, jota myös muista poiketen erityisessä pelastushistoriallisessa 

linjassa johdatettiin tulevan Kristuksen tähden. Jos tämä valittu kansa Jumalan voimalla, 

johdatuksella ja hänen voitti taistelun vihollisistaan (jotta Messiasta kantava siemen ei 

katoaisi maan päältä), sen hedelmistä saivat hyötyä kaikki kansaan ulkoisesti kuuluneet. 

Silti Elian aikana Jumala oli jättänyt itselleen seitsemäntuhatta yksilövalittua, jotka varsi-

naisessa mielessä muodostivat valitun kansan (Room.11:4). Teologinen jako varsinaisen ja 

vähemmän varsinaisen kansan välillä oli jo tuolloin latenttia todellisuutta. Yksilövalinta 

pelastuvan ja valitun kollektiivin pohjana pilkahtaa näin jo Vanhassa liitossa kirkastuak-

seen sitten Uudessa varsinkin apostoli Paavalin kautta. Maria, apostolit, Simeon, Hanna 

ynnä muut olivat eri tavalla silmäteriä kuin Hannas, Kaifas, Juudas ja muut heikäläiset. 

Sosiologisessa mielessä kaikki olivat samaa valittua kansaa, koska heillä teokratian sisällä 

oli sen jäseninä oikeus osallistua kulttiin, mutta se on hieman eri asia kuin puhua valinnas-

ta siinä varsinaisessa mielessä, jossa sillä ihmiselle vasta on todellista merkitystä, nimittäin 

kun mukaan kuuluu todellinen Jumalan lapseus ja myös autuas lopputulos. Mitä hyötyä 

lopulta on kuulumisesta valittuun kansaan, jos itse joutuu helvettiin?  
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4. kappale. Pakanakansojen hengellinen alistaminen, jonka Kristus esittää 

seuraavissa sanoissa: 

לעבדיהם שלל והיו עליהם ידי את מניף הנני כי  
2:9 Sillä katso, minä heilutan kättäni heitä vastaan, ja he joutuvat orjiensa 

saaliiksi 

5. kappale. Palveluvirka. Samoin Jumala puhui Profeettojen käden eli pal-

veluviran kautta. מניף (heilutan) on käden heiluttamista, pitkin ilmaa liikut-

tamista, niin kuin leeviläiset papit liikuttivat uhreja neljään suuntaan alttarin 

edessä. Tämä näyttää viittaavan leeviläiseen pappeuteen. 

Selvää on, että kättä heiluttamaan lähettäminen ei merkitse mitään muuta 

kuin Evankeliumin julistamista Apostolien kautta. Se on kuin väline, jolla 

vuodatetaan Henki, joka alistaa koko ihmisen Kristukselle. Näillä sanoilla: 

Minä heilutan kättäni heitä vastaan hän ei ainoastaan kuvaa ja julista tehtä-

vän tai kutsun eli sanan palveluviran laatua, vaan myös riisuu juutalaisilta 

tilaisuuden tullen ajatuksen Kristuksen ruumiillisesta
35

 valtakunnasta. Luva-

tessaan nimittäin johtavansa kaikki pakanakansat juutalaisten joukosta kään-

tyneitten Apostolien omaisuudeksi, ei tuo alistaminen (josta tässä on puhe) 

voi tapahtua maallisessa mielessä. Sanoista orjiensa saaliiksi ajattelen, että se 

ei tarkoita muuta kuin että ne kansat, jotka olivat ryöstäneet juutalaisia ulkoi-

sesti ja pakottaneet valtaansa, Kristuksen tullessa Apostolien kautta Evanke-

liumilla koko maailmaan alistettaisiin Kristukselle Evankeliumin kautta. ja he 

tulisivat suhtautumaan juutalaisiin Apostoleihin siten, että he Kristuksen täh-

den antavat enemmän hyvää Apostoleille ja Kristuksen Kirkolle kuin mitä 

olivat ryöstäneet Jerusalemin valloituksessa vihasta Kristukseen. Luemme 

Apostolien teoista ja Paavalin kirjeistä pakanoiden kuuliaisuudesta ja ante-

liaisuudesta. Näin hän sanoilla ja he joutuvat orjiensa saaliiksi kuvaa ja julis-

taa sanan vaikutusta: Pakanakansat eivät tule kääntymään Kristuksen puoleen 

miekan voimalla, vaan Pyhän hengen kautta Evankeliumilla, niin että he 

                                                                                                                                 
Uskovat ja valitut juutalaisista ovat yhdessä se juutalaiskansa, jonka apostoli Paavalin 

sanoin ”Jumala on edeltä tuntenut” (Room.11:2). Sikäli kuin profeetta Sakarja siis viittaa 

silmäterinä juutalaisiin, hän tarkoittaa uskovia juutalaisia, ja lohdullinen sana Israelille on 

uskoville juutalaisille kohdistettua evankeliumia. Juutalaiselle ensin -säännön pohjalta 

saadaan nyt ajatella, että ”toisella vuorolla kyytiin päässeet” pakanat ovat nyt osa tuota 

kansaa – eihän juutalaiselle ensin tarkoita pelkästään, kuten on jo tullut todetuksi. Vanhan 

liiton lupaukset olivat ensin juutalaisten, mutta nyt kaikkien uskovien aarre. Tällaista kris-

tillistä ajatteluketjua ei pidä väärin määritellä ”korvausteologiaksi”. Parempi olisi puhua 

vaikka liittymisteologiasta: Uskovat pakanat liittyvät alkuperäiseen kansaan, uskoviin 

juutalaisiin, joita kirkossa koko ajan on, ja myös tulevat Jumalan silmäteräksi. Uskoakseni 

Pyhä Henki ei salli esim. sellaista asetelmaa, jossa juutalainen rabbi, joka sydämessään tai 

konkreettisesti herjaa kristittyjä, olisi Jumalan silmäterä, ja että hänen pilkkaamansa usko-

vat pakanat eivät olisi se Jumalan silmäterä, johon rabbi pilkallaan sohaisisi. 
35

Corporalis; nimittäin näkyvä ja ulkoinen, maallinen 
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omasta tahdostaan antautuvat Apostolien vallan alle, ja heistä ei ainoastaan 

tule yksi kirkko uskovien juutalaisten kanssa, vaan he myös tulevat tekemään 

paljon sellaista Kristuksen kunniaksi mitä Apostolit tulisivat määräämään. 

6. kappale. Merkki jumalallisesta lähettämisestä, jonka ilmaisevat seuraa-

vat sanat: 

 

שלחני צבאות יהוה כי וידעתם  
2:9 Ja te tulette tietämään, että Herra Sebaot on lähettänyt minut 

Henki ei tahdo koko paikassa sanoa mitään muuta kuin että edeltävien lu-

pausten täytyttyä Kristusta tehdään koko maailmassa tunnetuksi ja saarna-

taan, että hän on Jumalan tosi poika, maailman ainut pelastaja ja Siionin ku-

ningas, Ps.2. Huomaa, että henki siksi toistaa sanan on lähettänyt minut, jotta 

juutalaiset huomaisivat lähetetyn helpommin tosi Jumalaksi, eivätkä persoo-

nan alhaisuuden ja pääsiäiskaritsan muodon takia halveksisi tätä.
36

 Koska siis 

juutalaiset eivät voineet uskoa Kristuksen olevan kaikkivaltias Jumala, ja vie-

läpä nimittivät häntä herjaajaksi tämän tunnustaessa olevansa Jumalan poika, 

he vieläpä juuri siksi luovuttivat hänet pahalle tuomarille ristiinnaulittavaksi 

Evankelistojen todistusten mukaan. Paavali ei turhaan kutsu suureksi tätä 

jumalisuuden mysteeriä. Mikä on luonnolliselle ihmiselle vaikeammin uskot-

tavissa kuin että juutalaisten ristiinnaulitsema ja roistojen keskellä riippuva 

on Jumalan poika ja maailman ainoa Pelastaja, niin että jos joku kaikista kuo-

levaisista ei usko tuon ristiinnaulitun olevan ainoa syntien anteeksiantamus, 

vanhurskautensa Jumalan edessä ja ikuinen elämä, hän on joutuva ikuiseen 

tuhoon kaikkien epäuskoisten kanssa? Vaikka siis uskottomat juutalaiset yrit-

tivät Kristuksen ristin kautta estää Jumalan aikeen, ja myös pakanakansat 

alussa vastustivat Apostoleja, kuten Apostolien teoissa on luettavissa, kuiten-

kin murtautui läpi (kuten sanoo Miika) lävitse murtautuja, ja niin häntä nyt 

minun jatkuvasta mielihalustani julistetaan kaikkien kansojen keskellä, kuten 

Paavali ihmetellen tunnustaa tämän Profetian täyttyneeksi 1.Tim..3 sanoen: 

Suuri on jumalisuuden salaisuus. Jumala on ilmestynyt lihassa, tehty van-

hurskaaksi hengessä, tullut enkelten nähtäväksi ja julistettu pakanoille. Hä-

neen on maailmassa pantu toivo. Summa: Hän ei ainoastaan halua julistaa, 

että Kristus, vanhurskauden aurinko, on loistava ylösnousemuksensa päivästä 

tuomion päivään niin kirkkaasti koko maailmassa Evankeliumin kautta, kuin 

miten hän on loistanut tähän mennessä ja tänään loistaa meille, vaan hän 

myös hiljaisesti uhkaa ikuisella pimeydellä kuoleman liekissä kaikkia juuta-

laisia ja pakanoita, jotka yrittävät pimentää tämän auringon (mutta kuka sen 

voi tuhota?) 
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Salomo Glassius: Lähettävä ja lähetetty ovat molemmat Jehova. Vertailukohtana Jes. 

48:16: Jehova on Jehovan lähettämä. 
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Kuka vielä ei näistä kaikista olisi voinut oppia, että Kristus siksi lähetetään 

myös pakanoiden luo, jotka ryöstivät juutalaisia, jotta juutalaiset oppisivat, 

ettei hänen valtakuntansa ole oleva ulkoinen. Onhan aivan vastakkaista se, 

mikä tapahtuu maailman valtakunnassa kuin mitä Kristus tekee omassaan: 

Kristus hylätään ystävien ja alamaisten toimesta, ja hänen omansa eivät ota 

häntä vastaan, eikä hänellä ole muita ystäviä ja alamaisia paitsi ne, jotka hän 

tekee vihollisista ystävikseen. kuten todistaa Psalmi 45. 

KOLMAS kohta vahvistaa voimakkaalla kehotuksella lupauksen Kristuk-

sen lähettämisestä, ja sillä innostaa ja sytyttää Siionia eli pelokkaita juutala i-

sia rakentamistyöhön, koska siinä Kristuksen kautta tehtävät asia tulevat ole-

maan sellaisia ja niin suuria, että niiden vuoksi he syystä eivät saa olla laisko-

ja kuten jumalattomat, vaan valmiit rakentamista varten kuten hurskaat. 

ציון בת ושמחי רני  
2:10 Riemuitse ja iloitse, tytär Siion! 

Kehotuksen toistolla on suuri paino kolmesta tärkeästä syystä: 

בא הנני כי  
2:10 Sillä minä tulen 

Esittämällä ensimmäisen syyn hän tahtoo sanoa: Koska olen tuleva tai-

vaasta Jerusalemin kaupunkiin, pitää korjaamisen ja rakentamisen syystä to-

teutua, vieläpä nopeasti ja täydellisesti. Tästä selviää, että Jumala tulee tänne 

ja on täällä, Jumalan sana tulee lihaksi lunastamaan ihmissuvun, minkä Saka-

rias Luuk.1 kerskaa toteutuneen. 

יהוה נאם בתוכך ושכנתי  
2:10 ja asun sinun keskelläsi, sanoo Herra 

Toisessa hän opettaa, että Jumala asuu meidän keskellämme: Jumalan poi-

ka toimii uskovissa Pyhän hengen kautta, joka tekee sydämen varmaksi Ju-

malan armosta. Tähän kuuluu 3.Moos.26: Olen asuva heidän keskellään, ja 

Joh 14: Tulemme asumaan heidän luonaan. Nämä Kristuksen lausumat vah-

vistavat Kristuksen jumaluuden ja hänen hengellisen valtakuntansa. Summa: 

Olkaa rohkealla ja alttiilla mielellä rakentamiseen, sillä olen tuleva taivaista 

Jerusalemiin ja tekevä uskovista asumukseni niin, ettei enää ole juutalaista 

ulkoista hallintoa, nimittäin ohimenevää ja kuolevaista, vaan hengellinen ja 

ikuinen Kristuksen valtakunnan lupausten mukaan.
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Paavali Burgoslainen jakeisiin 10 ja 11: ”Messiaan aikana et voi havaita, että pakanuu-

desta kääntyneet olisivat israelilaisten orjia tai alamaisia, vaan pikemminkin molemmista 

kansoista, nimittäin israelilaisista ja pakanoista, pitää tulla yksi ja sama kansa.  Siksi 

Sak.2:10 sanoo: ´Riemuitse ja iloitse, tytär Siion, sillä minä tulen ja asun sinun keskelläsi, 

sanoo Herra´. Tämän ymmärretään tarkoittavan Messiaan aikaa, jolloin Jumala tuli asu-
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לעם לי והיו ההוא ביום יהוה אל רבים גוים ונלנו  
2:11 Sinä päivänä

38
 liittyy paljon pakanakansoja Herraan, ja he tulevat hänen 

kansaksensa 

Kolmannesta syystä hän opettaa tulevansa myös siinä tarkoituksessa, että 

tekisi juutalaisista ja pakanoista yhden Kirkon. Sen Kristus todella lupasi 

(Joh.19) täyttävänsä sanoessaan, että hän tuo muita lampaita, jotka eivät ole 

tästä lammastarhasta. Tarkkaa kolminaisuuden salaisuutta, joka kokoaa yhden 

kirkon. Isästä sanotaan Herra Sebaot on lähettänyt minut. Poika sanoo he 

tulevat minun kansakseni. Pyhä henki sanoo: pakanakansoja liittyy Herraan. 

Esimerkki siitä, mitä Joh.16 sanoo: Pyhä henki ei puhu omastaan, vaan mitä 

hän kuulee, sen hän puhuu. Edellä sanotun perusteella siis hän ei ainoastaan 

opeta, että hänen tulemisensa varsinainen syy on, että hän tekee juutalaisista 

ja pakanoista yhden Kirkon, etteivät juutalaiset uneksisi Kristuksen valtakun-

nan tulevan maallisena ja kaikkien pakanakansojen pitäisi tulla alistetuiksi 

juutalaisuuden alle, vaan hän myös lupaa, että hän tulemuksessaan on tuhoava 

Mooseksen pakotetun ja ulkoisen lakikultin ja että asetetaan Evankeliumin 

julistamisen vapaa kultti Pyhän hengen kautta koko maailmassa. Tämän en-

nustaa myös Dan.9. 

אליך שלחני צבאות יהוה כי וידעת בתוכך ושכנתי  
2:11 ja minä asun sinun keskelläsi, ja sinä tulet tietämään, että Herra Sebaot 

on lähettänyt minut sinun tykösi. 

Henki ei ainoastaan osoita Apostolien kautta tapahtuneen pakanakansojen 

kutsun pohjalta tulevan tunnetuksi, että erityisesti juutalaisia varten lähetetty 

Kristus on tosi Jumala, Raamatussa luvattu Jumalan poika ja maailman Va-

pahtaja, vaan myös siksi sanoo εμφατικω̃ς (painokkaasti): silloin tulette tie-

tämään, koska juutalaisten ja pakanakansojen sovittamattoman vihollisuuden 

vuoksi oli erityisesti ylpeitten juutalaisten mielestä melkein uskomatonta, että 

                                                                                                                                 
maan meidän keskellemme, ja seuraa: ´Ja sinä päivänä liittyy paljon pakanakansoja Her-

raan´, nimittäin pakanakansojen kääntyessä uskoon kääntymyksen kautta, ´ja he tulevat 

minun kansakseni´. Tästä ilmenee, että heidän välillään ei ole kansojen erotusta, nimittäin 

juutalaisten ja kreikkalaisten, tai toisen kansan, vaan on vain yksi kansa, kuten Jumala on 

yksi”. Kommentti oli Paavalin vastaus Saulille, joka juutalaisena oli ensin tahtonut kom-

mentillaan kaventaa ennustettua pakanoiden asemaa Jumalan yhteydessä juutalaisten ala-

maiskansaksi. 
38

Tarnovius: ”´Sinä päivänä´ eli profeetalliseen tyyliin sanottuna ´Uuden liiton aikana´”. 

Viittaus ei ole mihinkään tuhatvuotiseen valtakuntaan, jolloin tapahtuisi erityinen uusi 

pakanoiden liittyminen Herraan. Luther: ”Tämä on samaa kuin edempänä sanottu, missä 

hän puhui siitä, miten Jerusalem on laajennettava ulottumaan kautta maanpiirin. Sanan ja 

uskon kautta pakanakansat on käännytettävä uskomaan Kristukseen ja liittymään tämän 

Jerusalemin asukkaiksi. Tämä on merkittävä kohta pakanoiden kääntymisestä evanke-

liumin puoleen.”  
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Kristus tulisi tekemään keskenään hyvin vihamielisistä kansoista, juutalaisista 

ja pakanoista, yhden Jumalan kansan. Onkin todella suuri ihme tehdä hyvin 

erilaisista kansoista yksi aivan yhdenmukainen kansa, mikä näkyy siinä, mi-

ten tämän profetian täyttyessä Apostolit eivät alussa voineet uskoa, että Ju-

mala on myös pakanakansojen Jumala, ja niin Jumalan piti vakuuttaa taivaal-

lisesti Pietaria merkillä, Apt.t.10 ja Apt.t. 15. Tämän takia pidettiin se kuului-

sa Apostolien kokous, jossa päätettiin, että Jumala on myös pakanakansojen 

Jumala. 

 עוד ובחר הקדש אדמת על חלקו יהודה את יהוה ונחל
 בירושלם

2:12 Ja Herra ottaa Juudan perintöosaksensa pyhässä maassa ja valitsee 

vielä Jerusalemin. 

Hän lisää profetiaan Kristuksen valtakunnasta opetuksen, että vasta silloin 

juutalaiset ja Jerusalemin asukkaat tulevat uskomaan Evankeliumiin ja tule-

van tärkeimmäksi Kristuksen valtakunnan osaksi, ei kuten siihen mennessä, 

vasta lupauksen varassa ollen, vaan itse asiassa, kun lupaukset tulevat täytty-

mään Kristuksen tullessa.
39

 merkitsee oman osan (ja [Herra] ottaa) ונחל 

omistukseen ottamista: Kääntynyt juutalaisten jäännös tulee Kristuksen kans-

saperilliseksi. Pyhä maa on sama pakanoiden kutsumisen tähden juutalaisista 

alkanut Kristuksen Kirkko, jota Psalmi 2 kutsuu pyhäksi Siionin vuoreksi.
40
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Juuda on Sakarjalla messiaanista aikaa kuvatessaan uskova pakanakirkko, Jerusalem taas 

uskova juutalaiskirkko, ja tämä distinktio hallitsee erityisesti Sak.10:3 alkaen. Juuda ja 

Israel (Efraim) omina valtakuntina kuuluivat skismaattisen vaiheeseen, eikä Israelia luvattu 

palautettavaksi, vaan kaikkien juutalaisten piti palata Juudan vallan alle, jossa he muodos-

tavat Sakarjan kirjan messiaanisen Jerusalemin. Ottaminen ja valitseminen merkitsevät 

ottamista ja valitsemista uudessa tilanteessa, täyttymykseen siirryttäessä, Kristuksen en-

simmäisessä tulossa maailmaan, josta alkaen Uuden liiton kirkko alkoi Jerusalemista käsin 

syntyä. Tällöin juutalaiset valittiin täydemmällä tavalla kuin ennen, sillä aiempi valittuna 

olo oli tähdännyt juuri tähän hetkeen, Messiaan vastaanottamiseen. Nyt oli valinnan paikka 

suhteessa Kristukseen. Liitto oli uusi ja Jeremian ennustama (31:31-34. Vrt. Hepr. 8:13). 

Uskovien luku juutalaiskansassa jäi kuitenkin vähäiseksi, mutta silti liitto toteutui. Monia 

tuhansia juutalaisia siirtyi jo pian uuteen liittoon Messiaan yhteydessä. Väylä on yhä avoin 

etnisen juutalaisen käydä sisään, ja luku täyttyy aikanaan, ja se hetki on Paavalin mainit-

sema koko Israelin pelastus (Room.11:26). Luther Juudasta: ”Se ei voi merkitä Juudan 

maata, jossa asui paljon jumalattomia, vaan hän puhuu tosi kirkosta, joka pyhittyy Kris-

tuksen hengen kautta, sillä joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia”. Jerusalem 

tässä jakeessa lienee samastettavissa Ilmestyskirjan 20:9 rakastettuun kaupunkiin, joka on 

koko maailman uskovien hengellinen kaupunki Uudessa liitossa. Historian lopussa luopu-

muksen aikana sitä kohtaa vaino, Googin ja Maagogin hyökkäys, joka näkyy jo nyt. Klas-

sista uskoa vastaan hyökätään voimallisesti. Moni kaatuu sodassa, kun usko sammuu. 
40

Kristillinen sionismi/kiliasmi pyrkii selittämään tällaiset viittaukset paikoista konkreetti-

siksi, kuten Kähkönen s.74, joka myös ajattelee puhuttavan vaiheesta Kristuksen toisen 

tulemisen jälkeen. Kiliastisessa maailmassa vallitsee ”toisen tulemuksen” (Kristuksen 

tulemusten määrästä Kähkösellä ks. alaviite 83) jälkeen jonkinlainen välitila, joka ei ole 
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Ja valitsee: Kuten Kristus Psalmin 2 mukaan siinä Isän tarkoituksessa asete-

taan Siionin kuninkaaksi, että hänestä tulisi myös pakanakansojen Herra, sa-

moin Kristus lupaa tulevansa valitsemaan juutalaiset ja kääntävän heidät 

Evankeliumilla, jotta heidän kääntymisensä kautta myös kaikki pakanakansat 

kääntyisivät, kun nimittäin heidän äänensä on kaikunut kaikkeen maahan. 

Sana vielä opettaa, että uskovat ovat Pyhän hengen kautta Kristuksen kanssa-

perillisiä, kun ennen lausutut lupaukset kansojen kutsumisen vuoksi Kristuk-

sen tulemisen kautta ovat täyttyneet. Kaikki tämän profetian sanat tähtäävät 

sen opettamiseen, että Jumala tulee uudestaan valitsemaan Jerusalemin kansa-

laiset, jotta heidän kauttaan hän kutsuisi myös pakanakansat ja tekisi juutalai-

sista ja pakanoista yhden Kirkon. 

Edellä lausutuilla sanoilla hän siis tahtoo opettaa, että kun Profetiat juuta-

laisten ja pakanoiden yhteen kokoontumisesta täyttyvät Kristuksen kautta, ja 

hän asuu heidän keskellään, silloin itse asian puolesta juutalaisten ja Jerusa-

lemin kansalaisten joukosta kääntyneet tulevat Kristuksen osaksi ja perillisik-

si siinä, että sen perillisyyden kautta hän käännyttää koko maailman ja tekee 

juutalaisista ja pakanoista yhden Katolisen kirkon. 

קדשו ממעון נעור כי יהוה מפני בשר כל חס  
2:13 Vaiti Herran edessä, kaikki liha! Sillä hän on noussut pyhästä 

asuinsijastansa. 

Profetian Kristuksen valtakunnasta hän päättää tunnepohjaisella kehotuk-

sella, ja kehotuksen peruste on sangen painokas: Hän ei ainoastaan kehota 

kaikkia epäjumalanpalvojia ja Vääriä profeettoja havahtumaan ja kuulemaan 

ainoastaan Evankeliumin opettajaa Kristusta, vaan hän myös julistaa, että 

Kristuksen Evankeliumin kaikuessa kaikki väärä oppi tulee tuhotuksi. יהוה 
(Jahve) on Kristus. Pyhästä asuinsijastansa ei tarkoita yksinkertaisesti paik-

kaa, jossa hän asuu (täyttäähän hän kaiken, kuten todistavat Jeremia ja Paava-

li), vaan sitä missä hän ilmaisee itsensä palvelusviran kautta ja julistaa läsnä-

oloaan pelastaakseen uskovat sanalla. Näin hän selittää itseään 2.Moos.20 

sanoen: Missä muistan nimeäni, siellä tulen luoksesi ja siunaan sinua. 

Matt.18: Missä kaksi tai kolme ovat kokoontuneet minun nimessäni, siellä 

olen heidän keskellään. On noussut: Kristuksen Pyhä henki puhuu Jumalan 

sanaa pyhittääkseen uskovat. Tästä tulee: Te olette jo puhtaat sen sanan vuok-

si, jonka kuulette. Vaiti Herran edessä, kaikki liha koskee kaikkia epäjuma-

lanpalvelijoita ja Vääriä profeettoja. Kristuksen evankeliumin soidessa heidän 

pitää vaieta ja olla puhumatta, vieläpä olkoot tekemättä mitään muuta Kris-

tuksen valtakunnassa kuin että ainoastaan kuulevat Kristusta ja tottelevat hä-

                                                                                                                                 
taistelevan kirkon aika, mutta ei taivaskaan. Enemmän uskon analogian mukaista on pitää 

täyttymykseen viittaavia profetioita hengellisenä puheena, jolloin paikannimetkin sisältä-

vät täyttymyksen ajan merkitystä, joka on enemmän kuin maanpäällinen todellisuus. Lut-

her luonnehtii toista lukua allegoriapuheeksi hengellisestä Israelista, Israel spiritualis.  
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nen sanaansa. Summa: Niin kuin hän ensimmäisessä käskyssä kieltää kaiken 

epäjumalanpalvonnan, samoin toisessa käskyssä väärän opin. Kolmannessa 

käskyssä hän tahtoo meidän viettävän sapattia, eli että vain Jumala toimii 

meissä, ja me teemme kaiken hänen sanansa mukaan. Tätä vaatii sana vaiti. 

Kuten hän siis sanoilla vaiti Herran edessä, kaikki liha kehottaa kaikkia 

epäjumalanpalvojia ja Vääriä profeettoja koko maailmassa lakkaamaan rik-

komasta kahta ensimmäistä käskyä ja viettämään Herralle sapattia sanaa kuu-

lemalla ja sen mukaan elämällä, samoin hän sanoilla sillä hän on noussut 

pyhästä asuinsijastansa lisää kehotuksen perustelun sanoen: Havahtukaa 

kaikki maailman epäjumalanpalvojat ja Väärät profeetat ja lakatkaa rikko-

masta ensimmäisiä käskyjä, viettäkää sapattia Herralle ja uskokaa Kristuksen 

Evankeliumiin, koska Jumala tahtoo Kristuksessa täällä ja muualla tuhota lain 

ja Evankeliumin uhkausten mukaan epäjumalanpalvelijat ja Väärät profeetat, 

jotka eivät havahdu ja ovat uskottomat. Lyhyesti: Tuona päivänä epäjumalat 

murskataan täysin, kuten sanoo Jesaja. 

Sen jälkeen siis kun palanneita juutalaisia oli innostettu kahdessa ensim-

mäisessä luvussa rakentamaan Jerusalemin kaupunkia ja temppeliä, niin että 

he saattoivat sanoa: ´Me hyvin mielellämme rakennamme Jerusalemin kau-

pungin ja temppelin, kunhan vain johtajamme Joosua ja Serubbaabel käskevät 

ja auttavat´, niin seuraavissa kahdessa luvussa Pyhä henki kehottaa ja innos-

taa kahta juutalaisten päämiestä Joosuaa ja Serubbaabelia jumalallisilla lupa-

uksilla rakentamaan kaupunkia ja temppeliä Kristukselle, joka oli tuleva. 
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3. LUKU 

Ja hän näytti minulle ylimmäisen papin Joosuan seisomassa Herran enkelin 

edessä ja saatanan seisomassa hänen oikealla puolellaan, häntä syyttämässä. 

2. Ja Herra sanoi saatanalle: ”Herra nuhdelkoon sinua, saatana. Nuhdelkoon 

sinua Herra, joka on valinnut Jerusalemin. Eikö tämä ole kekäle, joka on tu-

lesta temmattu?” 3. Ja Joosua oli puettu saastaisiin vaatteisiin, ja hän seisoi 

enkelin edessä. 4. Niin tämä lausui ja sanoi näin niille, jotka seisoivat hänen 

edessänsä: ”Riisukaa pois saastaiset vaatteet hänen yltänsä”. Ja hän sanoi 

hänelle: ”Katso, minä olen ottanut sinulta pois pahat tekosi, ja minä puetan 

sinut juhlavaatteisiin”. 5. Minä sanoin: ”Pantakoon puhdas käärelakki hänen 

päähänsä”. Niin he panivat puhtaan käärelakin hänen päähänsä ja pukivat 

hänet vaatteisiin. Ja Herran enkeli seisoi siinä. 6. Ja Herran enkeli todisti Joo-

sualle sanoen: 7. ”Näin sanoo Herra Sebaot: Jos sinä vaellat minun teilläni ja 

hoidat minun säätämäni tehtävät, saat sinä myös tuomita minun huonettani ja 

vartioida minun esikartanoitani, ja minä annan sinulle pääsyn näiden jouk-

koon, jotka tässä seisovat. 8. Kuule, Joosua, ylimmäinen pappi, sinä ja sinun 

ystäväsi, jotka edessäsi istuvat. Sillä ennusmerkin miehiä he ovat; sillä katso, 

minä annan tulla palvelijani, Vesan. 9. Sillä katso: kivi, jonka minä olen 

asettanut Joosuan eteen – siihen yhteen kiveen päin on seitsemän silmää! 

Katso, minä kaiverran kaiverrukset siihen, sanoo Herra Sebaot, ja otan 

pois tämän maan pahat teot yhtenä päivänä. 10. Sinä päivänä te kutsutte, 

kukin ystävänsä, viinipuun ja viikunapuun alle.” 
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Tämän evankelisen saarnan tilanne oli seuraava: Saatana teki kahdella ta-

paa Joosuaa murheelliseksi. Ensin synneistä syyttämällä, niin Joosuan kuin 

kansan. Sitten papillisen aseman alhaisuudella ja halveksunnalla, kun se ei 

lainkaan vastannut Jumalan määräämää. Tämän kiusauksen ajatteleminen sai 

Joosuan niin surulliseksi, että hän oli täysin väsynyt kaupungin ja temppelin 

rakentamiseen. Siksi Sakarjan mieli pyrkii kahdella tapaa hävittämään tällä 

puheella kaikki surumielisyyden ja hämmennyksen syyt: Ensiksi moittimalla 

saatanaa kahdella tapaa, sitten Joosuaa neljällä tavalla lohduttaen. Jaka-

kaamme luku kolmeksi kohdaksi. 

ENSIMMÄINEN kohta esittää tämän profetian tilanteen sanoilla  ja hän 

näytti minulle Joosuan eli Joosuan kiusaamisen, jolla kuvataan Kristuksen ja 

Antikristuksen valtakuntien erilaisuus. 

יהוה מלאך לפני עמד הגדול הכהן  
3:1 ylimmäisen papin seisomassa Herran enkelin edessä 

Tämä kuvaa Joosuan persoonan papillista tehtävää. Herran enkeli on tässä 

sama kuin luvussa 2 hän sanoi: on lähettänyt minut, ja Joh 5: Isä on lähettä-

nyt minut, eli Jeesus Kristus. Siksi Malakia 3 kutsuu häntä liiton enkeliksi, 

koska hän oli tuleva maailmaan täyttämään ja julistamaan kaikki Jumalan 

lupaukset. 

Ylimmäinen pappi on Herran enkelin palvelija, joka on kutsuttu Moosek-

sen leeviläisen lain mukaan ei ainoastaan julistamaan tulossa olevaa Kristus-

ta, kuten Mooses sanoo: Jumala on herättävä sinulle Profeetan, vaan myös 

uhraamaan ja opettamaan uhrien olevan Kristuksen kärsimyksen kuvia, kuten 

karitsa 2.Moos.12. Edelleen ylimmäinen pappi on Kristuksen kuva puhumat-

takaan siitä, että hän on palvelija, kuten todistaa Heprealaiskirje. Mutta me 

puhumme tässä vain papillisesta tehtävästä, joka toteutuu sanassa seistä. 

Seisominen nimittäin Herran enkelin edessä merkitsee toimimista papin 

tehtävässä. Tähän liittyy Psalmi 134: Ylistäkää Herraa, jotka seisotte Herran 

temppelissä. Kielikuva on otettu sotamiehistä, jotka taistelevat seisten vihol-

lista vastaan. Myös Nehemian 4 mukaan Jerusalemia rakentavat seisoivat 

aseistettuina ja rakensivat. Niin Profeettojen ja Kristuksen pappien on aina 

pakko seistä sodassa niitä vastaan, jotka vastustavat sanaa. Kuten Habakuk 

sanoo: Seison vartiopaikallani kuullakseni, mitä minua vastaan sanotaan. Hän 

siis tahtoo edellä mainituilla sanoilla ei ainoastaan opettaa, että Joosuan per-

soona ja pappeus olivat Jumalalle mieleen, ja että Joosua oli oikein ryhtynyt 

virkaansa, vaan hän haluaa myös osoittaa, että niiden pappien, jotka seisovat 

Herran enkelin edessä, pitää valvoa ja olla valmiina aina opettamaan hurskai-

ta ja kumoamaan vastaan sanojia, kuten Paavali opettaa kirjeissään Tiituksel-

le ja Timoteukselle. 
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לשטנו ימינו על עמד השטן  
3:1 saatanan seisomassa hänen oikealla puolellaan, häntä syyttämässä 

Hän kuvaa Antikristuksen valtakunnan tai perkeleen valheprofeetallisen 

viran. שטן (saatana) on sama kuin 2.Tess..2 αντικείμενος (vastustaja). Sa-

nasta שטן, joka merkitsee vihamielisenä olemista
41

, häntä nimitetään 

 saatanaksi, koska (saatana [määräisellä artikkelilla varustettuna]) ,השטן

hän on murhanhimoisesti riidassa Kristuksen kanssa, ja aina minne Kristus 

kylvää hyvää siementä, hän liittää joukkoon rikkaruohoja. Tässä Profeetta 

taitavasti soveltaa sanaa seisomassa niin Joosuaan kuin myös Saatanaan, näin 

osoittaen, että niin uskollisesti kuin Joosua ryhtyy virkaansa, yhtä vihamiel i-

sesti Saatana vastustaa häntä kiroavin sanoin. Luukkaan toisessa luvussa 

Kristusta siksi kutsutaan merkiksi, jota vastaan sanotaan, koska Saatana ei 

milloinkaan vaikene Kristuksen puhuessa, ja aina vihaten suita, jotka julista-

vat Kristusta, hän ajattelee αισχρὸν ει̃ναι σιωπα̃ν χριστου̃ λαλου̃ντος (olevan 

häpeällistä vaieta Kristuksen puhuessa). Miksi hän sanoo Saatanan seisovan  

hänen oikealla puolellaan? Vaikka paholaisen seisominen oikealla puolella 

merkitsisi, että paholainen kiroavin sanoin vastustaa sanan palveluvirkaa (jo-

ka yksin on oikea puoli maailmassa), ja lopulta painaisi sen alas, kuten sanoo 

Psalmi 109, jossa paholainen seisoi Juudan oikealla puolella, niin koska Sa-

karja ei kuitenkaan ilman lisämääreitä sano: oikealla puolella, vaan hän lisää: 

syyttämässä, me sanomme, että Profeetta haluaa sanoa paholaisen yrittäneen 

kiroavin sanoin pelotella ja lannistaa Joosuan persoonaa ja hänen palvelu-

työnsä, jotta tämä heittäisi pois kaiken huolenpidon kaupungin ja temppelin 

rakentamisesta ja joutuisi epätoivoon. Mutta siihen hän ei kyennyt, kuten hän 

ei myöskään Semajan ja muiden petollisten sanojen kautta kyennyt pelotte-

lemaan Nehemiaa päätöksestä rakentaa. Edelleen syyttämällä synnistä ja pap-

peutta halveksien paholainen vastusti valheellisin sanoin Joosuaa, eli hän yrit-

ti saattaa Joosuaa epätoivoiseksi ja kokonaan lakkaamaan työstä. Tämä käy 

ilmi edellä sanotuista Jumalan sanoista: Olen antanut syntisi anteeksi ja pu-

kenut sinut uusiin vaatteisiin. Näin hän sanotuilla sanoilla ei ainoastaan tahdo 

opettaa, että paholainen turhaan on yrittänyt pelottaa Joosuaa rakentamasta, 

vaan hän myös samalla kuvaa Antikristuksen valtakuntaa sillä tavalla. että 

opettaisi, että siellä, missä Kristus Evankelistojensa kautta rakentaa temppe-

liä, myös paholainen Väärien profeettojensa kautta rakentaa pyhäkköään, 

vieläpä haluaa istua Jumalan temppelissä Kristuksen yläpuolella, mistä todis-

taa 2.Tess.2. 

Näin siis Pyhä henki paljastaa Sakarjalle tämän saatanan aikeen (hänhän 

sanoo:: ja hän näytti minulle), jotta hän ryhtyisi saarnaamaan Joosuaa parjaa-

via sanoja vastaan, ja lohduttaa Joosuaa ja omiaan ihmeellisesti ja sytyttää 

innon rakentamiseen. 
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Merkitsee myös syyttäjää. 
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השטן על יהוה ויאמר  
3:2 Ja Herra sanoi saatanalle 

Kuulkaamme lakisaarna Saatanaa vastaan, ja evankelinen saarna Jerusale-

min ja Joosuan puolesta, joista saamme oppia, miksi nimi יהוה (Jahve) tois-

tetaan kolme kertaa, ja mitä merkitsee se, että Herra nuhtelee Saatanaa, ja 

miksi Jerusalemin ja Joosuan tähden saatanaa nuhdellaan. Kolminaisen ja 

yhden Jumalan יהוה kolminkertaisella toistolla epäilemättä osoitetaan Py-

hän kolminaisuuden mysteeri, kuten Johanneksen evankeliumissa Kristus 

sanoo, että Pyhä henki on Isän sanasta, josta hän opettaa, että hän tulee otta-

maan. Näin myös Psalmissa 45 Jumala Pyhä henki on Isästä Jumalasta Juma-

lan pojassa: Jumala, sinun Jumalasi, on voidellut sinut ilolla. Niin myös tässä 

paikassa Isä Jumala ikään kuin käskee poika jumalaa, jotta hän jumala Pyhän 

hengen kautta moittisi saatanaa. יגער (nuhdelkoon). Saatanan nuhteleminen 

ei ole ainoastaan uhkausten sanallista moittimista ja tuomitsemista (koskapa 

se kohdistuu kirouksiin joihin saatana 1.Moos.3 on omistautunut), vaan myös 

moittimalla sen tekemistä, että saatana omiensa kautta ei enää pystyisi vast-

edes Joosuaa vahingoittamaan. Lausutuilla sanoilla Sakarja siis Pyhän Kol-

minaisuuden hengellä ja nimellä ei ainoastaan moiti kaikkia Joosuaa vastus-

tavia paholaisen suita, vaan moittimalla saa aikaan, etteivät ne enää voi mi-

tään kiroamalla Joosuaa vastaan, koska jumalalliset uhkaukset ovat pelotta-

neet ne. Tämä lakisaarnasta saatanaa vastaan. Nyt moittimisen kaksitahoises-

ta syystä. 

בירושלם הבחר  
3:2 [Herra], joka on valinnut Jerusalemin 

Ensimmäiseksi nuhtelun ja puheen syyksi saatanaa vastaan hän esittää ja 

opettaa, että Jumala hyväksyy kaikki ne, jotka hyväksyvät ja auttavat Joosuan 

päätöstä kaupungin ja temppelin rakentamisesta. 

מאש מצל אוד זה אחלו  
3:2 Eikö tämä ole kekäle, joka on tulesta temmattu? 

Hän esittää toisen syyn nuhtelulle lisäämällä: Hän ei ainoastaan raskaasti 

nuhtele saatanaa, koska tämä ei halua poltetusta kaupungista kekälettäkään 

jätettävän jäljelle, vaan hän myös opettaa painokkaasti, että Joosua on Juma-

lan suuresta armosta vapautettu Babylonin vankeudesta ja säilytetty jäljelle 

jääneeksi, jotta hän sitä enemmän pyrkisi rakentamaan kaupunkia, vaikka 

helvetin portit vielä enemmän yrittäisivät tätä estää. Kielikuva kekäle merkit-

se, että Jumala on jäljelle jääneistä juutalaisista tekevä Kristuksen Kirkon, 

kuten Jesaja sanoi: Ellei Herra olisi jättänyt meille siementä.
42

 Edelleen kuten 
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Glassius temmatusta kekäleestä: Jumalallinen vapautus pahasta. 



46 

 

näistä sanoista ja Herra sanoi saatanalle Sakarja julkisesti syyttää kaikkia 

saatanan ja sen omien suunnitelmia, sanomisia ja tekoja lain rikkomisina, ja 

tuomitsee ne lain uhkausten mukaan, samoin sanoilla joka on valinnut Jeru-

salemin eikö Sakarja painokkaalla kuvauksella tai mieluummin tunnepohjai-

sella kyselyllä tunnustaa kaikki Jerusalemin asukkaiden ja Joosuan aikeet, 

sanat ja teot Jerusalemin ja temppelin rakentamista puolesta tulevaa Kristusta 

varten, ja lupaa menestystä ja vahvistaa asian jumalallisilla lupauksilla. 

 

לבוש היה ויהושע
43

צאים בגדים   
3:3 Ja Joosua oli puettu saastaisiin vaatteisiin 

Tässä kuvataan Joosuan kiusaus ja lohdutus. בגדים merkitsee papillisia 

vaatteita, joiden piti olla niin puhtaat kuin miten 2.Moos.28 Aaronin vaatteet 

on kuvattu. צאים (saastaisiin) eli ei sellaisiin, jollaisiksi Jumalan sana ne 

määrää. Saastaiset vaatteet merkitsevät huonoa omaatuntoa, joka ei kykene 

Jumalan edessä iloitsemaan eikä olemaan varma siitä, että hänen tekonsa 

miellyttää Jumalaa. Tässä siis tarkoitetaan Joosuan omatunnon olleen niin 

perin hämmentynyt ja luulleen, että hänen palvelustyönsä ei miellytä Juma-

laa, koska babylonialaiset olivat saattaneet papillisen arvon maahan lyödyksi, 

niin ettei se enää tuskin milloinkaan voisi nostaa päätään. Mutta mitä ajattelee 

Sakarja hämmentyneestä Joosuasta: המלאך לפני ועמד  (ja hän seisoi 

enkelin edessä). Se merkitsee, että Joosuan pappeus oli Jumalalta ja miellytti 

Jumalaa. Nyt surua seuraa lohdutus. 

לאמר לפניו העמדים אל ויאמר ויען  
3:4 Niin tämä lausui ja sanoi näin niille, jotka seisoivat hänen edessänsä 

Jumalan saarnan summa Sakarjan kautta on: Jumala tahtoo, että kaikki 

lakkaisivat pitämästä Joosuan pappisvirkaa halpana, ja ryhtyisivät lopultakin 

auttamaan papillista arvoa, nimittäin siinä kun papillisia vaatteita oikein val-

mistetaan ja käytetään, ja kun kaupunkia ja temppeliä rakennetaan. Kun siis: 

מעליו הצאים הבגדים הסירו  
3:4 Riisukaa pois saastaiset vaatteet hänen yltänsä 

Jumala nimittäin haluaa, että Sakarja julistaisi syntien anteeksiannon pe-

lokkaalle Joosuan omalletunnolle, joka oli perin hämmentynyt Saatanan syyt-

täessä synnistä, ja tekisi hänet varmaksi Jumalan armosta. Tämä käy ilmi seu-

raavista Jumalan sanoista, joilla hän kuvaa Sakarjalle muodon saarnata syn-

tien anteeksianto. 
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 אתך והלבש עונך מעליך העברתי ראה אליו וימר
 מחלצות

3:4 Ja hän sanoi hänelle: ”Katso, minä olen ottanut sinulta pois pahat  tekosi, 

ja minä puetan sinut juhlavaatteisiin”. 

Kuten siis saastaiset vaatteet merkitsevät huonoa omaatuntoa, jonka saa 

aikaan saatana synneistä syyttämällä, joista Jumala, tahtoessaan Joosuan niis-

tä riisua, haluaa julistaa hänelle syntien anteeksiannon Kristuksen kautta; 

samoin juhlavaatteet merkitsevät hyvää omaatuntoa, jonka saa aikaan Evan-

keliumin julistus, jonka uskominen yksin voittaa paholaisen kiusauksen ja 

sovittaa Jumalan taivaissa. Katso, miten hän tähän lupaukseen liittää kuin 

tietyn merkin, sanoen: 

 הטהור הצניף וישימו רושו על טהור צניף ישימו ואמר
בגדימ וילבשוהו רושו על  

3:5 Minä sanoin: ”pantakoon puhdas käärelakki hänen päähänsä”. Niin he 

panivat puhtaan käärelakin hänen päähänsä ja pukivat hänet vaatteisiin 

Puhtaan tiaran asettamisella Joosuan päähän ja ja vaatteisiin pukemisella 

hän ei ainoastaan tahdo vahvistaa kuin ulkoisella merkillä lupausta syntien 

anteeksiannosta, vaan myös, että Joosua asetetaan kuin kuvaksi tulevasta yli-

papista, Kristuksesta. Niin hän sanoilla עמד יהוה ומלאך  (ja Herran 

enkeli seisoi siinä) vahvistaa uskoa kaikilla edellä lausutuilla sanoilla, kuin ne 

olisi jo tapahtunutta tekoa Jumalalta, joka oli tuleva lihaan, ja tahtoo lohdut-

taa Joosuaa julkisesti ja monin sanoin hengen sanalla ja merkillä., jotta tämä 

olisi rohkealla mielellä rakentamista varten, koska oli varmaa, että Jumala oli 

antanut anteeksi kaikki synnit, joilla saatana oli häntä murehduttanut, ja että 

Joosuan virka suuresti miellyttää Jumalaa. 

TOINEN kohta on lakisaarnaa, jossa enkeli saarnaa Joosualle pappeuden 

velvollisuudesta, ja lupaa kaksinkertaisen palkinnon, jos hän uskollisesti to i-

mittaa virkaa Jumalan sanan mukaan. 

לאמר ביהושע יהוה מלאך ויעד  
3:6 Ja Herran enkeli todisti Joosualle sanoen 

.merkitsee todistamista, so. saarnaamista ja lupaamista ויעד
44
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Luther selittää kuudetta jaetta: ”Kun saatana oli jo ajettu pois, synnit poistettu ja pappia 

vahvistettu, enkeli lisää kehotuksen, jossa hän kauniisti yhdistää Kristuksen pappeuden 

tuohon lainomaiseen pappeuteen. Sillä kaikki tämä tässä tapahtui ja oli järjestetty ainoas-

taan ollakseen tietty pieni valmistus tuota suuren ylipapin Kristuksen pappeutta varten. 

Yksin hänen vuokseen tämä kaikki tapahtui. Koska hän oli luvattu tästä kansasta tulevaksi, 

siksi oli välttämätöntä, että kansa ja pappeus kestäisi ja säilyisi siihen saakka, kunnes hän 

tulisi.”  
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 משמרתי את ואם תלך בדרכי אם צבאות יהוה ראמ כה
 תשמר

3:7 ”Näin sanoo Herra Sebaot”: Jos sinä vaellat minun teilläni ja hoidat 

minun säätämäni tehtävät 

-osoittaa ehtoa, lainomaista lupausta, joka sen mukaan tullaan pi (jos) אם

tämään kuin miten laki pidetään. דרכי (minun tieni) merkitsee Jumalan 

sanaa ja työtä. Jumalan teillä vaeltaminen on sanan mukaan ajattelemista, 

puhumista ja tekemistä, kuten sanoo Psalmi 119: Sanasi on lamppu jaloilleni. 

 ,merkitsee vaarin pitämistä vartiotehtävästä (säätämäni tehtävät) משמרתי

uskollista johtamista sanan palveluksessa ja piispanvirassa Jumalan sanan 

mukaan. Niin Habakuk seisoi vartiotehtävässään ja huolellisesti johti Kirk-

koa. Miten vartiotyöstä on pidettävä huolta? Lue 1.Tim..3. Siinäpä työ. Mikä 

on palkka? Se seuraa: 

 לך ונתתי חצרי את תשמר וגם ביתי את ןתדי אתה וגם
האלה העמדים בין מהלכים  

3:7 saat sinä myös tuomita minun huonettani ja vartioida minun 

esikartanoitani, ja minä annan sinulle pääsyn näiden joukkoon, jotka tässä 

seisovat 

Jumalan huoneen tuomitseminen ja esikartanoitten vartioiminen merkitsee 

sielujen paimenena ja kaitsijana olemista, niin että uskollisesti ohjaa omiatun-

toja Jumalan sanalla ja hengellä, niin kuin Paavali vaatii huoneenhaltijalta 

uskollisuutta, 2.Kor.4. 

Pääsy niiden joukkoon, jotka tässä seisovat. Otaksun, että tarkoitetaan nii-

tä, joiden pitää olla tekemisissä Joosuan kanssa. Jumala tahtoo liittää hänen 

seuraansa enkeleitä ja hyviä miehiä auttamaan Jumalan tahdon toteuttamista. 

Samoin Hepr.1 enkeleitä kutsutaan avustaviksi hengiksi. Paavali kutsuu kans-

sapalvelijoita yhteistyökumppaneiksi. Sanat samalla osoittavat puolustamisen 

Paholaista ja maailmaa vastaan, jotta voisit vapaasti täyttää kutsumustasi, 

kuten Psalmi 34 sanoo: Herran enkeli ympäröi häntä pelkäävät ja vapauttaa. 

Edellä sanotun perusteella hän siis lupaa Joosualle papillisesta uskollisuu-

desta kaksi suurta palkintoa, nimittäin että hän ei ainoastaan saa papillista 

arvoa asettaa Jerusalemille hengellinen hallinto, joka on kestävä Kristuksen 

tuloon saakka, vaan hän myös saa enkeleitten ja kaikkien voimallisesti autta-

vien pyhien suojelun pappistyössään. Lisäksi hän saa rakentaa temppeliä ja 

temppelissä lain mukaan toteuttaa Jumalan tahtoa niin kauan kuin elää. Voi 

raukkoja sanan opettajia, ellei Kristus päämies lähettäisi taivaista niitä, jotka 

suojelevat heitä kaikkia paholaisen jäseniä vastaan. Oppikaamme mekin, että 

Jumala Kristus ohjaa ja vartioi Kirkkoaan ja myös meitä tänään samalla lailla 

enkeleittensä avulla kuten hän ohjasi tätä Joosuaa, ja puolustaa kaikkia vihol-

lisia vastaan. Siitä kiittäkäämme kuolemattomilla kiitoksilla. 
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KOLMAS kohta on profetia Kristuksesta. Jakakaamme kohta yksinkertai-

sesti kappaleiksi ja selittäkäämme ne Raamatulla. 

לפניך הישבים ורעים אתה הגדל הכהן יהושע נא שםע  
3:8 Kuule, Joosua, ylimmäinen pappi, sinä ja sinun ystäväsi, jotka edessäsi 

istuvat 

Ensimmäinen kappale. Kehen Jumalan lupaukset varsinaisesti kohdistu-

vat? Sanalla kuule hän vihjaa, että ilman uskoa lupauksiin Kristuksesta kuul-

tuina ja uskottuina ei kukaan voi päästä pyhäksi eikä pelastetuksi, minkä to-

distaa paavalilainen kohokohta Room.10. Lisäys ja sinun ystäväsi opettaa, 

että lupaukset Kristuksesta ovat universaaleja, ja että Kristus katsoo jokaista 

tasavertaisesti, minkä todistaa Joh.3. Ystävät, joista hän puhuu, ovat Joosuan 

kuulijoita tai Joosuan opin suosijoita. Siksi heitä kutsutaan ystäviksi, koska 

he uskovat niihin lupauksiin Kristuksesta, joihin Joosua uskoi, ja sen uskon 

kautta, joka yksin vanhurskauttaa Jumalan edessä, heillä on sama osa taivais-

sa kuin Joosualla. Samalla hän opettaa, ettei kenelläkään kuolevaisten joukos-

sa ole todellista ja pysyvää ystävyyttä paitsi kristityillä uskon yhteydestä ja 

opin yhteisymmärryksestä nousevana. Siksi Psalmi 68 ennustaa sotajoukko-

jen kuninkaitten tulevan keskenään ystäviksi. Galatalaiset olisivat Paavalin 

opettaessa kaivaneet silmät päästään ja antaneet ne pois, jos se olisi ollut 

mahdollista. Sanoilla jotka edessäsi istuvat hän osoittaa, että Joosuan ystävät 

mielellään olivat kuunnelleet saarnoja, ja eläneet uskossa tulevaan Kristuk-

seen Joosuan lailla, ja tehneet kaiken kykenemänsä hyvän kaupungin ja 

temppelin hyväksi Joosuan lailla tulevan Kristuksen tähden. Samoin myös 

Paavali Kol.3 opettaa tekevänsä kaiken Kristuksen tähden. Mutta miksi hän 

sanoo: 

המה מופת אנשי כי  
3:8 Sillä ennusmerkin miehiä he ovat 

Heitä hän kutsuu Joosuan suosijoiksi, tai kristityiksi, ja nimen he ovat saa-

neet uskosta Kristukseen. Siksi sana mofet, ennusmerkki, koska epäuskon 

tähden kadotettu maailma kääntyy heistä pois kuin ennusmerkistä
45

, koska he 

eivät ainoastaan etsi ainoaa Jumalan edessä pätevää vanhurskautta ja ikuista 

pelastusta vain uskossa ja tunnustuksessa Kristukseen, vaan he myös uskalta-

vat jättää hänen vuokseen kaiken ja lopulta vuodattaa pois elämänsä, kuten 

Heprealaiskirje marttyyreista todistaa. Edelleen kuten Joosua oli Kristuksen 

kuva, samoin jotka edessäsi istuvat ovat kristittyjen kuva. Samoin kuten Joo-

suan leeviläinen pappeus oli Kristuksen pappeuden kuva, siten koko juuta-

laisten leeviläinen jumalanpalvelus on kristittyjen evankelisen jumalanpalve-
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Draconiteen käyttämä latinan käännössana portentum tarkoittaa myös hirviötä. 
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luksen esikuva, joka Kristuksessa täyttyy ja saa rajansa 1.Kor.10 mukaisesti: 

Kaikki on tapahtunut heille esikuvana: Laki on meille kasvattaja Kristukseen.  

צמח עבדי את מביא הנני כי  
3:8 sillä katso, minä annan tulla palvelijani, Vesan 

Toinen kappale on Kristuksen lupaamisesta. Miksi Kristusta, Jumalan pal-

velijaa, kutsutaan צמח (Vesaksi; Zemah)? Kristusta, ihmistä, kutsutaan 

 koska hän palveli Jumalaa maan päällä, nimittäin meitä ,(palvelijaksi) עבד

opettaen ja meidät lunastaen, niin että itse Jumala opetti meitä Kristuksen 

suun kautta ja antoi meille synnit anteeksi hänen kuolemansa tähden, minkä 

todistaa Paavali 2.Kor.5. Vesaksi eli kasvavaksi häntä kutsutaan, koska kuol-

leista noussen hän kasvoi oikeaan korkeuteensa kuin istukas, joka maasta 

nousee. Hän ei nimittäin ainoastaan itse kasvanut taivaaseen noussen ja isän 

oikealle puolelle asettuen, vaan myös vuodattamalla taivaista Pyhän hengen 

Apostolien päälle saa Jumalan katolisen Kirkon kasvamaan runsaasti Evanke-

liumin kautta maailmassa viimeiseen päivään saakka, jolloin häntä katsotaan 

kuin ensimmäisenä kasvamaan alkavaa koko ihmissuvusta, joka on herätetty 

haudoista, ja hän antaa kaikille uskoville ikuisen elämän; siinä mielessä lyhy-

en elämän kirkastetuille ruumiillemme, että tuhat vuotta tulevat olemaan kuin 

eilinen ohimennyt päivä, mutta siinä mielessä onnellinen, ettei ihmissydän 

koskaan ole tuntenut tai ihmissilmä nähnyt mitään samanlaista kuin taivaall i-

nen ilo. 

Minä annan tulla on sellaisen Messiaan lähettämistä, jonka lupaukset, ku-

vat ja näyt esittävät Kristuksesta uskottavaksi ja tunnustettavaksi kaikille 

kuoleville. Minua miellyttää suuresti kaldealainen Joonatan, joka esittää Sa-

karjan sanat näin: Katso minä tuon palvelijani Messiaan
46

. Tällä lupauksella 

henki tahtoo opettaa meille kaksi asiaa. Ensimmäinen on sana palvelija. Kris-

tus on opettava maailmassa ja opetuksensa tähden kärsivä kaikkien uskovien 

pelastukseksi kaikkien Kristuksen kärsimyksestä kertovien lupausten mu-

kaan. Sitten sana Zemah, Vesa. Kristus on nouseva ja kirkastettava kaikkien 

kirkastumisesta kertovien lupausten mukaan. Kaikki Profetiat nimittäin en-

nustavat vain kärsimyksestä ja kirkastumisesta, kuten todistaa 1.Piet.1, ja 

myös Kristus Luukkaan 24 mukaan sanoen: Kristuksen piti kärsiä ja mennä 

sisään kirkkauteensa. Tämän vahvistaa myös Paavali Fil.2. 
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Salomo Glassiuksen mukaan myös juutalaiset kabbalistit tahtoivat ymmärtää sanan Ze-

mah Messiaaksi, koska sanan lukuarvo on sama kuin sanalla menahem, lohduttaja. (Samal-

la Glassius kehotti suhtautumaan kabbalismiin suurella varautuneisuudella, vaikka jotakin 

hyvää sieltäkin saattoi olla löydettävissä, kun raittiisti valikoi). 
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 שבעה אחת אבן על יהושע לפני נתתי אשר האבן הנה כי
 עינים

3:9 Sillä katso: kivi, jonka minä olen asettanut Joosuan eteen – siihen yhteen 

kiveen päin on seitsemän silmää! 

Kolmas kappale: Miksi Kristus on kivi, jossa on seitsemän silmää?
47

 Siksi, 

että hän on Jumalan hengellisen temppelin eli Kirkon peruskivi, minkä todis-

tavat Jes.28 ja Paavali Ef.2. Yhdeksi kiveksi häntä nimitetään, koska kukaan 

ei voi asettaa Kirkolle toista perustusta, todistaa Paavali 1.Kor.3. Ei ole 

myöskään annettu ihmisille toista pelastusta tuottavaa nimeä Apt.t.4: Yksi on 

välittäjä Jumalan ja ihmisten välillä, Jeesus 1.Tim.2. Mitä ovat hänen seitse-

män silmäänsä? kaikki Kristukseen uskovat, joita siksi nimitetään silmiksi, 

koska he näkevät Jumalan sanassa Kristuksesta oman ikuisen pelastuksensa, 

niin ettei millään lailla voida osoittaa todeksi, että Jumala tulisi antamaan 

kaikki synnit anteeksi ja lahjaksi ikuisen elämän paitsi Jumalan ja Kristuksen 

lupauksen kaikuessa: En muista enää syntejäsi ja joka uskoo minuun, hänellä 

on ikuinen elämä. Tällaisia silmiä Kristus kutsuu autuaiksi Luukkaan kahdek-

sannessa luvussa. Seitsemän on heprean puhetavan mukaisesti merkitsemässä 

monia, nimittäin kaikkia jotka sydämen uskossa näkevät jumalallisissa lupa-

uksissa sen, mitä hyvää Jumala on Kristuksessa tekevä uskoville, tässä ja 

muualla. Tästä käsin myös Profeettoja nimitetään näkijöiksi, ja lupauksia 

Kristuksesta näyiksi. Kuka vain siis ei näe, että hänellä lupausten mukaan 

yksin uskosta uskottuun ja tunnustettuun Kristukseen on syntien anteeksian-

tamus ja ikuinen elämä, häntä ei ainoastaan pidä kutsua sokeaksi, vaan itse 

pimeydeksi. Se, että tämä kivi asetetaan Joosuan eteen, merkitsee, että Juma-

lan sana asetetaan Joosualle uskottavaksi ja tunnustettavaksi siten, että tämän 

lupauksen täyttymisessä Joosua uskoisi Kristuksen tulevan lihaan ja poista-

maan ikuisella pappeudellaan Joosuan ajallisen pappeuden. Kaikki isät ja 

Joosua joivat heitä seuraavasta kalliosta, Kristuksesta.
48
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On hieman epäselvää, ovatko silmät varsinaisesti itse kivessä vai kiveä kohti.  
48

Salomo Glassius silmistä: ”Seitsemän silmää ovat Jumalan huolehtivat silmät kärsivän 

Kristuksen yllä. Kivi on Kristus.” Keil taas selittää, että silmät eivät symboloi huolehtivaa 

tai varjelevaa katsomista, vaan kivi symboloi Jumalan valtakuntaa ja silmät vertautuvat 

Jumalan seitsemään henkeen (Ilm. 5:6) ja Jehovan silmiin (Sak.4:10). Luther: ”Seitsemän 

silmää ovat seitsemän henkeä tai Pyhän Hengen lahjaa, jotka on Kristuksen kautta jaettu 

Kirkkoon, ja nämä lahjat saavat aikaan, että tuo Vesa aina kasvaa, vaikka saatana, maa-

ilma ja mikään luotu ei niin haluaisi”. 
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 הארץ עון את ומשתי צבאות יהוה נאם פתחה מפתח הנני
אחד ביום ההיא  

3:9 Katso, minä kaiverran kaiverrukset siihen, sanoo Herra Sebaot, ja otan 

pois tämän maan pahat teot yhtenä päivänä 

Neljäs kappale. Maailma on ristin kautta kirkastettava ja Kristuksen kärsi-

myksellä lunastettava. מפתח eli kiveen kaivertamisen ymmärrän tarkoitta-

van, että ihminen on kuoleman ja ylösnousemuksen kautta kirkastettava, ku-

ten hän itse todistaa Luukkaan 24 luvussa. Kielikuva on otettu siitä, että niin 

kuin muodoton kivi muokataan ja tasoitetaan rakennuskiveksi, siten Kristus, 

joka oli meidän syntiemme tähden epämuotoinen, tässä hylätään rakentajien 

toimesta, jotta tulisi kulmakiveksi Psalmi 118.
49

 

Otan pois pahat teot yhtenä päivänä ei ole muuta kuin että Jumalan karitsa 

Kristus sinä päivänä, jona sanoi: Se on täytetty, ja kuoli, ottaa pois maailman 

synnit siten, että kaikki tähän lupaukseen ikuisesta Kristuksen hankkimasta 

syntien anteeksiannosta uskovat tulevat vanhurskaiksi Jumalan edessä ja saa-

vat ikuisen elämän, minkä todistavat Jes.53 ja Joh.3.
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Glassiuksen mukaan kaiverruksen kaivertaminen viittaa Jumalan sallivaan huolenpitoon 

Kristuksen kärsimyksissä, kun Kristusta ”muovataan” syntien sovittajaksi. Luther tuntee 

erilaisia selityksiä ja toteaa samansuuntaisesti kuin Glassius edellä: ”Omasta mielestäni 

kaiverrus on ymmärrettävä Kristuksen kärsimyksiksi, eli minä kaiverran kaiverrukseni eli 

lopulta teen valmiiksi kärsimyksen kautta sen, että se voisi olla kulmakivi johon rakenne-

taan. Kristushan on muokattu ja kaiverrettu kärsimyksessä ja ylösnousemuksessa.”  
50

Kiliasmi tuntuu pyrkivän liittämään jotkin jo Golgatalla tapahtuneet asiat (kuten myös 

esim., Sak.12:10; Joh.19:37) erityisesti lopun ajan oletettua suurta juutalaiskääntymystä 

koskeviksi, vaikka niillä selvästi olisi jo toteutunut universaali tarkoitus . Tällä kohtaa näin 

ehkä siksi, että puhutaan ”tästä maasta”, joka judaistisen lukutavan mukaan tarkoittaa aina 

juutalaisten tai Israelin etnis-sosiologista kansaa maassaan. Itse asiassa juuri maa on sio-

nismin/kiliasmin kova teologinen ydin, jonka varassa opetus seisoo tai kaatuu. Näin myös 

Kähkönen luo katseen lopunajan loppuun ja linkittää universaalin Golgata-profetian eri-

tyisesti sinne, liittäen mukaan myös muslimien pelastuksen (s.85). Kuitenkin ”tämän 

maan” pahat teot otettiin pois Golgatalla. Monet myös uskossa omaksuivat sen aarteek-

seen, kuten apostolit ja tuhannet kääntyneet juutalaiset, sen ajan tosi Israel. Myös tuon 

jälkeen kaikki uskovat juutalaiset ovat eri puolilla maailmaa pelastuneet ja yhä pelastuvat 

ammentaen profeetalta, että ”tämän maan pahat teot” on poistettu, ei vasta poisteta jonain 

tulevaisuuden punktina. Juutalaiselle ensin -säännön mukaan ei enää ole ongelma sekään, 

että nyt pakanatkin uskossa saavat tätä maata koskevan siunauksen omakseen, kun maa on 

laajentunut (samoin kuin Jerusalem on nyt muuriton) eli sen kategoria vaihtunut ulkoisesta 

hengelliseksi, koko maanpiirin kattavaksi valtakunnaksi ja kansaksi. 
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לרעהו איש תקראו צבאות יהוה נאם ההוא ביום  
3:10 Sinä päivänä [näin sanoo Herra Sebaot] te kutsutte, kukin ystävänsä 

[viinipuun ja viikunapuun alle]. 

Viides kappale. Kristuksen valtakunta on rauhanvaltakunta. Päivä on uu-

den liiton ja Kristuksen valtakunnan aika. Te kutsutte; uskossa ja rakkaudessa 

Kristuksen valtakunnassa uskovilla on Jumalan ja ihmisten kesken sellainen 

rauha, että kukin tekee vapaasti hyvää lähimmäiselleen (Kristuksen kautta 

tarjottujen valtavien Jumalan hyvien tekojen tähden) ja sietää hänen heikkout-

taan, tuon mukaan: Minä annan teille esimerkin. Hän ei ainoastaan ennusta, 

että hän tekevä sen, minkä Pietari (Apt.t.2) tunnustaa täyttyneeksi sanoen: 

Määrätyllä päätöksellä hänet jätettiin jumalattomien käsiin ja herätettiin 

kuolleista - tällä tavalla hän lakkautti leeviläisen uhrin, joka oli ristillä toteu-

tettavan uhrin esikuva - vaan hän myös esitti kahdenlaisen hedelmän Kristuk-

sen kärsimyksestä ja kirkastumisesta, nimittäin vapautumisen lain kirouksesta 

ja Aabrahamille luvatun siunauksen – ja näin Pyhän hengen, joka rauhoittaa 

sydämet, jotta meillä siten uskossa ja rakkaudessa olisi rauha Jumalan ja ih-

misten kesken.
51
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Draconites ei erikseen tässä mainitse jakeen loppusanoja, viinipuuta ja viikunapuuta. 

Luther lopettaa 10. jakeen selityksen muistuttaen, että Sakarjan kuvaama tilanne (jossa 

kukin kutsuu ystävänsä viinipuun ja viikunapuun alle) toteutuessaan ei ole ulkoinen tai 

ruumiillinen. ”koska kristityn elämä ei ole nautinnontäyteistä elämää, sillä kaikki, jotka 

tahtovat elää hurskaasti Kristuksessa Jeesuksessa […] tulevat kärsimään vainoa ja niin he 

tulevat Jumalan pojan kuvan kaltaisiksi”. Glassius pitää jaetta esimerkkinä, josta hän kir-

joittaa: ”Profeetoilla on tapana verrata hengellisen hyvän onnellisuutta ja Uuden liiton 

armoa siihen maalliseen hedelmällisyyteen, jota israelilaiset Vanhan liiton aikana olivat 

saaneet kokea Kanaanin maassa, ja jälkimmäisen kautta antaa merkitys edelliselle siten, 

että he sanovat Kristuksen Uudessa liitossa tulevan antamaan runsaasti öljyä ja viiniä, 

paljon karjaa ja laitumia, kultaa ja hopeaa, taloja ja palatseja. Näiden kautta ei tarkoiteta 

itse näitä aineellisia, maallisia ja ohimeneviä asioita, vaan hengellisiä ja  taivaallisia hy-

vyyksiä, joita on Messiaan valtakunnassa odotettavissa, koska ne olivat näiden malli ja 

esikuva.” Samaa puhuvat Glassiuksen mukaan esim. Jes. 35:1,2; 65:13; Jooel 3:18 (23) ja 

Aamos 9:13.  
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4. LUKU 

Ja Herran enkeli, joka puhutteli minua, palasi ja herätti minut, niinkuin jo-

ku herätetään unestansa. 2. Ja hän sanoi minulle: ”Mitä sinä näet?” Minä vas-

tasin: ”Minä näen, katso, lampunjalka, kokonansa kultaa, ja sen yläpuolella 

sen öljyastia, ja lampunjalassa sen seitsemän lamppua, ja seitsemän öljyput-

kea lamppuihin, jotka ovat siinä ylimpänä. 3. Ja kaksi öljypuuta sen ääressä, 

toinen öljyastian oikealla, toinen vasemmalla puolella.” 4. Minä lausuin ja 

sanoin näin enkelille, joka puhutteli minua: ”Mitä nämä ovat, Herra?” 5. Niin 

enkeli, joka puhutteli minua, vastasi ja sanoi minulle: ”Etkö tiedä, mitä ne 

ovat?” Minä sanoin: ”En, Herra”. 6. Ja hän lausui ja sanoi minulle näin: ”Tä-

mä on Herran sana Serubbaabelille, näin kuuluva: Ei sotaväellä eikä voimal-

la, vaan minun Hengelläni, sanoo Herra Sebaot. 7. Mikä olet sinä, suuri vuori, 

Serubbaabelin edessä? Lakeudeksi sinä! Hän on paneva paikoillensa huippu-

kivet huutojen kaikuessa: ”Suosio, suosio sille!” 8. Ja minulle tuli tämä Her-

ran sana: 9. ”Serubbaabelin kädet ovat tämän temppelin perustaneet, ja hänen 

kätensä sen valmiiksi saattavat. Ja sinä tulet tietämään, että Herra Sebaot on 

lähettänyt minut teidän luoksenne. 10 Sillä kuka pitää halpana pienten alkujen 

päivän, kun nuo seitsemän Herran silmää, jotka tarkastavat koko maata, iloit-

sevat nähdessään luotilangan Serubbaabelin kädessä?” 11. Ja minä lausuin ja 

sanoin hänelle: ”Mitä ovat nämä kaksi öljypuuta lampunjalan oikealla ja va-

semmalla puolella?” 12. Sitten minä toistamiseen lausuin ja sanoin hänel-

le: ”Mitä ovat nuo kaksi öljypuun terttua kahden kultaisen putken kohdalla, 

jotka vuodattavat sisästänsä öljynkultaa?” 13. Niin hän sanoi minulle 

näin: ”Etkö tiedä, mitä ne ovat?” Minä vastasin: ”En, Herra”. 14. Hän sa-

noi: ”Nämä ovat ne molemmat öljyllä voidellut, jotka seisovat kaiken maan 

Herran edessä”. 
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Neljäs luku on erityisesti juutalaisten johtajaan Serubbaabeliin kohdistuva 

Profetia tai näky. Tilanne oli kolminainen mielen hämmennys, jonka Sakarja 

selittää sanoin: Ei sotaväellä eikä voimalla. Mikä olet sinä, suuri vuori? Kuka 

pitää halpana pienten alkujen päivän? Serubbaabel oli hyvin surullinen, koska 

juutalaisten voimat olivat hyvin vähäiset, mutta persialaisten voima suuri. 

Häntä suretti myös kansan puhe, että ahtaan ajan takia rakentaminen ei voi 

toteutua. Koska siis tämän kolminkertaisen mielenhämmennyksen takia 

temppelin rakentaminen oli estyneenä, Sakarja niin sanalla kuin merkillä loh-

duttaa juutalaisten johtajaa, pyhän hengen välikappaletta, ja innostaa temppe-

lin rakentamiseen. Sana on tämä kolminkertainen lupaus: Minun Hengelläni, 

vuoresta tulee tasankoa ja Serubbaabel on asettava huippukiven huutojen kai-

kuessa. Merkki on lampunjalka kaksine huomattavine öljylehtineen. Jaka-

kaamme luku neljäksi saarnaksi. 

ENSIMMÄINEN SAARNA. 

Ensimmäisessä saarnassa Sakarja lohduttaa lampunjalan ja kahden oliivi-

puun näyllä päällikkö Serubbaabelia, joka oli persialaisten ja rajanaapurien 

jatkuvasti vaikuttavan temppelin rakentamisen estämisen takia siinä määrin 

surullinen, että verratessaan juutalaisten voimia vastustajien voimaan, hän 

aivan kuin torkkui epätoivoa täynnä. Epäilemättä päällikön murhe hämmensi 

Sakarjaa tämän nähdessä, että tuo murhe tulisi estämään temppelin rakenta-

mista pidemmäksi aikaa, ja niin hän myös itse aivan kuin torkkui murheesta. 

Profeetat kuitenkin huutavat avuksi Jumalaa. Enkelin kautta näytetään näky 

lampunjalasta ja kahdesta oliivipuusta, jotta ei vain hän itse virkistyisi, vaan 

hän myös saarnalla kultaisesta lampunjalasta ja kahdesta oliivipuusta ilahdut-

taisi surullista Serubbaabelia ja poistaisi tämän mielestä kaiken murheen. 

ויעירני בי הדבר המלאך וישב  
4:1 Ja Herran enkeli, joka puhutteli minua, palasi ja herätti minut 

Selittäessään tämän luvun tai näyn tilannetta Sakarja osoittaa olleensa su-

rullisen Serubbaabelin takia murheissaan, niin että surun takia hän hänen 

kanssaan aivan kuin torkkui. Kuitenkin hän enkelin välityksellä sai taas virota 

lampunjalan ja kahden oliivipuun näyllä, joka oli niin iloinen, että kaikki 

murhe kaikkosi mielestä. 

ראשה על וגלה כלה זהב מנורת והנה ראיתי ואמר  
4:2 Minä vastasin: ”Minä näen, katso: lampunjalka, kokonansa kultaa, ja sen 

yläpuolella sen öljyastia” 

Sakarjan iloa tuottava näky kuvataan tässä niin, että se kuin merkkinä loh-

duttaa surullista Serubbaabelia ja lupaa, että Jumalan sana ja henki tulee ole-
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maan Serubbaabelin kanssa niin, ettei mikään mahti maailmassa ole estävä 

rakentajaa. 

LAMPUNJALAN JA KAHDEN OLIIVIPUUN ALLEGORIA. 

Lampunjalka merkitsee profeetallista palveluvirkaa, joka loistaa hengen 

kautta Kirkossa. Kokonansa kultaa, eli sekoittuneena ei ole mitään savea, 

merkitsee, että profeetallinen palveluvirka pitää kokonaan yhtä Jumalan sa-

nan kanssa, eikä sekoittuneena ole mitään inhimillisiä traditioita. Sen yläpuo-

lella merkitsee, että Jumalan sana, erityisesti Evankeliumi Kristuksesta on 

uskon kautta surullisissa sydämissä ja iloisten huulten tunnustuksen kautta se 

loistava asia, niin että sen takia Kastajaa kutsuttiin loistavaksi lampuksi 

Joh.5. Seitsemän lamppua merkitsevät noita hengen moninaisia lahjoja, jotka 

henkivät vain yhtä Jumalan sanaa, ja palvelevat yhden Kirkon rakennetta tu-

levan Kristuksen tähden. לנרות מוצקות ושבעה שבעה  eli kahdes-

ti
52

 seitsemän vuodattamisputkea Lamppuihin merkitsevät, että nuo Profeetat, 

joilla on erilaisia hengen lahjoja, ikään kuin puhumalla vuodattavat muihin 

Jumalan sanaa, ja muut oppivat heiltä sanaa. Siksi hän sanoo: kahdesti seit-

semän, että tältä kansalta eivät koskaan tule loppumaan Profeetat, jotka voi-

mallisesti henkivät Jumalan sanaa, kun Kristus Profeettojen täyttymys on 

tulossa. Kaksi öljypuuta merkitsevät Serubbaabelia ja Joosuaa, ja edellä sa-

nomme, miksi. Tämä näystä tai merkistä, jolla hän lohduttaa surullista Serub-

baabelia, ja lupaa, että Jumalan sanan ja hengen avulla temppelin rakentami-

selle tulee menestys. Tämän merkityksen Esran kuudes luku vahvistaa sano-

en: Haggain ja Sakarjan Profetioiden kautta temppelin rakentaminen menes-

tyi. Nyt sanasta, joka on liitetty merkkiin. 

TOINEN SAARNA. 

Profeetan toinen saarna on ensimmäisen selitys. Hän lisää merkkiin sanan, 

jolla ensimmäisen saarnan merkitys vahvistuu siten, että Serubbaabel aivan 

kuin hyläten kaiken toivon rakentamisen loppuun saattamisesta ihmisvoimien 

vähyyden ja rajakansojen voiman takia, tulee varmaksi siitä, että elävä ja 

kaikkivaltias Jumala on sanalla ja hengellä oleva läsnä niin, ettei ole mitään 

tarvetta sotajoukolle persialaisia vastaan, ja että persialaisten lainkaan estä-

mättä hän on rakentava temppelin Kristusta varten, joka oli tuleva. 

                                                           
52

Alkutekstissä on seitsemän ja seitsemän öljyputkea. 
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 ויען אדני אלה מה לאמר בי הדבר המלאך אל ואמר ואען
 המלאך

4:4 Minä lausuin ja sanoin näin enkelille, joka puhutteli minua: ”Mitä nämä 

ovat, Herra?” 

Näistä sanoista ilmenee Sakarjan ja enkelin keskustelu. Sakarja oli pyytä-

nyt yllä mainitun näyn ymmärtämistä Jumalalta. Enkeli oli nuhdellut, koska 

hän ei tiennyt lampunjalan merkitystä, jonka osa hän itse oli. Enkeliltä hän oli 

oppinut, että lampunjalka merkitsee sanan palveluvirkaa tämän sanoessa: 

Tämä on Herran sana Serubbaabelille jne. Kuten Serubbaabelille tulee näky-

viin lampunjalka lamppuineen ja öljyputkineen kahden oliivipuun välissä, 

samoin Jumala sanallaan ja hengellään on oleva tämän kansan kanssa ja kan-

sassa, erityisesti sinun ja Joosuan, joita oliivipuut merkitsevät, jotta kaupunki 

ja temppeli lopultakin rakennettaisiin ilman pelottavien persialaisten ja mui-

den rajakansojen estämistä. Niinpä älä siis menetä luottamustasi, Serubbaa-

bel, koska et näe mitään ihmisten turvan valoa, äläkä siksi nuku kuin epätoi-

von pimeydessä persialaisten ja vastustavien kansojen suuren voiman takia, 

vaan koska Jumalan henki tahtoo olla kanssasi, herää ja seuraa Jumalan sanaa 

kuin nousevaa aurinkoa; rakenna ja tee valmiiksi temppeli Kristukselle, joka 

on tuleva. Jakakaamme enkelin saarna Sakarjalle ja Sakarjan kautta Serub-

baabelille eli näyn selitys kolmeksi kohdaksi. Siinä on nimittäin antiteesi eli 

torjuminen, apostrofi ja moittiminen sekä lupaus eli vahvistaminen. 

ברוחי אם כי בכח ולא בחיל לא  
4:6 Ei sotaväellä eikä voimalla, vaan minun Hengelläni 

Tällä antiteesillä tai torjunnalla Serubbaabelin ajatus ja turha pelko hylä-

tään, ja osoitetaan parempi tapa, jonka avulla aloitettu rakennustyö voidaan 

saada valmiiksi. Serubbaabel oli ajatellut, että sotajoukko olisi tarpeen, jos 

persialaisten estettä rakentamiselle piti torjua. Tämän ihmisajatuksen Jumala 

kumoaa mainituilla sanoilla ei sotaväellä eikä voimalla, tahtoen opettaa, että 

ei tämän temppelin eikä minkään muun asian takia ole sodittava. Parempi 

tapa aletun rakentamisen loppuun viemiseen ilmaistaan sanoilla vaan minun 

hengelläni. Hän tahtoo opettaa, että ei vain tätä rakentamista, vaan ei myös-

kään mitään aloitettua asiaa voida viedä läpi muuten kuin Jumalan tahdosta, 

minkä vahvistaa Psalmi 33 sanoen: Mitä vain hän sanoo, se tapahtuu. 

Edellä lausutuilla sanoilla hän siis tahtoo esittää ja vahvistaa lampunjalan 

ja oliivipuiden yllä mainitun merkityksen ja allegorian ja sanoa: Oi Serub-

baabel, sotajoukolla et temppeliä ole rakentava. Sinulla on sana, jonka henke-

ni toi Haggain ja Sakarjan kautta. Siihen uskokaa, sillä kun sen mukaan us-

kotte, vahvistan teitä, ja tulen huolehtimaan, että rakentamiseen ryhtyvillä on 

rauha kaikissa maissa niin, että ei kukaan ainoastaan persialaisista tai raja-

kansoista tule estämään rakentamista, vaan vastustajat vieläpä tulevat autta-

maan teitä, ja tämä Jumalan sana kauniisti toteutui Esran kuudennessa luvus-
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sa. Jumalan henki huolehti rauhasta ja avusta niin suuresti rakennustyöhön 

ryhtymistä, että myös juutalaisten suuret vastustajat Tattenai ja Setar-

Boosenai, jotka yrittivät estää rakentamista, kuningas Dareioksen käskystä 

pakotettiin auttamaan, niin että ilman vastustajien apua temppeliä tuskin olisi 

voitu rakentaa loppuun. 

למישר זרבבל לפני הגדול הר אתה מי  
4:7 Mikä olet sinä, suuri vuori, Serubbaabelin edessä? Lakeudeksi sinä! 

Tässä on moittiva apostrofi. Suuri vuori on Persian valtakunta. Sitä nimite-

tään näin, koska se oli Danielin 2. luvun toinen monarkia, ja koska Serubbaa-

bel pelkäsi sitä. Lakeudeksi joutuminen Serubbaabelin edessä merkitsee, että 

Jumalan hengellä Serubbaabel ei ainoastaan tullut Profeettojen sanoista niin 

rohkeaksi, että hän ei ensinkään kauhistu pois rakentamisesta persialaisten 

kuninkaan voimaa kohtaan tunnetun pelon tähden, vaan itsensä persialaisten 

kuningas tulee Serubbaabelia kohtaan niin suopeaksi, että hän on edistävä 

rakentamista vakavalla julistuksella ja suurella avunannolla, mikä todella 

tapahtui Dareioksen kautta Esran kuudennen luvun todistuksen mukaan. Jotta 

siis Serubbaabel lakkaisi pelkäämästä Persian ruoskaa, jolla isiä oli lyöty, niin 

tässä Jumala edellä mainituilla sanoilla ei moiti Persian valtakuntaa Serub-

baabelin edessä Sakarjan kautta muulla tavalla, kuin miten hän kolmannessa 

luvussa moitti saatanaa Joosuan edessä, ja hän lupasi, Serubbaabelille, että 

tästä lähin Persian valtakunta ei tule näyttämään kauhistuttavalta, vaan suloi-

selta ja niin hyödylliseltä, että koko maailma on ihmettelevä, koska niin suu-

resta vuoresta hän kykenee tekemään tasangon, ja suurista vihollisista teke-

mään niin hyviä ystäviä, että persialaisten kuninkaasta tuli Serubbaabelin 

ystävä temppelin rakentamisessa Kristusta varten, joka oli tuleva. 

הרושה האבן את והוציא  
4:7 Hän on paneva paikoillensa huippukiven 

Hän lupaa, että Serubbaabel on onnellisesti suorittava loppuun temppelin 

rakentamisen. Vielä hän vahvistaa sen, että myös pyhät viranomaiset toteut-

tavat maailmassa niin vaikeasti ennen annettua jumalallista asiaa koskevaa 

lupausta, että ellei Jumala lähettäisi jotakin Sakarjaa Serubbaabelin luo ihme-

teltäväksi ja kuultavaksi, ei toteutuisi mikään, mikä on Kirkon pelastukseksi. 

Miten monta saarnaa tarvittiinkaan, että jumalallinen Sakarja sai hurskaan 

Serubbaabelin innostettua temppelin rakentamiseen. Mitä ihmeellistä siis on 

siinä, jos tyrannit, jotka Paholainen kokonaan omistaa, eivät ole ainoastaan 

tekemättä mitään hyvää Kirkolle, vaan myös julmasti vainoavat kaikkia hy-

väntekijöitä? Hän on asettava ensimmäisen kiven merkitsee ennen asetetun 

perustuksen, mutta epätäydellisen ja estetyn, päälle asettamista ja temppelin 

onnellisesti rakentamista. Suosio, suosio sille -onnentoivotus merkitsee rukoi-
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lemista suunnittelulle ja rakentamiselle, käsien taputtamista ja aletun työn 

valmistumisen toivomista. 

KOLMAS SAARNA. 

Sakarjan kolmas saarna on osoitettu Serubbaabelille, joka oli surullinen ja 

epäilevä kansan puheitten takia, joka puhui huonosti aloitetusta temppelityös-

tä, ja piti aloitetun työn loppuunsaattamista mahdottomana. Jakakaamme 

saarna kolmeksi kohdaksi: Siinä nimittäin on lupaus, nuhtelu ja vahvistus. Ja 

minulle tuli tämä Herran sana (4:8) on ensimmäisenä, ettei kukaan ajattelisi, 

että tämä saarna ei ole Jumalan tosi sanaa. 

תבצענה וידיו ההז הבית יסדו זרבבל ידי  
4:9 Serubbaabelin kädet ovat tämän temppelin perustaneet, ja hänen kätensä 

sen valmiiksi saattavat 

Lupaus: Jumala tulee saattamaan temppelin rakentamisen loppuun sen Se-

rubbaabelin kautta, joka laski perustuksen. Lue Serubbaabelista ja perustuk-

sen laskemisesta Esran kolmas luku. Esran neljännestä luvusta lue, miten ra-

kentamista perustuksen päälle estettiin. Kun rakentamiseen taas ryhdyttiin 

Haggain ja Sakarjan Profetian kautta Joosualle ja Serubbaabelille, lue Esran 

viides luku. Kun Jumalan talon valmistuminen Serubbaabelin kautta toteutui, 

lue Esran kuudes luku. Suurten asioiden ääressä uskon on tapana olla nihkeä. 

Siksi hän sanoo: 

אליכם שלחני צבאות יהוה כי וידעת  
4:9 Ja sinä tulet tietämään, että Herra Sebaot on lähettänyt minut teidän 

luoksenne 

Tällä Sakarja osoittaa, että moni tulee syyttämään häntä valheesta temppe-

lin rakentamistyön vastustajien suuren määrän tähden, mutta hän ei siksi saa 

olla suutuksissaan tai välittää naurajien herjoista, koska hän riittävän hyvin 

tietää, että Jumalaan sanaan ei tulla uskomaan ennen kuin temppelin raken-

taminen on loppuun suoritettu. 

גטנות ליום בז מי כי  
4:10 Sillä kuka pitää halpana pienten alkujen päivän 

Nuhtelu: Tässä Jumala Sakarjan kautta nuhtelee epäuskoisia rakennustyön 

pilkkaajia, jotka pitivät mahdottomana aloitetun temppelin rakentamista lop-

puun, puhumattakaan niistä, jotka olivat puhjenneet itkuun (Esra 3) nähdes-

sään Jumalan jälkimmäisen temppelin tulevan vaatimattomammaksi kuin 

ensimmäisen. Pienten alkujen päiväksi hän kutsuu vähäisiä päiviä vaatimat-

toman ja hitaan edistymisen ja rakentamisen esteiden kannalta, koska aika oli 

niin huono ja epäsuotuisa rakentamiselle, kuten Sakarja kahdeksannessa lu-

vussa sanoo: Ennen sitä aikaa ei saatu palkkaa ihmisen työstä, ei eläimen 
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työstä, eikä ollut rauhaa. Pitää halpana osoittaa, että naurajat eivät ainoastaan 

halveksi temppelin rakentamista sen vastustajien voiman vuoksi, vaan he 

myös olivat pilkanneet Serubbaabelille Sakarjan kautta tullutta Jumalan sa-

naa. Kuten siis Sakarjan kolmannessa luvussa Jumala moittii Sakarjan pilk-

kaajia sanoen: Jos tämä onkin ihmeellistä tämän kansan jäännöksen silmissä 

niinä päivinä, pitäisikö sen olla ihmeellistä myös minun silmissäni, sanoo 

Herra Sebaot? - samoin hän mainituilla sanoilla tässä moittii kiroavia suita, 

jotka saattavat Serubbaabelia hämmennykseen, mutta olivat juutalaisia raken-

tajia vastustavien kansojen puolella, ja hän sanoo: Ette kai te pilkkaajat uskal-

la halveksia Sakarjan kautta sanottua kaikkivaltiasta sanaani vähäisen ja hi-

taan rakennustyön edistymisen takia? Te ette pelkästään saata hämmennyk-

siin Serubbaabelia, joka on rakennustyön ydin, kuten on tapana sanoa, vaan te 

myös hidastatte rakentamista kiroavilla sanoillanne. 

 

 אלה שבעה זרבבל ביד הבדיל האבן את ויראו ושמחו
הארץ בכל משוטטים המה יהוה עיני  

4:10 kun nuo seitsemän Herran silmää, jotka tarkastavat koko maata, 

iloitsevat nähdessään luotilangan Serubbaabelin kädessä 

Tämä on vahvistus edellä annetulle lupaukselle Serubbaabelin kautta teh-

tävästä rakennustyöstä. הבדיל האבן  (lyijykivi) hän kutsuu luotilangaksi. 

Luullakseni se on mitta jota sepät ja rakentajat käyttävät lautojen ja lohkarei t-

ten paikalleen ohjaamiseen. Luotilangan näkeminen Serubbabelin kädessä 

merkitsee, että Serubbaabel on oleva rakennustyön johdossa ja saattava sen 

valmiiksi. Mutta kenen kautta? Seitsemän silmän, jotka tarkkaavat yli koko 

maan. Mitä ne ovat? Jumalan henkiä lahjoineen ja enkeleineen. Ne saavat 

aikaan rauhan kaikissa rajamaissa siinä tarkoituksessa, että Serubbaabel voisi 

rauhallisissa oloissa rakentaa temppelin Kristukselle, joka oli tuleva, eikä 

aseita ja sotajoukkoa tarvittaisi Jumalan tehtävän loppuun suorittamiselle. 

Edellä mainituilla sanoilla hän siis julistaa sitä tulevaa iloa, joka näkyy Esran 

kuudennessa luvussa kun valmis temppeli vihittiin käyttöön, ja haluaa opet-

taa, että niiden kiroavat suut, jotka nyt puhuvat niin pahasti rakentamisesta ja 

hämmentävät Serubbaabelia, tullaan silloin tukkimaan, kun he saavat nähdä 

temppelin, joka hengen ja enkeleitten avulla on saatu valmiiksi ja suurella 

hurskaitten ilolla vihityksi. Vieläpä pilkkaajat pakotetaan silloin tunnusta-

maan, että temppelin rakentaminen olisi ollut mahdotonta, ellei Jumalan si l-

mä ja hengen mittanuora Serubbaabelin kädessä olisi ohjannut ja saanut työtä 

valmiiksi. 

NELJÄS SAARNA. 

Neljäs saarna - tai kysyvän Sakarjan ja vastaavan enkelin keskustelu – esit-

tää, mitä merkitsevät kaksi oliivipuuta lampunjalan oikealla ja vasemmalla 

puolella. 
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 המנורה ימין על האלה הזיתים שני מה אליו ואמר ואען
שמאולה ועל  

4:11 Ja minä lausuin ja sanoin hänelle: ”Mitä ovat nämä kaksi öljypuuta 

lampunjalan oikealla ja vasemmalla puolella?” 

Sakarjan kysymys ja pyyntö näyn paljastamiseksi: Kaksi öljypuuta, kaksi 

öljypuun terttua ja öljyllä voidellut merkitsevät hepreassa samaa, eli juutalais-

ten johtajaa Serubbaabelia ja ylipappi Joosuaa. He vertautuvat oliivipuihin 

kuin hengellisten ja maallisten lahjojen runsauden takia, jonka vuoksi myös 

Daavidia verrataan Ps.52 viheriöitsevään öljypuuhun. Kahden oliivipuun, 

jotka ovat oikealla ja vasemmalla puolella lampunjalkaa, en ajattele merkit-

sevän muuta kuin Serubbaabelia ja Joosuaa, jotka on koristettu niin runsaasti 

hengen profeetallisella avulla, että he eivät kykene lakkaamaan sen enempää 

vastoinkäymisissä kuin suotuisissa olosuhteissa rakentamasta temppeliä, jon-

ne Kristus oli tuleva. 

הזיתים שבלי שתי מה אליו ואמר שנית ואען  
4:12 Sitten minä toistamiseen lausuin ja sanoin hänelle: ”Mitä ovat nuo kaksi 

öljypuun terttua?” 

Hän jatkaa kyselyään. Luullakseni kaksi öljypuun terttua kultaisten putkien 

vieressä, joiden kautta kultaa ylempää puhdistetaan,
53

 merkitsevät, että Joo-

sua ja Serubbaabelia ympäröivät kaksi Profeettaa, Haggai ja Sakarja, jotka 

kullan kautta esitetään kuin opin puhdistajina. 

 אדני לא ואמר אלה מה ידעת הלוא לאמר ליא ויאמר
הארץ כול אדון על העמדים היצהר שני אלה ויאמר  

4:13 Niin hän sanoi minulle näin: ”Etkö tiedä, mitä ne ovat?” Minä 

vastasin: ”En, Herra”. 4:14 Hän sanoi: ”Nämä ovat ne molemmat öljyllä 

voidellut, jotka seisovat kaiken maan Herran edessä”. 

Enkelin vastaus osoittaa sekä vanhurskauden laadun moittimisen että 

pyynnön kuulluksi tulemisen ja siksi näyn selittämisen. Ajattelevan Sakarjan 

ja vastauksia antavan enkelin keskustelun kaikista sanoista oppikaamme kun-

nolla, että kun Jumala on pyhällä hengellään osoittanut pyytäville näkyjä, 

niitä ei Jumala paljasta kuin pyytäville ja vieläpä niille, joita pyhä henki on 

moittinut. En voisi sanoa kahdesta öljyllä voidellusta, jotka seisovat kaiken 

maan Herran edessä, kuin että he ovat Joosua ja Serubbaabel, joista Jumala 

Kristus pitää huolta temppelin rakentamisen takia.
54

 Sakarja kutsuu häntä 

                                                           
53

Näin Draconites on kääntänyt kohdan, joka kirkkoraamatussa kuuluu:  Jotka vuodattavat 

sisästänsä öljynkultaa. Edellä putket on Draconiteella käännettynä nares eli sieraimet. 
54

Öljyllä voidellut ymmärretään yleisesti Joosuaksi ja Serubbaabeliksi asiayhteyden perus-

teella. Näillä hahmoilla on myös vastineensa Ilmestyskirjassa (11:3-12). Kuvaus on mel-

kein sananmukainen Sakarjan kirjan kanssa. Keitä olisivat Uuden liiton vastaavat hahmot, 
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kaiken maan Herraksi
55

 siitä samasta syystä kuin Ps.8 puhuu Herrasta, jonka 

nimi on loistava koko maassa Evankeliumin tähden, jolla hän hallitsee.  

                                                                                                                                 
jotka ovat olleet tärkeitä Uuden liiton temppelin eli Kirkon rakentamisessa, toinen hengel-

lisessä roolissa, toinen maallisemmassa, mutta silti molemmat Kirkkoa rakentamassa? 

Heidän ruumiinsa viruvat kuolleina kaupungissa, jossa Messias ristiinnaulittiin, ja he vi r-

koavat eloon ja tulevat otetuiksi taivaaseen. Tämä saa ihmiset pelästymään. Tarkoittaako 

tämä, että Uudessa liitossa tapahtuu jonkin hengellisen mutta historiallisesti tunnistettavan 

ilmiön ”ylösnousemus” ennen loppua? Kaksi henkilöä tuskin nousee konkreettisesti nyky-

Jerusalemissa, mutta heistä kumpuava ilmiö saattaa elpyä tai ainakin saada näkyvyyttä 

niin, että ihmisiä kauhistuu. Itselläni on lapsekkaan tosikkomainen ajatus, että toinen todis-

tajista on ollut Luther. Luterilaisuus pysyy uskovien ylöstempaamiseen saakka. Mutta kuka 

tai mikä mahtaisi olla tuo Serubbaabelia eli maallisempaa tahoa kirkossa edustanut hahmo? 
 dominator. Draconites kirjoittaa tämänkin pienellä alkukirjaimella, mutta ;(adon) אדון55

noudatan kirkkoraamatun tapaa. 
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5. LUKU 

Minä nostin jälleen silmäni, ja katso: oli lentävä kirjakäärö. 2. Ja hän sanoi 

minulle: ”Mitä sinä näet?” Minä vastasin: ”Minä näen lentävän kirjakäärön, 

kahtakymmentä kyynärää pitkän ja kymmentä kyynärää leveän”. 3. Hän sanoi 

minulle: ”Tämä on kirous, joka käy yli kaiken maan. Sillä tämän kirouksen 

mukaisesti siitä puhdistetaan pois jokainen varas, ja jokainen vannoskelija 

puhdistetaan siitä pois. 4. Minä lasken sen irti, sanoo Herra Sebaot, ja se me-

nee varkaan kotiin ja sen kotiin, joka vannoo väärin minun nimeeni. Se jää 

sisälle hänen kotiinsa ja kalvaa sen loppuun asti, sekä sen puut että sen ki-

vet.” 5. Sitten enkeli, joka puhutteli minua, lähti liikkeelle ja sanoi minu l-

le: ”Nosta silmäsi ja katso: mikä tuo on, joka lähtee liikkeelle?” 6. Minä sa-

noin: ”Mikä se sitten on?” Ja hän vastasi: ”Tämä on eefa-mitta, joka lähtee 

liikkeelle”. Ja hän sanoi: ”Tämän näköisiä ne ovat koko maan päällä”. 7. Ja 

katso, lyijykansi kohosi, ja siinä istui eräs nainen eefa-mitan sisällä. 8. Ja hän 

sanoi: ”Tämä on jumalattomuus”. Ja hän paiskasi hänet sisälle eefa-mittaan ja 

paiskasi lyijypainon sen suulle. 9. Ja kun minä nostin silmäni, näin minä, kat-

so, kaksi naista lähtevän liikkeelle, ja niillä oli tuulta siivissään, ja niiden si i-

vet olivat kuin haikaran siivet; ja ne kantoivat eefa-mittaa taivaan ja maan 

välitse. 10. Niin minä sanoin enkelille, joka puhutteli minua: ”Mihin ne ku l-

jettavat eefa-mittaa?” 11. Ja hän vastasi minulle: ”Ne menevät rakentamaan 

hänelle huonetta Sinearin maahan. Ja kun se on valmis, lasketaan hänet sinne 

paikoillensa.” 

  



64 

 

Viidennessä luvussa Sakarja näkee ennalta ja julistaa, että tämän oikean 

opin jälkeen hänen kansassaan on vallitseva väärä oppi.
56

 Vakuuttaakseen 

tästä hän käyttää kahta näkyä, jotka merkitsevät samaa eri sanoin, jotta Profe-

tiaa pidettäisiin varmempana ja jotta juutalaiset sitä enemmän varoisivat vää-

rää oppia. Jakakaamme luku kahdeksi saarnaksi tai näyksi. 

ENSIMMÄINEN NÄKY. 

Ensimmäinen näky tai saarna on Sakarjan ja enkelin keskustelu lentävästä 

kirjakääröstä. Ensin se kuvaa inhimillistä oppia, toiseksi sitä, miten turmiolli-

nen se on, kolmanneksi sitä, miten kovaa Jumala sitä rankaisee. 

עפה מגלה והנה ואראה עיני ואשא ואשוב  
5:1 Minä nostin jälleen silmäni, ja katso: oli lentävä kirjakäärö 

Hän sanoo näkevänsä, että Jumalan sanan jälkeen hänen kansassaan on 

hallitseva inhimillinen oppi. Kirjakäärö merkitsee opettajaa, oppineisuutta ja 

viisautta siksi, koska kirjojen välityksellä jälkipolville välitetään oppineisuus 

ja viisaus.
57

 Lentäminen merkitsee puhumista ja saarnaa, kuten 2.Moos.25 
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Luther kirjoittaa 5. luvun alkusanoiksi: ”Edellisissä luvuissa profeetta kehotti ja vahvisti 

johtajaa, ylipappia ja kansaa, minkä kyllin ja enemmänkin jo selitimme. Seuraavaksi hän 

sovitti kaiken tulossa olevaan Kristuksen valtakuntaan, jonka hän oli kuvannut tulevan ilon 

ja ylimmän rauhan valtakunnaksi jne. Tässä luvussa hän nyt tulee toimimaan kaikkien 

profeettojen tavoin. Kaikille profeetoille on nimittäin yhteistä se, että he eivät pelkästään 

kuvaa Kristuksen valtakunnan onnellisuutta runsain ja suloisin sanoin, vaan he myös l i-

säävät mukaan Israelin uskottomuuden ja kauhean luhistumisen, koska se ei tahtonut ottaa 

vastaan tätä kuningasta ja pelastajaa eikä tunnustaa häntä. Niin profeetat noilla näyillä, 

valituksilla ja monilla profetioilla ennustavat tuon ikuisen ja surkean lankeemuksen [Israe-

lin] kansan kohdalla. Tätä tapaa seurasivat myös apostolit. Paavali ja Pietari julistavat 

selväsanaisesti, että evankeliumin saarnaamisen jälkeen on tuleva sisään susia ja harha-

opettajia, jotka halunsa mukaan käyvät Herran lauman kimppuun ja tallaavat mitä vain 

jalkoihinsa. Näin myös sanoo profeetta Daniel: Kaikki jumalattomat tulevat toimimaan 

jumalattomasti jne. Aivan samaa Sakarja tässä tekee, kuten sanoin: ensin tuosta lyijykives-

tä profetoituaan hän heti samalla lisää, mitä täytyy tapahtua tälle kansalle, joka ei ole 

ottava Kristuksen valtakuntaa vastaan. Tämä on koko luvun summa. Se koskee varsinaises-

ti fariseuksia, saddukeuksia ja muita kirjanoppineita, jotka Kristus, kuninkaaksi ja pelasta-

jaksi itsensä ilmaistessaan, löysi kansastaan ja jotka hän yhä vielä on jättänyt taakseen”. 
57

Luther: ”Lentävä kirjakäärö on tähän sopiva ja elegantti kuva. Kirjakäärö ei voi merkitä 

mitään muuta kuin oppia tai lakia, koska tässä ei mainita sotaan liittyviä asioita, ei miek-

kaa, hevosia tai aseita. Profeetta siis näkee, että hänen jälkeensä tulee jokin jumalattoman 

opetuksen laji, sillä nousi ryhmiä: saddukeukset, fariseukset ja essealaiset”. (Tässä on 

vakava muistutus ja varoitus kirkon opettajille, ettei tilanne heidän osaltaan olisi analogi-

nen Israelin opettajien kanssa, kun Kristus tulee kirkkaudessaan. Israel varoittavana esi-

merkkinä ei ole paikka paremmuuden tunteelle saati vahingonilolle, vaan kehotus oman 

opetuksen valvomiselle). 
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siivillä ilmaisee sannan palveluvirkaa. Lentävällä kirjakääröllä ilmaistaan 

inhimillinen oppi kahdesta syystä: Ensinnäkin siksi, että se puhumalla kasvaa 

ja saa voimia. Toiseksi se saa omattunnot häilyviksi eli levottomiksi, niin 

kuin sen vuoksi Paavali Ef.4 varoittaa meitä väärästä opista. Sanoilla minä 

nostin silmäni ja näin
58

 hän opettaa mielen ja hengen silmillä näkevänsä sen 

ennalta tapahtuvan. 

 עפה מגלה ראה אני ואמר ראה אתה מה אלי ויאמר
באמה עשר ורחבה באמה עשרים ארכה  

5:2 Ja hän sanoi minulle: ”Mitä sinä näet?” Minä vastasin: ”Minä näen 

lentävän kirjakäärön, kahtakymmentä kyynärää pitkän ja kymmentä kyynärää 

leveän” 

Lentävä kirjakäärö, jonka pituus on kaksikymmentä kyynärää ja leveys 

kymmenen, on yhtä pitkä ja leveä kuin oli Salomon temppelin eteishalli 

1.Kun.6, ja merkitsee kolmea asiaa. Ensinnäkin inhimillinen oppi esittää 

suurta pyhyyttä, kuten vakuuttaa Paavali 2.Kor.12: Saatana tekeytyy valon 

enkeliksi. Toiseksi inhimillinen oppi menee pidemmälle ja se otetaan vastaan 

suosiollisemmin ja useampien toimesta kuin Jumalan sana. Tämän todistaa 

myös Kristus Joh 5: Jos toinen tulee minun nimessäni, hänet te otatte vastaan. 

Kolmanneksi inhimillinen oppi luikertelee laajalti eli se tartuttaa omattunnot, 

eli kuten Paavali 2.Tim.2 vakuuttaa valheprofeettojen puheen jäytävän ympä-

ristöään kuin syövän. 

Jos sitten lentävä kirjakäärö on niin pitkä ja leveä kirja, se välttämättä 

myös on suuri ja painava. Tämä ei merkitse muuta kuin että se näyttää use-

amman mielestä niin suurenmoiselta, että se vaikuttaa tuovan pelastuksen 

kaikille, ja siksi sillä on paljon oppilaita. Mutta mitä makeaa se ensin lupaa-

kin, jäljestäpäin se muuttuu karvaaksi. Tämän saman vahvistaa Ilmestyskirjan 

kymmenennen luvun kirja, joka on suussa makea kuin hunaja, mutta nielemi-

sen jälkeen se aiheuttaa vatsakipuja. 

Edellä mainituilla sanoilla hän ei siis pelkästään kuvaa lentävää kirjakää-

röä Salomon temppelin eteishallin pituudella ja leveydellä, vaan enkeli myös 

paljastaa ihmettelevälle ja kyselevälle profeetalle ennustaen, että Jumalan 

sanan jälkeen on seuraava sellainen inhimillinen oppi, joka on edustava suur-

ta viisautta ja pyhyyttä, joilla se haluaa neuvoa maailmaa. Sillä on oleva 

myös siinä määrin monia ja innokkaita opettajia ja oppilaita, jotka eivät har-

jaantumattomien keskuudessa lavertele muuta kuin uniaan, ja vatsansa tähden 

hokevat lausumiaan Elihun lailla, Job.32. Tämä oppi ei tosi asiassa tule ole-

maan mitään muuta kuin rutto, joka on ikuisesti vahingollinen kaikille opetta-

jille ja oppilaille, niin ettei enemmästä väliä. 
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Sana näin ei näy suomennoksessa, mutta se on alkutekstissä (”minä nostin silmäni ja näin 

ja katso”). 
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הארץ כל פני על היוצאת האלה זאת אלי ויאמר  
5:3 Hän sanoi minulle: ”Tämä on kirous, joka käy yli kaiken maan  

Hän tahtoo kuvata, miten myrkyllinen väärä oppi on, ja ennustaa lentävän 

kirjakäärön eli harhaopettajien suurella menestyksellä tulevan viettelemään 

juutalaiskansan Jumalan eläväksi tekevästä sanasta ihmisten kuolettaviin tra-

ditioihin. Todella uutterasti tämän täyttivät Fariseukset Kristuksen tulon ai-

kana, sokaisten Juudean ihmisten unilla, ja Juudean hävittämisen jälkeen 

Talmudistit saivat jäljelle jääneet juutalaiset täysin mielettömiksi kansaan 

liittyvillä hölynpölyillään. Lentävää kirjakääröä kutsutaan kiroukseksi siksi, 

että inhimillisen opin vuoksi Evankeliumin halveksijat jäävät paitsi taivaall i-

sia lupauksia Kristuksessa ja he saavat osakseen lain ikuiset kiroukset. Hän 

sanoo: joka käy yli kaiken maan ilmaistakseen sillä, että väärä oppi on lentävä 

Juudeassa nopein siiveniskuin ja tartuttava koko kansan samoin kuin talmu-

distinen ja raivoisa oppi tartuttaa ja sokaisee jäljelle jääneet juutalaiset ja te-

kee niin kirotuiksi kuten Ps.109 kuvaa juutalaisten kirouksen. 

נקה כמוה מזה הנשבע וכל נגה כמוה מזה הגנב כל כי  
5:3 Sillä tämän kirouksen mukaisesti siitä puhdistetaan pois jokainen varas, ja 

jokainen vannoskelija puhdistetaan siitä pois. 

Hän tahtoo opettaa, että Valheprofeettojen oppi ei etsinyt mitään muuta 

kuin τὰ πρὸς άλφιτα (elantoon liittyvää), niin että ihmiset jopa uskalsivat 

käskeä rikkomaan selvää Jumalan käskyä, sanoen: Parempi uhrata temppelis-

sä kuin kotona kunnioittaa vanhempia. Saksalaiset sanovat: Joka valehtelee, 

samalla varastaa. Näin Turhanpuhuja-fariseukset varastivat juutalaisten omai-

suutta asettaessaan temppeliin rahanvaihtajien pöytiä ja kyyhkysten myyjien 

istuimia, Matt.21. Tätä ahneutta he ruokkivat valheellisilla lupauksilla, sano-

en Matt.21 mukaan: Alttarin ja temppelin kulta on parempi kuin temppeli ja 

alttari. Kuitenkin nuo varkaat ja valapattoiset
59

 pitivät kansan parissa ensim-

mäisiä arvopaikkoja, kuten Kristus heitä moittii Matt.23. Valheprofeettaa hän 

kutsuu varkaaksi, koska väärä oppi ei muulla tavalla varasta Kristukselta 

kunniaa ja sieluilta pelastusta kuin miten varas vie Juudaksen lailla petoksella 

vierasta omaisuutta. Hän puhuu vannoskelijasta, koska sellainen käyttää vää-

rin Jumalan nimeä, vannoen elävän Jumalan sanovan sitä mitä hänen nälkäi-

nen vatsansa puhuu, noiden lailla, joita Jes 48 arvioi sanoen: He vannovat 

Jumalan nimen kautta, mutta eivät oikealla tavalla. Puhdistetaan
60

 siitä pois 

sanotaan tuon ”viattoman” mukaan: Maailmassa palvotaan vatsan takia kuin 

kaikkein pyhimpinä noita, jotka Jumalan edessä ovat varkaita ja valapattoisia, 

valheprofeettoja ja pyhäinhäpäisijöitä Jumalan edessä, kuten maailma piti 

                                                           
59

Glassius: ”Varkaudella ja vannoskemisella ymmärretään tarkoitettavan kaiken lajin 

rikoksia ja pahuutta”. 
60

Kr:n mukaan. 
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suuriarvoisina niitä, jotka teeskennellen pitivät pitkiä rukouksia ja söivät les-

kien huoneet, ja jotka Kristus tuomitsee Matt.23.
61

 

 בית ואל הגנב בית אל ובאה צבאות יהוה נאם הוצאתיה
 עציו ואת וכלתו ביתו בתוך ולנה לשקר בשמי נשבעה

אבניו ואת  
5:4 Minä lasken sen irti, sanoo Herra Sebaot, ja se menee varkaan kotiin ja 

sen kotiin, joka vannoo väärin minun nimeeni. Se jää sisälle hänen kotiinsa ja 

kalvaa sen loppuun asti, sekä sen puut että sen kivet” 

Hän tahtoo uhata Valheprofeettoja eli vatsoja, opettajia ja oppilaita ajall i-

sella ja ikuisella häpeällä ja rangaistuksella, kuten myös Kristus sanoo 

Matt.23, ettei ole jäävä kiveä kiven päälle. Minä lasken sen irti eli paljastan 

Jumalan sanalla, että oppi on väärä
62

 kuten Uudessa testamentissa tapahtui. Ja 

se menee kotiin: Uhkausten mukaan vääriä opettajia ja oppilaita kulutetaan 

[tulessa] ikuisesti. 

TOINEN NÄKY 

Toinen näky opettaa melkein samaa kuin ensimmäinen, mutta toisin sa-

noin. Se on enkelin ja Pofeetan toinen keskustelu, ja käsittelee liikkeelle läh-

tevää mitta-astiaa ja siinä istuvaa naista sekä kahta muuta naista, jotka kuljet-

tavat astiaa taivaan ja maan välillä: Väärä oppi tulee vallitsemaan juutalais-

kansassa Jumalan sanan paikalla opettajien ja oppilaitten perikadoksi. 

                                                           
61

Jakeen loppupuolessa on tiettyä käännösvaikeutta loppuverbin ja toistetun ”siitä” -sanan 

kohdalla. Todennäköisesti ”siitä” ei viittaa maahan kuten kirkkoraamatun käännösvalinta 

on ymmärrettävissä, vaan kirjakääröön (Keil: on one side and the other; kirjakäärö olisi 

siis molemminpuolisesti kirjoitettu). Luther kirjoittaa: ”Tämä kirjakäärö on sellainen, että 

se antaa vapauden tehdä syntiä, ja lupaa toivon, ettei synnistä rangaista”. Luther kääntää 

jakeen lopun: ”sen pohjalta jokainen varas/vannoskelija tehdään viattomaksi”. Kr:n ”puh-

distetaan” onkin ymmärrettävissä kuten Luther sen käsitti eli ”tehdä viattomaksi” (innocen-

tabitur), joten kirja ohjaisi luvallisesti syntiin, ja siinä olisi sen kirous. Uudemman suo-

mennoksen ”jäädä rankaisematta” on parempi kuin 1933 käännöksen ”puhdistaa”. Heprean 

 merkitsee vapautumista syyllisyydestä, rankaisematta jäämistä ja (nifal-vartalo) נקה

syyttömänä olemista. 
62

Kirouksen siteestä vapauttaa evankeliumi, joka osoittaa kirjakäärön sisältämän inhimilli-

sen opin harhaksi. Niin kauan kuin sen vallassa ollaan, se kalvaa ja kuluttaa, koska vääryys 

saa jatkua. Draconiteen viittaukset edellä Talmudiin voivat hyvinkin olla tässä paikallaan. 

Luther viittaa paavin dekreetteihin. 
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 מה וראה עיניך נא שא אלי ויאמר בי הדבר המלאך ויצא
 היוצאת האיפה זאת ויאמר היא מה ואמר הזאת היוצאת

הארץ בכל עינם זאת ויאמר  
5:5 Sitten enkeli, joka puhutteli minua, lähti liikkeelle ja sanoi 

minulle: ”Nosta silmäsi ja katso: mikä tuo on, joka lähtee liikkeelle?” 5:6 

Minä sanoin: ”Mikä se sitten on?” Ja hän vastasi: ”Tämä on eefa-mitta, joka 

lähtee liikkeelle”. Ja hän sanoi: ”Tämän näköisiä ne ovat koko maan pää llä”; 

Hän näkee ennalta ja julistaa, että juutalaiskansassa on oleva inhimillisten 

traditioiden opettajia, jotka ihmisten edessä ovat näyttäviä ja ulkokultaisia, 

mutta sisältä varkaita ja niin ahneita, etteivät he koskaan voi saada kyllikseen, 

niin kuin mitta-astia jatkuvasti täyttää säkkiä. Ks. Matt.7: He tulevat luoksen-

ne lampaiden vaatteissa. Liikkeelle lähtevä eefa-mitta merkitsee inhimillistä 

oppia, joka punnitsee kaikkea hyödyn kannalta niin, että se aina kyltymättö-

mästi haluaa mitata säkkiinsä toisten omaa. Viittaus on mittaan, jolla viljaa 

mitataan säkkiin. Näköisiä merkitsee ulkokultaisuutta eli teeskenneltyä elä-

män pyhyyttä, Matt.23: Kaiken he tekevät, jotta ihmiset heitä katselisivat. 

 בתוך יושבת אחת אשה וזאת נשאת עפרת ככר והנה
 האיפה תוך אל אתה וישלך הרשעה זאת ויאמר האיפה

פיה אל העפרת אבן את וישלך  
5:7 Ja katso, lyijykansi kohosi, ja siinä istui eräs nainen eefa-mitan sisällä. 

5:8 Ja hän sanoi: ”Tämä on jumalattomuus”. Ja hän paiskasi hänet sisälle 

eefa-mittaan ja paiskasi lyijypainon sen suulle 

Hän ei julistaen pelkästään elävästi kuvaa sitä, miten väärä oppi on Juma-

lan rangaistus ja täysin turhaa, vaan hän myös näkee ennalta, että Kristuksen 

Evankeliumi tulee perusteellisesti saattamaan väärän opin häpeään ja tuhoon, 

ja ettei väärä oppi tule olemaan lyijyisempi ja painavampi taakka kenellekään 

muulle kuin sille itselleen. Lyijykansi merkitsee tuota inhimillisen tradition 

taakkaa, jolla omaatuntoa raskautetaan. Kohosi merkitsee, että omantunnon 

taakka on Jumalan rangaistus, ks. Ps.34: Herran kasvot ovat pahojen yllä. 

Nainen on inhimillinen traditio, jota verrataan naiseen. Niin kuin nainen on 

parraton ja sileä, samoin inhimillinen traditio on naisellinen ja kauniisti pu-

huva, ja se on yhtä hyödytön Kirkolle kuin miten nainen ei ole sopiva opet-

tamaan – mutta järjelle se näyttää sitäkin kauniimmalta kuin miten nainen 

näyttää kauniimmalta kuin mies. Jumalan sana sitä vastoin on vakava ja mie-

hinen, niin kuin mies on parrakas ja karvainen. Nainen istui eefa-mitan sisäl-

lä. Asia on sama kuin Ps.1 istuminen pilkkaajien joukossa, eli inhimillinen 

traditio vallitsee ahneitten ja vatsan oppilaitten keskuudessa. Jumalattomuus: 

Inhimillinen oppi tekee ihmiset jumalattomiksi ja ilman jumalaa oleviksi. 

Sanalla ja hän sanoi hän sanojan kautta tarkoittaa Kirkon opettajaa. Naisen 

paiskaaminen mitan sisälle on samaa kuin edellä lentävän kirjakäärön esiin 

tuominen: Evankeliumi saa väärän opin häpeämään ja tuhoaa sen. Paino on 
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sanalla sisälle; eihän hän sano naista kannettavan mitan päällä. Mitä enem-

män varoitetaan, sitä itsepintaisemmaksi tullaan. Kuten edellä sanottiin: Len-

tävä kirjakäärö pysyy varkaan ja vannoskelijan luona, eli jäljellä ei ole ker-

rassaan mitään toivoa katumuksesta ja pelastuksesta valheprofeetoilla. Ja 

paiskasi lyijypainon sen päälle merkitsee lyijykiveä mitan suulla. Vatsan 

Apostoleja odottaa raskas rangaistus, nimittäin kiduttava omatunto, kun he 

näkevät, että Evankeliumia kuullaan, mutta heidän omansa tuomitaan.  

 בכנפיהם ורוח יוצות נשים שתים והנה וארא עיני ואשא
 בין האיפה את ותשאנה החסידה ככנפי כנפים ולהנה

השמים ובין הארץ  
5:9 Ja kun minä nostin silmäni, näin minä, katso, kaksi naista lähtevän 

liikkeelle, ja niillä oli tuulta siivissään, ja niiden siivet olivat kuin haikaran 

siivet; ja ne kantoivat eefa-mittaa taivaan ja maan välitse 

Hän tahtoo liioitellen esitellä inhimillisen opin turhuutta ja osoittaa, että 

väärän opin oppilaat eivät saa mitään opettajilta, paitsi että heistä tulee Juma-

lan ja ihmisten vihaamia ja siksi niin täällä kuin muualla surkeita. Tämän 

näemme olevan niin totta nykypäivän juutalaisten kohdalla, joilla ei ole tai-

vaallista pappisvirkaa eikä maallista valtakuntaa, ja jotka Kristusta kohtaan 

osoittamansa halveksunnan vuoksi ovat ilman armollista Jumalaa taivaassa ja 

ilman yhtään suosiollista kristittyä maan päällä. Kaksi naista merkitsevät vää-

rän opin kahden osan petollista käsittelyä – opilla on niin oma lakinsa kuin 

Evankeliuminsakin. 2. Mooseksen kirjassa vastakohtaisesti kaksi kerubia 

merkitsevät tosi opin kahden osan eli lain ja Evankeliumin oikeaa käsittelyä.  

Tuulta siivissään. Vatsan apostolit ovat jaarittelijoita ja paisuneita. He ovat 

niin puheliaita ja suulaita, että kykenevät paljon runsassanaisemmin ja hyväk-

syttävämmän tuntuisesti puhumaan inhimillisen lakinsa ja kuvitteellisen 

Evankeliuminsa korupuheesta, kuin mitä Evankeliumin opettaja pystyy pu-

humaan jumalallisesta laista ja kaikista Kristusta koskevista runsaista lupauk-

sista. Haikaran siivet. Haikaran siivillä hän tarkoittaa, että vatsan Apostolien 

oppi on täysin lihallinen ja epäpuhdas, sillä haikara ruokkii poikasiaan käär-

meillä ja kuuluu kiellettyihin lintuihin, 3.Moos..11. Ja ne kantoivat eefa-

mittaa. Kannetuksi tuleminen taivaan ja maan välillä merkitsee, että Antikris-

tusten oppi ei miellytä itseään Jumalaa taivaassa, mutta ei myöskään pyhiä 

maan päällä, eikä se hyödytä onnettomia omiatuntoja tätä eikä tulevaa elämää 

ajatellen. 

 האיפה את מולכות המה אנה בי הדבר המלאך אל ואמר
 שם והניחה והוכן שנער בארץ בית לה לבנות אלי ויאמר

מכנתה על  
5:10 Niin minä sanoin enkelille, joka puhutteli minua: ”Mihin ne kuljettavat 

eefa-mittaa?” 5:11 Ja hän vastasi minulle: ”Ne menevät rakentamaan hänelle 
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huonetta Sinearin maahan. Ja kun se on valmis, lasketaan hänet sinne 

paikoillensa.” 

Enkeli opettaa Profeettaa, joka tahtoo tietää naista koskevan opetuksen 

tarkoituksen: Juutalaiset, jotka väärän opin takia ja yrittäessään etsiä van-

hurskautta lain teoista sekä törmätessään loukkauskiveen, tulevat kokemaan 

hengellisen Babylonin
63

 vankeuden, joka on paljon vaarallisempi ja pitkäkes-

toisempi kuin aiempi ruumiillinen vankeus.
64

 Mitta-astian kuljettaminen nais-

                                                           
63

Baabelin tornia rakennettiin Sinearin maassa, ks.1.Moos. 11:2-9. Sinearin maan ja Baby-

lonin samaistamisesta esiintyy laajaa yksimielisyttä; näin esittävät asian myös 1500- ja 

1600 -luvuilla esim. reformoitu Johannes Cocceius ja roomalaiskatoliset Johannes Me-

nochius ja Emmanuel Sa, joista jälkimmäinen kommentaarissaan toteaa: ”Sinear eli Ba-

bylon. Siellä juutalaisten sanotaan lopulta ottavan vastaan Antikristuksen, sillä hän on 

alkava hallitsemaan Babylonissa.” 
64

Luther: ”Heidät (=juutalaiset) siirretään Babyloniin, mystiseen Babyloniin eli hämmen-

nyksen paikkaan, syvimpään sokeuteen, paikkaan, jossa on Jumalan viha, tuomio ja kosto 

ilman rauhaa, armoa, laupeutta ja Jerusalemia. Tämä kaikki seuraa heitä, missä vain he 

ovatkin.” Edellä Luther oli kirjoittanut: ”Kaiken summa on: Juutalaisten surkeus ja onnet-

tomuus on niin suuri, että he eivät ainoastaan pysy suljettuina eefa-mittaan, niin etteivät 

voi paeta, vaan he eivät myöskään koskaan tule kuulemaan puhdasta sanaa, vaan jumalat-

tomia opettajia on kasauduttava pidättämään kansaa kuulemasta milloinkaan tosi sanaa, 

pysyen suljettuina täyteen jumalattomuuteen, kuten myös Herra uhkaa heitä Jesajan kirjas-

sa: ´Määrään pilviäni, etteivät ne sada vettä heidän päälleen´ jne. Kyllin kauhistuttavasti 

hän kuvaa tuon kansan luhistumisen niin toivottomaksi, että ei ole jäljellä mitään osaa 

paluuseen, vaan heidät on hylättävä ikuisesti, eikä heitä koskaan pidä käännytettämän, 

jotta pelastuisivat.” Ks. myös alaviite 123. Luther muistaa kuitenkin aina tällaisessa loh-

duttomassa perussaarnassaan Kirkon ajan juutalaisista sen, että jotkut heistä aina kääntyvät 

(ja erikseen mainitsee esimerkkinä mm. arvostamansa Paavali Burgoslaisen), koska paatu-

mus ei ole yksilöitä myöten kattava. Juutalaisten paatumuksen takia yleisesti oikeaksi 

asenteeksi koettiin jo ennen Lutheria laupias kovuus ja kova laupeus, jossa oli ajatus, että 

ainakin jotkut näin kääntyisivät. Itse en osaa ottaa varmaa kantaa siihen, onko asenne pe-

dagogisesti, psykologisesti tai hengellisesti oikea vai väärä, hyvä vai huono.  

Uskallan väittää, että Lutherin edellä lanseeraama ilmaisu mystinen Babylon on kypsynyt 

täyttymykseensä erityisellä tavalla Israelin nykyvaltion pääkaupungissa. Voi vain arvailla, 

miten Luther olisi suhtautunut nykyiseen juutalaisvaltioon. Jerusalem on nyt Ilmestyskirjan 

17. luvun Babylon, porttonainen pedon selässä. Siinä on toteutunut Sakarjan ennustus, että 

naiselle eefa-mitassa on rakennettu huone Sinearin maahan ja mitta on jalustallaan (tai itse 

nainen paikallaan). Ilm.17:5 salaisuus naisen otsassa on itse nimi: kyseessä ei enää ole 

oikea raamatullinen Jerusalem, vaan Babylon (ks. myös Ilm.11:8: Egypti, Sodoma, paikka, 

jossa heidän Herransa ristiinnaulittiin). Pidän näin ollen mahdollisena, että Israelin valtion 

syntymisestä on kuin onkin lupauksia Raamatussa, mutta ne eivät ole lopun ajan juutalai-

siin kohdistuvia armolupauksia, jotka kiliasmi ”varastaa” koko kirkolta Kristuksessa täyt-

tyneinä, vaan lupauksia sellaisesta juutalaismaan elpymisestä kuin kohdissa 

Sak.11:11: ”Olen herättävä maahan paimenen” (so. juutalaisen Antikristuksen), Sak 

5:11: ”Sinearin maa” sekä Jeesuksen vastaus kysymykseen Apt.t.1:6: ”Oletko tällä ajalla 

rakentava Israelille valtakunnan?” - jossa Kristuksen antama salaperäinen vastaus ei viittaa 

siihen, että jos sellainen valtakunta joskus tulee, se olisi armovaltakunta saati tuhatvuoti-
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ten toimesta Babyloniin merkitsee, että juutalaiset väärine oppineen, jota mit-

ta kuvaa, tullaan karkottamaan todellisesta Jerusalemista eli Jumalan Kirkosta 

Babyloniin, eli hajalleen kaikkien kansojen sekaan. Siksi puhuessaan Baby-

lonista, josta heidät oli juuri vapautettu, hän vihatun nimen ja paikan mainin-

nalla tekee väärästä opista vielä halveksittavamman ja pelottaa juutalaisia 

siitä sitäkin enemmän. 

Kaikki juutalaiset eivät palanneet vankeudesta Jerusalemiin, vaan monet 

jäivät Babyloniin, niin että heillä ei siellä ollut keskuudessaan ainoastaan 

kahta kuuluisaa kääntäjää, Onkalos ja Joonatan, vaan he myös laativat Baby-

lonissa Targumin, johon oli kirjoitettu heidän lakinsa. Jos tämä talo rakenne-

taan siinä tarkoituksessa, että siinä asutaan ja se pysyy, talon rakentaminen 

mitta-astialle Babyloniin tarkoittaa, että juutalaisten sokaistuminen on pysyvä 

niin, että vaikka heidät on hajotettu kaikkiin kansoihin, he kuitenkin ovat jää-

vä harhaansa. Talon asettaminen sinne paikoilleen tarkoittaa, että juutalaiset 

eivät tule rakentamaan vanhurskauttaan ja pelastustaan Kristus-kallion päälle 

Siionissa, niin kuin kaikkien kristittyjen vanhurskaus ja pelastus on rakennet-

tu Kristuksen päälle, joka on Kallio Siionissa, vaan he rakentavat oman teko-

jensa vanhurskauden varaan Babylonissa, joka Jumalan pitää tuhota. 

-lasketaan ja asetetaan. Tämä ilmaisu koostuu men (wehunniha) והניחה

neen ajan hofal-vartalosta ja menneen ajan hifilistä eli vanhemmasta ja jälke-

läisestä (kuten Jesaja sanoo), ja jonka sanajuuri on נוח (nuh). 

                                                                                                                                 
nen sellainen. Myös Ilmestyskirjan pedon nouseminen (13:1) kuuluu mielestäni ennustuk-

seen nousevasta Israelista, samoin sitä edellyttää pedon selässä ratsastavan eli pedon valt i-

ossa sijaitsevan Babylonin (=Jerusalemin) tuho (Ilm.18). 
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6. LUKU 

Minä nostin jälleen silmäni ja näin, katso, neljät vaunut, jotka lähtivät liik-

keelle kahden vuoren välistä, ja ne vuoret olivat vaskivuoria. 2. Ensimmäisten 

vaunujen edessä oli punaisenruskeat hevoset, toisten vaunujen edessä oli 

mustat hevoset, 3. kolmansien vaunujen edessä oli valkeat hevoset,  ja neljän-

sien vaunujen edessä oli täplikkäät, väkevät hevoset. 4. Minä lausuin ja sa-

noin enkelille, joka puhutteli minua: ”Mitä nämä ovat, Herra?” 5. Enkeli vas-

tasi ja sanoi minulle: ”Ne ovat neljä taivaan tuulta, jotka lähtevät liikkeelle 

seisottuansa kaiken maan Herran edessä. 6. Ne, joitten edessä on mustat 

hevoset, lähtevät pohjoiseen maahan, ja valkeat lähtevät niiden jäljessä. Täp-

likkäät lähtevät eteläiseen maahan. 7. Ne väkevät lähtevät, ja menevät halus-

ta, kuljeksimaan maata”. Ja hän sanoi: ”Menkää, kuljeksikaa maata”. Ja ne 

kuljeksivat maata. 8. Sitten hän huusi minut ja sanoi minulle näin: ”Katso, ne, 

jotka lähtivät pohjoiseen maahan, saattavat minun Henkeni lepäämään poh-

joisessa maassa”. 9. Minulle tuli tämä Herran sana: 10. Ota vastaan siirtola i-

suudessa eläviltä Heldailta, Tobialta ja Jedajalta – mene tänä päivänä, mene 

Joosian, Sefanjan pojan, taloon, johon he ovat tulleet Baabelista. - 11. ja ota 

vastaan hopea ja kulta, tee kruunu ja pane se ylimmäisen papin Joosuan, 

Joosadakin pojan, päähän 12. ja sano hänelle näin: ”Näin sanoo Herra 

Sebaot: Katso, mies nimeltä Vesa! Omalta pohjaltansa hän on kasvava, 

ja hän on rakentava Herran temppelin. 13 Herran temppelin hän on ra-

kentava, ja valtasuuruutta hän on kantava, ja hän on istuva ja hallitseva 

valtaistuimellansa; hän on oleva pappi valtaistuimellansa, ja rauhan 

neuvo on vallitseva niitten molempien välillä. 14. Ja kruunu on oleva muis-

tona Herran temppelissä Helemistä ja Tobiasta ja Jedajasta ja Sefanjan pojan 

suosiollisuudesta. 15. Ja kaukana asuvaiset tulevat ja rakentavat Herran 

temppeliä. Ja te tulette tietämään, että Herra Sebaot on lähettänyt minut tei-

dän tykönne. Näin on tapahtuva, jos te hartaasti kuulette Herran, teidän Juma-

lanne, ääntä.” 
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Kuudes luku on ennustus Kristuksen valtakunnasta, sen jälkeen kun hän 

viidennen luvun jälkeen oli kuvannut ja tuominnut inhimillisen opin. Kun 

juutalaisuus on poistettu, hän tässä luvussa ennustaa Kristuksen tulevan saar-

natuksi koko maailmassa.
65

 Jakakaamme luku kahteen kohtaan. 

ENSIMMÄINEN on näky Kristuksen valtakunnasta, joka Apostolien 

Evankeliumin kautta on levitettävä maailman neljälle suunnalle enkelin näyn 

esityksen mukaan. Tietäkäämme Sakarjan käyttävän kielikuvia siinä tarkoi-

tuksessa kuin Kristus käytti vertauksia, eli Profetioita eivät käsitä kuin ne, 

joista sanotaan: Teidän on annettu tuntea taivasten valtakunnan salaisuudet. 

 יצאות מרכבות ארבע והנה ואראה עיני ואשה ואשב
הרי וההרים ההרים שני מבין  נחשת 

6:1 Minä nostin jälleen silmäni, ja näin, katso, neljät vaunut, jotka lähtivät 

liikkeelle kahden vuoren välistä; ja ne vuoret olivat vaskivuoria 

Profeetta näkee hengen silmin ja ennustaa, että Apostolit ja Kristuksen op-

pilaat tulevat levittämään laista ja Profeetoilta ammennettua Evankeliumin 

oppia Jerusalemista alkaen kaikkeen maailmaan, eivätkä ilman ristiä ja vaih-

televaa menestystä. Tämä näky todella täyttyi, kun Kristus Luuk.24 sanoi: 

Julistakaa minun nimessäni katumusta ja syntien anteeksiantoa kaikille kan-

soille Jerusalemista alkaen. Vaunut merkitsevät Apostoleja ja Kristuksen op-

pilaita, koska he vaunujen lailla ovat täynnä lastattua hyvää, ja heidän kaut-

taan hengen lahjoja kuljetetaan kuten vaunuilla kuljetetaan kaikenlaista hy-

vää. Kuten Psalmin 20 todistuksen mukaan ylipäällikkö käyttää hyväkseen 

vaunuja ruumiillisessa sodassa, samoin Kristus käyttää Apostoleja kuin vau-

nuja hengellisessä sodassa, jota hän käy Jumalan sanalla Paholaista vastaan. 

Siksi Kristuksen Apostoleja nimitetään Psalmissa 68 vaunuiksi. Neljät mer-

kitsee maailmanlaajuisuutta eli maailman neljälle suunnalle ulottuvaa. Lähti-

vät liikkeelle eli saarnaamaan, tuon mukaan: Menkää maailmaan ja julistakaa. 

Vuorten välistä lähteminen merkitsee Apostolien olleen kirjoitusten tuntemi-

sessa yhtä voimakkaita kuin Apollos, eli he käyttivät Evankeliumin vahvis-

tamiseen Mooseksen ja Profeettojen todistuksia. Niin Kristuskin siksi kutsuu 

oppinutta taivasten valtakunnan kirjanoppinutta talon isännäksi, joka tuo aar-

rekammiostaan esiin uutta ja vanhaa. 

Kaksi vuorta ovat Siinain ja Siionin vuoret, eli laki ja Evankeliumi; kaksi 

liittoa, joilla Apostolit vahvistavat oppinsa. Siksi Kristuksen nähdään Matt.17 

puhuvan Mooseksen ja Elian kanssa, ja Paavali Room.3 sanoo, että laki ja 
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Luther kirjoittaa kuudennen luvun johdannossa: ”Edellisessä luvussa näimme näyn len-

tävästä kirjakääröstä, ruukusta, lyijykannesta ja lentävistä naisista ym. Sillä näyllä osoi-

tettiin jumalaton farisealainen oppi, joka oli hallitseva Kristuksen tulemisen aikana. Tässä 

luvussa hän osoittaa, mitä on tapahtuva, kun Kristus on tullut ja hallitsee, eli kun on syty-

tettävä uusi valo, evankeliumin oppi, joka ei ainoastaan työnnä pois jumalatonta oppia, 

vaan joka myös on levitettävä koko maailmaan ja tuottava hedelmää kaikissa kansoissa.” 
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profeetat todistavat uskonvanhurskauden. Vuoria kutsutaan osuvasti vaski-

vuoriksi. Niin kuin vaski on vahvaa metallia eikä ruostu, samoin lain ja 

Evankeliumin dogman, joilla luvataan Kristuksen valtakunta, osoitetaan ole-

van pysyvämpää kuin vaski, sekä voittamaton ja kuolematon. Tähän liittyy 

Pietarin sana: Teillä on luja profeetallinen sana, ja teette oikein tarkatessanne 

sitä kuin pimeässä loistavaa valoa. 

אדמים סוסים הראשנה במרכבה  
6:2 Ensimmäisten vaunujen edessä oli punaisenruskeat hevoset 

Hevoset ovat Apostolit ja oppilaat, joiden Evankeliumin kautta hengen lah-

jat viedään maailmaan ja jaetaan uskoville, kuten hevoset vievät kauppatava-

roilla lastatut vaunut kaukaiseen maahan. Niin kuin ylipäällikkö menee so-

taan hevosilla, Psalmi 20, samoin Kristus käyttää sodassa paholaista vastaan 

Apostoleja kuin varustettuja hevosia, Sak.9. Niin kuin erilaisilla hevosilla on 

eri tehtäviä, samoin Apostolien ja saarnaajien lahjat ovat erilaiset, ja erilaista 

on myös menestys. Punainen ja musta väri merkitsevät verta ja vainoa. Tois-

ten vaunujen edessä oli mustat hevoset. Musta merkitsee verta ja vainoa. (6:3) 

Kolmansien vaunujen edessä oli valkeat hevoset. Valkoinen merkitsee rauhaa. 

Neljänsien vaunujen edessä oli täplikkäät, väkevät hevoset. Kirjavuus merkit-

see, että milloin on rauhaa, milloin sotaa, mutta molemmissa ne ovat niin 

voimakkaita kuin Paavali esittää Room. 8.
66

 

אדני להא מה בי הדבר המלאך אל ואמר ואען  
6:4 Minä lausuin ja sanoin enkelille, joka puhutteli minua: ”Mitä nämä ovat, 

Herra?” 

Sakarja tunnustaa pyytäneensä Kristukselta, liiton enkeliltä, jotta tämä 

suosiollisesti selittäisi näyn salaisuuden. Näin kaikki sanan tunnustajat oppi-

koot, että he tulevat saamaan yhtä paljon jumalallisten kirjoitusten ymmärrys-

tä kuin mitä Jumala heille Kristuksen nimessä pyytäessään antaa, ja hänen 

henkensä paljastaa, joka yksin antoi kirjoitukset ja niitä yksin myös selittää. 

 יוצאות מיםהש רחות ארבע אלה אלי ויאמר המלאך ויען
הארץ כל אדון על מהתיצב  

6:5 Enkeli vastasi ja sanoi minulle: ”Ne ovat neljä taivaan tuulta, jotka 

lähtevät liikkeelle seisottuansa kaiken maan Herran edessä 

Hän selittää asian selvemmin Sakarjalle, joka haluaa ymmärtää näyn. Hän 

ennustaa, että Apostolit tuulten lailla tulevat Pyhän hengen liikuttamina vie-

mään Evankeliumin neljään ilmansuuntaan, ja julistamaan yhtä Kristusta. 

Näin Paavali 1.Tim.2: Yksi on välimies Jumalan ja ihmisten välillä, joka an-
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(Room. 8 kuvaa lihan ja hengen taistelua). 
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toi itsensä αντίλυτρον (lunnaiksi) kaikkien edestä. Neljä tuulta merkitsevät 

Apostoleita, jotka täynnä Pyhää henkeä lähetettiin Kristuksen toimesta nel-

jään maailman kolkkaan. Psalmi 102 nimittää enkeleitä tuuliksi siksi, että he 

palvelevat yksin Kristusta. Näin Sakarja kutsuu tässä heitä tuuliksi, koska he 

palvelevat yksin Kristusta puhaltamalla neljää ilmansuuntaa Evankeliumilla 

kuin tuulella. Kuten hän tuo esiin tuulet salaisesta paikasta (Psalmi 135), siten 

Kristuksen Henki lähettää sanan julistajat Room.10. Tuuli ei jää vaille vaiku-

tusta, vaan Jumalan hengen puhaltaessa vedet virtaavat (Psalmi 147) eikä 

minun sanani palaa tyhjänä, Jes.55. 

Kaiken maan Herra on Herra Kristus, jonka jalkojen alle kaikki on alistet-

tu, Ps.8. Seisominen kaiken maan Herran edessä merkitsee Kristuksen palveli-

jana olemista, vahvuutta kirjoituksissa eli kykyä pyhien opettamisessa ja vas-

tustajien kumoamisessa. Näin nimittäin Habakuk käyttää verbiä seistä. 

 והלבנים צפון ארץ אל יצאים השחרים הסוסים בה אשר
אחריהם אל יצאו  

6:6 Ne, joitten edessä on mustat hevoset, lähtivät pohjoiseen maahan, ja 

valkeat lähtevät niiden jäljessä 

Huomaa hengen ihmeellinen esitystaito. Hän jättää ilmoittamatta sen, mi-

hin ensimmäiset eli punaisenruskeat hevoset pyrkivät. Samalla tällä vaikene-

misella ja ohittamisella (koska punaisenruskea viittaa ristiin) hän tarkoittaa, 

että ne Apostolit ja oppilaat, jotka tulivat jäämään Juudeaan, olivat vuodatta-

va verensä. Näin kävi Jaakobille, Stefanukselle ja muille. Mustat hevoset toi-

sissa vaunuissa ja valkoiset kolmansissa, jotka lähetettiin pohjoiseen päin, 

merkitsevät, että Apostolit lähetettiin Assyriaan, Persiaan, Juudeaan, ja Syy-

riaan kuten Simon Juudas, Tuomas ja muut. Epäilemättä mustan ja valkoisen 

väreillä kuvataan pohjoisen ja idän maiden suhtautumista, että Apostoleita ja 

Kristuksen oppilaita kohtaan on kohdistuva hyvää ja pahaa. Jerusalemilla oli 

syyrialaiset, Babylon ja assyrialaiset pohjoiseen ja itään päin. Idästä ei kui-

tenkaan mainita mitään siksi, että koska juutalaiset aina pelkäsivät enemmän 

pohjoisen asukkaita, samoin Apostolit ja oppilaat tulisivat havaitsemaan poh-

joisen asukkaiden taholta enemmän pahaa. Tämä siitä huolimatta, että Evan-

keliumi julistettiin pohjoisessa maassa niin voimallisesti, että Paavali kääntyi 

Damaskoksessa ja Antiokian oppilaita kutsuttiin ensimmäisinä kristityiksi, 

Apt.t.11. Hän tahtoo myös lohduttaa Serubbaabelia, Joosuaa ja kansaa, ja 

innostaa enemmän rakentamaan sillä, että se sai nähdä kaksien vaunujen he-

vosineen pyrkivän pohjoista kohti, jotta he uskoisivat, että tästä lähin pohjoi-

sesta ei ainoastaan tulisi enää mitään estettä, vaan Apostolit myös tulisivat 

julistamaan Kristusta (jota varten he temppeliä rakensivat) menestyksekkäästi 

pohjoisessa. Hän siis kehottaa heitä uskomaan, että myös pohjoisen asukkais-

ta tulisi vielä Kristuksen hengellinen temppeli. Pois se, että he vielä tämän 

jälkeen tulisivat estämään rakentamista. 
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התימן ארץ אל יצאו והברדים  
6:6 Täplikkäät lähtevät eteläiseen maahan 

Täplikkäät hevoset, eivät punaisenruskeat, eivät mustat eivätkä valkoiset, 

merkitsevät: Apostoleilla ja oppilailla on vaihtelevaa menestystä palveluteh-

tävässään, niin että kansat, joille he ovat julistava Kristusta, kohtelevat heitä 

milloin vihamielisesti, milloin ystävällisesti. Etelän maa on egyptiläiset, etio-

pialaiset, arabit ja idumealaiset rajakansat, joille Matteus ja hänen kump-

paninsa julistivat Kristusta. Hän tahtoo lohduttaa rakentajia: Etelän ihmisiä ei 

pidä pelätä estämästä rakentamista, koska myös he Apostolien kautta ovat 

kääntyvä tunnustamaan Kristusta, jolle temppeliä rakennetaan. 

בארץ להתהלך ללכת ויבקשו יצאו והאמצים  
6:7 Ne väkevät lähtevät, ja menevät halusta, kuljeksimaan maata 

Väkevät merkitsevät ensimmäisiä Apostoleista, joilla on enemmän lahjoja 

kuin muilla, ja joita myös voimakkaammin vastustettiin, kuten Johannes, Pie-

tari ja Paavali. 

בארץ התהלכו לכו ויאמר  
6:7 Ja hän sanoi: ”Menkää, kuljeksikaa maata” 

He kuulivat saman: Menkää ja kuljeksikaa maata kuin mitä sanottiin heille 

Markuksen viimeisessä luvussa: Menkää kaikkeen maailmaan ja julistakaa 

Evankeliumia, ja heidät puettiin sillä voimalla korkeudesta, jonka kautta he 

pystyisivät käsketyn täyttämään, Apt.t.2. 

 צפון ארץ אל היוצים ראה לאמר אלי וידבר אתי ויזעק
צפון בארץ רוחי את הניחו  

6:8 Sitten hän huusi minut ja sanoi minulle näin: ”Katso, ne, jotka lähtivät 

pohjoiseen maahan, saattavat minun henkeni lepäämään pohjoisessa maassa”.  

Tämä sanotaan lohdutukseksi juutalaisille, jotka pelkäsivät pohjoisen ih-

misiä. Saattavat minun henkeni lepäämään merkitsee, että maan päällä apos-

tolisten saarnojen uskomisen kautta annetaan henki, joka rauhoittaa sielut 

maan päällä. Huomatkaamme, miten neljännet vaunut jakautuvat kahdeksi, 

niin että yksi pyrkii pohjoista kohti ja itään, toinen länteen ja etelään voimak-

kailla täplikkäillä hevosilla. Edempänähän Sakarja sanoi, että neljännessä 

vaunussa oli väkevät ja täplikkäät hevoset. Tiedämme, että kun Apostolien 

kautta tämä täyttyi, että roomalaisista tulisi maailman herroja niin, että Jeru-

salemin suuntaan heillä oli vallassaan itäiset ja pohjoiset kansat, joita kohti 

mustat ja valkoiset hevoset pyrkivät, samoin kuin läntiset ja eteläiset, joihin 

täplikkäät, väkevät hevoset maata kuljeksiessaan saapuivat. Koska siis pu-

naisenruskeat hevoset pysyivät Juudeassa, tulivat niiden jälkeen väkevät nii-
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den paikalle pyrkimään länttä kohti. Näin täyttyy vaunujen määrä ja pysyy 

eheänä Sakarjan profetian mukaan. 

TOINEN kohta vahvistaa edellä olevan näyn Kristuksen valtakunnasta, jo-

ka on levitettävä Apostolien välityksellä maailman neljään kolkkaan. Tätä ei 

vahvisteta vain kahden kruunun merkillä, jotka Joosuan (joka oli Kristuksen, 

kuninkaan ja ylipapin esikuva) päähän asetettiin, vaan myös jumalallisella 

lupauksella, joka piirroksellisesti kuvaa Kristuksen valtakuntaa ja pappeutta. 

Hän määrää, että kruunut on säilytettävä temppelissä muistomerkkinä, kunnes 

lupaus täyttyy. 

 ומאת מחלדי הגלה מאת לקוח לאמר אלי יהוה דבר ויהי
 בית ובאת ההוא ביום אתה ובאת ידעיה ומאת טוביה

מבבל באו אשר צפניה בן יאשיה  
6:9 Minulle tuli tämä Herran sana: 6:10 ”Ota vastaan siirtolaisuudessa 

eläviltä Heldailta, Tobialta ja Jedajalta – mene tänä päivänä, mene Joosian, 

Sefanjan pojan, taloon, johon he ovat tulleet Baabelista - 

Jumala valitsee vankeudesta vapautettujen juutalaisten nimet, ja ilmaisee, 

keiden hän haluaa kruunuja varten luovuttavan kultaa ja hopeaa ja valmista-

van kruunut siksi, että hän ei ainoastaan osoittaisi Kristuksen tulevan kunin-

kaaksi ja ylipapiksi niiden juutalaisten verestä, jotka oli vapautettu Babylonin 

vankeudesta, vaan myös lohduttaakseen enemmän alati pelkääviä juutalaisia, 

ja tekisi epäröiville tiettäväksi, etteivät persialaiset eivätkä sen jälkeen mit-

kään vastustajat tulisi estämään kaupungin ja temppelin rakentamista. Vieläpä 

aika joutuisi, jolloin edeltävän näyn ja seuraavan lupauksen Kristuksen valta-

kunnasta pitäisi täyttyä, Kristuksen, joka ikuisesti vapauttaa kaikista synneis-

tä ja vihollisista. Heldai eli Herran pyyntö. Tobia Herran hyvä. Jedaja Herran 

tuttu. Joosia pelastettu. Sefanja Herran [tarkastus] käynti tai η επισκοπὴ 

κυρίου. Tämä merkitsee, että Babylonin vankeudesta vapautetut olivat osaksi 

olleet Juudan sukukunnasta, osaksi Leevin, varsinkin koska Joosian sanotaan 

olleen temppelin vartija. 

 בן יהושע שברא ושמת עטרות ועשית וזהב כסף ולקחת
הגדול הכהן יהוצדק  

6:11 ja ota vastaan hopea ja kulta, tee kruunu ja pane se ylimmäisen papin 

Joosuan, Joosadakin pojan, päähän 

Kaksi kruunua
67

 merkitsevät Kristuksen valtakuntaa ja ylipappeutta. Se, et-

tä Joosua kruunataan, ei Serubbaabel, merkitsee, että Kristuksen valtakunta ei 

ole maallinen, eikä hänen pappeutensa ole oleva leeviläinen. Kruunaamisen 

tapahtuminen Joosian eikä Joosuan talossa merkitsee, että Kristuksen pappeus 

ja valtakunta ei ole pysyvä minkään rajojen sisällä, vaan hän tulee olemaan 
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Osassa alkutekstin käsikirjoituksia kruunu on monikossa. 
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herra koko luomakunnalle niiden lupausten, kielikuvien ja näkyjen mukaises-

ti, jotka koskevat Kristusta ja Kirkkoa, ja jotka olemme Moosekselta ja kai-

kilta Profeetoilta kirjanneet ja selittäneet lyypekkiläisten ja hampurilaisten 

suosiollisella avustuksella vuonna 1550. 

לאמר צבאות יהוה אמר כה לאמר אליו ואמרת  
6:12 ja sano hänelle näin: ”Näin sanoo Herra Sebaot: Hän antaa määräyksen 

huomata ja julistaa Kristuksen valtakunnasta ja pappeudesta, kuten seuraa: 

שמו צמח איש הנה  
6:12 Katso, mies nimeltä Vesa! 

Tässä luvataan sanan lihaksi tulo eli ennustetaan Jumalan Pojan tulevan 

ihmiseksi, ja piirroksellisesti kuvataan hänen pappeutensa ja valtakuntansa. 

Henki tahtoo adverbilla katso saattaa meidät valppaiksi ja pitää alati uskossa 

kaikki profetian sanat. 

Mies nimeltä Vesa; esitetään kauniisti kahdella ihmisyyden ja jumaluuden 

nimellä alentaminen ja kirkastuminen. Mies osoittaa ihmisyyden ja kuoleman, 

Vesa jumaluuden ja ylösnousemuksen: Jumalan ja ihmisen Kristuksen valta-

kunnan ja pappeuden on saavuttava isän oikealle puolelle kuoleman ja ylös-

nousemuksen kautta, minkä vahvistavat kaksi todistajaa, Daavid (Ps.110) ja 

Pietari (Apt.t.2). 

יצמח ומתחתיו  (omalta pohjaltansa hän on kasvava) opettaa selvityk-

sen sanalle Vesa: Kristusta kutsutaan Vesaksi, koska hänessä se kasvaa ja 

kokonaan ottaa paikan, vaikka maailma olisi vastaan ja kaikki helvetin portit 

murtuisivat. Kristus oli meidän puolestamme kärsivä ja kuoleva ihminen Juu-

deassa, aluksi pieni istukas. Jumalana hän kuitenkin ylös nousten ja kirkastet-

tuna kasvoi kuin niin suureksi puuksi, että hänen latvansa ulottui yli taivait-

ten, oksat täyttivät koko maailman ja juuret ulottuivat alimpaan helvettiin, 

Paavalin sanoessa Ef.4: Joka laskeutui maan alimpiin osiin ja nousi yli kaik-

kien taivaitten, täyttääkseen kaiken. Siis niin pian kuin Jeesus istukkaan lailla 

nousee kuivasta maasta ja temmataan tuomiosta, hän saa yli kaiken niin suu-

ren nimen, että Jeesuksen nimeen taipuu jokainen polvi taivaassa, maassa ja 

helvetissä, ja jokainen kieli tunnustaa Jeesuksen olevan Herra isän kunniaksi. 
יהוה היכל את ובנה  (ja hän on rakentava Herran temppelin). Tätä ei 

pidä ymmärtää, ikään kuin Kristus Serubbaabelin ja Joosuan lailla olisi oleva 

maallinen kuningas ja ajallinen ylipappi, ja siksi rakentava ulkoisen temppe-

lin,
68

 vieläpä tiettyyn paikkaan kuten nuo rakensivat Jerusalemiin, vaan missä 
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Kiliasmi tahtoo löytää temppelistä puhuvista kohdista ulkoisen rakennuksen, kuten tässä 

myös Kähkönen s.112,113. Sivulla 274 hän tarkentaa positiotaan: ”Vaikka siis myönnän, 

että kysymys uudesta Jerusalemin temppelistä on vaikea, uskon silti sitä koskevat ennus-

tukset”. Tähän liittyy sitten omansa laatuista teologiaa, joka ei klassiseen luterilaisuuteen 

sovi: ”Uuden temppelin yhteydessä mainitut uhrit ja muut menot ovat silloin taaksepäin, 
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hyvänsä sana kaikuu ja henki hallitsee, siellä on oleva Kristuksen valtakunta 

ja pappeus. Tämän hän itse vahvistaa sanoen: Missä kaksi tai kolme kokoon-

tuvat minun nimessäni, olen siellä heidän keskellään. 

יהוה היכל את יבנה והוא  
6:13 Herran temppelin hän on rakentava 

Toisto merkitsee avoimesti, että tuo Kristuksen rakentama tuleva temppeli 

on oleva hengellinen.
69

 Vaan oi ihmeellistä arkkitehtiä, joka lupaa juutalaisil-

le tulevansa uudelleen rakentamaan kolmessa päivässä tämän temppelin, jos 

he sen purkavat. Juutalaisten tätä nauraessa ja sanoessa: Neljäkymmentäkuusi 

vuotta tätä temppeliä on rakennettu, ja sinäkö haluat rakentaa sen uudelleen 

kolmessa päivässä? hän tahtoi tämän temppelin hajottamisella ymmärrettävän 

ruumiinsa kuolemaa ja temppelin rakentamisella ylösnousemustaan, ja hän 

tarkoittaa, että ylösnousemuksen jälkeen hän on rakentava uudelleen Daavi-

din sortuneen majan (kuten Aamos sanoo), ja on rakentava herralle Apostoli-

en välityksellä Jumalan sanalla ja hengellä sellaisen temppelin, jota ei kukaan 

Nebukadnessar tai Titus koskaan tule tuhoamaan tai polttamaan. Hän ennus-

taa Kristuksen, joka on tosi Jumala ja ihminen, kuolemansa ja ylösnousemi-

sensa kautta kirkastettuna tulevan kasvamaan niin, että hän ei ainoastaan ole 

oleva ikuinen kuningas kaiken yläpuolella, vaan hän on myös kokoava Juma-

lan sanalla ja hengellä kaikista kansoista itselleen Kirkon, joka tunnustaa hä-

nen nimeään kaikissa maissa ja elää ikuisesti hänen kanssaan taivaissa. 

הוד ישא והוא  (ja valtasuuruutta hän on kantava). Vaikka sanalla 

hod
70

, koristus, hän tahtoo ymmärrettävän pyhiä vaatteita, joilla papit koriste-

taan (2.Moos.28), kuitenkin se merkitsee hengen lahjoja, joilla uskova sielu 

koristetaan kuin häävaatteella, josta Psalmit kertovat. Koristettu Kristus kan-

taa siis merkitsee, että ihminen Kristus on koristettu kaikilla niillä ominai-

suuksilla ja hyveillä, jotka Psalmi 45 ja Jes. 61 hänelle osoittavat ja hän myös 

itse sanoo: Hän puki minut pelastuksen vaatteisiin, vaatetti minut vanhurs-

kauden tunikalla.
71 

                                                                                                                                 
Kristuksen uhriin viittaavia muistutuksia ja siinä mielessä armonvälineitä niin kuin nyt 

kaste ja ehtoollinen”.  
69

Glassius: ”Kuten Apostolit Uudessa liitossa kuvaavat tulevaa taivaallista autuutta sym-

bolisin ja kuvallisin sanoin, jotka on otettu tämän maailman olosuhteista, samoin myös 

Profeetoilla on tapana kuvailla Uuden liiton hyviä lahjoja Vanhan liiton tilanteen pohjalta 

otetuilla sanoilla. Näin Sakarja 6:13 puhuu Uuden liiton seurakunnasta ja Kristuksesta 

temppelinä ja ylipappina.” 
70

Arvokkuus, komeus, kukoistus, voima, loisto, valtasuuruus. 
71

Draconites jatkaa: Ut sponsus ait sacerdotem magnificum. (Kuten sulhanen [hän]sanoo 

ylipappia suurenmoiseksi). Kr: yljän kaltaiseksi, joka kantaa juhlapäähinettä niin kuin 

pappi (Jes.61:10). Tekstissä on luultavasti virheellisyyttä. Luther selittää sanoja ja val-

tasuuruutta hän on kantava seuraavasti: ”Kuten Kristuksen valtakunta ei ole ulkoinen, 

samoin sitä ei ulkoisilla koristuksilla voida koristaa. Sillä ei ole mitään muuta koristusta 
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כסאו על כהן והיה כסאו על ומשל וישב  
6:13 ja hän on istuva ja hallitseva valtaistuimellansa, ja hän on oleva pappi 

valtaistuimellansa 

Koska Kristus on yksin erotetusti kantava molempia virkoja eli kuninkaal-

lista ja ylipapillista, se osoittaa, että Kristuksen valtakunta ja pappeus on ole-

va kaikilla tavoin erilainen kuin mooseslainen, aaronilainen, serubbaabelila i-

nen ja joosualainen, nimittäin hengellinen ja ikuinen, Psalmin 110 todistaes-

sa. Istuva merkitsee molemman hallinnon pitämistä. On hallitseva valtais-

tuimellansa: Kristus on kaiken luodun Herra, hän suojelee jokaista uskovaa 

Jumalan sanalla ja hengellä helvetin portteja vastaan, tuon mukaan: Hän istuu 

Jumalan oikealla puolella ja rukoilee meidän puolestamme. Pappi valtais-

tuimellansa: Kristus sovittaa lain vaatimusten mukaisesti vihastuneen Juma-

lan kanssa kaikki katumukseen havahtuvat ja uskovat avuksi huutajat uskon 

tähden lupausta kohtaan, kuten 1.Joh.2 todistaa sanoen: Meillä on puolustaja 

isän luona, JEESUS KRISTUS, joka on vanhurskas ja sovitus meidän syn-

neistämme. 

שניהם בין תהיה שלום ועצת  
6:13 ja rauhan neuvo on vallitseva niitten molempien välillä 

Rauhan neuvon vallitseminen noiden molempien välillä merkitsee, että 

Kristuksen hengellisen valtakunnan ja ikuisen pappeuden välillä ei tule kos-

                                                                                                                                 
kuin evankeliumin sanan julistus, joka on tuo Kristuksen koristus ja korkein ylistys. Maa-

ilman kuninkaat ovat puettuina purppuraan ja kullan ja jalokivien koristamia, mutta Kris-

tus pukeutuu valoon. Ja evankeliumin välityksellä julistetaan hänen lauhkeuttaan, suloi-

suuttaan, vanhurskauttaan, pyhyyttään ja lempeyttään, kun häntä julistetaan täynnä armoa 

ja totuutta, jolloin hän tulee koristetuksi korkeimmalla koristuksella ja loistavalla kunnial-

la. Tässä kohdassa ei ole mitään mistään ulkoisesta pappeudesta ja valtakunnasta, kuten 

oli mooseslaisessa pappeudessa. Tässä kaikki on hengellistä, kuten sama käy ilmi psalmin 

elegantista säkeestä [...]” . Kiliasmi tapansa mukaan löytää tämänkaltaisista kohdista 

maallisen tilanteen. Kähkönen s.114: ”Herran valtasuuruus ulottuu yli maan ja taivaan 

(Ps 148:13). Kristus-Messiaan hallitessa maailma ei ole saatanan, ei pahojen henkien eikä 

ihmisten pahuuden vallassa, vaan sitä hallitsee sen Luoja ja Lunastaja, oikea pappis-

kuningas. Silloin ihmiskunnan osana on lepo ja rauha. Sota ja sorto on lakannut niin Isra-

elista kuin sen naapureistakin”. Hengellistä ja ”kirkollista” ei kiliasmissa kokonaan kielle-

tä, mutta universaaleista juutalais-kristilliselle kirkolle jo täyttyneistä lupauksista ja tule-

vaisuudennäyistä (kuten kyseinen valtasuuruus) lohkaistaan lisätulkintoja, jotka ajatellaan 

varatuiksi erityisesti maallista Israelia varten messiasvaltakunnassa. Kristus on kuitenkin jo 

nyt Kirkkonsa kuningas ja ylipappi, ja valtakunta on uskoville juutalaisille ja pakanoille 

täyttä totta, mutta Kirkko elää uskossa, ei näkemisessä. Vaikka kyseistä raamatunkohtaa ei 

suoraan käsitellä UT:ssa, hyvän yleisen neuvon antaa toinen kiliasti, Uuras Saarnivaa-

ra: ”Ei ole oikein soveltaa tuhatvuotiseen valtakuntaan profetioja, jotka Uuden testamentin 

selityksen mukaan koskevat Uuden liiton armonvaltakuntaa, Kristuksen seurakuntaa, jossa 

hän hallitsee ”Siionin kuninkaana”” (s.210, Harmagedon ennen ja jälkeen ). 
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kaan olemaan mitään erimielisyyttä tai riitaa. Koska Kristus on yksi persoo-

na, samalla Jumalan asettamana sekä pappi meidät sovittaakseen että kunin-

gas meitä suojellakseen, hän siksi ei kykene olemaan erimielinen itsensä 

kanssa, niin kuin juutalaisten kuninkaitten ja ylipappien luetaan Aikakirjoissa 

usein keskenään kärsineen kuolemaan asti johtaneesta erimielisyydestä. Hän 

siis opettaa, että Joosuan kantama Aaronin ruumiillinen koristus on Kristuk-

sen hengellisen koristuksen kuva. Raamattu todistaa, että Kristus oli kaikkiin 

muihin verrattuna koristetumpi siksi, että hän voisi koristaa kaikki uskovat. 

kaikkivaltiaan isän neuvo on, että Kristus oikealla puolella istuen tekisi rau-

han kaikkien Evankeliumiin uskovien kanssa täällä kyynelten laaksossa, ja 

kuoleman jälkeen lahjoittaisi ikuisen elämän taivasten valtakunnassa. Tästä 

isä ei ainoastaan sano Psalmissa 110: Istu oikealle puolelleni, vaan myös: 

Sinä olet pappi ikuisesti. 

Tähän mennessä olemme esittäneet Kristuksen ylipappeuden ja valtakun-

nan. Palatkaamme kruunuihin, ja selittäkäämme, keiden toimesta, miksi ja 

kuinka kauan noita kruunuja piti säilyttää temppelissä muistomerkkeinä. 

 צפניה בן ולחן ולידעיה ולטוביה לחלם תהיה והעטרת
יהוה בהיכל לזכרון  

6:14 Ja kruunu on oleva muistona Herran temppelissä Helemistä ja Tobiasta 

ja Jedajasta ja Sefanjan pojan suosiollisuudesta 

Aiemmin Heldaiksi kutsumaansa hän tässä kutsuu Helemiksi. Joosiaa edel-

lä kutsutaan tässä Heniksi
72

. Tiedetään, että kaksinimisiä oli. Jumalalla on 

tapana aina vahvistaa lupaus merkillä, ja säilyttää merkin käyttö lupauksen 

täyttymiseen saakka opetuksen takia, joka merkkiin liittyy, jotta heikkojen 

omientuntojen usko saisi tukea, kunnes merkki lupauksen täyttyessä poiste-

taan. Henki siis määrää juutalaisten lohdutukseksi ja uskon tukemiseksi kaksi 

kruunua miehiltä, jotka tekivät ne. Niitä säilytettiin temppelissä kunnes lupa-

us Kristuksesta täyttyisi siksi, että aina kun lupausta opetettaisiin, kahden 

temppelissä säilytettävän kruunun merkki herättäisi kuulijoissa uskoa Kris-

tukseen, joka oli tuleva, kun Serubbaabelin ja Joosuan rakentama temppeli 

yhä olisi pystyssä. 

יהוה בהיכל ובנו יבאו ורחוקים  
6:15 Ja kaukana asuvaiset tulevat ja rakentavat Herran temppeliä 

Hän tahtoo ennustaa, että Jumala on kutsuva kaukaisista kansoista niitä, 

jotka tulevat julistamaan Kristusta,
73

 Kirkon arkkitehtiä, minkä Psalmi 83 

                                                           
-ei luultavasti ole erisnimi (eikä siis Joosian toinen nimi), vaan viittaa suosiolli (Hen) חן72

suuteen. 
73

Luther: ”Profeetta puhuu tuosta Vesasta, Kristuksesta, joka oli järjestävä uuden valta-

kunnan ja samalla pappeuden, ja että siihen oli tuleva monia kaukaisista maista, eli kaikki 
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ennustaa sanoen: Siionista sanotaan, että siinä syntyy monia, ja että sen ra-

kentaa korkein. Temppeli on Kirkko, rakentaminen opettamista. 

אליכם שלחני צבאות יהוה כי וידעתם  
6:15 ja te tulette tietämään, että Herra Sebaot on lähettänyt minut teidän 

tykönne 

Hän tahtoo opettaa, että kun Profetian täyttäjä Kristus tulee, silloin Pro-

feetta osoittautuu luotettavaksi. Siksi Profetiaa Kristuksen valtakunnasta eivät 

tule ymmärtämään kuin ne, jotka uskovat.
74

 Samalla hän osoittaa, että juma-

lallisten lupausten luonne on olla ei ainoastaan ihmiskäsityksen yläpuolella, 

vaan ne myös siksi täyttyvät heidän kuolemansa jälkeen, joille lupaukset tul i-

vat, että myös jälkipolvet jäljittelisivät isien uskoa, ja pitäisivät Kristuksessa 

hyvien lupausten osallisina suuriarvoisempina heitä, joille lupaukset tulivat, 

kuten teki Jumalansynnyttäjä Profeettoja siitä kiittäen, Luuk.1. Ja Heprealais-

kirjeen opettaja sanoo: Kaikki he olivat saaneet todistuksen uskon kautta, 

mutta eivät saavuttaneet lupauksia, koska Jumala oli varannut jotakin parem-

paa meitä varten, etteivät he ilman meitä pääsisi täydellisyyteen. 

אלהיכם יהוה בקול תשמעון שמוע אם והיה  
6:15 Näin on tapahtuva, jos te hartaasti kuulette Herran, teidän Jumalanne, 

ääntä 

Profetian loppulause lisää ehdon ja opettaa: Kristuksessa luvattu hyvä tulee 

kohtaamaan heitä, jos he havahtuvat ja uskovat Kristukseen, kuten tässä lu-

vussa on kirjoitettu. Hänelle suuri kiitos tämän luvun suuresta aarteesta. 

                                                                                                                                 
kansat kaikista maailman osista olivat virtaava hänen luokseen, kuten Raamattu kaikkialla 

esittää, jotta niin valmistettaisiin tuo tosi temppeli, jota uskovat niin juutalaisista ja paka-

noista tulevat ylistämään ja julistamaan jne.” 
74

Kähkönen kirjoittaa s.115: ”Nämä sanat tekstiyhteydessään mielestäni osittavat, ettei 

niissä puhuta Jeesuksen ensimmäisestä tulemuksesta [...] Jeesus ei ensimmäisen tulemuk-

sensa aikana ilmaissut itseään temppelin rakentajana niin kuin nyt  […] Hän kyllä puhui 

ruumiinsa temppelistä, jonka hän käski hajottaa (Jh 2:19), mutta jonka hän rakentaisi 

kolmessa päivässä, ylösnousemuksessa. Tämä Jeesuksen ylösnousemus on Israelin kansal-

lisen ylösnousemuksen esikuva ja perustus”. Henkilölle, joka on oppinut kirjoitusten todis-

tavan Kristuksesta, tällaiset Israelin tai juutalaisuuden korottamiset tuntuvat oudoilta: Täyt-

tymyksestä tehdään [uusi] esikuva. Messias on kuitenkin lopullinen VT:n täyttymys, mitä 

armon toteutumisen kohdalle ihmisten parissa tulee. Raamatunkohta, josta Kähkönen tä-

män jälkeen heti muistuttaa (Room.11:15b), ei puhu millään lailla Kristuksen ylös-

nousemuksesta jonakin poliittis-kansallisen nousun esikuvana. Paavali puhuu samasta 

asiasta kuin jakeessa 12 eli Israelin valittujen täysilukuisuudesta (pleroma), jonka vaikutus 

on kuolleiden ylösnousemus (15b; varsinainen, ei ”kansallinen” tai muuten kuvaannollinen 

ylösnousemus), ja joka taas on yhteydessä pakanoiden täyden luvun (pleroma) kanssa (jae 

25). Israelin armotila palautetaan vasta siinä, kun se otetaan elämään kuolleista eli taivaa-

seen. Israel ei ollutkaan kadonnut kansojen keskelle! 
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7. LUKU 

Kuningas Daarejaveksen neljäntenä vuotena tuli Herran sana Sakarjalle, 

neljäntenä päivänä yhdeksännessä kuussa, kislev-kuussa. 2. Beetel oli lähet-

tänyt Sareserin ja Regem-Melekin miehinensä etsimään Herran mielisuosiota 

3. ja kysymään Herran Sebaotin temppelin papeilta ynnä profeetoilta 

näin: ”Onko minun viidennessä kuussa itkettävä ja noudatettava pidättyvä i-

syyttä, niin kuin minä olen tehnyt jo kuinka monina vuosina?” 4. Niin minul-

le tuli tämä Herran Sebaotin sana: 5. ”Sano kaikelle maan kansalle ja papeille 

näin: Kun te olette paastonneet ja valittaneet viidennessä ja seitsemännessä 

kuussa, ja jo seitsemänäkymmenenä vuotena, niin minulleko te olette paas-

tonne paastonneet? 6. Ja kun olette syöneet ja juoneet, niin ettekö te ole itsel-

lenne syöneet ja juoneet? 7. Eikö niin: pitäkää ne sanat, jotka Herra on julis-

tanut entisten profeettojen kautta, kun Jerusalem vielä oli asuttuna ja levossa, 

ympärillään alaisensa kaupungit, ja Etelämaa ja Alankomaa olivat asutut?” 8. 

Ja Sakarjalle tuli tämä Herran sana: 9. Näin sanoo Herra Sebaot: Tuomitkaa 

oikea tuomio, tehkää laupeus ja olkaa armahtavaiset kukin veljellenne, 10. 

leskeä, orpoa, muukalaista ja kurjaa älkää sortako, älkääkä miettikö mieles-

sänne pahaa, kukin veljeänsä vastaan. 11. Mutta he eivät tahtoneet ottaa vaa-

ria, vaan käänsivät uppiniskaisina selkänsä ja kovettivat korvansa, etteivät 

kuulisi. 12. Ja he tekivät sydämensä kovaksi kuin timantti, etteivät kuulisi 

lakia eikä niitä sanoja, mitkä Herra Sebaot on lähettänyt Henkensä voimalla 

entisten profeettain kautta, ja niin on Herralta Sebaotilta tullut suuri vihastus. 

13. Samoin kuin hän huusi, mutta he eivät kuulleet, samoin he huutavat, mut-

ta minä en kuule, sanoo Herra Sebaot. 14. Ja minä myrskynä karkotan heidät 

kaikkien pakanakansojen sekaan, joita he eivät tunne, ja maa jää heidän jäl-

keensä autioksi menijöistä ja tulijoista. Ihanan maan he tekevät autioksi.”  
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SEITSEMÄS LUKU esittää babyloniaisten juutalaisten kysymyksen paas-

tosta ja pidättyväisyydestä, joita Jumala ei ollut käskenyt. Tilanne oli Jerusa-

lemin temppelin rakentaminen. Koska he olivat valinneet temppelin tuhon 

tuottaman surun tähden itselleen paaston (3.Moos.16 mukaan jälj itellen, ja 

pidättyväisyyden 4.Moos. 6 mukaan), he nyt, nähdessään temppeliä rakennet-

tavan, kysyvät Sakarjalta, pitäisikö heidän paastota ja pidättäytyä kauemmin. 

Tämän kysymyksen Sakarja tässä luvussa voimakkaasti kumoaa. Hän opettaa, 

että inhimillisiä traditioita on paettava ja on seurattava Jumalan sanaa. Jaka-

kaamme luku kolmeksi kohdaksi. 

ENSIMMÄINEN KOHTA alkaa otsakkeella, joka kuvaa, milloin tämä pu-

he pidettiin, ja kenen kautta, miksi, kenelle ja mikä kysymys lopulta oli. 

המלך לדריוש ארבע בשנת ויהי  
7:1 Kuningas Daarejaveksen neljäntenä vuotena tuli 

Kuvataan Profetian aika, eli milloin tämä kysymys valittamisesta ja paas-

tosta, joita ei laissa määrätty, esitettiin ja kumottiin. Kun Sakarja oli Dareiok-

sen neljäntenä vuotena saarnannut kahden vuoden ajan Jerusalemissa ja vah-

vistanut kansaa uskossa ja uskomaan, että jatkossa ei tulisi mitään vaaraa 

pohjoisen asukkaista, joiden he alati pelkäsivät tulevan estämään rakennus-

työtä. Hyödyksi sinulle on, että Profeetan yhä eläessä hänelle esitettiin kysy-

mys valittamisesta ja paastosta, ja itse Jumala sen kumosi. Epäilemättä maa-

ilmalle annettiin näin esimerkki, että ilman Jumalan selvää sanaa ei pidä mi-

tään puhua tai tehdä. 

 פני את לחלות ואנשיו מלך ורגם שראצר אל בית וישלח
 יהוה

7:2 Beetel oli lähettänyt Sareserin ja Regem-Melekin miehinensä etsimään 

Herran mielisuosiota 

Hän ei ainoastaan opeta, kenen kautta, miksi, missä ja kenelle kysymys 

esitettiin, vaan myös sen, että babylonialaiset juutalaiset olivat tällä lähetys-

töllään ja kysymyksellään tehneet syntiä. Beetel: Vaikka juutalaiset pitivät 

pyhää Beeteliä parempana kuin Jerusalemia siksi, että Jumala oli siellä puhu-

nut Jaakobin kanssa, siellä oli kuitenkin kielletty rukoilemasta Jumalan edes-

sä, minkä todistaa Hoosea 12. Sareser ja Regem-Melek olivat Persian kunin-

kaan Dareioksen johtavien juutalaisten nimiä. Millaisia he miehineen olivat, 

näkyy siitä, että he eivät ainoastaan olleet jättäneet palaamatta Jerusalemiin 

paluumuuttajien kanssa, mihin heillä oli velvollisuus, vaan myös itse Jumala 

saarnasi niin kiivaasti heidän kysymystään vastaa. 7:3 יהוה יתב  (Jahven 

talo) on Jerusalemin temppeli. והנביאים כהנים  (papit ja profeetat): 

Jerusalemissa asuvien leeviläisten ja saarnaajien, samanlaisten kuin Haggai ja 

Sakarja, sopi yhtä vähän etsiä inhimillisiä traditioita Jerusalemissa kuin uhra-

ta Beetelissä. 
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הנזר החמשי בחדש האבכה  
7:3 Onko minun viidennessä kuussa itkettävä ja noudatettava pidättyväisyyttä  

Hän esittää lähetystön ja kysymyksen tilanteen suppeasti, kysymällä baby-

lonialaisten juutalaisten persoonassa, pitäisikö heidän jatkossa paastota ja 

surra viidentenä kuukautena siksi, koska Jerusalem nyt tulisi rakennetuksi, 

vai pitäisikö heidän mieluummin jatkaa, kuten he siihen mennessä seitsemän-

kymmenen vuoden aikana olivat itkeneet ja pidättäytyneet herkullisista ruois-

ta, viinistä ja väkijuomasta sen mukaan, mitä on kirjoitettu 3.Moos.16 ja 

4.Moos.6 siksi, että Jerusalem oli viidentenä kuukautena hajotettu ja poltettu, 

KOLMAS KOHTA ensi sijassa kumoaa esitetyn kysymyksen kolmella ta-

valla: Ensiksi hylkäämällä valitukset ja paastot, joita Jumala ei ole käskenyt. 

Toiseksi aiemmin eläneiden Profeettojen opin vahvistamisella. Kolmanneksi 

esittämällä oikean opin uskosta ja teoista, jotka ovat Jumalalle mieleen. 

 הארץ עם כל אל אמר לאמר אלי צבאות יהוה דבר ויהי
 וזה ובשביעי בחמישי וספור צבתם כי לאמר הכהנים ואל

 הלוא תשתו וכי תאכלו וכי אני צמתני הצום נהש שבעים
השתים ואתם האכלים אתם  

7:4 Niin minulle tuli tämä Herran Sebaotin sana: 7:5 ”Sano kaikelle maan 

kansalle ja papeille näin: Kun te olette paastonneet ja valittaneet viidennessä 

ja seitsemännessä kuussa, ja jo seitsemänäkymmenenä vuotena, niin 

minulleko te olette paastonne paastonneet? 7:6 Ja kun olette syöneet ja 

juoneet, niin ettekö te ole itsellenne syöneet ja juoneet? 

Hylkäämisellä (jonka koko paino lepää kahden pronominin minä ja te va-

rassa), hän erottaa Jumalan sanan inhimillisestä traditiosta, ja tuomitsee siksi, 

että viidentenä ja seitsemäntenä kuukautena poltetun Jerusalemin ja Ismaelin 

tappaman päällikkö Gedaljan tähden kansa oli surullisena paennut maasta 

Egyptiin, vaikka Jumala ei ollut sitä käskenyt. Pronominilla minulle hän 

osoittaa, että Jumala ei ainoastaan torju luotaan surua ja paastoa, jota hän ei 

ole käskenyt, vaan hän myös uhkaa paaston ja suremisen jatkajia rangaistuk-

silla, elleivät he havahdu katumukseen. Pronominilla itsellenne hän taas viit-

taa surusta ja paastosta luottamiseen, niin että elleivät he etsi vanhurskautta ja 

pelastusta yksin uskosta Kristukseen, vaan paastosta ja surusta, he epäuskos-

saan eivät tule saamaan näistä muuta palkkaa kuin ikuisia rangaistuksia. Ju-

mala ei tahdo ihmisen tekevän ja uskovan mitään muuta kuin sen, mitä hän 

itse on määrännyt ja luvannut. Mitä Jumala ei ole käskenyt ihmisen tehdä, on 

syntiä. Myös Jesaja 58 julistaa, että Jumalan kansa kärsii sellaisesta taudista, 

että se aina asettaa inhimilliset traditiot Jumalan sanan edelle, ja samalla lailla 

arvioi ja sanoo: Te ette paastoa minulle, eli te toteutatte omaa tahtoanne paas-

totessanne, ette minun tahtoani. Myös Jer.7: En ole käskenyt toimittaa teidän 

uhrejanne, vaan totelkaa minun sanaani. 
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 הנביאים ביד יהוה קרא אשר הדברים את הלוא
 סביבתיה ועריה ושלוה ישבת ירושלם בהיות הראשנים

ישב והשפלה והנגב  
7:7 Eikö niin: pitäkää ne sanat, jotka Herra on julistanut entisten profeettain 

kautta, kun Jerusalem vielä oli asuttuna ja levossa, ympärillään alaisensa 

kaupungit, ja Etelämaa ja Alankomaa olivat asutut?” 

Hän vahvistaa ennen eläneitten Profeettojen opin siten, että hän samalla 

syyttää juutalaiskansaa siitä, etteivät he tunteneet näiden kirjoituksia, ja käs-

kee näiden avata profeettakirjoja ja noudattaa niitä. Sanat, jotka Herra on 

julistanut entisten profeettojen kautta ovat Dekalogin selitys epäjumalanpal-

vontaa ja ei-käskettyjä tekoja vastaan ja Profetioita Kristuksesta. Ne eivät 

koskaan määränneet mitään sellaista, mitä nämä babylonialaiset juutalaiset 

laativat. Se, että Jerusalem kukoisti ennen Babylonin vankeutta, luetaan Ku-

ninkaitten kirjoista. 

 צבאות יהוה אמר כה לאמר זכריה אל יהוה דבר ויהי
 את איש עשו ורחמים וחסד שפטו אמת משפט לאמר

 אחיו איש ורעת תעשקו אל ועני גר ויתום ואלמנה אחיו
בלבבכם תחשבו אל  

7:8 Ja Sakarjalle tuli tämä Herran sana: 7:9 ”Näin sanoo Herra Sebaot: 

Tuomitkaa oikea tuomio, tehkää laupeus ja olkaa armahtavaiset kukin 

veljellenne, 7:10 leskeä, orpoa, muukalaista ja kurjaa älkää sortako, älkääkä 

miettikö mielessänne pahaa, kukin veljeänsä vastaan 

Hän osoittaa, että perisynti on jäljellä niissäkin, jotka tuomitsevat oikein ja 

tekevät kaiken lain mukaan niin, ettei pyhissäkään mikään teko ole täydell i-

nen ilman uskoa Kristukseen, joka Jumalan edessä yksin vanhurskauttaa. Jo-

kainen siis tunnustakoon Paavalin lailla Room.3, että vanhurskautta Jumalan 

edessä ei saada teoista, vaan se koostuu vain uskosta Kristukseen, ja syntien 

anteeksianto ja ikuinen elämä saadaan ilmaiseksi. Maallista hallintoa hän en-

simmäisenä vaatii puolustamaan oikeutta henkilöön katsomatta. Kirkon hal-

linnolta hän vaatii, että se uskollisesti ja selkeästi esittää koko lain ja Evanke-

liumin opin. Kansa taas totelkoon esivallan lakeja hyvää tehden ja olkoon 

kuuliainen sanan palveluviralle. 

Toiseksi hän käskee oikein arvostelevien osoittavan rakkautta, ja vaatii 

kaikkien ilman laskelmointia olemaan vahingoittamatta ketään Jumalan sanan 

vastaisesti, ja tekemään hyvää kaikille Jumalan sanan mukaan, eli kukin to-

teuttakoon kutsumuksensa tehtävät lähimmäisen hyväksi. Kolmanneksi hän ei 

ainoastaan kiellä tekemästä rakkauden lakia vastaan, eli vahingoittamasta 

leskeä, orpoa muukalaista ja kurjaa, vaan hän myös käskee tehdä sen minkä 

laki vaatii, eli hyödyttämään leskeä, orpoa, muukalaista ja kurjaa. Sakarja 

näyttää ammentaneen tämän opin kohdasta 2.Moos.22. Neljänneksi hän ei 

ainoastaan kiellä suunnittelemasta mitään lähimmäistä vahingoittavaa tekoa 
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toisen taulun mukaan, vaan hän myös määrää kutakin tuntemaan itsensä siten, 

että tuntiessaan ajatustensa olevan lain vastaisia ja tekojensa epätäydellisiä 

(kuka nimittäin uskaltaa sanoa olevansa täydellinen Jumalan edessä ja tuo-

mitsevansa vain oikein ihmisten edessä, veljelle hyvää tehdessään ja osoitta-

essaan laupeutta, sekä leskelle, muukalaiselle, orvolle ja kurjalle ollessaan 

tekemättä vääryyttä ja muistaessaan, ettei veljelle saa tehdä pahaa), hän ei 

millään lailla luottaisi minkäänlaisiin tai miten moniin tahansa vanhurskaut-

taviin tekoihin Jumalan edessä, jotka voisivat voittaa Jumalan tuomion, vaan 

aina Daavidin kanssa lausuisi: Älä tule tuomiolle palvelijasi kanssa, ja Kris-

tuksen sanojen kanssa toteaisi: Olen ansioton palvelija. Uskokoon ja tunnus-

takoon hän lupausten mukaan, että yksin Kristus, ilman koko lain kaikkien 

tekojen ansioita, on hänen ainoa vanhurskautensa Jumalan edessä ja ikuinen 

elämänsä. 

Tuomio on lakien ja Jumalan sanan mukaisesti sekä maallisen että Kirkon 

hallinnon hoitamista. Kansa taas ajatelkoon ja puhukoon hallinnosta ja Kir-

kon palveluvirasta sen mukaan mitä on käsketty. 

Laupeus on mielen suuntautuminen ja halu tehdä hyvää. Armahtavaisuus 

on sellaista sydämen myötäelämistä toisen kärsimyksen kanssa, että se pakot-

taa auttamaan surkeaa. Jotakin hyvää on jo siinä, että haluaa surkealle hyvää, 

mutta mitä häntä hyödyttää hyväntahtoisena oleminen, ellet myös ole armah-

tavainen eli anna jotakin? Veli on jokainen ihminen. Koska kaikki ovat yhden 

taivaallisen isän luomia, tai kaikki ovat syntyneet yhdestä maallisesta isästä 

siinä tarkoituksessa, että kaikki veljellisesti eläisivät tässä maailmassa lain 

mukaan, ja tämän surkean elämän jälkeen Evankeliumin mukaan uskoen lo-

pulta saisivat perinnön taivasten valtakunnassa. Summa: Hän tahtoo, että 

kaikki säädyt viettäisivät elämää Dekalogin mukaan sydämestään, puheissaan 

ja teoissaan. 

KOLMAS KOHTA syyttää sanan halveksijoita, ja kuvaa heitä Babylonin 

vankeuden ansainneilla kolmella synnillä ensimmäistä taulua vastaan, ja to-

distaa sen edesmenneitten Profeettojen saarnoilla. Hän kuvaa Babyloniin kar-

kotuksen surkeuden siten, että ahdistuksessa ei kuulla rukouksia, heidät hajo-

tetaan pakanakansojen sekaan ja maa hävitetään. Vertaa syntejä rangaistuk-

siin ja näe, miten taitavasti Profeetta aivan kuin punnitsee syntejä ja rangais-

tuksia, ja kuin tasapainoisilla vaakakupeilla punnitsee pahoja tekoja rangais-

tuksiin verraten. 

סררת כתף ויתנו להקשיב וימאנו  
7:11 Mutta he eivät tahtoneet ottaa vaaria, vaan käänsivät uppiniskaisina 

selkänsä 

Tässä kuvataan syntejä ensimmäistä taulua vastaan, joilla erityisesti ansait-

tiin Babylonin vankeus; raskas sanan halveksunta ja kaikki sanan halveksujat. 

Mutta he eivät tahtoneet uskoa Jumalan lakia eikä Kristuksen Evankeliumia. 
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Syntien juuri on epäusko, kuten hän sanoo: Kuinka usein halusinkaan sinut, 

mutta sinä et halunnut. Se on syntiä ensimmäistä käskyä vastaan. Käänsivät 

selkänsä: Tämä ei tarkoita ainoastaan Jumalasta luopumista vieraiden Jumali-

en puoleen eli inhimillisten traditioiden omaksumista Jumalan sana kieltämäl-

lä, vaan myös Jumalan sanaa ja hänen palvelijoitaan vastaan puhumista. Juu-

talaiset puolustivat inhimillisiä traditioita Jer.44: Emme tahdo kuulla sinua, 

vuodatamme juomauhreja taivaan kuningattarelle. Ja jotka kutsuttiin suurelle 

päivälliselle, eivät tahtoneet tulla, Luuk.14. Tämä on synti toista käskyä vas-

taan. 

-He eivät kestäneet kuulla yh :(korvansa; 7:11 [ja kovettivat]) ואזניהם

tään ensimmäisen käskyn eli lain ja Evankeliumin opettajaa, mutta he huolel-

lisesti kuuntelivat ja seurasivat toisen käskyn rikkojia, Valheapostoleja, kuten 

Apt.t. 7 Stefanus kutsuu juutalaisia ympärileikkaamattomiksi sydämeltään ja 

korviltaan, kovaniskaisiksi ja aina Pyhää henkeä vastustaviksi. Se on syntiä 

kolmatta käskyä vastaan. 

-Ensim .(sydämensä [kovaksi kuin timantti]; 7:12 [ja he tekivät]) ולבם

mäisen taulun käskyjen rikkominen tekee sydämen niin kovaksi, että ei vain 

suu muutu pilkkaajaksi, vaan myös käsi murhaajaksi. Tällaista sydäntä eivät 

myöskään helposti taivuta kenenkään Profeetan tai edes Jumalan Kristuksen 

uhkaukset ja lupaukset havahtumaan ja uskomaan, vaan mitä enemmän moitit 

ja yrität pelastaa sitä, sitä julmemmaksi sen teet ja pakotat sen riistämään si-

nulta hengen. Sellaisiksi Stefanus Apt.t.7 heidät kuvaa: Heidän sydäntään 

viilsi ja he kiristelivät hampaitaan, huusivat suurella äänellä, tukkivat korvan-

sa, hyökkäsivät hänen kimppuunsa ja kivittivät hänet. Metafora on otettu t i-

mantista, jota kreikkalaiset osuvasti kutsuvat αδάμας eli kukistamattomaksi, 

sillä millään muulla materialla sitä ei voida kukistaa ja murtaa, vaan vasara ja 

alasin vahingoittuvat ennen kuin timantti murtuu. Sitä ei tuhoa edes kaiken 

tuhoava tuli, vaan saa sen kovemmaksi. Lopulta vain kuuma pukinveri saa 

sen hajoavaksi. Tämä lain halveksimisen synneistä. Lakia opettivat Profeetat, 

joita Jumala suosittaa seuraavilla sanoilla. 

 הנביאים ביד ברוחו צבאות יהוה שלח אשר הדברים ואת
 הראשנים

7:12 [eikä niitä] sanoja, mitkä Herra Sebaot on lähettänyt Henkensä voimalla 

entisten profeettain kautta 

Sakarja liittää mukaan ja antaa todistuksen kaikista Profeetoista, jotka oli-

vat olleet ennen häntä, ennustaen varsinkin Babylonin vankeudesta, nimittäin 

että heidän saarnansa ovat olleet Jumalan sanaa, jonka Pyhä henki on puhunut 

heidän kauttaan, minkä todistaa myös Jumalansynnyttäjä Luuk.1. Nyt Pro-

feettojen sanan halveksunnan tuomiin rangaistuksiin: 
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צבאות יהוה מאת גדול קצף ויהי  
7:12 ja niin on Herralta Sebaotilta tullut suuri vihastus 

Hän opettaa, että sanan halveksuminen oli ollut Babyloniin karkotuksen 

syy. Jeremia oli sen ennustanut ja se on kuvattu Kuninkaitten kirjan lopussa. 

Karkotuksella Jumala löi juutalaisten edellä mainittuja syntejä uhkausten mu-

kaan niin raskaasti, että Babylonin vankeutta Sakarja siksi kutsuu εμφατικω̃ς 

(painokkaasti) suureksi vihastukseksi. Tätä suurta vihaa hän seuraavissa sa-

noissa kuvaa kolmella tavalla. 

 אמר אשמע ולא יקראו כן שמעו אול קרא כאשר ויהי
צבאות יהוה  

7:13 Samoin kuin hän huusi, mutta he eivät kuulleet, samoin he huutavat, 

mutta minä en kuule, sanoo Herra Sebaot 

Nämä sanat on asetettava edellä mainittujen vaan käänsivät selkänsä yh-

teyteen. Jumala haluaa rangaistusta ja syntiä verraten osoittaa vanhurskauten-

sa, eli: Eikö ole oikeudenmukaista, että koska lainrikkojat eivät suotuisissa 

oloissa kuule Jumalaa, vaan palvovat epäjumalia, vastaavasti vastoinkäymi-

sissä heitä ei kuulla, vaan heidän käsketään kulkea epäjumaliensa perässä? 

Suotuisissa oloissa pyhät kuulevat sanaa, ja siksi heitä kuullaan vastoin-

käymisissä kuten Danielia. Mainittujen sanojen on siis ymmärrettävä koske-

van vain uhmakkaita ja Jumalasta pois kääntyneitä, mikä ilmenee Snl.1: Kun 

tulee ahdistus, he huutavat, mutta minä en kuule. 

 

ידעום לא אשר הגוים כל על ואסערם  
7:14 Ja minä myrskynä karkotan heidät kaikkien pakanakansojen sekaan, 

joita he eivät tunne 

Nämä sanat on asetettava edellä mainitsemansa [kovettivat] korvansa yh-

teyteen. Jumala nimittäin tahtoo taas todistaa vanhurskautensa: Eikö ole oi-

keudenmukaista, että kun jumalattomat tukkivat korvansa sanani kuulemista 

kohtaan asioitaan toimittaessaan, minun korvani puolestaan sulkeutuvat, kun 

heillä on vastoinkäymisiä, enkä kuule, vaikka he huutavat? Joita he eivät tun-

ne: Juutalaiset olivat kahdesti surkeita maanpaossa: Ensiksi heidät pakotettiin 

ympärileikkaamattomien ympärileikkaamiksi; millainen surkeus se onkaan? 

Sitten kun ympärileikkaamattomat myös nauroivat Jumalan sanan kuulemista, 

on melkeinpä suurempi kurjuus kuin itse maanpako. Näin edellä mainituilla 

sanoilla hän kuvaa samaa hajotuksen ja maanpaon surkeutta samoin kuin sa-

nan halveksunnan rangaistusta, kuten Psalmi 137 piirroksellisesti kuvaa. 
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 חמדה ארץ וישימו ומשב מעבר אחריהם נשמה והארץ
 לשמה

7:14 ja maa jää heidän jälkeensä autioksi menijöistä ja tulijoista. Ihanan maan 

he tekevät autioksi 

Nämä sanat on asetettava edellä mainitun sydämensä yhteyteen. Jumala 

nimittäin tahtoo todistaa vanhurskautensa. Mikä olisi oikeudenmukaisempaa 

kuin se, että se kaupunki ja kansa, jossa Sodoman lailla tehdään syntiä eikä 

havahduta katumukseen, ja jossa vieläpä katumuksen saarnaajia pilkataan 

kuten Lootia Sodomassa, täysin tuhotaan ja tehdään autioksi Sodoman lailla? 

Millainen ja kuinka suuri olikaan juutalaisten tuska heidän ajatellessaan kuu-

luisan ja suloisen maansa julmaa ja katkeraa hävittämistä, sen ilmaisee Psalmi 

137: Itkimme Siionia muistellen. Ellei heillä olisi ollut sanaa paluusta Jer.29, 

he olisivat epätoivossaan voineet kuolla. Tämä on kirjoitettuna kaikkien maa-

ilman kaupunkien esimerkiksi, jotka Jerusalemin lailla muuttavat Jumalan 

sanan inhimillisiksi traditioiksi ajalliseksi ja ikuiseksi tuhokseen. 

Kaikilla edellä mainituilla sanoilla siis kuvataan sanan halveksuntaa var-

masti seuraavat rangaistukset. Se on esimerkkinä maan kaikille kaupungeille, 

jotka samalla lailla tekevät syntiä, eli Jumalan sanaa vastustaville, epäjumalia 

palvoville, tosi Profeettoja vastustaville, Valheprofeettoja suosiville ja sa-

maan jumalattomuuteen syöksyville, niin että niistä tulee saarnaajien ja kris-

tittyjen vainoajia ja rosvoja. Tästä kuolemaa tuottavasta rikoksesta varjelkoon 

laupias Jumala niitä Saksan kaupunkeja ja maita, jotka ennen olivat voitta-

mattomat ja joilla yhä on Jumalan sana kuten Wittenbergillä, jossa tämän 

kirjoitin, Nürnbergillä, Leipzigilla, Magdeburgilla ja muilla. 
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8. LUKU 

Sitten tuli tämä Herran Sebaotin sana: 2. ”Näin sanoo Herra Sebaot: Minä 

kiivailen Siionin puolesta suurella kiivaudella, suurella vihalla minä sen puo-

lesta kiivailen. 3. Näin sanoo Herra: Minä käännyn jälleen Siionin puoleen ja 

tulen asumaan Jerusalemin keskelle, ja Jerusalemia kutsutaan Uskolliseksi 

Kaupungiksi ja Herran Sebaotin vuorta Pyhäksi Vuoreksi. 4. Näin sanoo Her-

ra Sebaot: Vielä on Jerusalemin toreilla istuva vanhuksia ja vanhoja vaimoja, 

sauvansa kädessään kullakin päivien paljouden vuoksi. 5. Ja kaupungin torit 

tulevat olemaan täynnä poikasia ja tyttösiä, jotka leikkivät sen toreilla. 6. 

Näin sanoo Herra Sebaot: Jos tämä onkin ihmeellistä tämän kansan jäännök-

sen silmissä niinä päivinä, pitäisikö sen olla ihmeellistä myös minun silmis-

säni, sanoo Herra Sebaot? 7. Näin sanoo Herra Sebaot: Katso, minä olen va-

pauttava kansani auringon nousun maasta ja laskun maasta. 8. Ja minä tuon 

heidät asumaan Jerusalemin keskelle. Ja he ovat minun kansani, ja minä olen 

heidän Jumalansa, uskollinen ja vanhurskas. 9. Näin sanoo Herra Sebaot: Ol-

koot lujat teidän kätenne, teidän, jotka tähän aikaan olette kuulleet nämä sa-

nat profeettain suusta, sinä päivänä, jona laskettiin Herran Sebaotin huoneen, 

rakennettavan temppelin, perustus. 10. Sillä ennen sitä aikaa ei saatu palkkaa 

ihmisen työstä, eikä ollut menijällä, ei tulijalla rauhaa ahdistajalta, ja minä 

laskin irti kaikki ihmiset, toinen toisensa kimppuun. 11. Mutta nyt minä en 

ole tämän kansan jäännökselle samanlainen, kuin oli entisinä päivinä, sanoo 

Herra Sebaot. 12. Sillä rauhan kylvö kylvetään, viiniköynnös antaa hedel-

mänsä, maa antaa satonsa, taivas antaa kasteensa, ja tämän kansan jäännök-

selle minä annan perintöosaksi tämän kaiken. 13. Ja niin kuin te olette olleet 

kirouksena pakanakansain seassa, te Juudan heimo ja Israelin heimo, niin te, 

kun minä teidät vapahdan, tulette olemaan siunauksena. Älkää peljätkö, ol-

koot teidän kätenne lujat. 14. Sillä näin sanoo Herra Sebaot: Niinkuin minulla 

oli mielessä tehdä teille pahaa, kun teidän isänne vihoittivat minut, sanoo 

Herra Sebaot, enkä minä sitä katunut, 15. niin on taas tähän aikaan minulla 

mielessä tehdä hyvää Jerusalemille ja Juudan heimolle. Älkää peljätkö. 16. 

Näitä te tehkää: Puhukaa totta toinen toisillenne. Tuomitkaa porteissanne oi-

kein, tuomitkaa rauhan tuomio. 17. Älkää hautoko mielessänne pahaa toinen 

toisellenne, älkääkä rakastako väärää valaa. Sillä kaikkia näitä minä vihaan, 

sanoo Herra.” 18. Ja minulle tuli tämä Herran Sebaotin sana: 19: ”Näin sanoo 

Herra Sebaot: Neljännen kuun paasto ja viidennen paasto ja kymmenennen 

paasto on oleva Juudan heimolle ilo ja riemu ja mieluinen juhla. Mutta rakas-

takaa totuutta ja rauhaa. 20. Näin sanoo Herra Sebaot: Vielä tulee kansoja, 

monien kaupunkien asukkaita, 21. ja toisen asukkaat menevät toiseen ja sa-

novat: ´Lähtekäämme, käykäämme etsimään Herran mielisuosiota, etsimään 

Herraa Sebaotia´. - ´Minäkin lähden.´ 22. Ja monet kansat, väkevät pa-
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kanakansat, tulevat Jerusalemiin etsimään Herraa Sebaotia, etsimään Herran 

mielisuosiota. 23. Näin sanoo Herra Sebaot: Niinä päivinä tarttuu kymmenen 

miestä kaikista pakanakansain kielistä, tarttuu Juudan miestä liepeeseen sano-

en: ´Me tahdomme käydä teidän kanssanne, sillä me olemme kuulleet, että 

Jumala on teidän kanssanne´.”
75

 

  

                                                           
75

Luther luonnehtii kahdeksatta lukua sen johdannossa: ”Myös tämä luku on helppo ja 

avoin edeltävän perusteella[...]Tätä lukua voidaan sanoa kaiken edeltävän selitykseksi ja 

tulkinnaksi”.  
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KAHDEKSAS luku esittää Jerusalemin temppelin rakentamisessa uusim-

man vaiheen, jossa se lupaa Jerusalemille kaikkea hyvää, puhumattakaan 

temppelin valmiiksi rakentamisesta. Jakakaamme luku kolmeksi kohdaksi. 

ENSIMMÄINEN KOHTA lupaa rakennettavalle Jerusalemille neljänlaista 

hengellistä ja maallista hyvää, nimittäin syntien anteeksiantoa eli Jumalan 

armoa, sanaa ja henkeä hurskaitten sydämiin, kaupungin pyhyyttä ja kuului-

suutta ja yleistä rauhaa siinä, kun temppeliä rakennetaan Kristukselle, joka oli 

tuleva. 

לאמר צבאות יהוה דבר ויהי  
8:1 Sitten tuli tämä Herran Sebaotin sana 

Jumala lupaa armon, mikä merkitsee, että kun Jumala siihen mennessä oli 

ahdistanut Siionia, se oli ollut pelkkää rakkautta, mutta nyt Jumala synnit 

unohtaen ei ensinkään tule sallimaan vastustajilta rakentamisen estämistä. 

שבתי יהוה אמר כה  
8:3 Näin sanoo Herra: ”Minä käännyn jälleen [Siionin puoleen]  

Sanan ja hengen luvaten hän osoittaa, että hän on sanalla tuleva Jerusale-

min asukkaiden luo ja asuva hengellään heidän sydämissään siten, että he 

eivät ainoastaan tule todella tuntemaan, että Jumala antaa heille synnit an-

teeksi kuten Daavidin kohdalla, Ps.103, vaan että heistä myös tulee tämän 

jumalallisen armon varmuuden tähden niin rohkeita rakentamiseen, että he 

tarttuvat toimeen ja sanovat: Jos Jumala on puolellamme, kuka on meitä vas-

taan? Jerusalemia kutsutaan uskolliseksi kaupungiksi ja pyhäksi vuoreksi, 

koska siellä opetetaan puhtaasti Jumalan sanaa ja siellä on paljon sanan tun-

nustajia, jotka elävät lain mukaan. 

צבאות יהוה אמר כה  
8:4 Näin sanoo Herra Sebaot 

Hän kuvaa yleisen rauhan ja lupaa: Jerusalemissa ei ainoastaan tule ole-

maan niin suuri rauha rakentamista varten eikä mitään sotia, niin että vanhuk-

set voivat elää ja kuolla rauhassa, ja lapset leikkiä toreilla, joista mikään ei 

voi tapahtua kun sota hämmentää kaiken, vaan myös ikäloput yleisen rauhan 

vallitessa ja lapset toreilla leikkimässä suuresti miellyttävät Jumalaa, ja ne 

ovat suuren Jumalan lahjoja. Tätä ei kukaan helposti voisi uskoa, paitsi kun 

sota syöksyy päälle ottamaan pois kaiken rauhan tuottaman hyödyn ja tuoden 

ihanan elämän sijaan kuoleman.
76

 

                                                           
76

Luther pitää lukua 8 viimeistä jaetta lukuun ottamatta maahan paluun jälkeistä historiaa 

kuvaavana, jolloin uskovien juutalaisten tähden kansan mieltä kohotettiin. Puhuttiin loh-

duttavia näkymiä heidän silloisen tunnetilansa ja kokemuksensa tarpeen mukaan, koska 

asiat eivät vielä paluun alkuvuosikymmeninä vaikuttaneet kovin lohdullisilta. Parempaa 
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TOINEN KOHTA kumoaa jumalattomien äänet tekemällä eron Jumalan ja 

ihmisen voiman välille. Jumalattomat väittävät, että Sakarjan on mahdotonta 

saarnata Jerusalemin rakentamisesta. Hurskaitten mielet se nostaa uskomaan, 

mitä Jumala lupaa, ja että hän myös voi sen tehdä. Kaupunki oli yhä autio. Se 

ei ollut täynnä lapsia ja vanhuksia, vaan täynnä murhetta ja valitusta, vihollis-

ten ympäröimä ilman rauhaa ja kaupankäyntiä. Nämä olivat syyt, miksi juuta-

laiset ajattelivat, ettei asioita millään voitaisi saattaa entiselle mallille. Juma-

lalle kuitenkaan ei mikään ole mahdotonta, minkä vuoksi myös Aabraham 

toivoi toivoa vastaan. Siispä seuraavilla sanoilla: 

יפלא כי צבאות יהוה אמר כה  
8:6 Näin sanoo Herra Sebaot: Jos tämä onkin ihmeellistä 

Moittien kiivaasti heitä, jotka päättelevät inhimillisen katsantokannan mu-

kaan mahdottomaksi sen, mitä Sakarja Jumalan nimessä jumalallisesti saar-

naa, hän opettaa, etteivät he ole ainoastaan jumalattomia, jotka arvioivat Ju-

malan tahtoa ja voimaa ihmisten tahdon ja voiman pohjalta, vaan hän myös 

opettaa, että mitä tahansa Jumala puhuu, se on mahdollista ja se välttämättä 

                                                                                                                                 
luvattiin jatkoon. Luther muistuttaa, että sikäli kuin kansaa katsottiin, se oli maallinen ja 

jumalaton, mutta Jumalan sanan takia kaupunkia, vuorta ja myös kansaa saatettiin kutsua 

pyhittävän sanan takia nimillä uskollinen ja pyhä. Calovius katsoo, että tuo rauhallisempi 

aika, josta teksti puhuu, kesti suunnilleen Antiokukseen saakka, ja viittaa kohtaan 

2.Makk.3:1. Tarnovius puhuu jakeen 4 kohdalla myös tekstin anagogisesta merkityksestä, 

eli maallisesta lupauksen täyttymisestä voidaan luoda katse myös korkeampaan hengell i-

sempään todellisuuteen ja nähdä asian varsinainen täyttymys Kristuksen valtakunnassa, 

koska Jumalan kansan korkein rauha toteutuu Kristuksessa. Periaatteessa pyrkimyk-

set ”kaksoismerkitysten” löytämiseen kuitenkin nähtiin luterilaisten parissa ongelmallisina. 

(Ilman kaksoismerkityksiä on tekstit luettavissa kuitenkin silloin, jos jonkin asian täytty-

misen voidaan katsoa alkavan iduissaan jo ennen varsinaista täyttymistä, jolloin toteutumi-

nen on laaja-alainen. Kähkönen kiliastina selittää koko lukua viittauksena tuhatvuotisen 

valtakunnan vaiheeseen. s.128-. Tässä(kin) Kähkönen soveltaa kiliasmiin VT:n kohtia, 

jotka ovat jo Messiaassa täyttyneet, kuten sivulla 131 Jeremian luvusta 32 jakso, joka päät-

tyy jakeeseen 40: ”...Minä teen heidän kanssaan ikuisen liiton, minä en käänny heistä pois 

vaan osoitan heille hyvyyttä, ja he pelkäävät ja kunnioittavat minua, eivätkä enää luovu 

minusta”. Tämä on kuitenkin Uuden liiton armonvaltakunnan olemuksen kuvausta. Keil 

näkee luvussa 8 Kirkon ajan. Luther: ”Herra sovittautuu tässä heidän ja heidän kaltais-

tensa (=pelokkaiden uskovien) kokemukseen ja lohduttaa, että he luottaisivat valtakunnan 

tulevan pelastetuksi, kunniakkaaksi ja laajalti kansoitetuksi. Tämänkaltaiset ovat lohdutuk-

set Haggailla ja Sakarjalla ensi sijassa, nimittäin että kaikki tulee rauhalliseksi, maassa ei 

kuulla mitään sekasortoa ja liikehdintää, Jerusalem tulee kansoitetuksi, nuorukaiset ja 

tytöt leikkivät toreilla jne. Tämä tosin näyttää teistä mahdottomalta, mutta uskokaa lujasti, 

minä teen sen helposti”. Kohdassa ei siis luvata lopullista Messiaanista rauhaa, vaan puhu-

taan kuulijoiden tarpeisiin sovitetulla tavalla, jotta nämä innokkaasti osallistuisivat raken-

nustyöhön. Siihen tarvittava rauha annetaan. 
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toteutuu, vaikka se kaikkien mielestä olisi mahdotonta – vieläpä ihmiset eivät 

kykene mihinkään, ellei Jumala sitä tahdo ja salli. 

KOLMAS KOHTA vahvistaa ensimmäisen kohdan lupauksen: Uudelleen 

Jumala nimittäin lupaa, että hän ei ainoastaan ole kutsuva takaisin maattomia 

juutalaisia Jerusalemiin, vaan jäljelle jääneitten kanssa hän myös on toimiva 

niin, että he voivat lain ja Evankeliumin mukaan palvella Jumalaa ja lähim-

mäistä. 

מושיע הנני צבאות יהוה אמר כה  
8:7 Näin sanoo Herra Sebaot: Katso, minä olen vapauttava

77
 

Auringon nousun ja laskun maalla hän tahtoo ymmärrettävän maailman 

neljä ilmansuuntaa, kuten Matt.8 lupaa, että kaikista maista, joissa juutalaiset 

ovat hajallaan, heidät tullaan kutsumaan Jerusalemiin. Samoin kuin Jumalan 

oleminen kanssasi uskollisuudessa (8:8), tarkoittaa Jumalan Pyhän hengen 

ohjaaminen sydäntäsi sanalla, että niin voit palvella Jumalaa ensimmäisen 

laintaulun ja Kristusta koskevien lupausten mukaisesti. Jumalan oleminen 

kanssasi vanhurskaudessa (8:8)
78

 tarkoittaa, että Jumala on Kristuksessa van-

hurskautesi yksin vanhurskauttavan uskon kautta Kristukseen, ja hän ohjaa 

hengellään sydäntäsi toisen taulun mukaan siten, että voit palvella lähimmäis-

tä. Hän siis lupaa maahan palautettujen kanssa toimia kohdallasi siten, että 

voit Dekalogin mukaisesti palvella Jumalaa ja lähimmäistä. 

NELJÄS KOHTA on lohduttavaa kehotusta. Hän käskee heidän olla iloisia 

ja innolla täyttämään sitä, mitä on käsketty, koska Jumala lupaa niin suurta 

hyvää. Juutalaiset olivat ajatelleet. etteivät Haggain ja Sakarjan saarnat niin-

kään koskettaneet heitä itseään. Hehän sanoivat Haggain 1. luvussa: Ei vielä 

ole aika rakentaa Herran temppeliä. He olivat velttoja ja hitaanpuoleisia työ-

hön. Sanoilla Olkoot lujat teidän kätenne (8:9) hän poistaa kaiken epäilyn ja 

epäuskon juutalaisten mielestä ja haluaa opettaa, että asia koskee juuri heitä, 

jotka nyt elävät ja kuulevat nämä saarnat, joita Haggai ja Sakarja Jerusalemin 

temppelin rakentamisesta saarnaavat. 

VIIDES KOHTA puhuu menneen ja tulevan ajan erilaisuudesta. Siinä 

myönnetään, että mennyt aika on vanhurskaan Jumalan arviolla ollut paha 

lakien uhkausten mukaan, mutta nyt hän lupaa, että tuleva aika on oleva pa-

                                                           
77

Oik. pelastan, minkä jotkut katsovat viittaavan Messiaaniseen aikaan ja syntien anteek-

siantoon Uudessa liitossa. Pelastaminen tässä kuitenkin tarkoittaa Lutherin mukaan samaa 

kuin [karkotuksesta] kutsuminen ja vapauttaminen (kuten myös kr. -38 on kääntänyt). 

Teksti kuvaa vanhan liiton post-babylonialaistasta aikaa, jolloin kansaa saatetaan ennal-

leen. Luther tiedostaa sen, että jotkut näkevät kohdan viittaavan Kristukseen, mutta hän 

itse tahtoo pitäytyä oman selityksensä johdonmukaisuussyistä (kuten hän sanoo) reaalises-

sa kuvauksessa. 
78

Sanat uskollisuudessa ja vanhurskaudessa ovat kirkkoraamatussa uskollinen ja vanhurs-

kas (8:8). 
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rempi Kristuksessa luvatun laupeuden tähden. Hän luettelee kolme menneen 

ajan pahaa, ensimmäisen näillä sanoilla: Ei saatu palkkaa ihmisen työstä, ei 

palkkaa juhdan työstä (8:10) tahtoen sanoa, että kaikki olivat tunteneet vah-

vasti lain kirouksen. Toisen pahan hän ilmaisee näillä sanoilla: Eikä ollut 

menijällä eikä tulijalla rauhaa ahdistajalta (8:10), tahtoen tällä sanoa, ettei 

ahdistetuille ollut kotona eikä ulkona koittanut mitään toivoa paremmasta 

ajasta. Kolmannen hän ilmaisee näillä sanoilla: Ja minä laskin irti kaikki ih-

miset toinen toisensa kimppuun (8:10), tahtoen sanoa, että sanan ja hallinnon 

halveksunta oli saanut ihmiset niin itsevarmoiksi ja riitaisiksi, että kuka hy-

vänsä sanoi ja teki toiselle mitä tahansa. Toisaalta hän sitten luettelee kolme 

tulevan ajan hyvää. Sanoilla Sillä rauhan kylvö kylvetään (8:12) hän tahtoo 

sanoa, että kunnioittamalla sanan palvelijoita ja esivaltaa ihmisistä tulee Ju-

malaa pelkääviä ja ahkeria toteuttamaan yhteistä rauhaa. Tämä onnellisuus on 

niin suuri kuin Psalmi 133 ilmoittaa. Toisen hän ilmaisee sanoilla: Viiniköyn-

nös antaa hedelmänsä (8:12), tahtoen sanoa, että niille, jotka etsivät Jumalan 

valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan annetaan kaikki muukin. Kolmannen 

hän ilmaisee sanoin: Ja tämän kansan jäännökselle minä annan perintöosaksi 

kaiken tämän (8:12), tahtoen tällä sanoa, että Kristuksen tähden tulen anta-

maan kaikkea siunausta tälle lain kansalle; tässä hän nimittäin ajattelee Kris-

tuksen tulemusta, ja että hänelle rakennetaan temppeliä, jossa hänen valtakun-

tansa alkaa. Henki on runsassanainen poistaakseen kaiken epäilyksen ja epä-

uskon juutalaisten mielistä. 

KUUDES KOHTA laajentaa edellä mainittuja lupauksia toistaen kaksinai-

sen lupauksen, että tuleva siunaus oli oleva suurempi kuin mennyt kirous. 

Tähän hän liittää myös kaksinaisen kehotuksen rakentamiseen. Kuten siis hän 

sanoilla: Ja niin kuin te olette olleet kirouksena pakanakansain seassa, niin 

te, kun minä teidät vapahdan, tulette olemaan siunauksena (8:13) toistaa Je-

remian lupauksen ja alkaa täyttää sitä. Kuka ei osaisi nimittää sitä Israelin 

heimoksi, koska monet israelilaisista olivat liittyneet Juudan heimoon ja aut-

taneet temppelin rakentamisessa, vaikka tiesivät, että Profetioiden mukaan 

Israelin valtakuntaa ei koskaan olisi perustettava?
79

 Kirouksena pakanakan-

                                                           
79

Valtakunnan jakauduttua 930 pohjoisen Israeliksi ja etelän Juudaksi ja Israelin olemassa-

olon päätyttyä 722 israelilaiset asutettiin eri puolille Assyrian valtakuntaa, eikä tälle hajo-

tukselle luvattu Raamatussa loppua kuten karkotetulle Juudalle myöhemmin. Israelin 10 

heimon yksittäiset paluumuuttajat entisille alueilleen aikojen saatossa eivät enää olleet sen 

Israelin edustajia, joka Juudasta irtautuen oli vetäytynyt ”omille majoilleen” (ks. 

1.Kun.12:16), koska valtakunnan ei pitänyt ennallistua jakautuneessa muodossaan, vaan 

yhtenä kansana, jonka johdossa on Messias. Jeesuksen aikaan ja jo ennen maassa taas asui 

juutalaisia eri heimoista, joille Jerusalem oli yhteinen hengellinen pääkaupunki, ja näin 

kansan yhteen kokoaminen oli teoriassa mahdollista. Laaja juutalaiskansan yhdistyminen 

Messias -kuninkaan johdolla kuitenkin jäi tunnetusti toteutumatta. Tuli juutalaisten yleinen 

ja sukukuntia erottelematon maastakarkotus, ja kansan paikalle jäivät vain uskovat juuta-

laiset, jotka pitivät liiton uudessakin tilanteessa, joka vaati kasteen vastaanottamista. Paka-
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sain seassa (8:13) merkitsee lyödyksi sellaiseksi esimerkiksi ja sananparreksi 

tulemista kaikille, kuin 3.Moos.26 ja 5.Moos.32 ovat uhanneet rikkojille. Siu-

nauksena (8:13) merkitsee hurskauden tuomaa sellaista autuutta, jollainen 

lainatuilla kohdilla on luvattu. Näin sanoilla Älkää peljätkö, olkoot teidän 

kätenne lujat (8:13) hän kehottaa rohkeasti rakentamaan temppeliä ilman mi-

tään pelkoa suurien lupausten tähden, jotka on luvattu tulevalle Kristukselle. 

להרע זממתי כאשר  
8:14 Niinkuin minulla oli mielessä tehdä teille pahaa 

Toistamalla edellä lausuttuja lupauksia hän ei ainoastaan esitä selitystä ja 

pyri lisäämään luottamusta niihin, vaan hän myös pyrkii lisäämään paluu-

muuttajia kohtaan jumalallista hyväntahtoisuutta toistamalla niin monta ker-

taa samaa hyvää, merkiten, että tämä on se aika, tämä on se kansa ja nämä 

ovat rauhan ajatukset joista ennusti Jer.29. Profeetoilta ilmenee kyllin hyvin 

se, miten Jumala ajatteli lyödä juutalaisia. Enkä minä sitä katunut (8:14). Ju-

mala rankaisi haluttomasti noita, jotka eivät tahtoneet, mutta silti pakotettuna 

vanhurskauden ja uhkausten totuuden tähden, niin että opittaisiin tuntemaan, 

että hän toteuttaa oikeutta ja jumalaton kietoutuu rikoksiinsa. 

להיטיב האלה בימים זממתי שבתי כן  
8:15 niin on taas tähän aikaan minulla mielessä tehdä hyvää 

Jumalan aie tehdä Jerusalemille ja Juudan huoneelle merkitsee, että Jumala 

tahtoo elvyttää ja rikastuttaa juutalaisvaltakuntaa ja Jerusalemin vain Kristuk-

sen tähden siten kuin Dan.9 pyysi ja Jer.29 lupasi. Älkää peljätkö (8:15). Lu-

pauksiin hän liittää kaksinaisen kehotuksen, jotta he voisivat luottavaisin mie-

lin rakentaa. Aiemminhan hän sanoi: olkoot teidän kätenne lujat koska oli 

yhtä vaikea saattaa arat ja epäluottavaiset juutalaiset kaikkien huonojen asioi-

den tilan vuoksi rohkeiksi ja valmiiksi rakentamistyöhän, kuin miten isän on 

vaikea rauhoittaa kuritettua poikaa ja kutsua takaisin työhön. 

Jotta juutalaiset eivät tarttuisi lupauksiin ajallisista asioista ja löisi laimin 

Jumalan sanaa (kuten on tapana niillä, jotka kuullessaan pelkän uskon van-

hurskauttavan Jumalan edessä eivät tee mitään hyviä tekoja ihmisten edessä, 

ollen tietämättömiä siitä, että sekä lain että Evankeliumin ero ja oikea sovel-

taminen on siinä, että he palvelisivat Jumalaa Evankeliumin uskossa, ja lä-

himmäistä hyvillä teoilla tuon mukaan: Usko toimii rakkauden kautta) hän 

                                                                                                                                 
nat kutsuttiin mukaan samoilla ehdoilla. (Juutalaisten nykyinen karkotus vertautuu poh-

joisvaltakunnan eli Israelin karkotukseen, joka on ajallisesti rajoittamaton ja jossa paluu on 

vain yksityisten muuttajien tulo Juudan (=Kristus) yhteyteen). Edellä mainittu historia 

lienee esikuvallista kirkolle, jolloin historian lopussa suuri osa vain ulkoisista jäsenistä 

karkotetaan ”maanpakoon”, joka sitten on ikuinen kadotus, ja uskova jäännös säilyy iku i-

sesti autuaana uudessa luomakunnassa. 
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liittää lupauksiin lakeja ei pelkästään siksi, jotta he oppisivat lupausten täh-

täävän ainoastaan niihin, jotka katuvat, vaan myös jotta huomattaisiin, että 

itseensä luottavaisille kuvataan tekoja, etteivät he tulisi itsevarmoiksi, ja epä-

varmoille taas annetaan valtavia lupauksia etteivät he joutuisi epätoivoon. 

SIISPÄ SEITSEMÄS KOHTA on oppia uskosta ja rakkaudesta, ja on kuin 

kymmenen käskyn selitystä. 

תעשו אשר הדברים אלה  
8:16 Näitä te tehkää 

Hän määrää kolmelle säädylle, mitä heidän tulisi puhua ja tehdä Jumalan 

lain ja Evankeliumin mukaan. Puhukaa totta (8:16) lähimmäiselle merkitsee, 

että ei vain sanan palvelijoiden julkisesti, vaan myös kenen tahansa ihmisen 

yksityisesti tai esivallan tai alamaisen pitää puhua lain ja Evankeliumin to-

tuutta eikä mitään sille vastakkaista. Sana emet nimittäin on Jumalan lain ja 

Kristuksen Evankeliumin kanssa sopusoinnussa olevaa puhetta. Tuomitkaa 

porteissanne oikein, tuomitkaa rauhan tuomio (8:16). Hän tahtoo kehottaa 

kaikkia ja kutakin sanan palvelijaa, esivaltaa ja ihmisiä harrastamaan tervettä 

oppia ja yhteistä rauhaa ja säilyttämään sen, jotta kaikki ihmiset voisivat rau-

hassa kuulla Jumalan sanaa ja elää sen mukaan. Summa: Hän tahtoo sanan 

palvelijoiden, esivallan ja kaikkien ihmisten ajattelevan ja puhuvan jumalall i-

sista ja inhimillisistä asioista lain ja Evankeliumin mukaan ja julistamaan 

sellainen tuomio jollaisen esittää Psalmi 122 opettajille ja Paavali 1.Kor.14 ja 

5.Moos.17 vaativat. Tuomarinistuimista Psalmi 122. Älkää hautoko mieles-

sänne pahaa toinen toisillenne (8:17). Lähimmäisensä vahingoittamisen 

suunnitteleminen on toista taulua vastaan, kun kantaa mielessään jotakin sa-

nottavaa tai tekoa kateudesta tai vahingoittamishalusta. Hän sanoo sydämis-

sänne (kr. mielessänne) siksi, että ensiksi osoittaisi sydämen vahingoittamis-

halun olevan kuin syyn ja juuren pahoille puheille ja teoille lähimmäistä vas-

taan kuin sen vaikutuksina. Sitten viha ja ulkoinen vahingoittamisen osoitta-

minen ei ole yhtään vähempää syntiä Jumalan edessä kuin itse vahinko, joka 

on tehty lähimmäiselle ja häntä vastaan sanottu herja. Älkääkä rakastako vää-

rää valaa (8:17) merkitsee sitä, että Jumalalle tai ihmiselle luvattua uskolli-

suutta ei pidetä. Jos joku ei pidä kasteessa annettua uskollisuutta
80

 Kristuksel-

le, tai jos joku rikkoo annetun lupauksen opettamalla väärin tai kieltämällä 

evankelisen totuuden, hänen sanotaan tekevän väärän valan Kristukselle. Tai 

jos joku ei pidä uskollisuutta todistajien edessä vahvistettuja asiakirjoja koh-

taan, hänen sanotaan tekevän väärän valan ihmisiä kohtaan. Tällaista on nimi-

tettävä sekä Jumalan että ihmisten edessä valapattoiseksi. Grammaatikot mää-

rittelevät valapattoisuuden niin, että se on väärin ja vahingoittamistarkoituk-

sessa vannomista tai valan murtamista. Sillä kaikkia näitä minä vihaan 
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Fidem; usko, uskollisuus. 
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(8:17). Hän uhkaa rikkojia katsomalla vielä kolmanteen ja neljänteen suku-

polveen. Hän siis opettaa välttämään pahoja ajatuksia ja tahtoa, niin että nämä 

eli syyt poistettuina vaikutukset eli pahat teot lakkaisivat. Kuten epäusko on 

kaikkien Jumalaa ja ensimmäistä laintaulua vastaan tehtyjen syntien juuri, 

samoin lähimmäisen vihaaminen on kaikkien toista laintaulua vastaan tehty-

jen syntien juuri eli kiroamisten ja pahojen tekojen. Muusta syystä hän ei 

opeta, että väärää valaa ei pidä rakastaa, paitsi että samoin kuin Kristuksen 

kieltävä maan päällä tullaan kieltämään taivaassa, samoin lähimmäiselle van-

nova, mutta valansa rikkova, suljetaan kirkon ulkopuolelle, ellei hän havahdu 

katumukseen, Ps.15. Jumala, synnintekijöiden tuomari ja katumukseen ha-

vahtuvien isä, on rankaiseva kaikkia Dekalogin rikkojia. 

KAHDEKSAS KOHTA viitaten ja aivan kuin vastaten seitsemännen luvun 

kysymykseen paastosta lupaa juutalaisille, jotka rakentavat kaupunkia ja 

temppeliä, riemua ja iloa Jumalan määräämistä juhlapäivistä sen itkun ja su-

run sijaan, joita olivat aiheuttaneet ne paastot, joita Jumala ei ollut määrän-

nyt, jos he rakastavat totuutta ja rauhaa. 

Syyt neljännen, viidennen, seitsemännen ja kymmenennen kuukauden 

paastoihin olivat olleet ne onnettomuudet, jotka noina kuukausina olivat ta-

pahtuneet. Neljäntenä kuukautena babylonialaiset olivat valloittaneet Jerusa-

lemin; viidentenä kuukautena se poltettiin, 2.Kun.25 ja Jer.52. Seitsemäntenä 

kuukautena Gedalja tapettiin ja jäljelle jäänyt kansa pakeni Egyptiin, 

2.Kun.25. Koska kymmenentenä kuukautena juutalaisten vangittujen keskuu-

teen Babylonissa kantautui huhu niin suuresta onnettomuudesta, juutalaiset 

valitsivat itselleen noudatettavaksi surupaaston ja murheet valittaakseen kau-

pungin ja temppelin hävitystä ja huutaakseen jumalallista apua kaupungin ja 

temppelin rakentamiseen. Tämä juutalaisten tunne käy ilmi Psalmista 137. 

Niin kuin Jumala edellisessä luvussa tuomitsi nämä paastot, samoin hän 

sanoilla: Näin sanoo Herra Sebaot: Paastot jne. (8:19) kumoaa ne tyystin 

sellaisina, joita Jumala ei ollut määrännyt, ja niiden tilalle hän tuo lain mää-

räämät juhlapäivät. Lain juhlapäivistä luettelee 3.Moos.23: Sapatti, pääsiäi-

nen, helluntai, lehtimajanjuhla, muistojuhla pasuunaa soittaen ja sovituspäivä. 

Suurta ja suloista iloa ja riemua hän lupaa näistä juhlista kaupunkia ja temp-

peliä rakentaville katkerien ja mitä surullisimpien paastojen sijaan, mutta 

ehdollisesti: Kunhan rakastatte totuutta ja rauhaa noina päivinä. 

Totuuden rakastaminen on Jumalan sanan rakastamista siten, että vain sii-

hen uskot sydämelläsi, vain sen tunnustat suullasi ja vain sen mukaan uhraat 

ja elät. Hän asettaan totuuden rakastamisen valheen rakastamista vastaan ku-

ten Psalmi 4. Rauhan rakastaminen taas on lähimmäisen rakastamista siten 

kuin Kristus määrää kohdassa Matt.7: Mitä vain haluatte ihmisten tekevän 

teille, tehkää se heille. Niin kuin sanoilla neljännen kuun paasto (8:19) jne. 

hän kuin vastaten seitsemännen luvun kysymykseen paastosta käskee lopet-

tamaan paastoamisen, kun Jumala ei sitä ollut määrännyt, ja viettämään juh-

lapäiviä niin kuin laissa on kirjoitettuna. Samoin hän sanoilla  rakastakaa to-



100 

 

tuutta ja rauhaa (8:19) tarkoittaa, että heidän juhliensa viettäminen tulee 

miellyttämään häntä vain sillä ehdolla, että he rakastavat Jumalaa ensimmäi-

sen laintaulun mukaan ja lähimmäistä toisen taulun mukaan. Hän ei tahdo 

Jerusalemin tulevan rakennetuksi siinä tarkoituksessa, että he siinä taas rik-

koisivat ja mässäilisivät sanoen: Nyt on ryypättävä ja huolettomasti tömistet-

tävä jalalla maata.
81

 Hän haluaa, että he siinä eläisivät kymmenen käskyn 

mukaan ja kiittäisivät Jumalaa vapautumisesta Babylonin vankeudesta ja Je-

rusalemin uudelleen rakentamisesta, jonne Messias oli tuleva, tuo maailman 

Vapahtaja. 

YHDEKSÄS ELI VIIMEINEN KOHTA lupaa, että kaikkien juutalaisten 

ohessa, jotka tulevat maanpaon jälkeen palaamaan Jerusalemiin, samalla 

myös juutalaisten kautta kääntyneet pakanat tulevat sinne ja toteuttavat temp-

pelissä pyhiä määräyksiä. Kansalaisilla, kansoilla, monilla kaupungeilla, kan-

sojen joukoilla ja kymmenellä mielellä kaikkien kansojen kielistä on ymmär-

rettävä vain noita, jotka palaavien juutalaisten kanssa ovat Jumalan armon 

takia tulleet Jerusalemiin. Näin myös Luukas Apostolien tekojen 2. luvussa 

kertoo, että Jerusalemiin oli tullut ihmisiä juutalaisten kanssa jokaisesta kan-

sasta mitä maan päällä on. 

ערים וישבי עמים יבאו  
8:20 Vielä tulee kansoja, monien kaupunkien asukkaita 

Tulla ja mennä, sanoa: Me tulemme kanssanne ja myös minä tulen ovat 

juutalaisten ja käännynnäisten sanoja ja tekoja, kun he keskenään kehottivat 

toisiaan tulemaan Jerusalemiin 2. Mooseksen kirjan ja 3. Mooseksen kirjan 

23. luvun kuvaamana aikana. Sanot, mitä Jerusalemiin saapujat tulevat teke-

mään? Ensiksi hän vastaa, että etsimään Herran mielisuosiota (8:21, 22). 

Herran kasvojen rukoileminen on syntien anteeksiantamisen pyytämistä tule-

van Messiaan nimessä ja Kristuksessa luvatun hyvän pyytämistä, sen mukaan 

mitä 1.Kun.8 Salomon temppelin vihkimyssanat sanovat: Jos joku muukalai-

nen tulee nimesi tähden kaukaisesta maasta palvomaan tähän temppeliin (sillä 

he tulevat kuulemaan suuresta nimestäsi) eikä ole juutalainen, kuule Jumala 

armossasi häntä taivaasta ja anna rukoilijalle mitä hän pyytää, jotta kaikki 

maan kansat tuntisivat ja pelkäisivät nimeäsi kuten Israel. Sitten hän sanoo: 

etsimään Herraa Sebaotia (8:21, 22). Sotajoukkojen Herran etsiminen on 

kyllä sen tekemistä, mitä pyhä laki käskee, mutta erityisesti koko sydämestä 

Jumalan avuksi huutamista Messiaan nimessä, kuten Daavid Psalmissa 34 etsi 

Herraa. 
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Lainaus Horatiukselta, Oodit I, 37: Nunc est bibendum, nunc pede libero pulsanda tellus. 
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יהודי איש בכנף והחזיק הגוים מכל אנשים עשרה  
8:23 Kymmenen miestä kaikista pakanakansain kielistä tarttuu Juudan miestä 

liepeeseen 

Kymmenen miehen kaikista kielistä tarttuminen juutalaista miestä liepee-

seen merkitsee heprealaisen sanontatavan mukaan, että monia kansoja on 

tuleva rukoilemaan juutalaisten paluumuuttajien kanssa Jerusalemiin. Mil-

loin? Noina päivinä, eli kun juutalaiset vapautetaan vankeudesta ja määrätty-

nä aikana. Mutta miksi kansat tulevat saapumaan juutalaisten kanssa Jerusa-

lemiin? Koska he sanovat, että olemme kuulleet herran olevan kanssanne. Sen 

kuuleminen, että Herra on juutalaisten kanssa, merkitsee, että Jumalan lain ja 

lupausten selitystä kuullaan siten, että et vain itse pelkää Jumalaa ja usko 

Kristukseen, vaan myös opetat samaa muille. Ellei rikkaan Arabian kuninga-

tar olisi kuullut Salomon temppelistä, hän tuskin olisi tullut Jerusalemiin, 

kuten hän itse 1.Kun.10 tunnustaa nähneensä suurempaa kuin mitä oli kuul-

lut. Ellei mahtava Aleksanteri olisi saanut unessa oppia enkeliltä, hän tuskin 

olisi tullut Jerusalemiin ja uhrannut temppelissä, kuten todistaa Josefus I, 8. 

Ellei Kandaken, kuningattaren, omaisuudenhoitaja olisi kuullut Jerusalemin 

temppelistä, hän ei olisi tullut rukoilemaan Jumalan kasvoja. Apt.t.8. Kuten 

hän sanoilla: Vielä tulee kansoja, monien kaupunkien asukkaita ja menevät, 

hän kaiken seuraavan perusteella lupaa Haggain lailla, että jälkimmäisen 

temppelin kunnia on oleva suurempi kuin aiemman, kun hurskaat kansat ovat 

saapuneet palaavien juutalaisten kanssa, että näin lohduttaisi heitä, kun he 

yhä rakentavat ja siihen mennessä ovat olleet sangen surullisia rakentamisen 

vaikeuden tähden. Samoin hän sanoilla: Sillä me olemme kuulleet, että Juma-

la on teidän kanssanne esittää syyn kansojen tulolle Jerusalemiin, nimittäin 

sanan kuulemisesta saadun uskon Jumalaan. 

Tämä käsitys tästä jumalallisesta lupauksesta on yksinkertainen ja tosi. 

Mutta koska kaikki, mitä sanotaan ja tapahtuu, tulee johdetuksi yhteen Kris-

tukseen kuin päämäärään, en vastusta niitä, jotka tulkitsevat ulkoisesta Jeru-

salemista sanotun Jumalan lupauksen myös hengellisestä Jerusalemista sano-

tuksi αλληγορικω̃ς (allegorisesti).
82

 Ulkoinen Jerusalem merkitsee hengellistä 
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Tarnovius näki jakeitten 20-23 kuvaavan erityisesti Uuden liiton alkuaikaa, kun Jerusa-

lemista alkaen kirkko lähti laajenemaan. Calovius luonnehtii jakeita 20-23: ”Vaikka nämä 

lupaukset alkoivat täyttyä Babylonista paluun jälkeen, kun monia ihmisiä pakanakansoista 

tuli Jerusalemiin jumalanpalveluksen takia, mikä oli sen hedelmää, että juutalaisia oli 

hajallaan kansojen seassa ja maine tosi Jumalasta heidän kauttaan levisi, niin kuitenkin 

täysi toteutuminen tuli heidän osakseen vasta Uuden liiton aikana, kun kansat yleisesti 

kääntyivät Kirkon jäseniksi”. Luther hieman toisin kuin edelliset toteaa jaksosta 20-

22: ”Ellei tähän olisi lisätty sanaa Jerusalem, minäkin olisin liittänyt tämän kohdan Kris-

tukseen. Tulkitkaamme siis kohta kirjaimellisena jumalanpalveluksena, ja merkitys on, 

kuten Luukas Apt.t. 1 selittää: ´Jerusalemissa oli hurskaita miehiä jokaisesta kansasta 

joita on maan päällä´ jne.” Jae 23 kuvaa Lutherin mukaan Kristuksen valtakunnan aikaa. 
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Jerusalemia Sakarjan 2. luvussa. Kaikkia kansoja ei vähemmän kutsuta hen-

gelliseen Jerusalemiin kuin kaikkia juutalaisia. Tämä on selvää universaalin 

lupauksen pohjalta, 1.Moos.12 ja Jes.2. Temppeli ja pyhät asiat myös ennalta 

kuvasivat Kristusta sekä uuden liiton virkaa ja kirkkoa. Tämän todistaa Hep-

realaiskirje. Kristusta Paavali kutsuu Jumalan kuvaksi Kol.1. Samaa kutsuu 

Jes.6. Sotajoukkojen Herraksi. Sanat menkäämme – minäkin lähden merkitse-

vät tässä samaa kuin Jes.2: Tulkaa, menkäämme Herran vuoren luo. Määrätty 

kymmenluku epämääräisen sijaan merkitsee monia (kukapa tätä ei tietäisi?) 

Kuten sanoimme, että Jesajan kuudennessa luvussa lieve merkitsee Kristuk-

sen ihmisyyttä, samoin Sakarjan kahdeksannessa sanotaan juutalaisen miehen 

merkitsevän joko Kristusta tai hänen Apostolejaan. Tämän pohjalta on selvää, 

että liepeeseen tarttuminen ja sanominen: Tulemme mukaanne, koska Herra 

on kanssanne merkitsee, että Kristuksen ja Apostolien sanojen ja ihmeiden 

kautta kutsutut tulevat uskossa Kristuksen kirkkoon uskomaan Evankeliumin. 

Onko tarvetta enempään? Paavali sanoo Room.12, että Profetia olkoon uskon 

analogian mukainen. Tämä allegoria on Jumalan sanan ja kristillisen uskon 

mukainen. Hyväksyn myös ne, jotka ymmärtävät tämän jumalallisen lupauk-

sen puhuvan hengellisestä Jerusalemista. 

                                                                                                                                 
Viitan liepeet eivät ole hänen mukaansa kirjaimellisia, vaan Juudan miehet kuvaavat apos-

toleita. 
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9. LUKU 

Ennustus, Herran sana, Hadrakin maata vastaan, ja Damaskoon se laskeu-

tuu. Sillä Herran silmä katsoo ihmisiä, kaikkia Israelin sukukuntia 2. ja myös 

Hamatia, joka on sen kanssa rajatusten, sekä Tyyroa ja Siidonia, sillä ne ovat 

sangen viisaat. 3. Tyyro on rakentanut itsellensä linnoituksia ja kasannut ko-

koon hopeata kuin tomua ja kultaa kuin katujen lokaa. 4. Katso, Herra köyh-

dyttää sen ja syöksee mereen sen voiman, ja se itse poltetaan tulella. 5. Sen 

näkee Askelon ja peljästyy, ja Gassa, ja vapisee kovin, ja Ekron, sillä sen 

toivo joutuu häpeään. Ja Gassasta hukkuu kuningas, eikä Askelonissa enää 

asuta. 6. Asdodissa asuu sekasikiöitä, ja minä hävitän filistealaisten ylpeyden. 

7. Mutta minä poistan veret hänen suustansa ja heidän iljetyksensä hänen 

hampaittensa välistä, ja hänestäkin jää jäännös meidän Jumalallemme; hän on 

oleva niinkuin sukuruhtinas Juudassa, ja Ekron on oleva niinkuin jebusilai-

nen. 8. Minä teen leirini temppelini suojaksi sotajoukoilta, jotka tulevat ja 

menevät, eikä tule käskijä enää heidän kimppuunsa, sillä nyt olen minä sen 

omin silmin nähnyt. 9. Iloitse suuresti, tytär Siion, riemuitse, tytär Jerusa-

lem, sillä sinun kuninkaasi tulee sinulle! Vanhurskas ja auttaja hän on, 

on nöyrä ja ratsastaa aasilla, aasintamman varsalla. 10. Ja minä hävitän 

vaunut Efraimista ja hevoset Jerusalemista. Sodan jousi hävitetään, ja 

hän julistaa rauhan kansoille. Ja hänen hallituksensa ulottuu merestä 

mereen, Eufrat-virrasta hamaan maan ääriin. 11. Ja myös sinun vankisi 

minä sinun liittosi veren tähden päästän pois vedettömästä kuopasta. 12. 

Tulkaa takaisin varustukseen, te vangit, joilla on toivo, myös tänä päivä-

nä minä julistan: kaksin verroin minä sinulle korvaan. 13. Sillä minä jän-

nitän Juudan jousekseni, panen siihen nuoleksi Efraimin ja nostan sinun poi-

kasi, Siion, sinun poikiasi vastaan, Jaavan, ja teen sinut sankarin miekan kal-

taiseksi. 14. Herra on näkyvä heidän yllänsä, ja hänen nuolensa lähtee 

kuin salama. Herra, Herra puhaltaa pasunaan ja kulkee etelän myrsky-

tuulissa. 15. Herra Sebaot on suojaava heitä, ja he syövät, ja he tallaavat lin-

kokiviä, he juovat ja pauhaavat niinkuin viinistä ja ovat täynnä, niinkuin uh-

rimaljat, niinkuin alttarin kulmat. 16. Ja Herra, heidän Jumalansa, on sinä 

päivänä auttava heitä, kansaansa, joka on kuin hänen lammaslaumansa; sillä 

he ovat kruunuun kiinnitettyjä kiviä, jotka kohoavat yli hänen maansa. 17. 

Sillä kuinka suuri onkaan oleva heidän onnensa, heidän ihanuutensa: vilja saa 

kasvamaan nuorukaiset ja rypälemehu neitsyet! 
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Yhdeksäs luku on evankelinen ennustus suuren Jumalan ja Vapahtajamme 

Jeesuksen Kristuksen valtakunnasta. Sen todistaa Matteus luvussa 21.
83

 Se 
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Kähkönen näkee tässäkin luvussa erityisesti tuhatvuotisen valtakunnan ja Israelin myö-

hemmän sosiologis-poliittisen uudelleen rakentamisen, josta Jeesus Kähkösen otaksuman 

perusteella (alk. s.146) antoi oppilailleen neljänkymmenen päivän aikana ”tarkempaa yks i-

tyisopetusta” (jota ei myöhemmille sukupolville Raamatussa ole kirjoituksena välitetty). 

Kuitenkaan ei pitäisi mennä yli sen, mitä on kirjoitettu. Kähkönen myös pitää omalta osal-

taan yllä mielikuvaa, että viikunapuu (Luuk.21:29) viittaisi nimenomaan ja varsinaisesti 

Israelin nykyvaltioon alkaen vuodesta 1948, mikä ei ole mitenkään selvää sillä tavalla kuin 

kiliastit haluaisivat asian olevan. Jeesus puhuu paruusian läheisyyden merkeistä, ja puu ja 

sen lehtien puhkeaminen esitetään osuvana analogiana jonkin asian (tässä kesän) lähenemi-

sestä. Jeesus on edellä puhunut: ”ja silloin he näkevät Ihmisen Pojan tulevan pilvessä suu-

rella voimalla ja kirkkaudella” (Luuk.21:27). Se on se kesä, jonka lähenemistä pitää tarka-

ta. Tietyt merkit, joita on useita, muistuttavat tästä tulemuksesta kuten lehtien puhkeami-

nen muistuttaa tulevasta kesästä. Viikunapuuta ei itseään esitetä merkiksi, vaan vertauk-

seksi (jae 29), joka auttaa ymmärtämään merkkien tarkkailun luonnetta: Olennaista on 

paruusian lähenemisen tajuaminen. Varsinaisia merkkejä paruusiasta ovat ne, joita näkyy 

auringossa, kuussa, tähdissä, kansojen ahdistuksissa ja merten ja aaltojen pauhinassa. 

Muualla mainitaan myös sodat ja sanomat sodista. Israelin valtion erityinen piilevä todelli-

suus viikunapuun lehdissä paruusian varsinaisena ”arkkimerkkinä” Luukkaalla on kiliast i-

en omaan oppiinsa sovittama tulkinta. Vertauksesta, joka on vain havainnollistamisen apu-

väline, on tehty jumalallisen draaman keskipiste. 

Parempaa armonvaltakuntaa ei ole eikä tule. Daavidin sortunut maja tuli rakennetuksi us-

kovissa juutalaisissa uuden Daavidin johdolla. Ja tähän pakanat pääsivät uskossa mukaan, 

koska juutalaiset vapaaehtoisesti, vaikkakin asiaa tajuamatta, luovuttivat heille tilaa luo-

pumuksellaan. Kiliastisen selityksen vakava erhe on siinä, että ennallistettu Israel esitetään 

ei vain poliittiseksi asiaksi, vaan vieläpä parannetuksi versioksi armonvaltakunnasta, ikään 

kuin apostolinen kirkko (ja Jumala sen mukana) ei olisi onnistunut tehtävässään koota 

kasteen ja uskon kautta Jumalan valittu kansa, joka Kristuksen toisessa tulemuksessa nou-

detaan Jumalan luo. Lisäksi tuo ”toinen tuleminen” on Kähkösellä enemmän kuin vain 

toinen kahdesta. Kun Heprealaiskirje sanoo, että odotamme Jeesusta tulevaksi toistamiseen 

(9:28), se sanoo kaiken, mitä tulemuksien suhteen on odotettavissa ja ilmoitettu. Ilmaisu ei 

ole epärajainen. Rinnakkaisena on edellä (jae 27) esitetty se kaksinapainen tosiasia, että 

kun ihminen kerran kuolee, hänet sitten kerran vielä tuomitaan. Samoin Kristus kerran 

uhrattiin ja toisen kerran tulee pelastajana. Useamman tulemuksen olettaminen on yli kir-

joitetun menemistä. Kähkönen tosin puhuu vain ”toisesta tulemuksesta” eikä eksplisiitt i-

sesti kolmannesta tai neljännestä, vaikka hänen rakennelmassaan asia ei todellakaan noin 

yksinkertainen, kuin mikä on perinteinen kirkon näkemys ensimmäisestä ja toisesta tule-

muksesta. Kähkösellä tulemus on asiallisesti moniosainen: Yksi on jo tapahtunut 2000 

vuotta sitten. Seuraavaksi on näkymätön Kirkon ylöstempaus, joka on Kristuksen tulemus 

sekin (s.262; toiset tulemukset muka ovat erilaisia kirkolle ja Israelille). Kolmanneksi on 

tulemus tuhatvuotiseen messiasvaltakuntaan näkyväksi kuninkaaksi Israeliin. Neljäs tule-

mus on viimeiselle tuomiolle ilmestyminen (mikäli Kähköstä oikein olen ymmärtänyt, kun 

on pitänyt lukea vähän rivien välistä; joka tapauksessa Kähkösen oppi tulemuksista on 

hämärä ja sekava). Lisäksi Kähkönen jatkuvasti liittää ”toiseen tulemukseen” asioita, jotka 

kuuluvat ensimmäisen. Esimerkki tällaisesta sekoittamisesta sivulta 168: ”Jesajalla on 

ihana Paimen näkyvissään kun hän yhdistää siihen Jeesuksen toisen tulemuksen: ´Itse 
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alkaa kuitenkin lainomaisesti juutalaisten vihollisten ansaituilla kirouksilla ja 

rangaistuksilla syntien vuoksi, mutta loppuu evankeliseen oppiin niin, että 

tätä lukua voidaan nimittää Evankeliumiksi Kristuksesta, ei niinkään ennus-

tukseksi. Jakakaamme siis Evankeliumi kolmeksi kohdaksi opetustarkoituk-

sessa. 

ENSIMMÄINEN KOHTA uhkaa juutalaisten pahoja naapureita Syyriaa, 

Damaskoa, Antiokiaa, Tyyroa, Siidonia, Ekronia, Askelonia, Gassaa, Asdodia 

ja Palestiinaa tuhoa Aleksanterin ja roomalaisten kautta. Tuhottujen se kui-

tenkin lupaa onnellisesti tulevan kääntymään Evankeliumin kautta Kristuksen 

puoleen, niin että juutalaisten vihollisista heidän ystävikseen tulleina he eivät 

vähempää ole julistava Kristusta kuin Apostolit ja oppilaat. 

מגחתו ודמשק חדרך בארץ יהוה דבר משא  
9:1 Ennustus, Herran sana, Hadrakin maata vastaan, ja Damaskoon se 

laskeutuu 

Hän uhkaa koko Syyrian synneille rangaistuksia. Ennustus on uhkaus ja 

ennustettu tuhoaminen. Hadrakin maa tulee sanoista had ja rak, iloinen ja 

onnellinen, kuin iloinen ja onneen tottunut maa. Syyria pohjoisen suuntaan 

Juudeasta on Aasian alue Eufratin ja suuren meren välissä, ulottuen Egyptiin, 

ja sen metropoli on Damasko, Juudean raja pohjoisessa. Siitä Sakarja sanoo 

edellä: Se on Antiokian rajanaapuri. Muiden maakuntien ohella Syyriassa
84

 

on Foinikia ja Palestiina, joissa on edellä mainitut kaupungit. 

ישראל שבטי וכל אדם עין ליהוה כי  
9:1 Sillä Herran silmä katsoo ihmisiä, kaikkia Israelin sukukuntia 

Hän tahtoo tehdä selkoa uhkauksesta ja opettaa, että pahasta rangaistessaan 

oikeudenmukainen Jumala ei katso henkilöön. Hän ei ainoastaan rankaise 

yhtä lailla pakanakansojen ja juutalaisten syntejä, vaan myös aloittaa juutalai-

sista, niin että pakanakansat pelkäisivät häntä enemmän. Osuvasti hän kutsuu 

aadameiksi (ihmisiksi) pakanakansoja, joilla ei ole Jumalaa,
85

 ja ovat vieraat 

                                                                                                                                 
Herra tulee suuressa voimassaan, hän hallitsee vahvalla kädellään. Hän kuljettaa muka-

naan työnsä palkkaa, johdattaa laumaa, jonka on omakseen hankkinut, paimenen lailla 

hän kaitsee sitä, omin käsin hän kokoaa sen yhteen. Karitsoita hän kantaa sylissään, emo-

lampaita hän ohjailee eteenpäin´ (Jes. 40:10-11). Tämä Herran hyvyys on pelastetun Isra-

elin ja uskovien pakanakristittyjen yhteistä omaisuutta.” Miksi, miksi tätä ei voi liittää 

ensimmäiseen tulemukseen? Samaa kohtaa Luther selittää Jesaja-kommentaarissaan, että 

jakeet viittaavat apostoleihin ja heistä alkaneeseen Kirkkoon. 
84

Deaconites puhuu Syyriasta Rooman provinssina, joka oli alueella hallinnollinen pää-

paikka, ei pelkästä maantieteellisestä Syyriasta. Syyrian hallinnollisen roolin takia myös 

Luukas mainitsee verollepanon yhteydessä viranomaiseksi Quiriniuksen, Syyrian maaher-

ran (Luuk.2:2). 
85

Atheae (gentes). 
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lupauksen liitoille, juutalaisia hän taas kutsuu Israelin sukukunniksi, koska 

Israelille tai Jaakobille oli annettu lupaus Kristuksesta, 1,Moos.28. Näin 

myös Psalmi 147 erottaa juutalaiset pakanakansoista sanoen: Niin hän ei ole 

tehnyt yhdellekään pakanakansalle. 

 צר ותבן מאד חכמה כי וצידון צר בה תגבל חמת וגמ
חוצות כטיט וחרוץ כעפר כסף ותצבר לה מצור  

9:2 ja myös Hamatia, joka on sen kanssa rajatusten, sekä Tyyroa ja Siidonia, 

sillä ne ovat sangen viisaat 9:3 Tyyro on rakentanut itsellensä linnoituksia ja 

kasannut kokoon hopeata kuin tomua ja kultaa kuin katujen lokaa. 

Hamat on Antiokia, jossa opetuslapsia ensin alettiin kutsua kristityiksi. 

Tyyro ja Siidon ovat Foinikian kaupunkeja. On rakentanut itselleen linnoi-

tuksia ja kasannut kokoon hopeata on ensimmäistä käskyä vastaan. He ovat 

ilman Jumalan sanaa arvelleet, että kaikki viisaus on siinä, että rakennetaan 

linnoituksia vihollisia vastaan, ja että kaikkea puutetta vastaan on ylenmää-

räinen aarteisto, ja sellaiseen turvaan he luottavat kuin Jumalaan. Hän ei a i-

noastaan kuvaa maiden ja mainittujen kaupunkien syntejä ensimmäistä käs-

kyä vastaan ja syntejä vieläpä koko ensimmäistä taulua vastaan, joka samalla 

kieltää kaiken sydämen, suun ja ruumiin jumalattomuuden Jumalaa vastaan, 

ja ne synnit ansaitsevat kaupunkien ja maan tuhon, vaan hän myös opettaa, 

että he pelkäsivät vihollisten raivoa enemmän kuin Dekalogin uhkauksia, ja 

luottivat inhimilliseen turvaan enemmän kuin Jumalan lupauksiin. Näitä syn-

tejä on katsottava kolmanteen ja neljänteen sukupolveen, epäuskon takia jopa 

jatkuvasti. 

 תרא תאכל באש והיא חילה בים והכה יורשנה אדני הנה
 מבטה הביש כי ועקרון מאד ותחיל ועזה ותירא אשקלון

 באשדוד ממזר וישב תשב לא ואשקלון מעזה מלך ואבד
פלשתים גאון והכרתי  

9:4 Katso, Herra köyhdyttää sen ja syöksee mereen sen voiman, ja se itse 

poltetaan tulella. 9:5 Sen näkee Aslekon ja peljästyy ja Gassa, ja vapisee 

kovin, ja Ekron, sillä sen toivo joutuu häpeään, ja Gassasta hukkuu kuningas, 

eikä Askelonissa enää asuta. 9:6 Asdodissa asuu sekasikiöitä, ja minä hävitän 

filistealaisten ylpeyden. 

Hän ei ainoastaan kuvaa Tyyron tuhoa, jonka se ansaitsi edellä mainituilla 

synneillään: Tyyron ennustus toteutui tässä tapauksessa Aleksanteri suuren 

kautta. Kun tyyrolaiset lähettivät Aleksanterille kultaisen kruunun onnittelun 

verukkeella, ja hän itse pyysi tyyrolaisilta, että nämä sallisivat hänen tulla 

kaupunkiin uhraamaan Herkuleelle, tyyrolaiset kieltäytyivät, ja hän julisti 

Tyyrolle sodan ja valloitti kaupungin. Kun Tyyro Aleksanterin jälkeen oli 

taas rakennettu, se joutui myös roomalaisten käskyvallan alle. Hän kuvaa 

myös juutalaisten suuren vihollisen Palestiinan tuhoa Aleksanterin ja tämän 
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seuraajien kautta temppelin rakentamisen ja Kristuksen tulon välisenä aikana 

edellä mainittujen syntien takia, joita Jumala rankaisee myös pakanakansojen 

kohdalla. 

Askelon tulee perustajasta Askeloksesta; Hegesippoksen mukaan (kirja 3) 

se on Jerusalemista satakaksikymmentä stadionia. Stefanukselle pyhitetty 

Gassa on Eyptin vieressä. Ekron Juudan sukukunnan alueella, Joosua 3. Ne 

ovat Palestiinan metropoleja, joissa on erikansaisten pikkuruhtinaita. Se-

kasikiöitä Asdodissa on sanottu heprealaisen puhetavan mukaan: Kuin kotona 

syntynyt vieras, joka ei ole perillinen, mutta kuitenkin elää kodissa, nauttii 

kudin antimista ja on perillisten vihaama. Samoin nuo ovat muukalaisia, eivät 

kaupungissa syntyneitä eivätkä perillisiä, vaan aikeissa valloittaa kaupungin, 

ja vaikka ovat kaupunkilaisten vihaamia, kuitenkin nämä karkottavat heidät ja 

ovat omistava heidän omaisuutensa. 

 הוא גם ונשאר שניו מבין ושקציו מפיו דמיו והסירתי
 לביתי וחניתי כיבוסי ועקרון ביהודה כאלף הוהי לאלהינו
 עתה כי נגש עוד עליהם יעבר ולא ומשב מעבר מצבה

בעיני ראיתי  
9:7 Mutta minä poistan veret hänen suustansa ja heidän iljetyksensä hänen 

hampaittensa välistä, ja hänestäkin jää jäännös meidän Jumalallemme; hän on 

oleva niinkuin sukuruhtinas Juudassa, ja Ekron on oleva niinkuin 

jebusilainen. 9:8 Minä teen leirini temppelisi suojaksi sotajoukoilta, jotka 

tulevat ja menevät, eikä tule käskijä enää heidän kimppuunsa, sillä nyt olen 

minä sen omin silmin nähnyt 

Hän ennustaa ja lupaa, että Syyria ja Palestiina tullaan ulkoisesti hävittä-

mään temppelin rakentamisen ja Kristuksen tulon välisenä aikana, ja Aposto-

lien saarnan kautta ne Kristuksen aikana palautetaan ja pelastetaan, niin että 

niissä tulee olemaan samanarvoisia seurakuntien opettajia ja Kristuksen tun-

nustajia kuin miten Juudealla oli Apostolit ja Jerusalemilla Kristuksen oppi-

laat ja tunnustajat. 

Veret ja iljetykset ovat palestiinalaisten perkeleellinen herjaus ja murhan-

himoinen vastustus. He muita vihollisia enemmän parjasivat ja vainosivat 

juutalaisia julmemmin Jumalan sanan tähden. Mutta minä poistan: Hän lupaa 

Apostolien hengellä tulevansa tekemään Kristuksen Evankeliumin kautta syy-

rialaisista ja palestiinalaisista pilkkaajista ja vainoajista kristittyjä ja Kristuk-

seen uskovien juutalaisten suuria ystäviä ja Kristuksen tunnustajia. Jää jään-

nös: Vainoajista on pelastuva jäännös. Sukuruhtinas Juudassa: Hän opettaa, 

että Kristuksen puoleen kääntyneet Palestiinasta ja Syyriasta eivät vähempää 

ole tuottava Piispoja ja Apostoleja Kirkolle kuin miten Juudan sukukunta 

antoi Apostolinsa, minkä todistaa Psalmi 68 ja miten myös Paavali kuvaa 
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1.Tim.3.
86

 Ja Ekron on oleva kuin jebusilainen: Ekronin asukkaat eivät vä-

hemmän tule tuntemaan Kristusta kuin Jerusalemin kansalaiset, joita nimite-

tään jebusilaisiksi, koska Jerusalemia oli muinoin kutsuttu Jebusiksi, Joosua 

15. Temppelini (9:8): Kristuksen kirkko, jonka jäseniä pitää myös palestiina-

laisten olla, jotka ovat kääntyneet Kristuksen puoleen. Teen leirini suojaksi: 

Hän lupaa, että Kristus on asettava Kirkkonsa johtoon Henkeä täynnä olevia 

Apostoleja ja Evankelistoja Psalmin 68 mukaan. Nämä tulevat ja menevät 

valvoessaan ja tarkatessaan, ettei Kirkko tulisi täyteen puolueita, vaan säilyisi 

oikeassa opissa, minkä myös Paavali kuvaa Piispojen tehtäväksi Kirjeissään 

Tiitukselle ja Timoteukselle. Käskijä: Näillä hän tahtoo tulevan ymmärretyksi 

ne, jotka kiusaavat Kirkkoa inhimillisillä käskyillä, ja uskon vanhurskautta 

vastaan esittävät vain tekojen vanhurskautta kuten Fariseukset, Matt.23. Omin 

silmin: Kristus osoittaa, että hän ei tämän jälkeen tahdo uskoa Kirkkoaan joh-

dettavaksi Moosekselle ja Profeetoille, vaan hän itse puhuu Apostoliensa 

kautta, ja tekee uuden liiton, on Kirkkonsa pää ja hengellään huolehtii kaikes-

ta.
87
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Luther: ”Profetiaa on hämärretty niin (ita obscurata est prophetia), että profeetta tahtoi 

osoittaa tulossa olevan Kristuksen valtakunnan olevan hengellisissä sydämissä, jotka ovat 

evankeliumin opettamia myös pakanoiden keskuudessa, mitä juutalaiset eivät milloinkaan 

kuvitelleet tulevan tapahtumaan.” Lutherilta löytyy muitakin kohtia, joissa hänen mukaan-

sa profeetta (tai Pyhä Henki profeetan kautta) on tarkoituksella ilmaisua hämärtäen tehnyt 

asian vaikeaselkoiseksi, niin että opetus ei olisi ilmeinen epäuskoisille. Tällainen on myös 

esim. selitys kohtaan Jes.7:15,16: Ennen kuin poika on oppinut hylkäämään hyvän ja pa-

han, johon Luther: ”Tämä on sanottu profetian hämärtämiseksi (ad obscurandam prophe-

tiam) ja loukkaukseksi juutalaisille, jotka yhä vielä ymmärtävät tämän kohdan puhuvan ja 

sanovat Immanuelin olevan Hiskia” (Lutherin Jesaja-kommentaari vuodelta 1527-1530, 

WA 31 II). Profetian hämärtämisestä Lutherilla ks. myös alaviite 116. 
87

Kähkönen lopettaa 8. jakeen kommentointinsa sanoihin: ”Sanat Kukaan ei enää ahdista 

minun kansaani viittaavat kuitenkin ohi Aleksanterin ajan ja meidänkin aikamme siihen 

rauhan aikaan, jonka rauhan Ruhtinas toteuttaa saapuessaan toisen kerran” (s.150). Kähko-

nen siis viittaa lopun ajan juutalaisuuteen, ja vuoden 1992 suomennos tekee tällaisen väit-

teen näennäisesti jollain lailla mahdolliseksi. Jakeessa ei kuitenkaan edes ole sanaa kansa, 

vaan se menee kuten suomennos -38: Eikä tule käskijä enää heidän kimppuunsa. Heidän 

taas viittaa Israelin vihollisiin, jotka kurituksen jälkeen saavat armon, ja tämä toteutui Kris-

tuksen ensimmäisessä tulemuksessa, kun kirkkoa alettiin koota uskossa. Käskijät ovat 

lakihenkisiä opettajia Kirkossa, joilta hurskaat ovat turvassa (Näin Luther, johon Dra-

conites selityksessään liittyy). Kuvaus on hengellistä, mutta Kähkönen pitää tässäkin kir-

kon aikaa ikään kuin uskonnollisena sivujuonteena maailmanhistoriassa sen täyttymyksen 

eli tulevan millenialistisen messiasvaltakunnan rinnalla. Esimerkkinä politiikan ja hengell i-

sen suhteesta kiliastisessa messiasvaltakunnassa Kähkösellä: ”Kirjoitan tätä katsausta 

myös siksi, että juuri poliittisesta näkökulmasta Jumala tarvitsee Israelin valtion, jolla on 

oma maa, sillä vain sellainen valtio kykenee nostattamaan pakanavaltioiden uskonnolliset 

ja poliittiset intohimot täyteen liekkiin ja vain silloin syntyy sellainen taistelu, jossa Juma-

lat ottavat mittaa toisistaan.[...]Israelin paluu maahansa on Jumalan käsky ja kutsu kan-

salleen, jota on toteltava pakanoiden harjoittaman politiikan johdosta! Israel maineen ja 
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TOINEN KOHTA kehottaa Jerusalemia iloitsemaan ja juhlimaan Kristuk-

sen tulon vuoksi, ja opettaa, millainen ja milloin Kristus on tuleva Jerusale-

miin, ja että Kristuksen valtakunta on oleva hengellinen, ja että myös pa-

kanoille tullaan julistamaan Evankeliumi, ja että Kristus on verellään synnyt-

tävä Kirkon ja hallitsevan yli kaiken. Hän kehottaa kaikkia uskomaan Kris-

tukseen. 

 לך יבוא מלכך הנה ירושלם בת הריעי ציון בת מאד גילי
אתנות בן ועל חמור על ורכב עני הוא ונושע צדיק  

9:9 Iloitse suuresti, tytär Siion, riemuitse, tytär Jerusalem, sillä sinun 

kuninkaasi tulee sinulle! Vanhurskas ja auttaja hän on, on nöyrä ja ratsastaa 

aasilla, aasintamman varsalla 

Ensiksi hän kehottaa jerusalemilaisia uskomaan lupauksiin Kristuksesta, 

jotka on annettu Jerusalemin kaupungille, ja tunnustamaan, että ne oli tarkoi-

tettu sille. Sitten hän perustelee kehotustaan, kuvaten, kuka, millainen ja 

kuinka suuri Jerusalemiin tuleva Kristus on. Samalla hän vaatii kaikilta ihmi-

siltä, että he uskoisivat lupausten koskeva itseä (koska lupaukset ovat univer-

                                                                                                                                 
rajoineen, synteineen ja erehdyksineen on Jumalan vastapolitiikkaa pakanoiden politiika l-

le[...]Jumala tähtää erittäin selkeästi siihen, että hän voisi messiasvaltakuntansa kautta 

näyttää, mikä on hänen hyvä ja armollinen tahtonsa, millaista on elämä, kun hän muuttaa 

puhtaiksi kansojen huulet (Sef.3:9). Tähän ei tänä armotalouskautena ole päästy eikä 

päästä[...]Tätä poliittista näkökulmaa ei luonnollisesti otettu UT:hen sellaisena kuin se on 

VT:ssa, koska se olisi ollut tarpeetonta toistoa ja olisi vaarantanut Jeesuksen tuoman pe-

lastukseen keskittymisen”. (s.155-156). Viimeiseen lauseeseen voisi todeta kysymyksenä, 

että eikö poliittinen näkökulma myös nyt vaaranna Jeesuksen tuoman pelastukseen keskit-

tymisen? Kähkönen myöntää poliittisen näkökulman ohuuden UT:ssa, mutta hänen oma 

esityksensä pohjalla on vanhatestamentillinen – vai pitäisikö sanoa: teokraattinen - eetos. 

Tällainen asenne ei voi olla poliittisesti ja moraalisesti puolueeton, koska Israelin teot 

voidaan osana tulkittua suurempaa jumalallista maailmandraamaa aina halutessa selittää 

parhain päin oletetusta salaisesta tarkoituksesta ja oletetusta Jumalan suunnitelmasta käsin 

maallista Israelia kohtaan. Me kuitenkin elämme nykyhetken realismissa, varsinkin kun 

kyse on poliittisesta historiatodellisuudesta. Toisin kuin Jumalan valtakunta, joka on epära-

jainen, poliittinen Israel ei ole uskon kysymys, vaan näkemisen ja ”järjen” asia. Otamme 

kantaa siihen, mitä näemme, emmekä ummista siltä silmiämme. Israelia pitää nyt arvioida 

sen perusteella, mitä se nyt tässä maailmassa kaikille selvästi ja todistettavasti on ja tekee. 

Jos tilanne uskonnollisesti jotenkin muuttuu, niin sitten elossa oleva sukupolvi reagoi sen 

mukaan. Hienoa olisi, jos poliittinen Israel tai koko etninen juutalaisuus kääntyisi kris-

tinuskoon, mutta tilanne ei nyt ole sellainen, ja toiveissa ei pidä elää. Nykyhetken todell i-

suutta on, että poliittinen Israel on raskaasti jumalaton. Jeesus Kristus torjutaan laajalti 

juutalaisuudessa ruohonjuuritasolla, mutta myös virallisella tasolla. Kaste Kristukseen on 

juutalaisuuden vihollinen: Israelin Korkeimman oikeuden päätöksen mukaan kristillisellä 

kasteella kastettu ei enää ole juutalainen. Päätös on peittelemätöntä antikristillisyyttä, eikä 

mitään antikristillisyyttä, varsinkaan virallista, tarkkaan harkittua ja pitkään jatkunutta saa 

Kristuksen palvelija selittää parhain päin. Siinä joutuu tahtomattaan osalliseksi suojattinsa 

ja siunattunsa (=Israel antikristillisenä toimijana) synnistä. 
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saalit), kuten Daavid opettaa esimerkillään sanoen Psalmissa 68: Meillä on 

Jumala auttajana ja Herra kuolemasta vapauttajana. Iloitse merkitsee sydämen 

uskossa iloitsemista Kristuksessa Jumalan luvatun armon takia. Riemuitse 

merkitsee suun tunnustuksella niin iloista julistamista Kristuksen kautta tarjo-

tuista Jumalan hyvistä teoista, kuin miten juhlitaan riemukulkueissa. Siksi 

hän sanalla suuresti opettaa, että sydämen pohjasta voimakkaasti uskottaisiin 

lupauksiin Kristuksesta, ja iloisesti suulla julistettaisiin Kristusta.  

Tytär: On heprealainen puhetapa nimittää kaupunkeja tyttäriksi. Näin Jeru-

salemia kutsutaan Siionin tyttäreksi, koska se sijaitsi Siionin vuorella. Katso 

(hinne; kr.38 sillä): Tällä adverbillä hän tahtoo aivan kuin herättää Jerusale-

min asukkaat epäuskon unesta, ja käskeä omaksumaan lujalla uskolla Juma-

lan lupaus Kristuksen tulemisesta. Hän haluaa opettaa, että hänen tulemisensa 

on tuova sanomatonta hyvää. Samalla tämä huomion adverbi kehottaa tark-

kaamaan ja arvioimaan tulevaa kuningasta ei ruumiillisin silmin, vaan sydä-

men uskolla. 

Kuninkaasi: Hän ei ole maallinen ulkoisten asioiden ylipäällikkö kuten 

Augustus, vaan sielujen taivaallinen ohjaaja, jollaiseksi kuninkaaksi hän itse 

itsensä tunnustaa, Joh. 19. Pronominilla sinun hän opettaa: Kun kuulet lupa-

uksen Kristuksesta ja uskot häneen, et ainoastaan ole saava uskon kautta va-

pautusta lain ikuisesta kirouksesta, vaan myös ikuisen elämän taivasten valta-

kunnassa. Jumalan lupaus tai Kristuksen Evankeliumi uskottuna ja tunnustet-

tuna on ainoa vastalääke ja parannuskeino lain ikuista kirousta vastaan, ja 

ainoa tapa saada Kristuksen kautta ikuinen elämä. 

Tulee sinulle: Jumalan sana tulee ihmiseksi sinun ja pelastuksesi takia. Hän 

julistaa sinulle Evankeliumia ja antaa uskovalle hengen, joka sinun kauttasi 

tekee kaiken, mikä tuo ikuisen elämän. Kun Joh. 1. sanojen Sana tuli lihaksi 

jälkeen lisää: antoi heille vallan tulla Jumalan lapsiksi, jotka uskovat hänen 

nimeensä, hän osoittaa, että uskotun sanan jälkeen tulee Kristus kokonansa 

kaikkiin ja kuhunkin uskovaan. eikä häntä saa millään muulla tavalla kuin 

uskolla. Siispä vain heitä hyödyttää Kristuksen lihaan tulo, jotka uskovat 

kaikkien Jumalan lupausten mukaan Kristuksen tulleen heitä itseään varten, 

kuten Paavali 1.Tim.1 sanoo: Varma sana on, että Kristus tuli maailmaan pe-

lastamaan syntisiä, joista minä olen suurin. 

Vanhurskas: Hän kutsuu Kristusta vanhurskaaksi suhteellisessa mielessä: 

Ei vain siksi, että hän yksin on kaikkien keskellä vanhurskas, vaan myös kos-

ka hän vanhurskauttaa kaikki lain kautta jumalattomiksi tulleet vain uskon 

kautta Evankeliumiin, minkä todistaa Paavali, Room. 3. Kuten siis Kristus on 

vanhurskas, hän on myös vanhurskauttaja, eli hän vanhurskauttaa uskovat eli 

lukee vanhurskaaksi. Siten Kristuksen tuleminen sinulle vanhurskaana tar-

koittaa, että hän Evankeliumin julistuksen kautta vuodattaa pyhän hengen, 

joka vain uskon kautta ja tähden Evankeliumiin tekee sinut vanhurskaaksi ja 

pelastetuksi Jumalan edessä Paavalin todistuksen mukaan. 
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Auttaja: Häntä kutsutaan Pelastajaksi
88

, koska hän vapauttaa kansansa sen 

synneistä enkelin sanoja käyttääkseni, Matt.1. Tämä merkitsee, että hän ei 

ainoastaan vapauta kärsimisellään ja kuolemallaan lain kirouksesta, vaan 

ylösnousemuksellaan myös ansaitsee kaikille häneen uskoville luvatun Aab-

rahamin siunauksen lupausten mukaan Raamatun todistaessa. 

Nöyrä: Hän ei vain siksi kutsu häntä köyhäksi, että hänen köyhänä piti 

syntyä ja tuskin oli omistava sitä, mihin päänsä kallistaisi, vaan myös siksi, 

että hän siinä määrin ei etsinyt omaansa, vaan antoi itsensä ja kaiken vain sitä 

varten, että lahjoittaisi kaikille häneen uskoville Jumalan sanalla ja Pyhällä 

hengellä syntien anteeksiannon ja ikuisen elämän, kuten sanoo 2.Kor.8: Tun-

nette Pelastajamme Jeesuksen Kristuksen armon, ja vaikka hän oli rikas, hä-

net kuitenkin tehtiin köyhäksi meidän tähtemme, jotta hänen köyhyytensä 

kautta me tulisimme rikkaiksi. 

Aasi: Siinä, missä Matteus puhuu επὶ όνον καὶ επὶ πω̃λον υιὸν υποζυγίου 

(aasista ja ikeenalaisen aasin varsasta, 21:5) ikeen alla työskentelevästä, Sa-

karja puhuu aasintamman varsasta, ei hevosta varten siitetystä eikä työtä var-

ten vuokratusta, vaan sellaisesta, joka ei ole syntynyt taakkaa ja vaivannäköä 

varten. Aasi merkitsee vanhaa ihmistä, joka on laiska noudattamaan lakia ja 

jolla on raskas omatunto lain rikkomisen takia. Se voi ulkoisesti olla näennäi-

sesti hurskas ja karttaa pahaa uhkaamisen tuottaman pelon takia, tai luvatun 

hyvän toivossa se voi tehdä jotakin hyvää ihmisten edessä, mutta sisäisesti se 

vihaa lakia ja tekee Jumalan edessä kaikkea muuta kuin Jumalan tahtoa, ja 

senkin niin epätäydellisesti, ettei mikään aasi ole yhtä lujasti sidottu köydellä 

talliin kuin ihmisen omatunto lain kiroukseen. Kristus ratsastaa Mooseksen 

aasilla, ja uskon kautta Evankeliumiin antaa Pyhän hengen, joka vapauttaa 

lain kirouksesta ja antaa synnit anteeksi sekä tekee varmaksi ikuisesta elä-

mästä. Ihmisen omatunto on huono, eikä se rakasta Jumalaa eikä lähimmäistä. 

Summa: Se ei ajattele tai sano mitään hyvää. 

Miksi Evankelista Matteus lainaa tätä Profetiaa toisin sanoin kuin Sakar-

ja? 
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Alkukielen muoto נושע (nosa) on nifalin partisiippi, passiivimuoto, joka ei merkitse 

auttajaa tai pelastajaa, vaan pelastettua. Keil selittää viitaten Psalmiin 33:16, että verbi on 

ymmärrettävä yleisemmässä merkityksessä liittyen sanaan ישע (jesa; apu, pelastus. 

Psalmi: Ei kuningas voita (נושע), so.ole avuksi [itselleen] paljolla väellänsä). Kun muoto 

ymmärretään puhtaasti passiiviseksi muodoksi pelastettu, sen selitetään tarkoittavan sitä, 

miten Kristus vapautettiin (”pelastettiin”) ylösnousemuksessa ja sitten toimi itse muiden 

pelastajana. Calovius tyytyy ihmettelemään, miksi sekä Vulgata, Septuaginta että ara-

mealainen käännös puhuvat pelastajasta, vaikka muoto on passiivi, mutta hän ei itse yritä 

selvittää ongelmaa. Ohimennen hän mainitsee mahdollisuuden käsikirjoitusten eroavaisuu-

desta, jolloin kääntäjillä olisi ollut käytössään ymmärrettävämpi teksti, (missä näkyy vih-

jeellisesti se, että tekstikriittisiä ongelmia ei luterilaisessa ortodoksiassa kielletty mahdot-

tomuutena, joka sotisi sanainspiraatiota vastaan). Kristuksesta joka tapauksessa on kyse. 
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Matteus luvussa 21 lainaa tätä kohtaa selvittääkseen, että Kristus oli tullut 

Jerusalemiin, ei juutalaisten ansioiden tähden, vaan tämän Jumalan lupauksen 

tähden. Älköön kukaan ihmetelkö sitä, miksi uudessa testamentissa lainataan 

Profetioita eri sanoin kuin miten ne vanhassa on kirjoitettuna. Apostolinen ja 

profeetallinen Henki tyytyi lainaamaan Kristusta koskevien Profetioiden aja-

tusta ja esiintymispaikkaa siinä tarkoituksessa, jotta osoittaisi, missä kohdassa 

vanhaa testamenttia on ennustettuna se, minkä Apostolit uudessa sanovat 

täyttyneeksi. Näin he kutsuvat kristittyjä etsimään Kristusta Raamatusta, sen 

mukaan kuin on sanottuna kohdassa Joh. 5: Tutkikaa kirjoituksia, jotka todis-

tavat minusta. Kun kristitty kuulee, että lainattu Profetia vahvistaa evankelis-

ta totuutta, se taivuttaa uskomaan tuota opettajaa, sikäli kuin on aitoa se, mitä 

hän oppinsa vahvistamiseksi esittää lainauksena. Kun hän tutkii Raamattua ja 

Paavalia kuuntelevien tessalonikalaisten ja berealaisten lailla oppii tietämään, 

että se, mitä on sanottu, on totta, hän uskoo lujemmin Kristukseen, ja uskon 

kautta saa vanhurskauden Jumalan edessä ja ikuisen elämän. Apostolit olivat 

tarkkoja siinä, kun esittivät lainauksiaan lyhyesti. He mieluummin tahtoivat 

osoittaa Profetioiden täyttymisen kuin että olisivat selittäneet sitä. He eivät 

lainanneet Profetioita kokonaan, vaan osan, opettaakseen pitämään Profetioita 

suuriarvoisina ja tutkimaan kokonaisia kohtia perusteellisesti. Ajatelkaamme 

siis Apostolien lainanneen Profetioita eri sanoin kuin Profeetoilla siinä tarkoi-

tuksessa, että he johtaisivat meidät kirjoitusten äärelle, jotka lupaavat Kris-

tuksen, ei kirjoitusten ulkopuolelle, joiden tuntemus uuden testamentin käsi t-

telemisessä on välttämätön. Apostolit olivat yhdenmukaisia sanojen sisällössä 

Profeettojen kanssa, eikä meidän pidä lainkaan ajatella, että he olisivat ereh-

tyneet muuttaessaan profeetallisia sanoja. 

 קשת ונכרתה מירושלם וסוס מאפרים רכב והכרתי
 מלחמה

9:10 Ja minä hävitän vaunut Efraimista ja hevoset Jerusalemista. Sodan jousi 

hävitetään 

Tämä tarkoittaa, että Kristuksen valtakunta on oleva hengellinen, ei maal-

linen.
89
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Kähkönen selittää 10. jakeen alkua judaistisen kiliasmin edellyttämän konkretian ohjaa-

mana. Hän olettaa pitkän aikaeron jakeitten 9 ja 10 välille: ”Tämä sotajoukkojen hävittä-

minen ei tapahdu tänä armotalouskautena, vaan tulevassa messiasvaltakunnassa sen jäl-

keen kun vanhan ja uuden murrosvaiheessa sotajoukot ovat taistelleet itsensä uuvuksiin ja 

vain jäännös ihmiskuntaa jää jäljelle” (s.160). Kähkösen vision mukaan Kristus siis kerran 

on maan päällä Israelin sotapäällikkönä, kun se viimeisinä maanpäällisen historian hetkinä 

lyö vihollisiaan. Sotatekniikkaa Kähkönen ei kuitenkaan mainitse, sanoo vain, ettei se 

muistuta lainkaan nykyistä. Sota on joka tapauksessa ruumiillista sotaa, jos siinä ruumiill i-

sesti kuollaan. Jokaiselle uskovalle luulisi olevan mieleen Lutherin selitys: ”Tämä kohta 

on täynnä lohdutusta ja suurenmoinen: Vaikka Meediaan siirretty Israel (=Efraim, suom. 

huom.) ei koskaan palannut, kuitenkin yhdessä Juudan kanssa otan sen luokseni ja teen 



113 

 

 אפסי דע ומנהר ים עד מים ומשלו לגוים שלום ודבר
 ארץ

9:10 ja hän julistaa rauhaa kansoille. Ja hänen hallituksensa ulottuu merestä 

mereen, Eufrat-virrasta maan ääriin 

Hän ennustaa, että Kristus on Evankeliumilla hallitseva ja käskevä kaikkia 

kansoja, mikä täyttyi, kun hän sanoi Apostoleille: Menkää kaikkeen maail-

maan.
90

 

                                                                                                                                 
yhden valtakunnan, niin että on yksi usko ja henki niin Israelilla kuin Juudalla. Tämä val-

takunta tulee olemaan hengellinen, ja siksi kaikki ulkoiset aseet, vaunut, hevoset ja mitä 

vain ulkoiseen valtakuntaan kuuluu, ne minä tuhoan, sillä tänne mikään niistä ei kuulu, 

kuten minäkään en niistä mitään kanna enkä kuljeta edelläni mitään ulkoista, aseita tai 

ulkoisen valtakunnan merkkejä. Olen vanhurskas kuningas ja pelastaja, ja siksi myöskin 

valtakuntani on sellainen, ulkoisesti halpa ja alhainen, jossa ei näy mitään kuninkaallista”. 

Samaan ilmaisukategoriaan Luther lukee Jesajan 2. luvun, jossa Herra tuomitsee pa-

kanakansojen kesken, ja nämä takovat miekkansa vantaiksi ja keihäänsä vesureiksi (2:4; 

kuva esiintyy muillakin profeetoilla). Uskonyhteys lopettaa sotatilan. Kirkko on rauhan 

yhteisö. Jeesus ei konkreettisesti tuhonnut vastustajia tai näiden sotakalustoa, eivätkä ihmi-

set muutu metallisepiksi. Kerran kaikki tuhotaan, ja silloin luodaan uusi taivas ja maa. 

Kiliastin luulisi johdonmukaisuuttaan uskovan, että Jeesus maan päällä vielä tulee omassa 

persoonassaan tuhoamaan hevosia, rattaita ja jousipyssyjä (eikä esim. panssarivaunuja, 

ohjuksia ja rynnäkkökivääreitä). Jos taas nuo alkukantaiset aseet ovat synekdoke (eli osa 

aseista kuvaa kaikkia aseita, pars pro toto), miksei samalla retoriikkaan nojautuvalla joh-

topäättelyllä sodan kuvaus voisi kokonaisuudessaan olla kuva tilanteesta, jossa maailmassa 

käydään hengellistä sotaa, ja viholliset ovat silloin synti ja muut turmiovallat? Ne Jeesus 

kyllä tuhosi ottamalla pois niiden kadottavan vallan uskovaa kansaansa kohtaan. Valtakun-

ta toteutui heti kun juutalaisia tuli Messias-uskoon ja kasteelle eri sukukunnista, ja tämä 

Sakarjan jae täyttyi näin Kristuksessa. On suorastaan harhaista ottaa Kirkolta pois sille 

pysyvästi kuuluvaa Vanhan testamentin jakeiden evankeliumia, joka ennustaa Kristuksen 

universaalia armoa - lupaus rauhastahan tuli myös pakanoiden osaksi, kuten jae jatkuu. 

Kiliasmin hermeneutiikka siirtää VT:n jakeissa ilmoitettua Kristuksen kunniaa Israelille tai 

juutalaisuuteen, vaikka ne eivät ole mitään välittäjiä tai anteeksiantajia. Se, että jollain 

kansalla on ollut jokin erityinen rooli pelastushistoriassa, ei merkitse mitään tässä asiassa. 

Kirkolla on ollut sama palvelijan rooli lähetystyötä tehdessään. Israel tai juutala isuus (tai 

kirkko) ei kuitenkaan ole lunastaja, ei edes ”kanssalunastaja” kuten jotkut katoliset tahto-

vat kutsua Mariaa (coredemptrix), eikä Israel ole Jumalan kärsivä palvelija (Jes.53) kuten 

juutalaiset ajattelevat. Jumalan uskova kansa kyllä aina myös kärsii, koska se on ristinalai-

nen, ja tietyssä mielessä se on osallisuutta Kristuksen kärsimyksiin, mutta jäljittelyn kate-

goriassa. Risti ei Jumalan kansalle ole sitä, joka ansaitsee ja hankkii armoa muulle maail-

malle. Kiliasmi vaikuttaa mieltävän Israelin tulevassa messiasvaltakunnassa tällaisek-

si ”kanssalunastajaksi”, ja uneksii maallisesta valtakunnanuskosta. Se on enemmän kuin 

pelkkää tehokasta lähetystyötä: merkillistä kollektiivista kunnian teologiaa, elitististä ju-

daistista messiaanisuutta kristillisyyteen tungettuna. Uusi viini ei kuitenkaan sovi vanhoi-

hin leileihin. 
90

Luther: ”Tämä kohta kuvaa mitä avoimimmin Kristuksen hengellistä valtakuntaa, ja se 

tukkii suut juutalaisilta, jotka kuvittelevat itselleen lihallisen kuninkaan, vaikka tämä kohta 

avoimesti sanoo Kristus-kuninkaan tulevan hallitsemaan koko maanpiirissä, silti ilman 
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בו מים אין מבור אסיריך שלחתי בריתך בדם את וגם  
9:11 Ja myös sinun vankisi minä sinun liittosi veren tähden päästän pois 

vedettömästä kuopasta 

Apostrofi
91

: Hän ei ainoastaan tahdo julistaa, että Kristus on kärsimisellään 

lunastava Kirkon lain kirouksesta jumalallisten lupausten mukaan, vaan hän 

myös tahtoo osoittaa, että Kristus on kuoltuaan nouseva ylös ja menevä val-

takuntaansa, kuten hän itse puhuu Luukkaan 24 mukaan: Kristuksen piti kär-

siä ja mennä kirkkauteensa. 

Veren. Pronominilla att (sinä; ”mitä sinuun tulee”) hän asettaa Kristuksen 

veren uudessa liitossa vanhan liiton härkien ja pukkien verta vastaan, joka ei 

voinut poistaa maailman syntiä kuten Jumalan karitsan veri, minkä todistaa 

Hepr.9. Kuten siis tässä veri merkitsee Kristuksen verta, josta Matt.26 sanoo: 

Tämä malja minun veressäni, samoin liitto merkitsee tässä uutta liittoa, jonka 

lupaa Jer. 31 ja Kristus Matteuksen luvussa 26: Hän tarjosi sanoen: Tämä on 

uuden liiton malja.
92

 

Päästän pois: Vapauttaminen veren kautta lain kirouksesta, kol.2. Sinun 

vankisi: Perinnölliset synnintekijät, Room.5: Yhden kautta kaikki ovat synti-

siä ja tuomittuja. Kuoppa: Ikuinen lain kirous, Matt.5: Sieltä et pääse, ennen 

kuin olet maksanut viimeisen rovon. Hän sanoo: vedettömästä, koska siellä, 

missä ei ole veden kautta kuvattua Pyhää henkeä, joka kastelee ja vapauttaa 

jumalallisilla lupauksilla vangittujen sielut, siellä on jatkuva jano ikuisesti 

tuomion kuumuudessa.
93

 

                                                                                                                                 
voimaa ja ilman aseita, mikä on mahdotonta ulkoisessa valtakunnassa .” Lutherin il-

maisema juutalaisten uneksinta ja kiliasmi ovat lähellä toisiaan. Kiliasmi vie evankelisen 

lohdutuksen kirkolta monilta osin Vanhasta testamentista. 
91

Kuvitellun puhuttelu. 
92

Kähkönen ei jakeen lohduttavaa Kristus-keskeistä sisältöä kirkolle erityisemmin tuo 

esiin, vaan toteaa vain kuin ohimennen, että ”Kristuksen veressä tehtyä liittoa Israel ei ole 

tähän mennessä kansana tunnustanut” (s.162). Vaikkei tunnustanut, liitto kuitenkin solmit-

tiin, ja se on voimassa, ja vain siksi myös kirkko on olemassa. Liitto toteutui myös ihmis-

ten puolelta, vaikka (juutalaisia) uskovia yksilöitä oli vähän. Vähäisenäkin Israel silti on 

uskova jumalankansa. Se pysyy apostolien opissa, eikä liitto tarvitse pätevyytensä todis-

teeksi väestönlaskua. 
93

Luther moittii tällä kohtaa Hieronymusta ja Lyraa, jotka näkevät vedettömässä kuopassa 

limbuksen, joka on jonkinlainen vanhan liiton isien (ja kastamattomina kuolleitten lasten) 

odotuspaikka helvetin rajamailla. Edempänä Luther toteaa, ettei hän limbukseen usko. 
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 אשיב משנה מגיד היום גם התקוה אסירי לבצרון שובו
 לך

9:12 Tulkaa takaisin varustukseen, te vangit, joilla on toivo; myös tänä 

päivänä minä julistan; kaksin verroin minä sinulle korvaan 

Hän kehottaa katumukseen ja uskomaan Kristukseen, ja lisää syyn tai väli-

neen, jonka kautta Jumala suo katuville ja uskoville Kristuksessa luvatut hy-

vät teot. Te vangit: Kaikki Aadamin lapset, jotka perisynnissä ovat kuin van-

kilaan suljettuina, Room.5. Vangittujen kiduttaja on Mooses, joka ei vapauta 

vankeja, vaan sulkee ahtaammin näiden salpojen sisään. Jokainen lain rikkoja 

on kirottu, Kristuksen todistaessa: Et pääse ulos ennen kuin maksat viimeisen 

rovon. Vangittujen hengellinen ja ruumiillinen surmaaja on Paholainen, tuo 

valehtelija ja varas. Mikä näin on surkeampaa kuin ihmissuku? Mitä siis on 

jäljellä? Joilla on toivo: Ainoa toivo on se, joka on ammennettu jumalallisista 

lupauksista Kristuksen verestä; vieläpä itse Kristus on kaikkien vangittujen 

ainut toivo. 

Varustukseen: Kristusta sanotaan varustukseksi siksi, että kaikki Paholai-

sen vangitsemat, jotka uskossa jumalallisiin lupauksiin pakenevat Kristuksen 

luo, vapautetaan Saatanan valtakunnasta, ja siirretään taivasten valtakuntaan, 

jossa on vapautus ja lunastus eli ikuinen pelastus Kristuksen kautta.  

Tulkaa takaisin: Vangittujen kääntyminen toivossa turvapaikkaan, kun he 

tuntevat Paholaisen vankeuden. Se on kirousta, kuolemaa ja helvettiä synnin 

tähden. Se on Jumalalta vapautuksen pyytämistä Saatanan valtakunnasta ja 

ikuisen elämän pyytämistä, vain Jumalan lupaaman pelkän laupeuden kautta 

ja tähden Kristuksessa. Summa: Kääntyminen on katumukseen havahtumista 

ja uskoa eli synnin tunnustamista ja pelastuksen pyytämistä Jumalalta Kris-

tuksen kautta, kuten myös Jesajan 45. luvussa Kristus kehottaa kaikkia sano-

en: Kääntykää minun luokseni kaikki maan ääret, niin pelastutte. Tähän men-

nessä siis kehotuksesta, nyt perustelusta. 

Tänä päivänä merkitsee kaikkea aikaa. Kaksin verroin korvaan merkitsee 

katuville ja uskoville syntien anteeksiannon ja ikuisen elämän lahjoittamista 

ilmaiseksi, synnin ja kuoleman sijaan. Julistan: Hän tahtoo opettaa ja luvata, 

että kun missä tahansa Jumalan lupaukset Kristuksesta kaikuvat ja niihin us-

kotaan, niin silloin siellä yksin uskosta saadaan syntien anteeksianto, vapau-

tus lain kirouksesta, Pyhä henki ja ikuinen elämä. Tähän liittyy Jes.40: Loh-

duttakaa minun kansaani, sillä se on saanut kaksinkertaisesti synneistään. 

Katso, kuinka piirroksellisesti seuraavin sanoin kuvataan kahdellatoista 

seikalla, miten sanan palveluviran ja apostolisen taakan
94

 oli alettava Jerusa-

lemista ja levittävä koko maanpiiriin. 

                                                           
94

 Kirkkoraamatun ennustukseksi kääntämä sana (9:1) משא (massa) tarkoittaa myös taak-

kaa, lat. onus, jota Draconites tässä käyttää. 



116 

 

אפרים מלאתי קשת יהודה לי דרכתי כי  
9:13 Sillä minä jännitän Juudan jousekseni, panen siihen nuoleksi Efraimin.  

Ensimmäinen ja toinen seikka on Apostolien lähettäminen ja perhe. Juu-

dassa on kaksi heimoa,
95

 Efraimissa kymmenen. Näistä Apostolit kutsuttiin. 

Jännitän jousekseni merkitsee jousen jännittämistä ja virittämistä. Näin Kris-

tuksen henki innoitti Apostolit julistamaan Evankeliumia. Kuten Luukas sa-

noo Apt.t.2: He alkoivat puhua täynnä Pyhää henkeä. 

Hän tahtoo opettaa kolme asiaa. Ensinnäkin Apostolien oli tultava Israelin 

kahdestatoista heimosta, kuten heidät valittiin Matt. 10 mukaan, ja kaksi 

eroon joutunutta valtakuntaa oli tuleva yhdeksi Evankeliumin kautta. Juuta-

laisista ja pakanoista oli tuleva yksi Kirkko. Kolmantena Juudasta ja Benja-

minista kutsutut Apostolit tulivat olemaan tärkeimpiä, kuten Paavali, Psalmi 

68: Siellä tulevat hallitsemaan pienen Benjaminin ja Juudan johtajat.
96

 

יון בניך על ציון בניך ועוררתי  
9:13 ja nostan sinun poikasi, Siion, sinun poikiasi vastaan, Jaavan 

Kolmas seikka on Apostolien lähettäminen pakanoiden luo. Kaksinainen 

apostrofi ennustaa ja lupaa, että Apostolit herätetään Siionissa, eli täynnä 

Pyhää henkeä he ovat julistava Kreikassa katumusta ja syntien anteeksiantoa 

rohkeasti Kristuksen nimessä. 

גבור כחרב ושמתיך  
9:13 ja teen sinut sankarin miekan kaltaiseksi 

Neljäs seikka on vaikutus ja menestys. Hän lupaa, että apostolinen sana on 

Kreikassa oleva yhtä vaikuttava kuin Jerusalemissa, Apt.t.2. Kun Pietari saar-

nasi, juutalaiset saivat piston sydämeensä. Hepr.4 mukaan Jumalan sana on 

lävitse tunkevampi kuin kaksiteräinen miekka. Hengen miekalla varustettu on 

ihmisistä kaunein, ja alistaa kansoja kuninkaan vihollisten keskellä, Ps.45.
97
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 Juuda ja Benjamin. 
96

Kr.33: Tuolla on Benjamin, nuorin, heitä johtaen, Juudan ruhtinaat joukkoinensa  

(Ps.68:16). Paavali oli Benjaminin sukukuntaa, ks. Room. 11:1. 
97

Jakeen 13 on ymmärretty viittaavan myös makkabilaisajan juutalaisvoittoihin kreikkalai-

sesta kulttuurista. Luterilaisista tähän näkemykseen, jonka myös juutalaiset (ja Kähkönen, 

s. 163) ovat omaksuneet, liittyi Tarnovius, joka piti hengellistä sovittamista Kristuksen 

aikaan vain johdetusti soveltaen mahdollisena, koska se ei hänen mukaansa ollut alkupe-

räinen historiallinen merkitys. Vihollisten ei jakeessa kuitenkaan tarvitse viitata rajatusti 

kreikkalaisiin, sillä kreikkalaisuutta käytetään yleisenä pakanoihin viittaavana ilmaisuna 

juutalaisiin verrattuna; näin tekee Paavali Roomalaiskirjeessä (esim.1:16: ”juutalaiselle 

ensin, sitten myös kreikkalaiselle”). Juutalaiset apostolit siis voittivat pakanat uskoon asei l-

laan. Luther: ”Niin miekka, jousi ja muut aseet on ymmärrettävä metaforisesti, ettei olisi 

ristiriitaa aiemman selvän merkityksen välillä. Merkitys siis on, että otan molemmat valta-

kunnat, Juudan ja Efraimin, ja käytän heidän kääntymystään ei vain juutalaisten vaan 
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חצו כברק ויצא יראה עליהם ויהוה  
9:14 Herra on näkyvä heidän yllänsä, ja hänen nuolensa lähtee kuin salama 

Viides seikka on Apostolien kautta toimivan Herran läsnäolo. יהוה (Jah-

ve; Herra) on Kristus. On näkyvä heidän yllänsä merkitsee, että Kristuksen 

henki vahvistaa sanan merkeillä ja ihmeillä. Lähtee kuin salama on uskolli-

sesti kuultu Kristuksen Evankeliumi, joka valtaa kuulijoiden mielet, valaisee 

ja tempaa mukaan uskomaan. Tämän Evankeliumin voiman, joka on kuin 

salaman, hän kuvaa sanalla nuoli, joka on hänen aseenaan. Oi niitä onnellisia 

sieluja, joihin Kristuksen pelastusta tuottava ase iskee. Hän ei julista kerras-

saan mitään muuta kuin minkä Markus viimeisessä luvussa vakuuttaa täytty-

                                                                                                                                 
myös kaikkien pakanakansojen käännyttämistä varten kautta koko maanpiirin, kun heidän 

kauttaan levitän evankeliumia kautta maailman, ja käytän heidän työpanostaan julista-

maan myös pakanoille heidän saamaansa pelastusta.” Luther huomauttaa järjestykses-

tä: ”Juudalla ja Efraimilla on se kunnia, että hän ensin mainitsee ne, sillä niille ensin kuu-

lui Kristus, koska hänet oli luvattu heille. Pelastus on juutalaisista, sanoo Johannes. Myös 

Paavali kaikkialla asettaa juutalaiset edelle, kun hän puhuu vanhurskautetuista juutala i-

sista ja pakanoista, ja sanoo: Juutalaiselle ensin, sitten samalla myös kreikkalaiselle.” 

Caloviuksen mukaan kristillistä jakeen tulkintaa (jo mainittujen teologien lisäksi) olivat 

edustaneet Theodoretus, Kyrillus, Remigius, Lyra ja Dionysius ja useimmat uudemmat 

teologit, poikkeuksena (jälleen jo mainittujen lisäksi) ”makkabilaisia” edustavat kalvinistit 

ja Grotius. Joka tapauksessa Juuda ja Efraim yhdessä merkitsevät juutalaisuutta. 

Efraim erotuksena Juudasta kuului skismaattisen vaiheeseen. Ajatus, että Efraim (=Israel) 

ja Juuda esiintyisivät vielä lopun aikanakin oletetussa millenialistisessa messiasvaltakun-

nassa pohjois- ja etelävaltakunnan kategoriassa, olisi ongelmallista, koska silloin valtakun-

ta ennallistettuna omaksuisi valmiiksi skismaattisen muodon. Daavidin ja Messiaan valta-

kunta oli ja on kuitenkin jakamaton valtakunta, ja jatkuvuus on Juudassa, johon kaikki 

uskovat ovat yhteydessä. Jos valtakunta ennallistettaisiin niin, että sukukunnat voitaisiin 

varmasti määritellä, Efraim olisi vain toinen osa Joosefia Manassen rinnalla, ei  enää histo-

riallinen pohjoisvaltakunta Israel, jota joskus nimitetään myös Efraimin nimellä. Ks. myös 

Ilm. 7, jossa sukukuntien joukossa Efraimin tilalle on otettu Joosef, joka oli Efraimin ja 

Manassen isä. Näin on tehty luultavasti juuri siksi, että nimitys Efraim pitkän aikaa muis-

tutti jakautumisesta, ja jakaantunut tila olisi messiaanisessa jumalankansassa epäsopiva. 

Efraim ja Juuda sopivat silti ennustuksessa kuvaamaan kirkon (juutalaista) alkutilannetta, 

josta messiaanisen kansan yhteen kokoaminen oli lähtevä liikkeelle apostolisen saarnan 

kautta. Kun apostolit kuolivat, heillä oli seuraajansa, jotka jatkoivat samaa pakanamaail-

man voittamista Kristukselle. Tässä vaiheessa ei enää ollut merkitystä, vaikka seuraajat 

eivät aina olleet juutalaisia – kuten useimmiten eivät olleet. Kaikki uskovat kuuluvat Kris-

tukselle, joka juutalaisista viimeisenä on ottanut haltuunsa Juudan valtikan ikuisiksi ajoiksi 

(ks.1.Moos. 49:10), ja kaikki hänen alamaisensa ovat ”juudalaisia”. Juudan hallinta on 

todellista, vaikka emme sitä maan päällä näe. Kiliasmi tuntuu loukkaantuvan siihen, että 

Kristuksen tapa hallita ei havaittavasti ole toteutunut voimassaan eli sen toivomalla taval-

la, joka muistuttaa juutalaista maallista messiastoivetta, ja kiliasmi siksi odottaa asian po-

liittista toteutumista näkyvästi. Kiliasmi ei pidä riittävän voimallisena osoituksena sitä, että 

turmiovalloista (synti, kuolema, Perkele ja lain kirous ) on saatu voitto. Jumalan kansa 

kuitenkin elää uskossa, ei näkemisessä, kunnes Kristus tulee julkisesti. 
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neen: Apostolit saarnasivat, ja Herra vaikutti heidän kanssaan ja vahvisti 

saarnan sitä seuraavilla merkeillä. 

תימן בסערות והלך יתקע בשופר יהוה ואדן  
9:14 Herra, Herra puhaltaa pasunaan ja kulkee etelän myrskytuulissa 

Kuudes seikka on Kristuksen Evankeliumin voima. Puhaltaa pasunaan: 

Evankeliumia tullaan julistamaan. Sitä verrataan etelän myrskytuuliin, sillä se 

syyttää uhkauksin kaikista lakia vastaan tehdyistä synneistä, tuomitsee ja ki-

roaa, ennen kuin se julistaa syntien anteeksiannon. Vain niille, jotka havahtu-

vat katumukseen, se lupaa ilmaiseksi anteeksiannon ja ikuisen elämän, kun ja 

koska luotetaan yksin Kristuksessa luvattuun laupeuteen. Esimerkkinä on 

Paavalin opetus: Ensin hän Roomalaiskirjeen 1. luvussa sanoo, että Jumalan 

viha ilmestyy taivaasta, ja vasta sitten, että en häpeä Evankeliumia. Johan-

neksen 16. luvun mukaan Henki syyttää maailmaa synnistä. Viha on maail-

malle kauhistava pasuuna ja kaikkea rajuilmaa pelottavampi, ja siksi maailma 

kaikin voimin vastustaa Evankeliumia.
98

 Mutta Paavali sanoo kaikkien palve-

lijoiden nimissä: Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka on meitä vastaan? 

עליהם יגן צבאות יהוה  
9:15 Herra Sebaot on suojaava heitä 

Seitsemäs, kahdeksas ja yhdeksäs seikka on sanan julistajien suojeleminen, 

voima ja voitto. Palvelijoita suojellaan kaikkia vainoajia vastaan siten, että he 

tulevat kerskaamaan ja sanomaan Paavalin lailla: Kuka on meitä vastaan? 

Vaikka Paavali oli sidottu ja tapettiin, Jumalan sana ei silti ollut sidottu. Paa-

vali myös eli Jumalan valtakunnassa, ja hänen tappajansa tapetaan ikuisesti. 

Vaikka siis Apostolit ruumiillisesti luhistuvat, he kuitenkin hengellisesti viet-

tävät voitonjuhlaa, ja ovat tuomitseva vastustajansa tuomiopäivänä, 1.Kor.6: 

Vai ettekö tiedä, että pyhät tulevat tuomitsemaan maailman? 
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Apostolit lähetettiin saarnaamaan evankeliumia, jota koko apostolinen oppi on. Sen vas-

tenmielisyys maailmalle perustuu synnin ja syyllisyyden paljastamiseen. Suppeampana 

dogmaattisena käsitteenä evankeliumi on osa tätä kokonaissaarnaa, jolloin se on lain ja 

uhkausten vastakohta, pelkän armon ja anteeksiannon näkökulma. Se on apostolisen evan-

keliumin ydin, ”evankeliumi evankeliumissa”. Ytimeen eli varsinaiseen ilosanomaan evan-

keliumi laajassa merkityksessä valmistaa kuulijat osoittamalla ensin synnin yksilöiden 

omassatunnossa. Ilo on siinä, että synnit, jotka saarna ensin osoittaa, on sovitettu. Luter i-

laisissa tunnustuskirjoissa sanaa evankeliumi käytetään molemmissa merkityksissä. Myös 

parannussaarnana siitä puhuu Augsburgin tunnustuksen puolustus. (esim. XII Parannus, 

29). Samoin Augsburgin tunnustuksen VII puhdas evankeliumin opettaminen, joka riittää 

kirkolliseen ykseyteen, tarkoittaa koko apostolista oppia. Inhimilliset traditiot ovat neuvo-

teltavissa, mutta ei mikään osa apostolista talletusta. 
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קלע אבני וכבשו ואכלו  
9:15 ja he syövät, ja he tallaavat linkokiviä 

Syövät ja tallaavat merkitsee, että pakanakansojen sielujen liittäminen ja 

alistaminen hengellisesti Evankeliumille , kun he sitä kuulevat, ei tapahdu 

muulla tavalla kuin miten syödyn ruoan tapa on liittyä ruumiiseen, ja miten 

sodassa voitetut alistetaan voittajille. Miten tuo kutsu ja alistaminen tapahtu-

vat? Linkokivillä eli Jumalan sanalla.
99

 Samoin kuin pieni Daavid kaatoi val-

tavan Goljatin lingolla, siten uskon tunnustajat murskaavat Saatanan valta-

kunnan Jumalan sanalla. Tähän liittyy Ef.6: Ottakaa uskon kilpi. 

יין כמו והמו ושתו  
9:15 he juovat ja pauhaavat niinkuin viinistä 

Mitä merkitsee kuin viinin voimasta juominen ja juhliminen, selviää Apt.t. 

2 pohjalta, kun Apostolit juopuvat Pyhästä hengestä ja julistavat Kristusta, ja 

heidän pääteltiin olevan täynnä nuorta viiniä. Kuten selvien ja ahdistettujen 

on tapana olla peloissaan ja hiljaa, samoin juopuneilla on tapana olla vapaalla 

mielellä ja rohkeita. Apostolien esimerkki on, että he ennen henkeä kielsivät 

Kristuksen, hengen saatuaan he tunnustivat rohkeasti. 

מזבח כזויות כמזרק אוומל  
9:15 ja ovat täynnä, niinkuin uhrimaljat, niinkuin alttarin kulmat 

Kymmenes seikka on sanan instrumentti. Sitä verrataan maljoihin, tehtä-

vän kannalta alttarin kulmiin. Kuten maljat ottivat vastaan uhriveren, samoin 

sitä seitsemän kertaa vuodatettiin alttarin äärelle osoittamaan, että Apostolit 

olivat päivästä päivään julistava Kristuksen veren ansioita. Siksi 1.Piet.1 kut-

suu Evankeliumin julistusta Kristuksen veren pirskottamiseksi. Sitä verrataan 

alttarin kulmiin merkitsemään, että Kristuksen veren ansio Apostolien julis-

tuksen kautta leviää maan neljään kulmaan, tuon mukaan: Heidän äänensä on 

levinnyt kaikkeen maahan. 

Edellä sanotun mukaan hän tahtoo osoittaa ja opettaa, että Apostolit olivat 

julistava saarnaa rististä siten kuin Paavali sanoi Room.5 olleensa kutsuttu 

julistamaan Evankeliumia, ja he myös olivat julistava Jumalan uhria, jotta 

pakanat uhraisivat itsensä Jumalalle: Room.13 hän pyytää, että he antaisivat 

ruumiinsa uhriksi elävälle Jumalalle.
100
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 Glassiuksen mukaan linkokivet retorisena ilmaisuna viittaavat vihollisten linkomiehin. 

(Näin vihollisten syöminen ja tallaaminen viittaavat samaan asiaan, vihollisten voittami-

seen uskolle). 
100

 Kähköselle jakeet 14 ja 15 merkitsevät Israelin sotavoittoa pakanoista. Kuten tavallista, 

evankeliumin lohdutusta kirkolle hän ei jakeista esitä. Kähkönen välittää vaikutelman aras-

ta suhtautumisestaan jakeiden sotaisuuteen, vaikka pitää kiinni asian raadollisesta realis-

mista: ”Täytyy kuitenkin muistaa, että Jumala tahtoo tehdä Israelin nykyisissä ja tulevissa 
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עמו וןכצ ההוא ביום אלהיהם יהוה והושיעם  
9:16 Ja Herra, heidän Jumalansa, on sinä päivänä auttava heitä, kansaansa, 

joka on kuin hänen lammaslaumansa 

Otsake lupaa pelastuksen Kirkolle, joka on Evankeliumin välityksellä 

koottava juutalaisista ja pakanoista. Tähän hän lisää kaksi kohtaa, joista en-

simmäinen koskee Apostolien auktoriteettia. Toinen puhuu Apostolien hy-

vyydestä tai kauneudesta. Hän siis ennustaa, että ei pelkästään pakanoiden 

keskellä hajallaan olevia ja epäjumalanpalveluksen saastuttamia juutalaisia 

tulla kokoamaan Evankeliumin kautta Kirkon ykseyteen, vaan myös itse epä-

jumalanpalvelusta harjoittavat pakanakansat tullaan liittämään uskoviin juuta-

laisiin Evankeliumin julistuksella uskon kautta, ja niin molemmista on tuleva 

yksi Jumalan Kirkko. Ef.2 kerskaa: Kristus on tehnyt molemmista yhden, kun 

väliseinä on murrettu, ja on oleva yksi paimen ja yksi lammastarha. 

אדמתו על מתנוססות נזר אבני כי  
9:16 sillä he ovat kruunuun kiinnitettyjä kiviä, jotka kohoavat yli hänen 

maansa 

Yhdestoista seikka on Apostolien auktoriteetti. Hän osoittaa, että Apostoli-

en auktoriteetti on Kirkossa oleva niin suuri, että koko maailma on jäljittelevä 

heidän oppiaan, Psalmin 19 ennustuksen mukaa. Yli hänen maansa eli Katoli-

sessa kirkossa, jota luvussa 2 nimitetään muurittomaksi Jerusalemiksi sen 

suuruuden vuoksi. Kivet ovat Apostolit, joita nimitetään erotetuiksi tai pyhik-

si verbistä נזר, (nezer; erottaa)
101

. Tämä vihjaa nasiiriin, 4.Moos. 6, ja mer-

kitsee, että Pyhän hengen pitää erottaa Apostolit lahjoilla ja voimilla muista 

ja asettaa muiden edelle julistamaan Kristusta. Näin myös Paavali sanoo 

Room.1: Hän kerskuu olleensa erotettu Apostoliseen tehtävään, ja Apt.t. 13 

henki sanoo: Erottakaa minulle Paavali ja Barnabas. מתנוססות Kohoa-

                                                                                                                                 
vaiheissa itsensä tiettäväksi myös sodan ja voimankäytön Jumalana siitä syystä, että niin 

muslimit kuin juutalaisetkin vastustavat Jumalan tahdon tapahtumista ja hänen valtakun-

tansa tulemista maan päälle niin todellisella tavalla, että se tulee arkielämässä huomioi-

duksi” (s.165-166). Poliittinen tasapuolisuus on tälle asenteelle tietysti mahdottomuus 

tämänkin selityksen puolesta. Pro-judaistille Israel on arvostelun yläpuolella, koska se 

synnissäänkin toteuttaa Jumalan tahtomaa tavoitetta. Kähkösen psykologinen lievennys ei 

kuitenkaan hämärrä asian poliittista sotaluonnetta: ”Sen voi varmuudella sanoa, että kir-

joittajan tarkoitus on ennemmin näiden kuvien avulla hahmottaa voittoa tuimassa taiste-

lussa kuin mässäillä mielikuvilla vihollisten lyömisestä” (s.167). Myös seuraavat kaksi 

jaetta Kähkönen siirtää meidän aikamme Israelin valtioon ja sitä seuraavaan messiasvalta-

kuntaan. Jatkossa Kähkönen vielä avoimemmin selittää kirjaa Israelin ulkoisten sotavoitto-

jen kannalta. 
101

 Sana tarkoittaa nasiirivihkimyksen ja erottamisen (erillään pysymisen) lisäksi myös 

kruunua ja otsakoristetta. Draconites ja Luther kiinnittävät tässä heprean sanajuuren nzr 

takia huomion nasiireihin, raamatunsuomennoksissa taas on kruunu ajatuskuvan pohjana. 
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vat:
102

 Aivan kuin kohottaa lippua, jota kaikki seuraavat sodassa. Hän tahtoo 

osoittaa, että Apostolien auktoritetti on oleva niin suuri, että kaikki he opetta-

essaan imitoivat vain heitä, kuten sanotaan Apt.t. 5: Ei kukaan uskaltanut 

liittyä heihin. 

בתלות ינובב ותירוש בחורים דגן יפיו ומה טובו מה כי  
9:17 Sillä kuinka suuri onkaan oleva heidän onnensa, heidän ihanuutensa; 

vilja saa kasvamaan nuorukaiset ja rypälemehu neitsyet! 

Kahdestoista seikka on Apostolien hyvyys tai kauneus. Hän tahtoo kuvata 

ja opettaa Kristuksen hengellistä valtakuntaa. Tässä valtakunnassa syntyy 

sanan ja hengen kautta sellaisia kristittyjä, jotka voivat heti opettaa ja kään-

nyttää muita Kristuksen puoleen. Vilja ja rypälemehu ovat kristityt varustet-

tuina sanalla ja hengellä niin, että he kykenevät opettamaan ja käännyttämään 

Kristuksen puoleen. Saa kasvamaan merkitsee opettamalla synnyttämistä tai 

kristityiksi tekemistä,
103

 kuten Paavali 1.Kor.3 ajattelee itsensä korinttilaisten 

isäksi ja sanoo: Synnytin teidät Evankeliumin kautta, ja galatalaisten keskuu-

dessa hän ajattelee olevansa kasvattaja sanoen: Synnytän teidät uudestaan, 

kunnes Kristus saa muodon teissä. Niin Paavali selittää tätä kohtaa. Huomaa 

tämän kohdan todistus, ellet mieluummin halua lukea kohtaa Jes.66. 

                                                           
102

 Verbi נסס tässä luultavasti merkitsee hitpolel -vartalossa välkehtimistä. Kohoaminen 

tuntuu asiallisesti epäsopivalta (vrt. suomennos -92). 
103

 Luther: ”Evankeliumi on suloinen asia, joka synnyttää itselleen voimakkaita nuorukai-

sia ja neitoja, ei pikkulapsia, jollaisia syntyy heikosta lihan suvusta, vaan heistä tulee heti 

vahvoja nuorukaisia ja kauniita neitoja, kuten ylhäisten neitojen ja nuorukaisten on tapana 

olla kukoistavassa iässään, niin että syntymisessä on ihme. Lyhyesti: Kohta kuvaa, miten 

evankeliumin kansasta tulee voimakas, reipas ja iloinen hengessä ja uskossa”.  
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10. LUKU 

Rukoilkaa Herralta sadetta kevätsateen aikana: Herra tekee ukkospilvet ja 

antaa heille sadekuurot, antaa kasvit joka miehen pellolle. 2. Sillä kotijumalat 

puhuvat tyhjiä, ja tietäjät näkevät petosnäkyjä, puhuvat valheunia, lohduttele-

vat turhilla. Sentähden he saavat lähteä matkaan kuin lammaslauma ja kärsi-

vät vaivaa, kun ei ole paimenta. 3. Paimenia kohtaan syttyy minun vihani, ja 

johtomiehiä minä rankaisen; sillä Herra Sebaot pitää huolen laumastansa, 

Juudan heimosta, ja asettaa sen ikäänkuin kunniaratsuksensa sodassa. 4. Siitä 

on lähtevä kulmakivi, siitä kiinnityspaalu, siitä sotajousi, siitä lähtevät käski-

jät kaikki. 5. Ja he ovat niinkuin sankarit, jotka polkevat katujen lokaa sodas-

sa. Ne sotivat, sillä Herra on heidän kanssansa; ja häpeään joutuvat hevosilla-

ratsastajat. 6. Minä teen väkeväksi Juudan heimon ja autan Joosefin heimoa. 

Minä saatan heidät kotiin, sillä minä armahdan heitä, ja he tulevat olemaan, 

niinkuin en minä olisi heitä hyljännytkään. Sillä minä olen Herra, heidän Ju-

malansa, ja kuulen heidän rukouksensa. 7. Efraim on oleva niinkuin sankari, 

ja heidän sydämensä on iloitseva niinkuin viinistä. Heidän lapsensa näkevät 

sen ja iloitsevat; heidän sydämensä riemuitsee Herrassa. 8. Minä olen vihel-

tävä heille ja kokoava heidät, sillä minä lunastan heidät, ja he lisääntyvät, 

niinkuin lisääntyivät ennen. 9. Kun minä sirotan heidät kansojen sekaan, 

muistavat he minua kaukaisissa maissa; ja he lastensa kanssa saavat elää ja 

palata takaisin. 10. Minä tuon heidät takaisin Egyptin maasta ja kokoan heidät 

Assurista; minä vien heidät Gileadin maahan ja Libanonille, eikä heillä ole 

riittävästi tilaa. 11. Hän käy ahdistuksen meren lävitse, hän lyö meren aaltoja, 

ja kaikki Niilivirran syvyydet kuivuvat, Assurin ylpeys painuu alas, ja Egyp-

tin valtikka väistyy pois. 12. Mutta heidät minä teen väkeviksi Herrassa, ja 

hänen nimensä on heidän kerskauksensa, sanoo Herra. 
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Kymmenennen luvun tilanne oli edellisessä luvussa toteutunut lupaus, jon-

ka täyttymistä hän käskee pyytämään, ja selittää sitä laajemmin. Jakakaamme 

luku neljäksi kohdaksi. 

ENSIMMÄINEN KOHTA sisältää lakihenkisen ja evankelisen kehotuk-

sen, jolla hän ei ainoastaan määrää pyytämään Jumalalta Evankeliumia, vaan 

myös lupaa sen pyytäville. 

מלקוש בעת מטר מיהוה שאלו  
10:1 Rukoilkaa Herralta sadetta kevätsateen aikana 

Sateeksi kutsutaan Evankeliumia, koska se sateen lailla tulee taivaalta, ja 

samoin kuin vesi hedelmöittää kuivan maan, samoin Pyhä henki kastelee ja 

tekee iloiseksi omantunnon. Siksi hän sanoo kevätsateen aikana, että hän ver-

taa Evankeliumia myöhäiseen sateeseen. Kristuksen lupaukset eivät muulla 

tavoin elvytä lain uhkausten pelästyttämiä omiatuntoja kuin miten myöhäinen 

sade elvyttää kuivan maan ja saa laihon vihannoimaan. Herralta merkitsee 

sitä, että ellei Herra lähetä sananpalvelijoita, he turhaan saarnaavat, Room.10. 

בשדה עשה לאיש להם יתן גשם ומטר חזיזים עשה יהוה  
10:1 Herra tekee ukkospilvet ja antaa heille sadekuurot, antaa kasvit joka 

miehen pellolle 

Hän lupaa Evankeliumin ja sananpalvelijat siinä tarkoituksessa, jotta ilah-

duttaisi ja tekisi eläviksi Evankeliumilla lain kuolettamat surulliset, samoin 

kuin kuivahko maa elpyy pilvien tullessa, ja laiho palautuu runsaasta sateesta. 

Ukkospilvet merkitsee heprealaisen puhetavan mukaan Evankeliumin opetta-

jia. He huolehtivat, ilmestyvät näkyville ja ovat valmiita Evankeliumin julis-

tukseen samoin kuin pilvet tähyävät taivaalta ja lupaavat sateen ja tarjoavat 

sen. Sadekuurot merkitsee rankkasadetta, Evankelistojen luvattua joukkoa, 

Ps.68. Joka miehen ovat kaikki Evankeliumin kuulijat. Heidät on uskon Hen-

gellä innostettava tuottamaan tekojen hedelmää. 

TOINEN KOHTA selittää ensimmäisen kohdan kehotusta. Ensin hän ku-

vaa väärän opin turhuutta. Toiseksi hän esittää, että kansa on surkeassa tilas-

sa, koska siltä puuttuu Jumalan sana. Kolmantena hän uhkaa Valheprofeettoja 

rangaistuksilla. 

 השוא וחלמות שקר חזו והקסמים און דברו התרפים כי
ינחמון חבל ידברו  

10:2 Sillä kotijumalat puhuvat tyhjiä, ja tietäjät näkevät petosnäkyjä, puhuvat 

valheunia, lohduttelevat turhilla 

Kolmella Valheprofeettojen kuvauksella hän tahtoo selvittää ensimmäistä 

perustetta, miksi hän kehottaa myöhäissateen äärelle. Kotijumalat ovat ku-

vaannollisesti ne, jotka opettavat ulkoista ja turhaa epäjumalanpalvontaa, ku-
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ten Fariseukset eivät opeta kristillistä uskoa, vaan ihmistekoja. Puhuvat tyh-

jiä: Tyhjiksi kutsutaan sitä, mitä kaikkea epäjumalankuvat, opettajat tai oppi-

laat puhuvat tai tekevät, koska ne eivät hitustakaan edistä omantunnon rauhaa 

tai ikuista pelastusta, näyttävät ne sitten ihmisten edessä vaikka enkelimäisi l-

tä. Mikään opetus ei ole hyödyllinen paitsi se, mikä opettaa katumukseen ja 

uskomaan Evankeliumiin. Tietäjiä ovat ne samat Valheprofeetat, jotka viette-

levät kansaa, kuin nuo, joista puhuu Jeremia 8: He lohduttavat kansaani vas-

toinkäymisissä, niin että he vähättelevät ja sanovat: Rauha, rauha. Valheunia: 

Edellä mainitut Valheprofeetat eivät ainoastaan estä tekemästä Jumalan käs-

kemiä tekoja, vaan myös kehottavat kansaa pysymään vanhassa, omaksutussa 

uskossa, etteivät kuulisi mitään suuria Profeettoja, kuten Fariseukset eivät 

ainoastaan puhuneet turhia sanoessaan Matt.15: ´Parempi on uhrata temppe-

lissä kuin elättää vanhempia kotona´, vaan he myös toivoivat pystyvänsä 

käyttämään kansaa hyväkseen ja viettelemään pois Kristuksen opista. Kaikkia 

Valheprofeettoja hän nimittää näin väärän opin monin ilmaisuin. Sanoilla 

lohduttelevat turhilla hän ilmaisee, että tuo väärä oppi koostuu uhkauksista ja 

vääristä lupauksista. Sanoilla tyhjä, petosnäky, valheuni ja turha hän osoittaa, 

että Valheprofeettojen oppi on keksitty, eikä siinä ole mitään hyödyllistä, 

vaan se vain johtaa tuhoon. 

רעה אין כי יענו צאן כמו נסעו כן על  
10:2 Sentähden he saavat lähteä matkaan kuin lammaslauma ja kärsivät 

vaivaa, kun ei ole paimenta 

Hän esittää syitä kehotukseen myöhäissateen äärelle. Ensin lauma hajote-

taan, sitten se Kristuksen Evankeliumilla kootaan uudelleen ja säilytetään 

Jesajan ennustuksen mukaan: Hän kaitsee laumaansa ja käsivarsillaan kokoaa 

karitsansa. Emme tiedä maan päällä mitään surkeampaa kuin että kansalla ei 

ole puhdasta sanan opettajaa, vaan se ajelehtii missä tahansa lahkojen tuules-

sa tuon mukaan: Profetian poistuttua kansa tuhoutuu. Saavat lähteä matkaan 

on lauman eksymistä tai karkottamista, eli joutua hajalleen monien lahkojen 

keskelle, ja väärän opin takia maanpakolaiseksi joutumista, kuten Sak.7 Ju-

mala sanoo: Olen hajottanut teidät kansojen keskelle, joita ette tunne. Kärsi-

vät vaivaa merkitsee tuhoutumista ja riutumista, kun susi ottaa lauman kiinni 

ja sitä raatelee väärä oppi. Ei ole paimenta merkitsee, että ei ole vilpitöntä 

Jumalan sanaa. Kristus näki tämän kohdan toteutuneen omana aikanaan Jeru-

salemille, kun hän samassa hengessä kehottaa pyytämään Jumalalta myöhäis-

sadetta. Matt.9 todetessa: Kun Jeesus oli nähnyt surkean ja hajotetun kansan 

kuin lampaat ilman paimenta, hän sääli ja sanoi oppilailleen: Sato on runsas, 

mutta työntekijöitä vähän. Rukoilkaa siis Elonkorjuun Herraa, että hän lähet-

täisi työntekijöitä sadonkorjuuseen. 
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אפקוד העתודים ועל אפי חרה הרעים על  
10:3 Paimenia kohtaan syttyy minun vihani, ja johtomiehiä minä rankaisen 

Paimeniksi kutsutaan Valheprofeettoja, joilla on vain nimellisesti tosi 

opettajien nimi ja tehtävä, mutta itse asiassa he ovat epäjumalanpalvojia, 

unennäkijöitä ja teeskentelijöitä kuten Fariseukset, Kirjanoppineet ja Saddu-

keukset Kristuksen aikana. Heitä hän kutsuu johtomiehiksi, koska traditioil-

laan he kuin sarvilla puskevat lampaita, ja hallitsevat laumassaan väärällä 

opilla. Minä rankaisen merkitsee tarkastamaan tulemista, kun hän arvioi ja 

tuomitsee sellaiset lainrikkojat täällä ja muualla. Kaikille Valheprofeetoille ja 

varsinkin Jerusalemin Fariseuksille hän uhkaa tulevan erittäin raskaita ran-

gaistuksia tässä ja tulevassa elämässä, ja hän näin yrittää liikuttaa sitäkin 

enemmän pyytämään Jumalalta myöhäissadetta. Tämä vuohien tarkastaminen 

tässä elämässä on kaksiosainen: Ensiksi Kristus tuomitsi ja kirosi Fariseukset 

sanalla, toiseksi Keisari tuli tarkastuskäynnille miekan voimalla kuten on en-

nustettuna Luuk.19.
104

 Toisessa elämässä vuohien tarkastuskäynti täyttyy 

siinä, kun Kristus asettaa vuohet vasemmalle puolelleen ja sanoo Matt.25 

mukaan: Menkää pois, te kirotut. Tähän mennessä on puhuttu kaksiosaisesta 

kehotuksesta myöhäissateen äärelle ja kehotuksen kolmiosaisesta perustelus-

ta. 

KOLMAS KOHTA pitää sisällään lupauksen Kristuksen valtakunnasta tai 

Evankeliumista, joka esitetään ihmeellisen myöhäissateen kautta kuvattuna, 

sekä sen vertauskuvallisen kuvauksen, joka opettaa tulevaa Kristuksen valta-

kuntaa pääpiirteittäin, nimittäin että sanan palveluvirka oli nouseva Jerusale-

missa Apostolien ja oppilaitten kautta, ja sitä piti toteuttaa koko maailmassa  

niin, että yksi Kristuksen valtakunta tultiin kokoamaan ei vain Juudan ja Isra-

elin erillisistä valtakunnista, vaan myös juutalaisista ja pakanoista, eli yksi 

Katolinen kirkko, jota on kuvattu sodalla sen ristin takia. 

 אותם ושם יהודה בית עדרואת את צבאות יהוה פקד כי
הודו כסוס  

10:3 sillä Herra Sebaot pitää huolen laumastansa Juudan heimosta, ja asettaa 

sen ikäänkuin kunniaratsuksensa 

Hän lupaa Kristuksen tulon lihaan Juudan sukukunnasta. Nimillä Jahve 

Sebaot hän tahtoo ymmärrettävän Kristusta, kuten Ps.24. Lauma on Evanke-

liumiin uskovat, kuten hän itse todistaa Joh.10. Pitää huolen on sama kuin 

kohdassa Luuk.1, nimittäin Kristuksen tulon kautta pelastamista. Hänhän sa-

noo: Meitä on kohdannut päivän koitto korkeudesta, eli Jumala on tullut ih-

miseksi meitä pelastamaan. Tämän pohjalta on aivan selvää, että Juudan suku 

                                                           
104

 Jumalan kansan paimenvirka jatkui Kirkon sananpalvelijoissa, jotka myös kerran tutki-

taan tarkasti. Juutalaiset synagogarabbit eivät edusta Jumalan kansan opettajanviran jatku-

moa, vaan heidän roolinsa sammumisen sinetti näkyy Jerusalemin hävityksessä vuonna 70. 
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on juutalaisista koottu Kristuksen Kirkko.
105

 Mitä sitten ymmärrän sanoista 

kunniaratsu sodassa? Sanalla hevonen Profeetta tahtoo tulevan ymmärretyk-

si, että kuten päällikkö seisoo ratsunsa selässä ja taistelee vihollisia vastaan, 

samoin Kristus taistelee Apostolien suun kautta Paholaista vastaan, joka on 

ihmiskunnan vihollinen. Hän kutsuu Apostoleja sotaan varustetuksi hevoseksi 

siksi, että samoin kuin hevoset koristetaan otsakoristeella taisteluun, samoin 

myös saarnaajat koristetaan sotaan Paholaista vastaan hengellisillä lahjoilla, 

tuon mukaan: Nousit korkeuksiin ja annoit lahjoja ihmisille. Hän siis lupaa, 

että Kristus on tekevä juutalaisista hengellisiä hevosia eli hengellisillä lahjoi l-

la varustettuja Apostoleja. Heidän sydämiin ja suihin asettuen hän on sotiva 

Paholaista vastaan, joka on maailman hallitsija, ja alistava kaikki sanaan us-

kovat kansat Evankeliumille. 

                                                           
105

 Tässä kohtaa on Sakarjan kirjan eräs käännöspiste: Juuda alkaa profetiassa merkitä 

painotetusti Uuden liiton Kirkkoa; Kansaa, joka on ottanut vastaan Messiaan, jolle kuului 

Juudan suvun valtikka (1.Moos.49:10). Erityisesti apostoleissa tämä jumalankansa toteutui. 

Pian pakanat pääsivät mukaan, ja lukumääräsuhteet muuttuivat: Pakanauskovat täyttivät 

pian Juudan. Seuraavissa Sakarjan luvuissa, jotka käsittelevät koko Uuden liiton aikaa, 

Juuda siksi on ymmärrettävissä erityisesti uskovaksi ”pakanakirkoksi” suhteessa juutala i-

siin uskoviin, jotka tosin samalla eivät ole eri kansaa, vaan Juudan hallitsijan alaisia itse-

kin: 10:6; 11:14; 12:2; 12:4-7; 14:14,21. Juutalaiskristittyjä tästä eteenpäin taas kuvaavat 

Joosef, Efraim ja Jerusalem. Erityisesti Jerusalem jatkossa on muistutus kirkon alkuperäs-

tä. Juuda ja Jerusalem eivät ilmaisuina silti riitele toisiaan vastaan tai sulje toisiaan pois, 

vaan toimivat yhdessä kuvatessaan Uuden liiton jumalankansaa. Israel kohdassa 12:1 on 

koko tämä kansa juutalaisia ja pakanoita erittelemättä - jakamaton Uuden liiton hengelli-

nen Israel, kuten valtakunta oli jakamaton ennen Efraimin (=Israelin) erkaantumista omak-

si valtakunnakseen. Se, mikä jumalankansaa eri nimien alla profetiassa yhdistää, on sama 

usko.  

Kähkönen myöntää linkin jakeen 3 huolenpidon ja Luukkaan 1:68 kansansa puoleen kat-

somisen välillä, joka toteutui Messiaassa, mutta jättää taas vain lyhyen huomautuksen ta-

solle Messiaan tulon merkityksen muille kuin juutalaisille (s.174). Uskon ehtoa mainitse-

matta Kähkönen yhdistää Juudan vain juutalaisuuteen, ja kiliasmin hengen ohjaamana 

erityisesti tulevaan tuhatvuotiseen messiasvaltakuntaan. Kähkönen esittää jopa Kristuksen 

kulmakivenä olemisen olevan ”tauolla” Israelin kohdalla (s.175), ja asia realisoituu vasta 

tulevaisuudessa. Jeesus oli kuitenkin Uuden liiton kulmakivi jo juutalaisille apostolei lle, 

tosi Israelille, ja tämä liitto on ollut katkeamaton. Se, että hän samalla on loukkauskivi 

useimmille Israelissa, ei tätä muuta. Mainitut huolenpito ja kansansa puoleen katsominen 

on Herran Kristuksen armotekoa, joka kohdistuu siihen kansaan, joka hänet tunnustaa, ei 

sellaiseen kansaan, joka hänet torjuu.  
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 נוג כל יצא ממנו מלחמה קשת ממנו יתר ממנו פנה ממנו
 יחדו

10:4 Siitä on lähtevä kulmakivi, siitä kiinnityspaalu, siitä sotajousi, siitä 

lähtevät käskijät kaikki 

Avoimesti hän opettaa, että Kristuksen valtakunnasta on tuleva hengelli-

nen, niin ettei siinä ole kristityillä sotilailla oleva muuta aseistusta kuin miten 

Efesolaiskirjeen kuudennessa luvussa taotaan ja kuvataan hengelliset aseet. 

Tilanteessa hän tahtoo osoittaa, että Kristuksen valtakunnasta on tuleva siinä 

määrin hengellinen sota, jota on käytävä Jumalan sanalla, niin ettei ole tarvet-

ta rakentaa sotarintamaa, heittoasetta, taistelukärkeä tai jousipyssyä, eikä tar-

vita sotajoukon johtajaa, joka pakottaisi käymään sotaa, vaan tarvitaan aino-

astaan Jumalan sanaa ja henkeä.
106

 

                                                           
106

 Luther selittää jaetta: ”Tämä merkitsee, että juutalaiskansaa ei ole tyystin hylättävä, 

vaan tietty jäännös tulee pelastumaan. Sama ajatus on avoimin sanoin sanottu Jesajalla: 

Israelin jäännös on kääntyvä Herran, Jumalansa puoleen. Tämän avoimen merkityksen 

profeetta tässä ilmaisee hämärästi ja kuvallisesti puhumalla kulmasta ja naulasta jne. On 

heprealainen puhetapa, jota käytti myös Esra eräässä puheessaan: Säilytä meille Herra 

aitaus Jerusalemista ja naula Herran temppelistä. Sama sanotaan tässä, nimittäin että 

vaikka kaikki muut liittyisivät unennäkijöihinsä ja susiin, jotka pyrkivät vain tuhoamaan 

sielut, minä kuitenkin kokoan itselleni vielä kulman, vaikka lähes koko huone on hylätty, 

nimittäin Israelin ja Juudan, ja siitä jäljelle jätetystä kulmasta rakennan itselleni uuden 

huoneen eli Kirkon. Sallin hajotetun ja harhoihin peittyneen ja hukkuneen kansan harhail-

la. Lunastan itselleni joitakin harvoja, jotka ovat oleva minulle naula, johon ripustan pa l-

jon erinomaisia astioita ja koristeita talossani, kuten sanotaan Jesajalla, eli noihin ylipap-

peihini ja saarnaajiini, jotka olen valinnut, liittyy monia uskovia, ja he saavat aikaan, että 

monet kääntyvät evankeliumin puoleen, niin että huoneestani tulee kirkkaampi, valmiimpi 

ja koristetumpi. Niin apostoli Paavali oli Kristuksen huomattava naula kirkossa, johon 

ripustettiin monia erinomaisia astioita kuten Timoteus, Titus, Apollo jne. Samoin oli Pieta-

ri.” Caloviuksen mukaan jotkut tulkitsevat kulman ja naulan Kristukseksi (myös Kähkö-

nen, suom.huom), mutta juuri edellä jakeessa 3 Kristus on ollut Herra Sebaot, johon toi-

nen ”jumalallinen minä” jakeen 3 alussa viittaa, ja että tämä jälkimmäinen Herra 

(=Kristus) pitää huolen Juudan heimosta; ja siitä heimosta lähtee tuo ”kulma ja naula” eli 

apostolit. Selittäessään jaetta Kähkönen esittää vaillinaisen väitteen, joka on linjassa ju-

daistisen kiliasmin kanssa: ”Tätä majaa on rakennettu tähän saakka hengellisesti pakanain 

keskuudessa, mutta tulevaisuudessa entistä enemmän sekä ulkonaisesti että hengellisesti 

Israelin maassa ja valtiossa” (s.176). Väitteen vaillinaisuus on siinä, että eihän majaa pel-

kästään pakanoiden keskuudessa ole rakennettu. Kristus tuli juutalaisille. Rakentaminen 

aloitettiin juuri heidän kanssaan, eikä sitä rakentamista koskaan ole lopetettu. Kun kirkko 

tunnustautuu apostoliseksi, se samalla muistaa liiton juutalaiset juuret. Koko ajan pitää 

muistaa, että juutalainen jumalankansa säilyy apostolien jälkeenkin ”messiaanisissa juuta-

laisissa”, vaikka heitä kautta sukupolvien olisi miten vähän. Juutalaisten kääntymys ei 

loppunut alkuseurakuntaan ja apostoleihin. Vastustaessaan ”korvausteologiaa” Kähkönen 

itse olettaa eräänlaisen korvaamisen, jos kristityt juutalaiset kirkossa unohdetaan ja usko-

van Israelin jatkuvuutta näin vähätellään käännynnäisten pienen lukumäärän takia. (Daavi-
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ונלחמו במלחמה חוצות בטיט בוסים כגברים והיו  
10:5 Ja he ovat niinkuin sankarit, jotka polkevat katujen lokaa sodassa. He 

sotivat 

Sankarit ovat Apostolit. Näin heitä kutsutaan, koska heitä on Jumalan sa-

nan ja Pyhän hengen voima vahvistanut niin, että he eivät pelkää eivätkä pa-

kene ketään, vaan he tallaavat vihollisiaan uskossa, tunnustuksessa, Jumalan 

avuksi huutamisessa ja kärsivällisyydessä, kuten on tapana voimakkaiden 

sotilaitten ja rohkeiden hevosten tallata jaloillaan katujen lokaa. Apostolit 

eivät ole pelkkiä sotamiehiä tai kevytaseisia, vaan johtajia ja päälliköitä, e i-

vätkä vain he itse saa voittoa helvetin porteista, vaan opettavat myös muita 

saavuttamaan sen voiton. Apostolit sotivat saarnatessaan tyranneja ja harha-

oppisia vastaan. Katujen loka merkitsee tyranneja ja harhaoppisia, jotka vas-

tustavat Evankeliumia. Näitä Jumalan viha herättää Paholaisen kautta saat-

taakseen heidät hukkaan kuten lokaa on tapana tallata. Polkeminen: Katujen 

tallaaminen on tyrannien ja harhaoppisten voittamista Jumalan sanalla ja hen-

gellä, kuten Paavali kerskaa aina kulkevansa voittosaatossa Kristuksessa. Hän 

siis ennustaa, että sontainen ja lokainen maailma on ulkoisesti ja voimakkaas-

ti vastustava Apostoleja ja Kristuksen oppilaita näiden saarnatessa, mutta 

Apostolien hän lupaa tulevat Jumalan sanalla ja hengellä niin voimakkaiksi ja 

voittamattomiksi, että he voittavat hengellisesti koko maailman johtajineen, 

joka on Paholainen, eli he ovat uskossa, avunhuudossa, tunnustuksessa ja 

kärsivällisyydessä tallaava heitä kuin katujen lokaa. Sanot: Mikä on syy 

Apostolien niin suurelle menestykselle ja voitonjuhlalle? 

סוסים רכבי והבישו עמם יהוה כי  
10:5 sillä Herra on heidän kanssaan; ja häpeään joutuvat hevosilla-ratsastajat 

Herra, joka on oleva heidän kanssaan, on Herra Jeesus,
107

 joka vahvisti 

Apostolien saarnan sitä seuraavilla merkeillä, Mark.16. Hevoset ovat Evanke-

                                                                                                                                 
din sortuneesta majasta ks. liite: Salomo Glassius: Kansan ja paikallisuuksien tulkinnasta, 

loppukappale). 
107

 – joka nyt suojelee kansaansa, on se Herra, joka lunasti heidät ,(Jahve; Herra) יהוה 

Kyrios, Herra Jeesus Kristus, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Herra on sama 

kuin Vanhassa liitossa, mutta jotakin on muuttunut: Hänet surmattiin välillä. Judaistiselle 

selittäjälle tämän tosiasian pitää tuottaa (ja tuottaakin) ongelmia, koska juutalaisuus torjuu 

Herran erityisen tiedostetulla tavalla. Nyt on totta 1.Joh.2:23: Joka kieltää Pojan, hänellä ei 

ole Isääkään. Ongelman vuoksi jotkut lupaukset siksi siirretään kiliasmissa tulevaisuuteen, 

kuten myös Kähkönen tekee tällä kohtaa: ”Sakarja jatkaa Juudan heimon tulevaisuuden 

kuvausta tavalla, joka ei ymmärtääkseni ole toteutunut ennen meidän aikojamme, He tais-

televat voitokkaasti, sillä Herra on heidän puolellaan” (s.177). (Tämä tulevaisuuteen siir-

täminen on kyllä ymmärrettävää sen logiikan pohjalta, että uskotaan Herran olevan Kris-

tus: Miksi Kristus taistelisi kirkon aikana sellaisen joukon puolesta, joka ei tunnusta häntä, 

vaan jopa voimakkaasti hylkii ja kiroaa niin Messiaan itsensä kuin hänen seuraajansa, 

todellisen jumalankansan?) Kiliasmissa ei hengellinen sotiminen edusta toivottua konkret i-
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liumia vastustavat tyrannit ja harhaoppiset. Joutuvat häpeään on tuomituksi 

ja kirotuksi joutumista. Hän siis tahtoo olla esittämättä mitään muuta syytä 

Apostolien menestykselle Evankeliumin sodassa ja kaikkivaltiaan voitonjuh-

lassa kuin Kristuksen itsensä, joka on vaikuttava Apostoleissa sanalla ja hen-

gellään. Hän ei ainoastaan ole opettava ja tekevä hyviä tekoja Jumalan Kir-

kolle, vaan myös tallaava Kirkon vastustajat, kuten voimakkaan on tapana 

tallata katujen lokaa. 

NELJÄS KOHTA on vain Israelin valtakunnalle annettu lupaus Kristuksen 

valtakunnasta. Kohta opettaa ensiksi Juudan ja Israelin yhdistymistä Kristuk-

sessa,
108

 toiseksi Israelin uudelleen järjestämistä armon ja rukousten valta-

kunnaksi. Kolmanneksi palautettujen israelilaisten voimaa ja hengellistä ilos-

ta. Neljänneksi sitä, että Israelin palauttaminen on tapahtuva Evankeliumin 

saarnan kautta. Viidenneksi, miksi Israel oli palautettava ainoastaan Egyptistä 

ja Assyriasta Gileadiin ja Libanoniin, mikä vaikuttaa hullulta. Kuudenneksi 

kristittyjen toiselle puolelle menemistä tämän kyynelten laakson kautta, seit-

semänneksi Kristuksen hengellistä valtakuntaa. 

אושיע יוסף בית ואת יהודה בית את וגברתי  
10:6 Minä teen väkeväksi Juudan heimon ja autan Joosefin heimoa 

Juudan heimoon oli liittynyt Benjamin. Joosefin heimo on Israelin valta-

kunta, joka koostuu kymmenestä heimosta. Teen väkeväksi: Jumalan sanalla 

ja hengellä teen varmaksi ja voittamattomaksi vihollisia vastaan. Autan: Teen 

autuaaksi Jumalan sanalla ja hengellä. Hän tahtoo kuin otsikkona aiemmalle 

Profetialle Juudasta luvata apostolisen johtoaseman niille, jotka on kutsuttava 

Juudasta ja Benjaminista, ja voittamattoman hengen helvetin portteja vastaan. 

Hän tahtoo myös liittää Israelin valtakunnan Juudan valtakuntaan, ja luvata 

sille, nimittäin kymmenestä sukukunnasta kutsuttaville oppilaille, saman hen-

gen ja saman Jumalan sanan, jolla he hallitsevat ja saavat voiton helvetin por-

teista. Tämän Juudan ja Israelin valtakuntien yhdistämisen Kristuksen alai-

suudessa vahvistaa Psalmi 68 sanoen: Heidän keskellään hallitsee pieni Ben-

jamin Juudan johtaja, Naftalin ja Sebulonin johtajat. 

                                                                                                                                 
aa, niin että ennustusten voitaisiin uskoa jo täyttyneen, vaan: ”Raamattu ei salaa sitä, että 

Jumala voittaa vihollisensa myös maan päällä eikä vain iäisyyden puolella kadotuksessa” 

(s.177). Tällä Kähkönen viittaa erityisesti juutalaisten tuleviin sotavoittoihin vihollisistaan 

Jumalan avulla. Vrt. teemasana, sivu 1, ja luterilainen tunnustus (Augsburgin tunnustus 

XVII): ”Seurakuntamme tuomitsevat myös sellaiset, jotka nyt levittävät juutalaisia oppeja, 

joiden mukaan hurskaat tulevat saamaan herruuden maailmassa ennen kuolleiden ylös-

nousemusta, sen jälkeen kun jumalattomat on kaikkialla kukistettu.” 
108

 Luther: ”[...]Siksi tämä kohta on ymmärrettävä hengelliseksi kääntymykseksi, minkä 

puolesta puhuu se, mikä seuraa: Armahdan heitä, annan anteeksi, ja niin tapahtuu se, että 

he ovat minulle mieleen ja otan heidät vastaan jne.” 
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 אני כי זנחתים לא כאשר והיו רחמתים כי והושבותים
ואענם אלהיהם יהוה  

10:6 Minä saatan heidät kotiin, sillä minä armahdan heitä, ja he tulevat 

olemaan, niinkuin en minä olisi heitä hylännytkään. Sillä minä olen Herra, 

heidän Jumalansa, ja kuulen heidän rukouksensa 

Minä saatan heidät kotiin: Ja olen saattanut heidät asettumaan. Lausuma 

on koottu sanoista הושבותים joka tarkoittaa lepääviä muodossa pe jod, ja 

sanajuuri on ישב (istua, olla paikoillaan) sekä sanasta השיבותים joka tar-

koittaa lepääviä muodossa ajin, ja sanajuuri on שוב (palata). Kumpikin 

merkitsee samaa, näin todistaa Elia.
109

 Saatan heidät kotiin: Palautan heidät 

aiempaan tilaan. Minä armahdan heitä merkitsee, että Kristuksen valtakunta 

ei ole mitään muuta kuin Jumalan laupeutta, joka on luvattu vain uskon kautta 

ja tähden Kristukseen, joka antaa synnit anteeksi ja ikuisen elämän lahjaksi. 

Myös Kol.1 kuvaa Kristuksen valtakunnan anteeksiannoksi ja lunastukseksi. 

Huomaa, miten taidokkaasti hän sanalla armahdan heidät erottaa Kristuksen 

armovaltakunnan Mooseksen vihavaltakunnasta. Ja minä kuulen heidän ru-

kouksensa: Kristuksen valtakunta on ristin valtakunta, jossa ei ainoastaan ole 

voimassa jatkuva kutsu laista Evankeliumiin, vaan myös jatkuva Herran ru-

kouksen harjoittaminen, jossa kaikki Jumalan lapset ja perilliset pyytävät an-

teeksi syntejään ja vapautusta kaikista vihollisista yksin Kristuksen kautta ja 

tähden. Hän siis lupaa kodittomalle Israelille paluun aitoon maahansa, mutta 

hengelliseen Kristuksen valtakuntaan, siten, että Israel ei ruumiin jaloin ole 

palaava Israelin maahan, vaan sydämen uskossa Kristuksen valtakuntaan eli 

Jumalan Kirkkoon Perkeleen valtakunnasta vapautettuna Kristuksen kautta. 

Hän opettaa, että Israelia lain rikkomisen tähden maasta karkotettuna ja lain 

teoilla pelastusta ansaitsematta ei koskaan olisi voitu palauttaa Kristuksen 

valtakuntaan uskon kautta eikä se olisi voinut pelastua ikuisesti, ellei Jumala 

olisi luvannut sille laupeutta Kristuksessa ja tarjonnut Apostolien kautta ar-

moaan. Summa: Elleivät he olisi tehneet parannusta, pyytäneet syntejänsä 

anteeksi ja uskoneet Apostolien saarnoihin, heitä ei olisi palautettu Kristuk-

sen valtakuntaan, vaan heidät olisi tuomittu ikuisesti.  

                                                           
109

 Muotosekoitukseen sanan kohdalla viittaa myös Keil, vaikka torjuu vanhan tulkinnan ja 

esittää vastauksen hieman eri lailla. Suomentajalla ei ole riittävää heprean kielen kompe-

tenssia ratkaista asiaa. 
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 ושמח יראו ובניהם יין כמו לבם ושמח אפרים כגבור והיו
ביהוה לבם ויגל  

10:7 Efraim on oleva niinkuin sankari, ja heidän sydämensä on iloitseva 

niinkuin viinistä. Heidän lapsensa näkevät sen ja iloitsevat; heidän sydämensä 

riemuitsee Herrassa 

Efraim. Israelin valtakunta on Evankeliumilla yhdistettävä Juudan valta-

kuntaan. Niinkuin sankari: Se on Jumalan sanalla ja hengellä niin voimakas, 

ettei kukaan voi sitä voittaa, kuten kohdassa Matt.13 Kristus lupaa uskoville 

jättiläismäiset voimat, joita vastaan helvetin portit eivät pääse voitolla. Kieli-

kuva on otettu jättiläisten voimasta, joiden vakuutetaan saneen alkunsa De-

moneista ja olevan niin voimakkaista, että kuvitellaan niiden tahtoneen kar-

kottaa jopa Jumalat taivaasta. Heidän sydämensä on iloitseva niinkuin viinis-

tä: Kristuksen henki ei uskossa Evankeliumiin eri lailla ilahduta lain uhkaus-

ten kuolettamaa omaatuntoa kuin miten juotu viini ilahduttaa ihmisen sydä-

men. Heidän lapsensa: Kristuksen puoleen kääntyneet (sanan levittämisen 

kautta kutsutut lapset) ovat saava niin suuren ilon hengellisten isiensä Apos-

tolien saarnoista ja ihmeistä, että Kristuksen kautta saatujen Pyhän hengen ja 

hyvien tekojen tähden he ovat kirkastava Jumalaa taivaissa. 

 ואזרעם רבו כמו ורבו פדיתים כי ואקבצם להם אשרקה
ושבו בניהם את וחיו יזכרוני ובמרחקים בעמים  

10:8 Minä olen viheltävä heille ja kokoava heidät, sillä minä lunastan heidät, 

ja he lisääntyvät, niinkuin lisääntyivät ennen. 10:9 Kun minä sirotan heidät 

kansojen sekaan, muistavat he minua kaukaisissa maissa; ja he lastensa 

kanssa saavat elää ja palata takaisin 

Hän lupaa tulevansa kokoamaan kansojen sekaan hajotetun Israelin aposto-

lisen hengen puhalluksella samaan uskoon Kristukseen kuin mikä on Juudal-

la, ja tekevänsä Israelin uskovien lukumäärän hyvin suureksi. Vieläpä hän ei 

pelkästään lupaa sanan palvelijoiden kylvämistä eli Apostolien lähettämistä 

kaikkiin kansoihin, ja sen kylvämisen kautta palauttavansa kaikkia uskovia 

Jumalan Kirkkoon, Israelin aitoon kotimaahan, vaan hän myös esittää suuren 

hedelmän, jonka niin opettajat kuin oppilaat tulevat saamaan sanan palveluvi-

ralta, nimittäin voittamattoman uskon helvetin portteja vastaan ja sellaisen, 

joka säilyttää ikuiseen elämään. Olen viheltävä merkitsee, että apostolisen 

suun hengellä liikutetaan kuulijoiden sydämet uskomaan Kristukseen. Ja he 

lisääntyvät, niinkuin lisääntyivät ennen: Uskovien lukumäärä on oleva suu-

ri.
110

 Minä sirotan heidät: Saarnaajia lähetetään. Kaukaisissa maissa: Kaukai-

                                                           
110

 Luther: ”Hän selittää lisääntymistä : ´Sirotan heidät kansojen sekaan´. Tämä kaikkial-

la on juutalaisten lihallista ajatusta vastaan. Hehän ajattelivat näin: Heidät oli koottava 

Kanaanin maahan, josta heidät oli Jumalan tuomiolla ajettu pois. Mutta profeetta kuvaa 

ihmeellisen kokoamisen ja lukumäärän lisääntymisen, nimittäin siten että heidät on sirotel-
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sia maita ovat kaikki ympärileikkaamattomat kansat. Muistavat he minua: 

Muistaminen on Kristuksen julistamista. Lastensa kanssa ajattelen tarkoitta-

van niiden kautta Kristuksen puoleen kääntyneitä, jotka on sirotettu eli lähe-

tetty. Saavat elää: Ei pelkästään kaiken hyvin olemista sen lain mukaisesti, 

että joka ne täyttää, on niistä elävä, vaan myös ahdistuksissa ja kuolemassa 

uskon kautta Kristukseen voittamista Paavalin tavoin 2.Kor.6: Kuin kuolevi-

na, mutta katso, me elämme. Mitä sitten ymmärrän sanalla palata takaisin? 

Se on palaamista sinne, missä aina on oleva onnellinen, eli Jumalan Kirk-

koon. Summa: Kaikki kohdat paluusta ja ennalleen asettamisesta on ymmär-

rettävä hengellisesti kääntymisenä Kristuksen puoleen ja vapautumisena Pa-

holaisen valtakunnasta. 

 גלעד ארץ ואל צםאקב ומאשור מצרים מארץ השיבותים
להם ימצא ולא אביאם ולבנון  

10:10 Minä tuon heidät takaisin Egyptin maasta ja kokoan heidät Assurista; 

minä vien heidät Gileadin maahan ja Libanonille, eikä heille ole riittävästi 

tilaa 

Hän ei ainoastaan halua luvata tämän Israelin palauttamisen ja kokoamisen 

tapahtuvan silloin, kun Kristus on johtava Israelin lapset kristilliseen uskoon 

Jumalan lupauksia kohtaan Kirkkoon, jota kuvataan Gileadilla ja Libanonilla, 

vaan hän myös tahtoo opettaa, että Kristuksen puoleen kääntyneet israelilaiset 

tulevat olemaan tähän hengelliseen paluuseen erittäin tyytyväisiä, ja he tule-

vat pitämään sitä parempana kuin ulkoista palauttamista. 

                                                                                                                                 
tava kaikkien kansojen keskelle kaukaisimpiin maan osiin. Tätä kohtaa ei voida ymmärtää 

lihallisena lisääntymisenä; onhan aivan selvää, että profeetta tempaisi meidät juutalaisten 

harhoista. Sirottaminen on ymmärrettävä hyvään suuntaan. Niin Pietari, Paavali ja muut 

apostolit ovat tuo siemen ja jyvät, jotka viskotaan kansojen keskelle, ja he julistavat sanaa 

ja voittavat ihmisiä evankeliumilla Herralle.” Näin jakeet viittaavat alun perin ja ensi si-

jassa juutalaisiin, mutta apostolit silti olivat myös alku jatkolle, joka toteutui juutalais-

kreikkalaisessa kirkossa apostolien kuoltua sanaa julistettaessa, joka vaikuttaa niin juuta-

laisten kuin muiden parissa. Kaikki Perkeleen valtakunnasta Jumalan luo kutsutut eri puo-

lilla maailmaa ovat nyt niitä, jotka viheltäen kootaan, alkuajan pienen juutalaisseurakunnan 

uskon jatkajia ja jälkeläisiä. He muistavat Herraa kaukaisissa maissa ja palaavat, vaikka 

eivät kaikki ole etnisiä juutalaisia. Kähkönen selittää kohtaa pro.judaistisen eetoksensa 

mukaan, ja viittaa juutalaiseen muuttoliikkeeseen Israeliin, ottaen puolelleen myös kohdan 

Jes.49:19-20, ja sanoo mm. näin: ”Vähän myöhemmin Jesaja kuvailee kansoista tulevaa 

muuttoliikettä voimakkain sanoin, jotka toteutuvat meidän päivinämme.” (s.178). On totta, 

että sanat toteutuvat meidän päivinämme, mutta hengellisesti. Tästä puhui myös lainattu 

Jesaja, jonka samaa kohtaa Luther selittää: ”Kun kirkkoa ahdistettiin apostolien ja mart-

tyyrien aikana, ei koskaan ollut toivoa, että kirkko tulisi kestämään ja leviämään kuin nyt 

on. Vainoajat tuhoutuvat, mutta kirkko leviää maan ääreen.” (Lutherin Jesaja-

kommentaari, s.407). 
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Mahdotonta on ymmärtää Israelin palauttamista ja kokoamista Egyptistä ja 

Assyriasta Gileadiin ja Libanoniin ulkoisena tapahtumana.
111

 Ensinnäkin si-

rottaminen erilleen ja kokoaminen Israelin maahan viheltämällä ovat vastak-

kaisia. Toiseksi heidät piti palauttaa Samariaan ja Juudeaan, ei Gileadiin ja 

Libanoniin. Kolmanneksi kymmentä heimoa ei ollut mahdollista palauttaa 

vain Gileadiin ja Libanoniin, joissa ennen oli asunut tuskin kaksi heimoa, 

Manasse ja Gaad. Lopuksi Efraimin ei pitänyt asua Jordanin tuolla puolen, 

eikä ensimmäisen valtakunnan pitänyt olla kunniakkaampi kuin jälkimmäi-

nen. Nämä olkoot syyt, joiden vuoksi kohta on ymmärrettävä hengelliseksi 

palauttamiseksi ja kokoamiseksi. Näin ollen ymmärrä Gilead kielikuvallisesti 

todistajien pilveksi, Libanon, hohtava, sekä raamatuksi että Kirkoksi, jossa on 

Jumalan lupausten joukko Kristuksesta ja kaikki hohtavaa uskon kautta. Sel-

laiseen Gileadiin ja Libanoniin viedään ja tulee Efraim kuullessaan julistetta-

van Evankeliumia Kristuksesta ja uskoo jumalallisiin lupauksiin Kristuksesta, 

jotka uskon kautta saavat hohtaviksi ja pyhiksi kuten Psalmi 68 sanoo Kirk-

koa myös pimeässä hohtavaksi. Apt.t.15 sanoo Pietari: Sydämet puhdistetaan 

uskolla. Eikä heillä ole riittävästi tilaa:
112

 Heidät viedään perille niin, että he 

tyytyvät, ja Kristuksen puoleen kääntyneet eivät ole toivova mitään muuta 

kuin Evankeliumia, koska heillä on kaikki yhdessä Kristuksessa. 

יאר מצולות כל והבישו גלים בים והכה צרה בים ועבר  
10:11 Hän käy ahdistuksen meren lävitse, hän lyö meren aaltoja, ja kaikki 

Niilivirran syvyydet kuivuvat 

Viittaus Egyptistä poistumiseen Punaisen meren kautta ennustaa, että maa-

ilmassa on oleva ahdistus niillä, jotka on vapautettu Paholaisen valtakunnasta 

                                                           
111

 Toisin Kähkönen, jolle jae on tulevaa ulkoista historiaa: ”Kansa tulee olemaan yhtä 

suuri kuin se kerran oli[...]Arabit siis aivan oikein ennakoivat, että Israelin valtio voi laa-

jentua entisestään paljonkin[...l]Herra lupaa antaa heille Gileadin maan ja Libanonin 

vuoret eikä heillä sittenkään ole riittävästi tilaa[...]Näiden rajojen mainitseminen saattaa 

merkitä suunnilleen samoja rajoja kuin Aabrahamin liiton yhteydessä mainitut 

(1.Moos.15:18). Joka tapauksessa suuri joukko ihmisiä (10:8) tarvitsee paljon tilaa .” 

(s.178,180,181). Kähkönen ottaa kirjaimellisesti Gileadin ja Libanonin, mutta samalla 

jättää mainitsematta maat, joista kansa näihin paikkoihin kootaan: Egypti ja Assyria. Ne 

olisikin vaikea esittää samalla lailla kirjaimellisina ja poissulkevina Gileadin ja Libanonin 

rinnalla. Vähän edempänä (s.181,182) Kähkönen puhuukin ”kolmannesta eksoduksesta”, 

jonka kristillinen pro-judaismi ymmärtää juutalaisten muutoksi Israeliin kaikkialta maail-

masta, ei vain Egyptistä tai ”Assyriasta,” Paikallisuus yleisesti tässä jakeessa on kuitenkin 

kuvallista kunkin paikan omassa raamatullisessa konnotaatiossaan. ”Kolmas eksodus”, jos 

sellaisesta haluttaisiin puhua, on juutalais-kreikkalaisen Kirkon kokoontumista ja tulemista 

Kristuksen yhteyteen, jolla on Juudan hallitsijan valtikka (1.Moos.49:10). 
112

 Luther: ”Heitä on niin paljon, että yksi paikka ei riitä mahduttamaan heitä kaikkia, 

vaan heidät on sirotettu kaukaisten ihmisten sekaan kautta koko maanpiirin. Tämä on sitä, 

mistä Kristus sanoo: tulee aika, kun ette rukoile Isää tällä vuorella ettekä Jerusalemissa.” 
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Kristuksen kautta siten, että Uuden liiton kristityille ei elämään sisälly vä-

hemmän vaaroja kulkiessaan tämän kyynellaakson kautta ikuiseen elämään, 

kuin miten Vanhan liiton juutalaisilla oli elämän vaaroja kulkiessaan Egyptis-

tä Punaisen meren kautta Kanaanin maahan. Samalla meri viitataan maail-

maan, jota siksi kutsutaan ahdistukseksi, koska maailma ei ainoastaan ole niin 

jumalaton, ettei se kykene lakkaamaan ennen kuin on vahingoittanut Jumalan 

Kirkkoa, vaan se myös on niin julma, että se suunnittelee pyhien vahingoit-

tamiseksi ihmeellisiä ja ennen kuulumattomia vahingoittamisen tapoja. Näin 

jumalatonta verrataan kuohuvaan mereen, Jes.57 ja Ps.93. Maailman vainoja 

kutsutaan meren ihmeellisiksi nousuiksi. Käy on siirtymistä toiselle puolel-

le.
113

 Aaltoja: Maailman mahti ja viisaus. Lyö: Syyttää maailmaa Kristuksen 

Evankeliumilla siten kuin Mooses löi sauvalla merta. Samoin kuin Punainen 

meri oli ylittäjiä vastassa, eikä tullut ylitettäväksi kuin Mooseksen sauvalla, 

2.Moos.14, samoin maailmaa, joka on kristittyjä vastassa, ei ylitetä kuin Ju-

malan sanalla ja uskolla, tuon mukaan: He kulkevat voimateosta voimate-

koon. Syvyydet kuivuvat merkitsee maailmaa, jota Evankeliumi moittii. Se ei 

eri lailla väisty nöyrtyen sanan edessä ja jätä sanan palvelijoiden vastustamis-

ta kuin miten Punainen meri väistyi Mooseksen sauvan lyöntiä. Maallinen 

sydän, jonka läpi Jumalan sana ja henki on puhaltanut, havahtuu katumukseen 

kuten muinoin Punainen meri kuivui itätuulesta. 

יסור מצרים ושבט אשור גאון והורד  
10:11 Assurin ylpeys painuu alas, ja Egyptin valtikka väistyy pois 

Hän ei ainoastaan tahdo synekdokeen avulla esittää osaa kokonaisuuden si-

jaan, maailmaa mahteineen ja viisauksineen meren aalloilla ilmaisten, vaan 

myös opettaa, että Evankeliumin aikana kaikki korkeus tulee alhaiseksi ja 

kaikki tulee palvelemaan ainoastaan Kristusta. Hän mainitsee Egyptin ja As-

syrian
114

 kaikkien muiden maailman paikkojen sijaan siksi, että nämä kaksi 

valtakuntaa ylitse kaikkien muiden ahdistivat Israelin valtakuntaa. Näiden 

ylpeyden alas painaminen ja valtikan väistyminen on samaa kuin edellä kaik-

kien lähteitten kuivuminen, eli maailman mahdin ja viisauden voimattomaksi 

                                                           
113

 Tässä kohtaa Draconites selittää tekstiin kuulumattomia kahta sanaa: ”Lähteen tekemi-

nen merkitsee, että sanan tunnustamisen vuoksi joudutaan kestämään paljon maailmassa, 

ja monen ahdistusten kautta käydään Jumalan valtakuntaan.” 
114

 Toisin kuin edellä, tässä Kähkönen ottaa kantaa Assyrian paikallisuuteen: ”Sakarja 

ennustaa lyhyesti: Assyrian valta murtuu[...]Nyt sen alueilla sijaitsee esim. Irak ja Iran, 

jotka ovat Israelin verivihollisia. Miten niiden käy lopunaikoina, jää nähtäväksi.” (s.182). 

Luther: ”Profeetta kiertelee kautta koko maanpiirin: ensin hän mainitsee Egyptin, sitten 

Kreikan, ja tässä hän tulee Assyriaan, jotta osoittaisi evankeliumin kulun ja edistymisen 

koko maanpiirissä kaikissa kansoissa.” (Lutherin mielestä jakeessa 11 merellä oli viittaus 

siihen, että evankeliumi julistetaan myös Kreikassa). 
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tekemistä ja nöyryyttämistä Evankeliumilla, kuten tuo vuoresta halkaistu loh-

kare murskaa kaikki maailman valtakunnat, Dan.2. 

יהוה נאם יתהלכו ובשמו ביהוה וגברתים  
10:12 Mutta heidät minä teen väkeviksi Herrassa, ja hänen nimensä on heidän 

kerskauksensa, sanoo Herra 

Hän ei ainoastaan tahdo opettaa, että tähän mennessä kaikki paluusta sa-

nottu on ymmärrettävä hengellisesti, ja että vain ne kuuluvat Kristukselle, 

joita Jumalan henki kuljettaa, vaan hän myös opettaa, että ne eivät ole Kris-

tuksen, jotka vaeltavat omassa nimessään eli etsivät vanhurskautta ja pelas-

tusta omista töistään eivätkä yksin Kristuksen nimestä, kuten Antikristuksen 

suomut, 2.Piet.2. Τω̃ μόνω χριστω̃ δόξα (yksin Kristukselle kunnia). 
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11. LUKU 

Avaa ovesi, Libanon! Tuli on kuluttava sinun setrisi. 2. Valittakoon kyp-

ressi, sillä setri on kaatunut, hävitetyt ovat nuo mahtavat. Valittakaa, te Baa-

sanin tammet, sillä sankka metsä on sortunut. 3. Kuule paimenten valitusta, 

kun on hävitetty nuo heidän mahtavansa. Kuule nuorten leijonain ärjyntää, 

kun on hävitetty Jordanin rantatiheikkö. 4. Näin sanoo Herra, minun Jumala-

ni: 5. ”Kaitse teuraslampaita, joita niiden ostajat teurastavat tuntematta syyn-

alaisuutta, ja joista niiden myyjät sanovat: ´Kiitetty olkoon Herra, minä olen 

rikastunut´, ja joita niiden paimenet eivät sääli. 6. Sillä minä en enää sääli 

maan asukkaita, sanoo Herra. Katso, minä annan ihmisten joutua toistensa 

käsiin ja kuninkaansa käsiin, ja he hävittävät maan, enkä minä pelasta ketään 

heidän käsistänsä.” 7. Niin minä siis kaitsin teuraslampaita, lampaista 

kurjimpia. Ja minä otin itselleni kaksi sauvaa; minä nimitin toisen ”Su-

loudeksi”, toisen minä nimitin ”Yhteydeksi”, ja niin minä kaitsin lampai-

ta. 8. Ja minä hävitin kolme paimenta yhtenä kuukautena, mutta minä 

kävin kärsimättömäksi lampaille, ja hekin kyllästyivät minuun. 9. Niin 

minä sanoin: ”Minä en tahdo enää teitä kaita. Kuolkoon, joka kuolee; 

hävitköön, joka häviää; ja jäljelle jäävät syökööt kukin toisensa lihaa.” 

10. Ja minä otin sauvani Sulouden ja katkaisin sen purkaakseni liittoni, 

jonka olin tehnyt kaikkien kansojen kanssa. 11. Ja sinä päivänä se pur-

kautui, ja niin lampaista kurjimmat, jotka ottivat minusta vaarin, tulivat 

tietämään, että se oli Herran sana. 12. Sitten minä sanoin heille: ”Jos 

teille hyväksi näkyy, niin antakaa minulle palkkani; jollei, niin olkaa an-

tamatta”. Niin he punnitsivat minun palkakseni kolmekymmentä hopea-

rahaa. 13. Ja Herra sanoi minulle: ”Viskaa se savenvalajalle, tuo kallis 

hinta, jonka arvoiseksi he ovat minut arvioineet”. Niin minä otin ne ko l-

mekymmentä hopearahaa ja viskasin ne Herran huoneeseen savenvala-

jalle. 14. Sitten minä katkaisin toisen sauvani, Yhteyden, purkaakseni 

veljeyden Juudan ja Israelin väliltä. 15. Sitten Herra sanoi minulle: Ota 

vielä itsellesi hullun paimenen kapineet. 16. Sillä katso, minä olen herättävä 

maahan paimenen; hukkaantuneista hän ei pidä huolta, hajaantunutta hän ei 

etsi, ruhjoutunutta hän ei paranna, pystyssä pysyvää hän ei tue; mutta hän syö 

lihavien lihaa ja halkaisee niiden sorkat. 17. Voi hullua paimenta, joka lam-

paat hylkää! Käyköön miekka hänen käsivarteensa ja oikeaan silmäänsä. Hä-

nen käsivartensa kuivettukoon, ja hänen oikea silmänsä soetkoon.” 
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Yhdennessätoista luvussa on ihmeellinen ennustus Kristuksesta, ja ensim-

mäisenä uhataan Jerusalemia tuholla.
115

 Sitten puhutaan Kristuksen kutsumi-

sesta ja pahojen paimenien viidestä synnistä, ja viittä syntiä seuraavista ran-

gaistuksista. Kristuksen tulemuksen syystä. Kolmanneksi se profetoi Kristuk-

sen opetuksesta ja sen menestyksestä. Neljänneksi se ennustaa, että Kristus 

tullaan myymään kolmestakymmenestä hopearahasta. Viidenneksi se uhkaa, 

että juutalaisilta otetaan pois koko laki Kristuksen myymisen takia. Kuuden-

neksi se ennustaa, että tosi paimenen, Kristuksen, myymisen takia ja hänen 

opetuksensa halveksunnan takia juutalaisia tullaan rankaisemaan, ja väärille 

paimenille (joiden menoa luku kuvaa) uhataan tuhoa. Jakakaamme luku kuu-

teen kohtaan. 

ENSIMMÄINEN KOHTA uhkaa Jerusalemia tuholla. 

 נפל כי ברוש חילל בארזיך אש ותאכל דלתיך לבנון פתח
 יער ירד כי בשן אלוני הילילו שדדו אדרים אשר ארז

 הבצור
11:1 Avaa ovesi, Libanon! Tuli on kuluttava sinun setrisi. 2. Valittakoon 

kypressi, sillä setri on kaatunut, hävitetyt ovat nuo mahtavat. Valittakaa, te 

Baasanin tammet, sillä sankka metsä on sortunut. 

Tunnevoimaisella ja kuvallisella johdannolla hän uhkaa ja ennustaa Jerusa-

lemin kaupungille tuhon. Kaikki on sanottu μεταφορικω̃ς (metaforisesti; kie-

likuvallisesti), ettei nimittäin Profetia pelottaisi surullisia rakentajia rakenta-

masta, heidän kuullessaan, miten julmasti roomalaiset tulisivat tuhoamaan 

temppelin ja kaupungin. Libanon on hyvin korkea Vuori arabien ja foinikia-

laisten välillä. Se on kuuluisa setreistään. Sitä käytettiin temppelin rakentami-

sessa materiaalina, koska se oli pitkää ja hoikkaa, hyvänhajuista eikä kantaji l-

le liian painavaa. Se oli myös pitkäikäistä ja tuholaisten turmelukselta siinä 

määrin vapaata, että sen öljyllä (jota kutsutaan κεδρέλαιον (kedrelaioniksi)) 

voidellut kirjat säästyvät mädältä ja tuholaisilta.
116

 Kypressi, jota on selvästi 
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 Luther kirjoittaa luvun johdannoksi: ”Tähän mennessä profeetta on ennustanut tulevas-

ta Kristuksen valtakunnasta ja siitä, minkä hedelmän apostolien kautta levitettävä sana 

olisi tuottava kautta maanpiirin, nimittäin että kansat olisi käännytettävä uskoon. Kaikille 

profeetoille oli tiedossa ja hyvin tunnettua, että lopulta tuo juutalaisten ulkoinen valtakun-

ta oli lakkaava Kristuksen tullessa, ja sen olisi väistyttävä uuden kuninkaan, Kristuksen, 

edessä, jotta tämä toteuttaisi tuon uuden oman valtakuntansa, jossa hän oli hallitseva me-

restä mereen ja maan ääriin saakka. Mutta koska juutalaiskansassa oli voittamaton itse-

pintaisuus, se ei tahtonut väistyä uuden kuninkaansa edessä, ja heidät siksi pakotettiin 

väistymään ja niin hävitettiin valtakunta ja pappeus, ja heidät itse ajettiin surkeasti pois 

Kristuksen valtakunnasta harvaa jäännöstä lukuun ottamatta.” Samalla Luther toteaa lu-

vun vaikeuden ilmaisuissa ja selittäjien moninaiset tulkinnat. 
116

 Libanon on yleisesti tällä kohtaa ymmärretty Jerusalemin temppeliksi, näin mm. Lyra, 

Luther ja Calovius. Näin kommentoi kohtaa Lyra: ”Eivät ainoastaan latinalaiset, vaan 

myös varhaiset heprealaiset selittävät ensimmäisen osan tarkoittavan roomalaisten toi-
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ennen muita sanottu hyväksi puuksi. Sitä otettiin temppelin rakentamiseen 

suorimpana kaikista puista, ja siitä saadaan niin vahvoja hirsiä, että ne kestä-

vät hyvin painoa eivätkä helposti murru. Kielikuvallisesti Libanonilla, setrillä 

ja sypressillä hän tahtoo ymmärrettävän Jerusalemin temppeliä, joka oli ra-

kennettu Libanonin setreistä ja sypresseistä. Tuli on kuluttava: Temppelin 

tuho ennustetaan. Verbillä valittakoon hän vihjaisee hävitykseen liittyvään 

tulevaan suruun. Hän siis ei ainoastaan uhkaa Jerusalemin temppeliä rooma-

laisten toteuttamalla tuholla, vaan myös ennustaa, että siinä onnettomuudessa 

Jerusalemin asukkaat tulevat suuresti murehtimaan ja valittamaan. Baasanin 

tammet: Baasan oli trans-Jordaninen alue, joka oli rikas erittäin kovista ja 

suurista tammista. Koska Jerusalemin kaupunki oli rakennettu tästä vahvasta 

tammesta, sitä metonymisesti ja synekdookkisesti sanottiin linnoitetuksi met-

säksi. Sanalla sortunut hän ennustaa, että suuresti linnoitettu Jerusalemin 

kaupunki oli julmasti tuhottava. Tätä hävittämisessä tapahtuvaa valitusta, 

jonka asukkaat olivat kohtaava, hän ilmaisee sanalla valittakaa. 

 כי כפירים שאגת קול אדרתם שדדה כי הרעים יללת קול
הירדן גאון שדד  

11:3 Kuule paimenten valitusta, kun on hävitetty nuo heidän mahtavansa. 

Kuule nuorten leijonain ärjyntää, kun on hävitetty Jordanin rantatiheikkö 

Hän uhkaa ja ennustaa hengelliselle ja yhteiskunnalliselle esivallalle surul-

lisen hävityksen roomalaisten kautta. Paimenten: He ruokkivat ja elättävät 

                                                                                                                                 
meenpanemaa temppelin hävitystä. Kirjassa, jota heprealaiset kutsuvat nimellä Joma, 

sanotaan, että ennen temppelin hävitystä sen portit avautuivat ilman ihmisvoimaa ennen 

päivän sarastusta, ja rabbi Johanan sanoi: ´Temppeli, miksi tuhoat itsesi? Minä tiedän 

sinusta sen, että loppusi on oleva tuhoutuminen. Sinusta nimittäin Sakarja profetoi´.” Joka 

tapauksessa sana kuvaa Libanonia Israelin kannalta; se, mikä puhutaan Libanonista, tapah-

tuu Israelille. Caloviuksen mukaan Calvin ja Tarnovius pitivät sitä tässä pohjoisen portti-

na roomalaisille näiden tunkeutuessa tuhoamaan Jerusalemia. Lienee makuasia, ajatellaan-

ko koko Juudean, Israelin vai temppelin paloa, koska asia on sama. Myös  Keil: ”Libanon 

on kuvallinen ilmaisu israelilaisen valtakunnan tuhosta tai antiikin liittokansan poliittises-

ta lopusta. Tämä tuomio toteutui Israelin kansaa ja maata kohtaan Rooman keisarivallan 

kautta.” Glassius: Libanon on synekdochike koko Juudea (muuten Libanon on pohjoinen, 

Saaron on länsi, Baasan itä ja Karmel etelä). Kommentaarissaan ovien avaaminen merkit-

see Lutherille sananmukaisesti sitä, kun temppeli, joka on pitkälti Libanonin setristä ra-

kennettu, avaa ovensa tuhoajille, roomalaisille, jotka polttavat sen. Samalla kohta on jäl-

leen yksi esimerkki Lutherille siitä, miten profetiaa on tahallaan vaikeutettu: ”Hän kutsuu 

kielikuvallisesti temppeliä Libanoniksi hämärtääkseen profetiaa (ut obscuraret prophe-

tiam) temppelin hävityksestä, joka oli tapahtuva roomalaisten kautta .” Kähkönen ei temp-

pelin tai Jerusalemin tuhoa mainitse, vaan mm. Libanonin valtion ja lisää, että ”Jumala 

ilmaisee vihansa pieniä ja suuria valtioita vastaan, jotka asettuvat hänen suunnitelmiensa 

tielle.” (s.183). Jumala ilmaisee VT:ssa kuitenkin tuon tuostakin rankaisevan vihansa myös 

Israelia kohtaan. Tältä tosiasialta ei tarvitse ketään Raamattua tutkivaa säästää, sillä emme 

voi mitään totuutta vastaan, vaan vain sen puolesta. 
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nälkäisiä omiatuntoja Jumalan sanalla. Kielikuva on paimenista, jotka tarjoa-

vat karjalle maan viljaa, ruohoa, heinää, ruumenia ja olkia. Rantatiheikkö: 

Ylipappien suurenmoiset palatsit, ja mikä vain liittyy pyhään juhlaan. Hän 

uhkaa koko ylipappien kuorolle tuhoa, ja ennustaa itkua roomalaisten tulevan 

hävitystyön tähden. Nuorten leijonain tarkoittaa Jerusalemin virkamiehiä ja 

rikkaita. Näiden ärjyntää kuullaan, kun ei ole jäävä kiveä kiven päälle – Kris-

tuksen sanoja käyttääkseni. Kielikuva leijonan luonteenlaadusta, millaisia he 

olivat ennen tuhoa. Jordanin rantatiheikkö: Jordan on virran nimi Juudeassa 

Libanonin juurille, jonka nimi tulee kahdesta virrasta Jor ja Dan, jotka yhdes-

sä ovat Jordan. Jordanin nimi mainittiin epäilemättä sen pohjalta, mitä hyvää 

Jordanilta on kuljetettu Jerusalemiin.
117

 Sillä he suuresti ylpeilivät ja pitivät 

sitä ylpeästi parempana kuin kaikki muut kaupungit. Myös Plinius vakuuttaa, 

että Jerusalem oli kuuluisin itäisistä kaupungeista. Hän uhkaa yhtäläisesti niin 

ylhäisiä kuin rikkaita äärimmäisellä hävityksellä roomalaisten kautta. Tähän 

mennessä temppelin, kaupungin sekä hengellisen ja maallisen vallan hävittä-

misestä. Nyt syihin. 

TOINEN KOHTA on Kristuksen kutsumisesta, pahojen paimenten viidestä 

synnistä ja syntejä seuraavista rangaistuksista: Kristuksen tulon syystä.  
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 Calovius Jordanista: ”Juudean kunnia. On tapana käyttää virtojen nimiä alueiden si-

jaan, kuten Eufratia Babylonin sijaan.” 
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ןההרגה צא את רעה אלהי יהוה אמר כה  
11:4. Näin sanoo Herra, minun Jumalani: 11:5. ”Kaitse teuraslampaita

118
 

Isän Jumalan Henki kutsuu lihaan tulossa olevaa Kristusta opettamaan juu-

talaisia siksi, että hän näkisi, miten surkeasti kansa on väärien opettajien viet-

telemä, eikä se ole muuta kuin teurastettavaksi määrätty lauma. Sanoo: Henki 

puhuu Kristuksesta, Joh.16: Hän on minut kirkastava. Minun Jumalani: Mi-

nun Jumalani on Jumala Kristuksessa, jonka kautta hän on minun ja sinun 

Jumala, Paavalin todistaessa: Hän on lahjoittanut meille kaiken Kristuksessa. 

Kaitse: Opeta Jumalan sanaa. Näin Kristus sanoo Joh.20: Kaitse minun lam-

paitani. Teuraslampaita: Juutalaiskansa, jota teurastettiin väärällä opilla kuin 

lampaita teurastamossa, ja joka oli tosi opettajia vastaan Fariseusten tavoin ja 

teurasti heitä, kuten Stefanus sanoi: Ketä Profeetoista te ette ole tappaneet? 

                                                           
118

 Luther kommentoi jaetta: ”Kuvattuaan valtakunnan hävitystä hän nyt käy uuteen saar-

naan kuvaten niiden syyllisyyttä, jolla he hävityksen ovat ansainneet. Tämä kappale on 

kuitenkin sangen vaikea ja hämärä, mistä jo alussa mainitsin, ja itse hikoilin paljon saa-

vuttaakseni alkuperäisen ajatuksen. Lyra viittaa jatkuvaan historiaan, mikä ei minua tässä 

miellytä, sillä profeettoja selitettäessä on ylipäätään huolehdittava siitä, että ei tee heistä 

historiankirjoittajia, paitsi jos ilmeinen järki ja välttämättömyys pakottaa. Mielipiteeni on 

näin ollen seuraava: Hän sysää kaiken syyn hävityksestä jumalattomiin opettajiin ja kir-

janoppineisiin, jotka pitivät hallussaan sanan palveluvirkaa inhottavalla tavalla, niin että 

huolehtivat himoistaan, ylellisyydestään ja ahneudestaan. Ahneus nimittäin oli vallalla 

fariseuksissa, kun Kristus tuli tosi paimenena ja kuninkaana. Siksi he nauroivat Kristusta 

tämän opettaessa ja halveksivat, mutta palvelivat omaa etuaan. Tähän Kristuksen ja apos-

tolien aikaan siis koko tämä kappale on sovitettava, eikä sitä pidä vääntää muualle, sillä 

jos se toisin ymmärretään, ei kaikki sovi yhteen. On siis Isän erityisen käsky, jolla Kristus-

ta käsketään, että hän uutterasti hoitaisi tehtäväänsä ja saarnaisi sanaa: ´Kristus, saarnaa 

tuossa surkeassa kansassa, jossa ei hallitse muu kuin tappaminen eli harha ja sielujen 

tuho´. Hän puhuu hengellisestä tappamisesta, jota tapahtuu jumalattomien opettajien ju-

malattoman opetuksen välityksellä. Tämä on jatkossa selvää ja kuten evankelista Matteus 

avoimesti osoittaa, kun kuvaa Kristuksen Galileaan lähtiessä säälivän kansaa, koska se 

harhailee ilman paimenta jne.” Se, että Luther viittaa profeettoihin etupäässä muina kuin 

historiankirjoittajina, viitannee tässä siihen, että esitystä ei voi aina konstruoida kronologi-

sesti eteneväksi historiaksi. Jumala saattoi siis profeetan sanoilla puhutella Kristusta kait-

semiskäskyssään jakeen 5 alussa, vaikka seuraavassa jakeessa kuvataan taas makkabi-

laisajasta alkanutta kaitsijoiden luopumuksen ja sekasorron historiaa, joka johti Kristuksen 

ajan tilanteeseen ja tuomioihin kelvottomien kaitsijoiden vuoksi, ja tuo kelvottomuus tii-

vistyi erityisesti Jeesuksen ajan fariseuksissa ja saddukeuksissa. Sen ajan keskelle Kristus 

fyysisesti tuli kaitsemaan. Jumalan puhutteleman kaitsijan on ajateltu olevan myös itsensä 

profeetta Sakarjan, joko yksin tai niin, että profeetta edustaa Kristusta esikuvana, mutta 

Calovius ei pidä tulkintaa oikeana, koska kaikki kaitsijan sanat ja teot eivät sovi tavallisen 

opettajan sanomiksi tai tekemiksi. ”Tässä ei tule vastaan mitään, mikä olisi osoitus tyypis-

tä (typus; esikuva), eikä ole jälkeäkään mistään kuvailmaisusta” (Calovius). Se, että koko 

jaksossa on kyse historiasta, jonka varsinainen merkitys on Messiaassa, käy ilmi varsinkin 

edempänä jakeesta 13, jossa on puhe kolmestakymmenestä hopearahasta, jonka Matteus 

liittää Kristuksen kavaltamiseen. 
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 יהוה ברוך יאמר ומכריהן יאשמו ולא יהרגן קניהן אשר
ליהן יחמול לא ורעיהם ואעשר  

11:5 joita niiden ostajat teurastavat tuntematta syynalaisuutta, ja joista niiden 

myyjät sanovat: ´Kiitetty olkoon Herra, minä olen rikastunut´, ja joita niiden 

paimenet eivät sääli 

Kuvataan pahojen paimenten viisi syntiä. Opettamistehtävän johtoon ase-

tettuja hän ensiksi syyttää sanalla niiden ostajat siinä tarkoituksessa, että he 

hallitsevat surkeita omiatuntoja inhimillisillä traditioilla ja tappavat niitä: 

Hänhän sanoo teurastavat niin kuin tyranni hallitsee alamaisiaan ja tappaa 

viattomia. Toinen synti on harkitsematon varmuus ja ylpeys, jonka hän ilmai-

see sanoilla tuntematta syynalaisuutta kuin sanoakseen, että he eivät luule 

tekevänsä syntiä, mitä tahansa he sitten tekevätkin tai puhuvat Jumalaa vas-

taan. Tästä huomauttaa myös Psalmi 73. Kolmannen synnin hän ilmaisee sa-

nalla niiden myyjät, jolla hän huomauttaa heidän ahneudestaan, joita Psalmi 

14 kutsuu rikkojiksi, jotka syövät kansan itseään elättääkseen, ja 2.Piet.2: 

Tehden kauppaa keksityillä puheilla. Neljännen synnin hän sananparren 

omaisesti ilmaisee sanoilla Ja he sanovat: Kiitetty olkoon Herra. Näillä hän 

kuvaa Apostolien
119

 vatsan kerskailevan ahneuden ja ylpeän pilkan köyhiä 

pyhiä kohtaan. Et kuule heidän puhuvan Kristuksessa luvatusta Jumalan ar-

mosta, vaan näet heidän sanovan ja tekevän kaiken yhden Jumalan eli vatsan-

sa takia. Viidennen synnin hän kuvaa sanoilla eivät sääli kuin pahojen pai-

menten kyltymättömän ryöstönhalun ja murhanhimoisen teurastusvimman. 

Näitä Kristus kuvaa Matt.7 raateleviksi susiksi. Samoin kuin susi on raateleva 

ja kyltymätön, niin että se lammastarhaan päästessään ei ennen yhden syö-

mistä lakkaa tappamasta jokaista, vaikka se saisi vatsansa täyteen yhdestä 

pienestä lampaasta, samoin pahat paimenet eivät tyydy viettelemään ja ryös-

tämään vain harvoja, vaan he pyrkivät viettelemään aivan jokaisen pois Juma-

lan sanasta ja vangitsemaan traditioittensa verkkoihin. He eivät lakkaa tap-

pamasta lampaita niin kauan kuin yksikin määkii, ks.Matt.23. 

 אנכי והנה יהוה נאם הארץ ישבי על עוד אחמול לא כי
 את וכתתו מלכו וביד רעהו ביד איש האדם את ממציא

מידם אציל ולא הארץ  
11:6 Sillä minä en enää sääli maan asukkaista, sanoo Herra. Katso, minä 

annan ihmisten joutua toistensa käsiin ja kuninkaansa käsiin, ja he hävittävät 

maan, enkä minä pelasta ketään heidän käsistänsä 

Kuvataan pahojen paimenien ansaitsemat viisi rangaistusta, joiden Josefus 

kuvaa täyttyneen niin kauhealla tavalla, että mainittujen syntien suuruus ja jo 

mainittujen rangaistusten katkeruus liikutti taivaassa Jumalan laupeutta lähet-

tämään Kristuksen, joka lupausten mukaan tempaisisi lammasparat ei vain 
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 Ironiaa ja viittausta Paavalin mainitsemiin valheapostoleihin. 
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jumalattomien kidasta, vaan myös ruokkisi paremmalla opetuksella ja lahjoit-

taisi ikuisen elämän. En sääli: Käyn Dekalogin uhkausten mukaan tarkasta-

massa juutalaisten vääryydet. Ihmisten toistensa käsiin: Jätän omien aikeit-

tensa varaan ne, joilta Jumalan sana on riistetty, eli lyön monilla surkeilla 

lahkoilla, niin että on suuri opetuksen epäjärjestys, joka synnyttää suurta epä-

sopua elämään, josta lopulta tulee kapinoita ja sotia. Ja kuninkaansa käsiin: 

Monilla jumalattomilla johtajilla kiusaan jumalattomia ja vastahankaisia, ku-

ten Makkabilaiskirja osoittaa. Ja he hävittävät maan: Kansan erimielisyyden 

ja kuninkaiden jumalattomuuden takia Juudea hävitetään surkeasti. Enkä mi-

nä pelasta ketään heidän käsistänsä: Riistän Jumalan jättämiltä pahojen pai-

menten oppilailta myös kaiken inhimillisen ja jumalallisen avun, niin että he 

eivät ainoastaan saa uusia jumalattomia kuninkaita, jotka eivät puolusta heitä 

ennen kuin juutalaisten valtakunta on kokonaan siirretty kansojen pariin, joka 

tapahtui idumealaisen Herodeksen kautta, vaan he myös saavat uusia jumalat-

tomia opettajia, jotka kiduttavat heidän sielujaan niin julmasti, että juutalaiset 

saattavat arvella, ettei ole mitään Jumalaa taivaissa, joka katsoisi ihmisten 

puoleen. Tämä tapahtui juutalaisille kirjanoppineiden, Fariseusten, ja Saddu-

keusten välityksellä ennen Kristuksen tuloa.
120

 

הצון עניי לכן ההרגה צון את וארעה  
11:7 Niin minä siis kaitsin teuraslampaita, lampaista kurjimpia 

Kristus lihaan tullessaan otti työkseen sanan palveluviran, ja hän sanoo tu-

lonsa syyksi säälin lampaita kohtaan, joita sudet olivat raadelleet, eli hän tuli 

pienen valittujen joukon vuoksi. Tämän ajatuksen vahvistaa Joh.17: Jotka Isä 

minulle antoi, heille olen antanut sanasi. Lampaista kurjimpia tarkoittaa niitä, 

joita hän edellä nimitti vaarin ottaviksi, kuten Matt.11 köyhät, eli ne, joiden 

omattunnot ovat lain uhkausten pelottamat, joille julistetaan jumalallisen ar-

mon iloiset lupaukset. Heitä vastaan hän asettaa teuraslampaat, joilla hän 

tarkoittaa Fariseusten oppilaita, joilla on opettajiensa tavoin tapana nauraa ja 

vainota Kristusta ja Jumalan Kirkkoa. 

KOLMAS KOHTA opettaa Kristuksen opista ja sen menestyksestä. Ensik-

si, kuinka Kristus lain ja Evankeliumin selityksessä opetti katumaan ja usko-

maan syntien anteeksi saamiseksi ja ikuiseksi elämäksi. Toiseksi, miten Kris-

tus yhtenä kuukautena tuhosi kolme paimenta. Kolmanneksi, millainen ero on 

Kristuksen ja väärien opettajien välillä. Neljänneksi, miten juutalaiset ajettiin 
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 Calovius jakeisiin 5 ja 6: ”Oikein huomauttaa Willius: Jakeet sisältävät Juudean histo-

riaa ja onnettomuuksia ennen Herodesta, Herodeksen alaisuudessa ja hänen seuraajiensa 

aikana, ja lopulta se kärsi omista sisäisistä kapinoistaan ja roomalaisten hyökkäyksestä 

lopulliseen tuhoon asti. Tämä viimeinen hävitys oli muiden joukossa syy, miksi Jumala jätti 

Messiaalle kansan kaitsettavaksi, jos hän joitakin vielä saattaisi pelastaa siitä.” Kunin-

kaasta Calovius sanoo, että se varsinaisesti oli Rooman keisari.  Luther kuninkaasta: ”Syy-

rian tai roomalaisten kuningas.” 
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pois Evankeliumin halveksunnan vuoksi, ja Evankeliumiin uskovat pa-

kanakansat valittiin. Viidenneksi Kristuksella ei ole mitään muita oppilaista 

kuin niitä, jotka havahtuvat katumukseen ja uskovat. 

 קראתי ולאחד נעם תיקרא לאחד מקלות שני לי ואקח
הצאן את וארעה חבלים  

11:7 Ja minä otin itselleni kaksi sauvaa; minä nimitin toisen ”Suloudeksi”, 

toisen minä nimitin ”Yhteydeksi”, ja niin minä kaitsin lampaita 

Tämä sisältää Kristuksen eheän opetuksen katumuksesta ja uskosta. Se esi-

tetään kaikkien jäljiteltäväksi siinä tarkoituksessa, että ne Kristuksen tavoin 

opettaisivat kaikkia, nimittäin suloisen sauvan mukaan niitä, jotka uskovat 

jumalallisiin lupauksiin eli vapautumista Kristuksen Evankeliumilla lain ki-

rouksesta; jotka taas eivät usko, heidät tuomitsee ikuisesti toinen sauva eli 

lain kirous. Näin siis Kristus käyttää näitä kahta sauvaa, sanoen Johanneksen 

kolmannessa: Joka uskoo, häntä ei tuomita, joka ei usko, on jo tuomittu. Sau-

va on Jumalan sana, kuten Psalmi 23: Sinun sauvasi lohduttaa minua. Juma-

lan sanalla ikään kuin lyön Paholaista, maailmaa ja helvettiä uskon kautta 

lupauksiin ja Herran rukouksella. Myös Mooseksen sauva, jolla hän löi merta, 

merkitsee Jumalan sanaa. Kaksi sauvaa ovat laki ja Evankeliumi tai katumuk-

sen ja syntien anteeksiannon oppi. Hänhän sanoo: Opettakaa katumusta ja 

syntien anteeksiantoa minun nimessäni. Ensimmäistä sauvaa hän siksi kutsuu 

Suloudeksi, koska Evankeliumi tai lupaus Jumalan armosta Kristuksessa 

lauhduttaa Jumalan vihan ja saa omantunnon suloiseksi, rauhalliseksi ja pe-

lastetuksi, Paavalin todistaessa: Vanhurskautettuina uskon kautta meillä on 

rauha Jumalan kanssa Kristuksen kautta. Toista sauvaa eli lakia hän kutsuu 

Tuskiksi
121

, koska lain kiroukset tekevät vanhan ihmisen surulliseksi, heiken-

tävät, haavoittavat, tuomitsevat, kiroavat ja tuhoavat hänet ajatuksineen, sa-

noineen ja tekoineen, niin että koko laki ei ole mitään muuta kuin synnin tun-

temusta ja kasvattamista Kristukseen, joka on ainokainen ja ikuinen lain täyt-

tymys. Huomaa siksi, että Sulous sanottiin ennen Tuskia, koska Evanke-

liumin opettaminen on Kristuksen varsinaista työtä, samoin kuin lain opetta-

minen Mooseksen. Tähän liittyy: Laki on Mooseksen kautta, armo Kristuk-

sen. 
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 Dolores. (Isot alkukirjaimet sauvoihin suomennoksen analogian mukaan). Sauvojen 

sanamerkityksissä on ollut suurta epävarmuutta. Kr.1992: Armo ja Sopu. Nova Vulgata: 

Gratia et Funiculus (armo ja ohut köysi/ nuora). Draconites seuraa jälleen Lutheria, joka 

toteaa: ”Selittäjien kesken on suurta eroavaisuutta siitä, mitä nämä kaksi sauvaa merkitse-

vät. Myös minä ajattelin kaikenlaista, mutta en keksi parempaa selitystä kuin se, mitä itse 

teksti kantaa mukanaan. Hänhän sanoo avoimesti: Katkaista, tai oikeammin kääntääkseni 

vähentää sauvaa, mikä on sama kuin sopimuksen tekeminen pätemättömäksi, mikä on huo-

lellisesti pantava merkille. Nuo kaksi sauvaa merkitsevät kahta saarnaa, evankeliumia ja 

lakia.” (Epäuskoiselta juutalaisuudelta ”katkaistiin” molemmat sauvat). 
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אחד בירח הרעים שלשת את ואכחד  
11:8 Ja minä hävitin kolme paimenta yhtenä kuukautena 

Hän tahtoo ennustaa, että kun Kristus nousee Evankeliumeineen, on Moo-

seksen kultti ja kaikki farisealainen dogma haihtuva. Hän hän itse vahvistaa 

asian sanoen: Laki ja Profeetat olivat Johannekseen asti. Tähän liittyy myös 

tuo Fariseusten lausuma: Jos päästämme tuon menemään, kaikki uskovat hä-

neen. Kolme paimenta ovat kolmet opettajat ja johtajat juutalaiskansassa. 

Näistä he, jotka vihasivat Jeremiaa, sanoivat kappaleessa 18: Lyökäämme 

Jeremia, koska laki ei häviä papista eikä neuvokkuus viisaalta eikä sana Pro-

feetalta. Näiden Jumalan asettaman kolmen ryhmän
122

 paikalla olivat Kristuk-

sen aikana Fariseukset, Kirjanoppineet ja Saddukeukset. Jumalan hengen 

voimasta puhuvien Profeettojen paikalla olivat Kirjanoppineet, Antiprofeetat 

ja inhimillisten lakien kyhääjät. Fariseukset ja Saddukeukset olivat toisistaan 

eroavia lahkoja, jotka ihmiset olivat keksineet. Näistä ks.Apt.t.23. Yhtenä 

kuukautena on kaikki Kristuksen opetuksen aika. Koska Jumalan sana ei pa-

laa tyhjänä, se on niin tehokas, että sanan aloittaminen on loppuun toteutta-

mista. Ja minä hävitin: Poistan oikealla opilla väärän keskuudestamme. Hän 

siis tahtoo sanoa, että Kristus Evankeliuminsa alussa tai yhtä lyhyessä ajassa 

kuin kuukausi täytti Mooseksen opin, ja Evankeliumilla tuhosi väärän opin. 

Mutta haluatko tietää, miksi Kristus, maailman valo, tuhosi kolme paimenta 

yhdessä kuukaudessa? 

בי בחלה נפשם וגם בהם נפשי ותקצר  
11:8 Mutta minä kävin kärsimättömäksi lampaille, ja hekin kyllästyivät 

minuun 

Ennustetaan vihollisuus vaimon siemenen ja käärmeen siemenen välillä, ja 

tuo Evankelistojen kuvaama niin leppymätön taistelu Kristuksen ja Fariseus-

ten välillä. Mutta minä kävin kärsimättömäksi: Olen täysin farisealaista oppia 

vastaan, ja hyökkään suurella kiivaudella sitä vastaan, tuon mukaan: Kiivaus 

huoneesi puolesta kuluttaa minut. Kyllästyivät minuun: Fariseukset puoles-

taan vihaavat minua niin voimakkaasti, että syyttävät opetustani hereettiseksi 

ja kapinalliseksi, kuten he sanoivat Luuk.22: Hän kieltää antamasta veroja 

Keisarille, tunnustautuu kuninkaaksi ja johtaa kansoja harhaan. Kristus ka-

                                                           
122

 Tai säädyn (ordo). Luther: ”Juutalaiskansaa hallitsi kolme ryhmää johtajia, nimittäin 

vanhimmat, papit ja profeetat. Vanhimmat ovat kuninkaat, päälliköt ja tuomarit, jotka 

pitävät valtaa ja johtavat miekan (=maallisen esivallan) hallintoa. Papit johtivat sanalla 

ja hoitivat opetustehtävää. Profeetoilla oli inspiraatioita. Profeettoja myöhemmin seurasi-

vat kirjanoppineet, joita kutsutaan sanalla νομοδιδάσκαλοι (=lainopettajat). Fariseukset ja 

Saddukeukset eivät hoitaneet laillista hallintoa, vaan olivat lahkoja. - Näihin kolmeen 

ryhmään luulen profeetan tässä viittaavan: Julistuksellani olen lopettanut juutalaisvalta-

kunnan, repinyt sen juurineen hengellisesti, nimittäin sanalla, mikä tapahtui Johannes 

Kastajasta alkaen, kun Kristus taivaallisen ilmoituksen jälkeen otti opetustehtävän jne.” 
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vahti Fariseusten oppia siinä määrin, että hän yhdessä Matteuksen luvussa 

kohdistaa siihen kirouksia ja kahdeksan kertaa huudahtaa voi. Fariseukset 

puolestaan sadattelivat Kristuksen oppia niin, että he eivät ainoastaan kutsu-

neet häntä häväisten demoniksi ja samarialaiseksi, vaan he eivät myöskään 

tahtoneet omaksua hänen opistaan piirtoakaan, oli se sitten lakia tai Evanke-

liumia. Tuomitessaan lain uhkauksilla ja vihan esimerkeillä Fariseusten ahne-

utta ja epäjumalanpalvontaa, he tulistuivat, kadehtivat, syyttivät ja kivittivät. 

Pakottaessaan heitä suloisella sauvalla eli luvatessaan katumukseen havahtu-

ville ja uskoville ikuista hyvää, he eivät tahtoneet seurata ja uskoa. Kun hän 

löi heitä kovalla sauvalla eli uhkasi epäuskoisille kaikkea pahaa, he halveksi-

vat, ristiinnaulitsivat ja tappoivat. Opetuksessaan Herra Jeesus sitten tarpeen 

vaatiessa esittää valituksen, kuten Luukas 2: Lauloimme teille, mutta ette 

tanssineet, valitimme ettekä itkeneet; oikeaksi on havaittu viisaus lastensa 

toimesta. 

 תכחד והנכחדת תמות המתה אתכם ארעה לא ואמר
רעותה בשר את אשה תאכלנה והנשארות  

11:9 Niin minä sanoin: ”Minä en tahdo enää teitä kaita. Kuolkoon, joka 

kuolee; hävitköön, joka häviää; ja jäljellejäävät syökööt kukin toistensa lihaa 

Ikään kuin lakimaisella pahan toivottamisella ja evankelisella puolustuk-

sella hän ei ainoastaan esitä syytä juutalaisten karkottamiselle, nimittäin Kris-

tuksen Evankeliumin halveksimista Psalmin 109 mukaan: He eivät tahdo siu-

nausta ja se menee kauas heistä, vaan hän myös vakuuttaa, ettei hän itse ole 

syy siihen etteivät he pelastu. Tämä varmasti täyttyi kohdassa Joh.12, joka 

sanoo: En tullut maailmaan tuomitsemaan sitä, vaan pelastamaan; sana, jonka 

olen puhunut, on tuomitseva hänet viimeisenä päivänä. Tämän pohjalta on 

selvää, että sanat en tahdo enää teitä kaita ei ole muuta kuin epäuskoisten 

juutalaisten karkottamista, kuten sanoo Joh.10: Te ette kuulu lampaisiini, 

koska ette usko minuun. Sanomalla kuolkoon, joka kuolee on epäuskoisten 

uhkaamista ikuisella kuolemalla, kuten sanoo Joh.8: Ellette usko, että minä 

olen, kuolette synteihinne. Sanalla hävitköön hän sysää kaiken kirouksen 

syyn itseltään epäuskoisiin, ja tahtoo sanoa, että Jumalan tuomio on oikeu-

denmukainen, niin että kaikki, jotka eivät tahdo uskoa Kristukseen ja ottaa 

vastaan yksin uskon kautta ilmaiseksi Jumalan lupaamaa hyvää, heidät tuomi-

taan ja kirotaan epäuskon takia Mooseksen lain mukaan, kuten Kristus sanoo 

juutalaisille Joh.5: Minä en teitä Isän luona syytä, sillä on, joka teitä syyttää: 

Mooses.
123

 Syökööt on julistamista Evankeliumin halveksijoille: Koska he 

                                                           
123

 Luther jakeeseen: ””Koska halveksitte minua, myös minä puolestani halveksin teitä, 

enkä lainkaan välitä, tuhoudutteko vai pelastutte; joka kuolee, kuolkoon, joka hävitetään, 

hävitettäköön, minä en suojele enkä kadu, en pelasta, vaan sallin teidän maata tungettuina 

eefa-mittaan (ks. 5:6-11), ettette voi sieltä nousta. Tämän tuomion yhä vielä juutalaiset 

tuntevat kyllin ja enemmänkin, kun he harhoihin kietoutuneina eivät voi selviytyä havah-
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eivät halua kuulla rauhan Evankeliumia, heidät pakotetaan kuuntelemaan lah-

koja, ja koska he eivät tahdo pitää Kristusta Pelastajanaan, heidät pakotetaan 

kestämään tuhoajaa, Paholaista. Joka ei ole kanssani, on minua vastaan. Kun 

saastainen henki pois ajettuna poistuu ihmisestä, tulevat tuon ihmisen viimei-

set ensimmäisiä huonommiksi. Syökööt kukin toistensa lihaa on varsinaisesti 

sitä, että toisiaan purevat tulevat toistensa syömiksi Paavalin sanoja käyttääk-

seni. 

 בריתי את להפיר אתו ואגדע נעם את מקלי תא ואקח
העמים כל את כרתי אשר  

11:10 Ja minä otin sauvani Sulouden ja katkaisin sen purkaakseni liittoni, 

jonka olin tehnyt kaikkien kansojen kanssa 

Tässä ennustetaan, että Evankeliumi tullaan ottamaan pois juutalaisilta ja 

antamaan se pakanoille, kuten Paavali sanoo täyttyneen tämän Profetian 

Apt.t.14 sanoen: Teille juutalaisille piti ensin julistaa Jumalan sana, mutta 

koska torjuitte sen luotanne ja arvelette itsenne arvottomiksi ikuiseen elä-

mään, me käännymme kansojen puoleen. Otin sauvani Sulouden: Otan Evan-

keliumin pois epäuskoisilta juutalaisilta siten, että he eivät mistään muista 

syistä joudu lain ikuisten kirousten alaisiksi paitsi siitä, että he eivät tahtoneet 

epäuskossaan nauttia ikuisesti kaikesta Kristuksen lupaamasta hyvästä. Tä-

män vahvistaa Joh.3: Joka ei usko poikaan, hänen yllään pysyy Jumalan viha. 

Purkaakseni liittoni: Kaikkien kansojen kanssa tekemäni liitto on lupaus 

1.Moos.12. Tämän tekeminen pätemättömäksi on sitä, että juutalaisilta ote-

taan pois valtakunta epäuskon tähden ja annetaan se uskoville pakanakansoil-

le, Matt.21.
124

 

                                                                                                                                 
tumaan pelastukseen, eivätkä voi tulla tuntemaan totuutta.” Eefa-mitasta ks .myös alaviite 

64.  
124

 Siunaus, joka annettiin Aabrahamille (1.Moos.12:3), oli koko teokratian ajan erityinen 

Israelin erityisoikeus Jumalan kansana suhteessa muihin kansoihin. Kun siunaukseen lii t-

tynyt teokraattinen asema purettiin, Jumalan kansan kategoria laajeni ja siunaus ulottui 

Jumalan kansaan yli maanpiirin (uskovat juutalaiset tietysti mukaan lukien; siunaus ei siis 

siirtynyt pois juutalaisilta pakanoille, vaikka juutalaisia oksia katkaistiin paljon). Aabra-

hamin siunaus oli oleva siunaukseksi kaikille kansoille, ja Aabrahamin lapsia kaikki usko-

vat (Gal.3:7-9). Teokratian aikajakson liittoa, josta Sakarja tässä puhuu, selittää hyvin 

Keil: ”Jumalan kaikkien kansojen kanssa tekemä liitto kontekstin perusteella viittaa lii t-

toon, jonka Jumala oli tehnyt laumansa, Israelin kansan kanssa, ja on analoginen sen 

liiton kanssa, jonka Jumala oli tehnyt petoeläinten kanssa, Hoos.2:20, että ne eivät saa 

vahingoittaa hänen kansaansa, ja liittoon kivien ja niityn eläinten kanssa, Job.5:23, vrt, 

Hes.34:25. Liitto oli siinä tosiasiassa, että Jumala oli asettanut pakanakansojen ylle vel-

voituksen olla vahingoittamatta Israelia sitä tuhotakseen, mikä oli yksi seuraus Jehovan 

suosiosta kansaansa kohtaan.” Caloviuksen tulkinta, että kaikki kansat tarkoittaisivat 

kaikkia (Israelin) heimoja, ei tunnu oikealta – tosin tulkinta ei vääristä historiallista loppu-

tulosta eli Vanhan liiton suojatun teokratia-aseman purkua. 
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 כי אתי השמרים הצאן עניי כן וידעו ההוא ביום ותפר
הוא יהוה דבר  

11:11 Ja sinä päivänä se purkautui, ja niin lampaista kurjimmat, jotka ottivat 

minusta vaarin, tulivat tietämään, että se oli Herran sana 

Hän tahtoo ennustaa, että monia kutsutaan aterialle, mutta kaikki esittele-

vät esteellisyyttään ja luopuvat epäuskossa sekä Mammonan ja Jumalansa eli 

vatsansa vuoksi Evankeliumista, ja vain harvat uskovat tarttuvat Evanke-

liumiin ja tulevat tuntemaan uskon kautta, että Kristus on kirjoituksissa luvat-

tu Messias. Näiden joukkoon kuului yksi Natanael Johanneksen 1. luvussa 

sanoen: Olemme löytäneet Messiaan, joka on kirjoituksissa luvattu. Surkeat 

lampaat saavat suuren kiitoksen, että ovat luopumatta lihavien lampaitten 

luopuessa. Sellaisia Kristus kutsuu autuaiksi Matt.11. 

Sanoilla lampaista kurjimmat ymmärrän tarkoitettavan neljäsosaa sieme-

nestä, eli tuota pientä joukkoa Evankeliumiin uskovia Kristuksen aikana, ku-

ten Simeon, Hanna, Maria, Sakarja, Elisabet, Kenturio ja Apostolit. Jotka 

ottivat vaarin eli jotka kuulevat sanaa ja tunnustavat, kuten Jeesuksen jalko-

jen juurella istuva Maria, Luuk.10, ja Jumalansynnyttäjä, jolla on sana sydä-

messään, Luuk.2. Että se oli sana: He tunnistavat Kristuksen Jumaluuden 

                                                                                                                                 
(Jo teokratian aikana siunauksen varsinainen intentio kohdistui uskovaan kansaan, joka 

koostui valituista ja uskovista yksilöistä, mutta asiaa ei vielä Vanhassa testamentissa eritel-

ty niin kuin Paavali myöhemmin teki Roomalaiskirjeessään puhuessaan Eliasta ja seitse-

mästätuhannesta muusta yksilövalitusta ja Uuden liiton valituista. Aabrahamin siunauksen 

osallisuuteen oli silti päässyt jossain mielessä mukaan epäuskoinenkin juutalaiskansan osa, 

mikä perustui siihen, että fyysis-sosiologisen kansan piti pysyä tulevan Messiaan ta-

kia: ”Jumala rakasti tuota kansaa Kristuksensa tähden, joka oli syntyvä hänen kansansa 

lihasta” (Luther; ks. alaviite 19). Uudessa liitossa epäuskoiselle juutalaisuudelle eivät 

lupaukset Uudessa liitossa absoluuttisesti, so. ilman uskon ehtoa kuulu, koska muinaista 

teokratiasuojaa etnisellä juutalaisuudella ei nyt ole. Sen liiton ”sauva katkaistiin”, ja roo-

malaiset toimivat tiedostamattaan niin että tämä asia tuli todistetuksi. Kansallisen Israelin 

perustaminen ei ole todiste teokratiasta; Israel nimenomaan myös itse tunnustautuu demo-

kratiaksi. Vanhan ennallistumista ei ole tapahtunut, mikä vaatisi merkkinä erityisesti juma-

lanpalveluksen ennallistumisen ja kollektiivisen paluun historiassa Jahven puoleen (tämä-

kin kaikki tosin olisi mahdotonta ilman Kristuksen tunnustamista Messiaaksi). Lisäksi 

pitäisi olla selvä käskysana tuosta kansallisesta ennallistamisesta temppelirakennuksineen, 

mutta sellaista ei Vanhassa saati Uudessa testamentissa ole, vaan poliittisen historian tul-

kinta sellaiseksi perustuu väärin ymmärrettyihin lupauksiin Messiaan valtakunnasta. Paa-

tuneen juutalaisuuden säilyminen historiassa perustuu sen jäännöksen kokoamiseen, jonka 

on Uuden liiton alusta asti pitänyt ja vielä pitää uskoa Kristukseen, jotta koko juutalainen 

Israel tulisi täyteen ja eskatologisesti pelastuisi. Ks. alaviite 5. Tämä uskova osa on se 

juutalaiskansa, ”jonka Jumala on edeltätuntenut” (ks. Room.11:2-5) ja jota ei ole hylätty. 

Paatunut osa ja teokratia-asema sen sijaan on se, joka on hylätty (ks.Room. 11:15; ”luokse 

otto” (πρόσλημψις; assumptio) taas jakeessa on sama kuin valittujen eskatologinen pelas-

tus, joka on kirjaimellinen taivaaseen otto – elämä kuolleista: Israelin asema palautuu vasta 

paruusiassa, joita on odotettavissa enää se yksi, suuri ja julkinen Herran päivänä. Kukaties 

juutalaisten alkuperäinen asema näkyy jollain lailla kirkkaudessa)). 
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sanaa seuraavista merkeistä, kuten sanoo Joh.6. Pietari, sinulla on ikuisen 

elämän sanat. Kenturio sanoi: Tämä oli Jumalan poika. 

NELJÄS KOHTA sisältää koko Raamatussa mitä varmimman ja selvim-

män ennustuksen siitä, miten Juudas myy Kristuksen kolmestakymmenestä 

hopearahasta. Tämä myyminen näkyi esikuvallisesti Joosefin kohdalla, kun 

veljet hänet syyttömänä myivät. Ensiksi henki näkee ja ennustaa, että Juudas 

tulee myymään Kristuksen juutalaisille. Sitten juutalaiset tulevat antamaan 

Juudakselle kolmekymmentä hopearahaa, jotta tämä kavaltaisi Kristuksen. 

Kolmanneksi Juudas tulee tekemään liian raskaan katumuksen heittämällä 

hopearahat temppeliin, ja lopulta hopearahoilla ostetaan savenvalajalta pelto 

muukalaisten hautapaikaksi. En tahdo keskipäivällä lisävaloa, kuten sanotaan, 

vaan tahdon selittää ennustuksen yksinkertaisesti, tuoden Herrani aarreaitasta 

vanhaa ja uutta, eli osoittaa, milloin tämä Profetia Evankelista Matteuksen 

mukaan täyttyi. 

שכרי הבו בעיניכם טוב אם אליהם ואמר  
11:12 Sitten minä sanoin heille: ”Jos teille hyväksi näkyy, niin antakaa 

minulle palkkani, 

Henki ennustaa ja haluaa Kristuksen persoonassa julistaa, että Juudas tulee 

myymään Kristuksen ja juutalaiset ostavat hänet tapettavaksi, minkä todistaa 

Matt.26. Kristus ei ainoastaan tiennyt ennalta ja sanonut Juudakselle: minkä 

teet, tee se pian, vaan myös Juudas sanoi Fariseuksille: mitä haluatte minulle 

antaa, että kavallan hänet teille? Jos teille hyväksi näkyy ilmaisee, että Kristus 

kyllin hyvin ennalta tiesi Psalmin ja tämän kohdan pohjalta tulevansa kavalle-

tuksi Juudaksen toimesta (hänhän sanoo: joka kastaa kanssani leipänsä kul-

hoon, on minut kavaltava), mutta hän ei ollut mielissään Juudaksen kavalluk-

sesta ja tuhosta, vaan myös tahtoi varoittaa kavaltamisesta, mikä käy ilmi 

lisäyksestä: Voi häntä, jonka kautta ihmisen poika kavalletaan. Varmaa on, 

että juutalaisten päämiehet ja ylipapit luvatessaan Juudakselle kolmekym-

mentä hopearahaa täyttivät nämä sanat: Niin he punnitsivat minun palkakseni 

kolmekymmentä hopearahaa, kuten sanoo Matt.26: He lupasivat Juudakselle 

kolmekymmentä hopearahaa. Matteus vielä lisäyksessään (siitä hetkestä hän 

etsi tilaisuutta kavaltaa Kristus) selvästi opettaa, että kavalluksen syy oli ah-

neus. minkä vahvistan Johanneksen 12. luvun sanoin: Juudas oli varas. 

Kuten sanoilla: Ja Herra sanoi minulle: ”Viskaa se savenvalajalle” 

(11:13) hän ennustaa, että kolmekymmentä hopearahaa annetaan erään sa-

venvalajan pellon hinnaksi, nimittäin muukalaisten hautapaikaksi, Matt.26, 

samoin sanoilla tuo kallis hinta, jonka arvoiseksi he ovat minut arvioineet 

(11:13) hän ironisesti ihmettelee juutalaisten paholaismaista ja helvetillistä 

jumalattomuutta ja julmuutta: Kristus, joka oli kaikkien Patriarkkojen ja Pro-

feettojen lupaama maailman alusta ja ainoa Pelastaja, joka on asetettu kaikki-

en tuomittujen uskottavaksi pelastuksekseen, arvioidaan niin halvaksi, että 
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häntä ei ainoastaan myydä tuolla ”kalliilla” kolmenkymmenen hopearahan 

hinnalla, vaan myös viedään tuskalliselle ristille ja häpeälliseen kuolemaan, 

ja samalla päästetään ilmaiseksi vapaaksi Barabbas, varkaitten päämies. Tämä 

on kirjoitettu kaikille sanan palvelijoille ja kristityille esimerkiksi, jotta he 

oppisivat, että heitä Kristuksen lailla ei ainoastaan pidetä arvottomia huo-

nompina, vaan myös tehdessään kaikkea hyvää kiittämättömälle maailmalle 

he saavat palkkion sijaan pahaa. Kaikkien juutalaisten ja Antikristusten pyhää 

häpäisevä petollisuus ja murhanhimoinen julmuus ei voi toimia toisin Kris-

tusta ja kristittyjä vastaan. Jotta Raamattu toteutuisi, näin käy Kristuksen 

kunniaksi ja kristittyjen ikuiseksi pelastukseksi, mutta juutalaisten ja Anti-

kristusten ikuiseksi kiroukseksi ja rangaistukseksi. 

Näin ollen ei ole ihme, että kavaltaja katui niin suuresti, että ripustautui 

silmukkaan. Tämä aivan epätoivoinen katumus näyttää kuvatun sanoilla: Niin 

minä otin ne kolmekymmentä hopearahaa ja viskasin ne Herran huoneeseen 

savenvalajalle (11:13). Matteus 26 toteaa Profetian täyttyneen vahvistaen sen 

sanoin: Juudas katumuksessaan palautti ne kolmekymmentä hopearahaa yli-

papeille, paiskasi ne temppeliin, poistui ja ripustautui silmukkaan. Sellainen 

on kaikkien Juudaksen poikien loppu, jotka meidän aikanamme maan sonnan 

eli rahan tähden kavaltavat ja myyvät Kristuksen tunnustajia. 

Mutta MIKSI MATTEUS evankelista lainaa tämän kohdan Profeetta Jere-

mialta, vaikka sitä ei ole Jeremialla? Vaikka tämän selityksen varsinainen 

tarkoitus ei ole avata kysymyksen syytä, josta teologit väittelevät, miksi Mat-

teus tätä kohtaa lainaten ei mainitse Sakarjaa, vaan Jeremian, vieläpä Matte-

uksen sitaatti ei ole heprealaisen tekstin eikä kreikkalaisten käännösten mu-

kainen, kuitenkin haluan Teologian opiskelijoille olla osoittamatta
125

, miten 

väittely voidaan sovittaa. On varmaa, että sitä, minkä Matteus esittää lainauk-

sena Jeremialta, ei ole koko Jeremian kirjassa, mutta Sakarjalta se löytyy täs-

sä, kuitenkin niin, että Matteuksen kreikankieliset sanat eivät vastaa heprea-

laista Sakarjan tekstiä eikä sen kreikkalaista käännöstä. Älköön kukaan syy-

telkö tässä Matteusta virheestä ja tuomitko erehdyksestä, että hänen lainauk-

sensa ei lainkaan vastaa heprelaista tekstiä, ja että se eroaa kreikkalaisesta 

käännöksestä, ja että hän Sakarjan sijaan mainitsee Jeremian. Matteus laina-

tessaan ei ole tavoitellut Sakarjan mainitsemia heprealaisia sanoja, vaan Py-

hän hengen vuodattaman merkityksen, kuten on Apostolien tapa usein todis-

teluja lainatessaan jättää mainitsematta sanoja ja silti ilmaista ja lainata mer-

kitys. Mutta onko sitten ihmeellistä, että Matteus, joka ei eroa Sakarjasta asi-

assa, vaan sanoissa, eroaa kreikkalaisten käännöksestä, ja Sakarjan nimen 

sijaan ottaa Jeremian nimen? Tuskin voi olla epäilemättä, että kreikkalaisten 

kääntäjien keskuudessa tekstin jäljentäjän virheestä nimi Sakarja on vaihtunut 

Jeremian nimeksi. Tämän virheen johdosta latinalainen kääntäjä sitten joutui 

petetyksi. Tämä tarjosi teologeille tai Jerusalemin lähdettä taitamattomille tai 

                                                           
125

 Alkutekstin kieltosana on mahdollisesti liikaa. 
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niille, jotka eivät vertaa käännöksiä heprealaiseen totuuteen, jatkuvan tilai-

suuden väittelyyn nimestä, etten kovemmin sanoisi. Vaikka siis uskon niin 

monen ja suuren miehen menneinä aikoina vainunneen, että Sakarjan sijaan 

nimen lukeminen Jeremiaksi on kirjoittajan virhe, kuitenkin uskon, että ku-

kaan heistä ei ole uskaltanut palauttaa alkuperäistä nimeä väärennetyn nimen 

sijaan. Ihmettelisin, ellen tietäisi, mitä on ihminen ilman Kristuksen hen-

keä.
126

 

VIIDES KOHTA on uhkaus, jossa ennustetaan, että Kristuksen myymisen 

takia juutalaisilta otetaan pois myös koko laki. 

 בין האחוה את להפר החבלים את השני מקלי את ואגדע
ישראל ובין הודהי  

11:14 Sitten minä katkaisin toisen sauvani, Yhteyden, purkaakseni veljeyden 

Juudan ja Israelin väliltä 

Uhkaamalla hän ennustaa, että myydyn ja halveksitun paimenen, Kristuk-

sen, vuoksi juutalaisten etu, jolla he olivat ennen kaikkia kansoja osallisia 

Jumalan salaisuuksiin, häviää, ja Jumalan sanan sijaan tulee inhimillisiä jou-

tavuuksia. Yhteys eli laki, jota kutsutaan näin lain rikkomisen kirousten takia 

Sitten minä katkaisin: Katkaistaan sanalla hoblim
127

 kutsuttu sauva, jolloin 

koko laki, pappeus, lain käyttö ja ymmärtäminen otetaan pois juutalaisilta. 

Veljeyden on tuo Israelin ja Juudan jumalallinen yhteys, koska Jumala antoi 

ennen muita kansoja Juudalle ja Israelille sanansa, minkä todistaa Psalmi 147. 

Purkaakseni: Ottaakseen pois niin ettei sitä koskaan palauteta. 

KUUDES KOHTA ennustaa, että tosi paimenen, Kristuksen, myymisen ja 

hänen opetuksensa halveksunnan takia juutalaisia pitää rangaista väärillä 

                                                           
126

 Luther ensin viittaa nimiongelman kohdalla mahdollisuuteen profeetan kaksinimisyy-

destä, mutta toteaa lopuksi: ”Ei ole mitään syytä, miksi näissä ja samanlaisissa ongelmissa 

levottomina rasittaisimme itseämme, koska niissä ei ole meidän uskomme pääkohta eikä 

summa.” 
127

 Draconites liittyy Lutheriin, jolle sauvat olivat evankeliumi ja laki (suom. 33/92: yhteys 

/sopu), jotka otetaan pois juutalaisilta, kun he hylkäävät Messiaan. Kristukseen uskovista 

tuli Sakarjan tämän kohdan pohjalta Juuda ja etnisestä juutalaisuudesta lsrael  lihan mu-

kaan. Muualla Raamatussa samoja sanoja silti käytetään joustavasti esityksen tarkoituksen 

mukaan sovittaen. Paavalikin puhui Israelista myös uskovina juutalaisina, mutta Juuda 

merkitsee tässä Sakarjalla enemmän: Koko kristillistä kirkkoa, joka nyt vaikuttaa pa-

kanakirkolta, vaikka siinä aina on juutalainen pieni jäännös, ja ”juuri” on Vanhan liiton 

isissä: Oksina on juutalaisia ja pakanoita. Kirkolla ja juutalaisuudella on kautta historian 

ollut kitkaa, ja se perustuu tähän veljeyden katkeamiseen. Uskonnolliset juutalaiset pitävät 

ja ovat pitäneet kristillisen kasteen ottaneita luopioina. Tämä näkyy jo Uudessa testamen-

tissa, jossa juutalaiset vainosivat kristittyjä. Lutherilla asia liittyi vain juutalaisuuden vää-

rään uskoon: Kääntyneitä juutalaisia hän ei moittinut, koska he olivat uskonveljiä kuten 

esim. Paavali Burgoslainen. Tätä veljeyden katkeamista ei kuitenkaan pidä käyttää viholl i-

suuden oikeuttamiseen ja intentionaaliseen pahantekoon toista kohtaan. 
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opettajilla, joita hän elävästi kuvaa ja uhkaa heille tuhoa. Lisätäkseen uhkaus-

ten uskottavuutta hän lisää sanaan merkin, nimittäin väärän paimenen instru-

mentit, jollaisia ovat sarvi, laukku ja sauva. 

 אנכי הנה כי אולי רעה כלי לך קח עוד אלי יהוה ויאמר
בארץ רעה מקים  

11:15 Sitten Herra sanoi minulle: ”Ota vielä itsellesi hullun paimenen 

kapineet. 11:16 Sillä katso, minä olen herättävä maahan paimenen; 

Hän käskee merkillä vahvistamaan uhkauksen siinä, että juutalaiskansassa 

tulee yhtä varmasti olemaan turhia paimenia Kristuksen, paimenen, ja hänen 

opetuksensa halveksunnan takia, kuin miten varmasti Sakarja kuljettaa ympä-

riinsä tosi
128

 paimenelta ottamiaan varusteita. Paimenen: Paimeneksi häntä 

kutsutaan sen nimen, ei tehtävän takia. Vielä merkitsee, että uhkaus toistetaan 

siksi, että juutalaiset enemmän varoisivat tulevaa väärää opetusta.
129

 

 יכלכל לא והנשברת יבקש לא הנער יפקד לא הנכחדות
יפרק ופרסיהן יאכל הבריאה ובשר  

11:16 hukkaantuneista hän ei pidä huolta, hajaantunutta hän ei etsi, 

ruhjoutunutta hän ei paranna, pystyssäpysyvää hän ei tue: mutta hän syö 

lihavien lihaa ja halkaisee niiden sorkat 

Hän kuvailee turhien paimenten pyhää häpäisevää oppia ja veristä raatelua 

siten, että tosi Paimeneen, Kristukseen, verrattuna turhat paimenet eivät ole 

mitään muuta kuin varkaita ja ryöväreitä, jotka täällä ovat ansainneet ikuisen 

häpeän ja muualla ikuisen rangaistuksen. Sanoilla loukkaantuneista hän ei 

pidä huolta hän tahtoo ymmärrettävän, että lain kauhujen pelästyttämiä 

omiatuntoja ei lohduteta Evankeliumin lupauksilla. Hajaantunutta hän ei etsi: 

Hän ei välitä epätoivoa täynnä olevien mielten murtumisesta, eikä pyri paran-

tamaan heitä Jumalan sanalla. Mutta mitä merkitsee, että ruhjoutunutta hän ei 

paranna? Liian kovana olemista langenneita ja heikkoja kohtaan, olla lohdut-

tamatta heidän surkeita omiatuntojaan Evankeliumilla, taakoittamista lain 

teoilla ja murtuneiden täydellistä murtamista. Pystyssäpysyvää hän ei tue: 

Olla välittämättä niistä, jotka eivät ole vahingoittuneet, olla ruokkimatta 

hurskaita Jumalan sanalla, jotta he päivästä päivään tulisivat paremmiksi ja 

kasvaisivat Kristuksen täyden iän määrään. Mutta hän syö elävien lihaa ja 

halkaisee niiden sorkat: He painavat alas ja kiroavat sitä, mikä vain missä 

tahansa asiassa vastustaa heitä eikä halua myöntyä heidän turhaan oppiinsa. 

                                                           
128

 Pitäisi varmaan olla: turhalta (vani pro veri; suom. hullun) 
129

 Calovius tietää kertoa, että vanhimmista selittäjistä jakeen 15 paimenta pitivät Antikris-

tuksena ainakin Kyrillos ja Hieronymus. Asiasta lisää pian edellä. 
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 ימינו עין ועל זרועו על חרב הצאן עזבי האליל רעי הוי
תכהה כהה ימינו ועין תיבש יבוש זרעו  

11:17 Voi hullua paimenta, joka lampaat hylkää! Käyköön miekka hänen 

käsivarteensa ja oikeaan silmäänsä. Hänen käsivartensa kuivettukoon, ja 

hänen oikea silmänsä soetkoon.” 

Hän uhkailee tunnevaltaisella huudahduksella turhia paimenia lampaineen 

näistä syistä niin ajallisilla kuin ikuisilla rangaistuksilla, joita Psalmi 109 ku-

vaa ja uhkaa sanoen: Aseta heidän johtoonsa jumalaton, ja Paholainen seis-

köön heidän oikealla puolellaan. Hän kutsuu heitä paimeniksi, jotka epäjuma-

lien lailla ovat mykkiä puhumaan Jumalan sanaa, josta ihminen elää. Vain 

vatsaansa he palvelevat siten, että vatsan oppilaat eivät eri tavalla uhraa heille 

mykkien koirien syöttämisen lailla, kuin miten babylonialaiset muinoin uhra-

sivat Belin vatsalle. Joka lampaat hylkää: Näin heistä puhutaan siksi, että he 

Jumalansa eli vatsansa ohella eivät välitä mistään, niin että he sallivat heille 

uskottujen lampaitten tuhoutua Jumalan sanan nälkään Kristuksen aikaisten 

Fariseusten lailla, joita Kristus syyttää lampaitten hylkääjiksi, Matt.9. Työn-

tekijä on palkkansa ansainnut: Siis mikä palkka?  Miekka eli uhkauksin il-

maistu Jumalan kosto. Mitä merkitsevät käsivarteensa ja oikeaan silmäänsä? 

Mitä tahansa opetetaan ja on oikeanpuoleista näyttää liittyvän tulevan elämän 

pelastukseen. Miekan osuminen näihin siten, että käsivarsi kuivettuu ja oikea 

silmä
130

 sokeutuu pimeydestä, merkitsee sokeutumista ja voimattomaksi tu-

lemista, niin että ei voida opettaa mitään oikeaa, eikä voi tapahtua mitään 

pelastusta tuottavaa, ja lopulta he sokeina ja voimattomina tuhoutuvat juma-

lattomuudessaan ja julmuudessaan.
131

 

                                                           
130

 Glassius toteaa oikean silmän viittaavan ”korkeimpaan viisauteen”. 
131

 Perinteinen tulkinta Hullusta paimenesta jakeissa 15-17 on ennen reformaatiota ollut, 

että se kuvaa tulevaa juutalaista Antikristusta. Lutherille Antikristus ei ollut joku juutalai-

suuden edustaja, vaan paavi (joka sattumalta voisi tietysti olla juutalaiskäännynnäinen, 

mutta se on eri asia), ja vanha selitys ei tähän sopinut. Luther kommentoi kritisoiden muu-

ten arvostamaansa eksegeettiä: ”Koko tämän kohdan pyhät kirjoittajat suurella yksimieli-

syydellä johtavat antikristukseen, erityisesti Lyra, jonka kirjoista uskon hyvinkin kolmas-

osan käsittelevän antikristusta.” Hullu paimen yksikössä luterilaisten puolella käsitettiin 

monikollisesti kuvaamaan juutalaisia opettajia yleensä, ja samalla saatettiin vetää analogia 

myös paavillisiin opettajiin. Tätä monikollistamista voi hyvällä syyllä kritisoida, vaikka 

yksiköllä joskus voidaan viitata kollektiiviin (kuten ”kolme paimenta” jakeessa 8 viittaavat 

kolmeen ryhmäkuntaan). Yksikköä tukee ensinnäkin se, että se on yksikkö, sekä se, että 

vastakkain ovat hyvä ja hullu paimen – Kristus ja joku muu: Kolmenkymmenen hopeara-

han maininta (jae 12; ks. myös Matt.26:15; 27:3-5) ei viittaa hyvien paimenten joukkoon, 

vaan Kristukseen, joka kavallettiin. Voi myös kysyä, miten epäuskoisen synagogajuutalai-

suuden jatkuminen rabbeineen olisi Hullun paimenen erityistä herättämistä (jae 16)? Lut-

herin linja joka tapauksessa omaksuttiin myöhemmissä luterilaisissa selityksissä. (Tässä 

opinkohdassa Lutheria ei ainakaan voi syyttää erityisestä juutalaisvastaisuudesta, koska 

hän omalta vaikutusvaltaiselta osaltaan päinvastoin vapautti juutalaiset ikäviltä epäilyiltä 

siitä suuresta Antikristuksesta). Lutherin selitys sopinee erinomaisesti myös kiliastei l-
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12. LUKU 

Ennustus, Herran sana Israelista. Näin sanoo Herra, joka on jännittänyt tai-

vaan ja perustanut maan ja joka on luonut ihmisen hengen hänen sisimpäänsä. 

2. Katso, minä teen Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi kaikille kanoille ylt-

ympäri, ja myös Juudan kohdalle se on tuleva Jerusalemia piiritettäessä. 3. 

Sinä päivänä minä teen Jerusalemin väkikiveksi kaikille kansoille: kaikki, 

jotka sitä nostavat, repivät pahoin itsensä; ja kaikki maan kansakunnat ko-

koontuvat sitä vastaan. 4. Sinä päivänä, sanoo Herra, minä lyön kaikki hevo-

set vauhkoudella ja niiden ratsastajat hulluudella. Mutta Juudan heimoa kohti 

minä avaan silmäni, ja kaikki kansojen hevoset minä lyön sokeudella. 5. Sil-

loin Juudan sukuruhtinaat sanovat sydämessään: ”Minun väkevyyteni ovat 

Jerusalemin asukkaat Herrassa Sebaotissa, heidän Jumalassansa”. 6. Sinä pä i-

vänä minä teen Juudan sukuruhtinaat ikäänkuin tulipannuksi puitten sekaan ja 

ikäänkuin tulisoihduksi lyhteitten sekaan, ja he kuluttavat oikealta ja vasem-

malta, kuluttavat kaikki kansat yltympäri. Ja Jerusalem saa yhäti asua paikoil-

lansa – Jerusalemissa. 7. Ja Herra on ensiksi vapauttava Juudan majat, ettei 

Daavidin suvun kunnia ja Jerusalemin asukasten kunnia ylvästelisi Juudaa 

vastaan. 8. Sinä päivänä on Herra suojaava Jerusalemin asukkaita; ja kompas-

                                                                                                                                 
le/pro-judaisteille kuten Kähköselle, eikä ole yllätys, kun tämä sivulla 192 toteaa, ettei 

usko juutalaiseen antikristukseen (sivulla 196 hän silti toteaa jakeitten 15-17 puhuvan An-

tikristuksesta; juutalainen vain ei sovi). Kähköselle tosin ei Hulluksi paimeneksi sovi edes 

epäuskoisten synagogarabbien joukon jatkumo, vaan hullut paimenet ovat hänen mieles-

tään maallisia kuninkaita, ja hullun paimenuuden ilmiasu tulee esiin juutalaisvainoissa 

esim. Neuvostoliitossa ja Saksassa. Noin täysin maalliseksi ”pa imen/paimennettava” -

suhteeksi Sakarjan kuvaamaa paimenuutta ei pidä viedä, sillä Pyhä Henki opettaa Sakarjal-

lakin varsinaisesti ikuisen kohtalon asioista, ei maallisista, joihin useinkin liittyy vainoa ja 

kärsimystä: ”Jos he ovat minua vainonneet, niin he vainoavat teitäkin” (mikä koskee ope-

tuslapsia). Mutta onhan se huonoa paimentamista jos mikä, jos Kristukseen ei anneta us-

koa, kuten synagoga tekee, tai jopa vielä pilkataan Häneen uskomisestaan. Antikristuksen 

käsite oli laaja jo Raamatussa: On monia antikristuksia, mutta samalla joku huomattavam-

pi: Jo 1600 -luvun luterilaisissa dogmatiikoissa (ainakin Quenstedtin ja myöhemmin Hol-

laziuksen) eriteltiin läntinen eli kirkon sisältä nouseva Antikristus, paavi, mutta oli myös 

itäinen Antikristus, joka yleisesti kai ymmärrettiin Islamiksi. Tähän antikristuksen idean tai 

hahmojen monikasvoisuuteen mahtuu mielestäni hyvin myös tuo sangen perinteinen - ei 

siis mikään suomentajan itse keksimä - ajatus juutalaisesta [valhe]Messiaasta, jota synago-

ga yhä odottaa, kun aito Messias ei kelvannut. Käsittääkseni Valhemessias sopii tähän 

Sakarjan lukuun ja Hulluun paimeneen erittäin hyvin. Kun Hullun paime-

nen/Valhemessiaan ajatukseen liittää vielä sen jo edellä todetun, että eefa-mitta, jonka 

sisällä kuljetettiin jumalaton juutalaisuus naisen hahmossa Sinearin maahan (5:11) eli mys-

tiseen Babyloniin, voi paikkaakin jo ajatella, missä tämä Antikristus ilmestyisi. Ks. alaviite 

64, toinen kappale. 
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tuvainen heidän seassansa on sinä päivänä oleva niinkuin Daavid, ja Daavidin 

suku on oleva niinkuin jumal´olento, niinkuin Herran enkeli heidän edessän-

sä. 9. Mutta sinä päivänä minä tahdon hävittää kaikki pakanakansat, jotka 

hyökkäävät Jerusalemia vastaan. 10. Ja minä vuodatan Daavidin suvun 

päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He 

katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat häntä, niin-

kuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, niinkuin mu-

rehditaan katkerasti esikoista. 11. Sinä päivänä pidetään Jerusalemissa suu-

ret valittajaiset, niinkuin olivat Hadadrimmonin valittajaiset Megiddon laak-

sossa. 12. Ja maa pitää valittajaisia, kukin sukukunta erikseen: Daavidin huo-

neen sukukunta erikseen ja heidän naisensa erikseen, Naatanin huoneen su-

kukunta erikseen ja heidän naisensa erikseen, 13. Leevin huoneen sukukunta 

erikseen ja heidän naisensa erikseen, siimeiläisten sukukunta erikseen ja hei-

dän naisensa erikseen. Kaikki muut sukukunnat, kukin sukukunta erikseen ja 

heidän naisensa erikseen. 
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Voisin helposti sanoa, että kahdennentoista luvun aihe ilmaistaan näin: 

Herran sanan taakka Israelin päällä. Jakakaamme siis luku tai opinkohta kris-

tittyjen ja Kristuksen rististä kappaleiksi ja selittäkäämme niitä kirjoituksilla. 

 ויסד שמים נטה יהוה נאם ישראל על יהוה דבר משא
בקרבו אדם רוח ויצר ארץ  

12:1 Ennustus, Herran sana Israelista. Näin sanoo Herra, joka on jännittänyt 

taivaan ja perustanut maan ja joka on luonut ihmisen hengen hänen 

sisimpäänsä 

Otsikko ei ainoastaan ennusta kristittyjen rististä, joita hän aiemmassa lu-

vussa kutsui lampaiksi, vaan hän myös lohduttaa Jumalan kaikkivaltiuden 

kuvauksella lammasparkoja. Ennustus on saarna vainosta. Israel ovat Kris-

tukseen uskovat, Gal.6: Jumalan Israel.
132

 Herran sana on Evankeliumi, jota 

1,Kor.1 on nimittänyt sanaksi rististä. Hän tahtoo ennustaa, että Apostolit ja 

oppilaat eli Kristuksen Kirkko on Evankeliumin tähden kantava ristiä. Vas-

taavasti hän lohduttaa Kirkkoa, joka makaa ristin alla, että Kaikkivaltias Ju-

mala, Kristuksessa kaiken luoja ja ohjaaja, ei pidä käsissään ainoastaan vai-

                                                           
132

 Israel on ”juutalais-kreikkalainen” eli kristillinen kirkko. Loppuluvuissa on tätä kansaa 

koskevaa lisäerittelyä: Erityiset pelastushistorian toimijat Juuda ja Jerusalem kuvaavat 

molemmat Jumalan uskovaa kansaa Uudessa liitossa, mutta hieman eri näkökulmista. Pyhä 

Henki epäilemättä haluaa ilmaista jotakin tiettyä asiaa näillä molemmilla. Jerusale-

min ”kategoria” edustaa erityisesti juutalaiskristillisyyttä, joka näkyi selvimpänä aivan 

alussa ja apostolisena aikana, Tästä tilanteesta johdettuna sana tässä saa erityissisältönsä. 

Jerusalemin juutalaiskategoriaa tukee edempänä jae 10, jossa puhutaan Jeesuksen ristin-

kuoleman ajan Jerusalemin uskovista, jolloin ”pakanakirkkoa” ei vielä ollut: Monet Jerusa-

lemin juutalaiset saivat Pyhässä Hengessä katsoa ristiinnaulittua samalla uskoen ja valitta-

en. Mutta uskon sana laajeni: Kirkko alkoi levitä Jerusalemista myös ympäristöön, Juudan 

maaseudulle. Juudan tehtävänä on seuraavissa luvuissa edustaa erityisesti tätä laajentunutta 

[pakana]kristillisyyttä. Näitä ei pidä yrittää asettaa vastakkain tai edes analysoida liikaa, 

koska kyseessä on distinktion profeetallinen havaitseminen. Siinä on Sakarjalla muistutus 

siitä, että juutalaisuudella on kirkon aikana oma lokeronsa, mistä jo on ollut puhetta (ks. 

Johdantoa kommentaariin ja suomentajan alkusana). Vaikka Kirkko on yksi kansa, Jumala 

muistaa järjestyksen pelastushistoriassa.  

Kähkösen kommentointi alkaa tästä eteenpäin etääntyä entisestään klassisesta luterilaises-

ta selityksestä. Kommentointi muuttuu poliittisemmaksi ja jopa haltioituneen tuntuiseksi 

Israel-hurmaksi. Jakeitten 1-9 hengellisen puheen Kähkönen siirtää maallista Israelia ja 

Jerusalemia koskevaksi menestyksekkääksi tulevaisuuden sotahistoriaksi. Hän näkee lu-

vussa myös Kristuksen toisen tulemuksen (s.196), vaikka kyseessä on messiaanisen ajan 

kuvaus Kristuksen ensimmäisen tulon kannalta. Israel (12:1) viittaa Kähkösen mukaan jo 

kauemmas kuin ”pieneen Israeliin”, joka nyt on. Yhteenotoissa pakanat ovat  ennen voitta-

neet, mutta ”nyt osat vaihtuvat” (s.200). Jakeet 1-9 ”kuvaavat juutalaisten yliluonnollista 

voittoa vihollisista” (s.205). Tätä poliittis-historiallis-kiliastisen toiveen täyttämää näkyä ei 

ole syytä seuraavissa jakeissa jokaisen väitteen kohdalla erikseen kommentoida. Perusase-

telma Kähkösellä pysyy samana: Israel/juutalaiset/Juuda/Jerusalem voittavat Jumalan avul-

la vihollisensa. 
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noajia, vaan myös vainottuja, niin että hurskaitten päistä ei karvakaan voi 

pudota ilman Jumalan tahtoa. Kaikki jumalattomien vaino myös on toimiva 

hurskaitten ikuiseksi hyväksi, kuten Paavali todistaa. 

סביב העמים לכל רעל סף ירושלם את שם אנכי הנה  
12:2 Katso, minä teen Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi kaikille kansoille 

yltympäri 

Hän ei ainoastaan tahdo uhata juutalaisia ja pakanakansoja, jotka vainoavat 

Evankeliumia, vaan myös ennustaa, että ne, jotka ovat juopuneet Apostolien 

ja kristittyjen vainoamisesta, tulevat kaatumaan niin varmasti, että jotkut 

kääntyneinä elävät ikuisesti, jotkut taas tuhoutuvat uppiniskaisuudessaan 

ikuisesti. Hän sanoo: Minä valmistan teille maljan. Jos te haluatte juoda sen, 

tulette juopumaan niin, että sekä kaadutte että joko käännytte uskon kautta 

ikuiseen elämään tai uppiniskaisina epäuskon kautta saatte ikuisen kirouksen. 

Jerusalemin merkitsee vaihtokäsitteenä juutalaisten uskovaa jäännöstä, ku-

ten Apostoleja ja opetuslapsia. Kaikille kansoille: Kaikki niin juutalaiset kuin 

pakanat, jotka vainoavat Evankeliumia, ja pyrkivät tyhjentämään kristillisyy-

den kuin maljan. Maljan: Apostolit ja oppilaat, jotka heitä vainoavat juutalai-

set ja pakanat arvioivat niin alhaisiksi ja halpa-arvoisiksi, että jumalattomat 

kuvittelevat kristittyjen juomisen olevan yhtä helppoa kuin maljan juominen. 

Juovuttavaksi: Hän kutsuu maljaa juovuttavaksi, koska vainoaminen tekee 

niin mielettömäksi ja kyvyttömäksi, että humalaisen tavoin he eivät tiedä, 

mitä tekevät eivätkä voi tehdä mitään, kuten maassa makaava teurastettu sika.  

ירושלם על במצור יהיה יהודה על וגם  
12:2 Ja myös Juudan kohdalle se on tuleva Jerusalemia piiritettäessä 

Hän tahtoo ennustaa, että sanan palvelijoita ja Kristuksen Kirkkoa on odot-

tava samat vaarat juutalaisten sekä Jumalaa vailla olevien pakanakansojen 

että Antikristusten toimesta. Ymmärrä Juudalla ja Jerusalemilla sanan palve-

lijoita ja Kirkkoa. Piirittäminen ymmärrä vainon kestämiseksi. 

 לכל ממעמסה אבן ירושלם את אשים ההוא ביום והיה
םהעמי  

12:3 Ja sinä päivänä minä teen Jerusalemin väkikiveksi kaikille kanoille 

Hän tahtoo ennustaa, että Evankeliumin opettajat tulevat olemaan maail-

malle niin epätoivottuja vieraita ja niin suureksi taakaksi, että he eivät kos-

kaan olisi tahtoneet heidän tulleen, ja aina ajattelevat, miten he voisivat va-

pautua Evankeliumista kuin raskaasta taakasta. Jerusalem: Jerusalemista lä-
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hetetyt sananpalvelijat maailmaan. Sinä päivänä: Uuden liiton aika.
133

 Väki-

kiveksi: Evankeliumia loukkauskivestä, Kristuksesta, sanotaan siksi väkiki-

veksi kaikille kansoille, että oppi rististä on hulluutta tuhoutuville pakanakan-

soille ja epäuskoisille juutalaisille pahennus, 1.Kor.1.
134

 

ישרטו שרוט עמסיה כל  
12:3 kaikki, jotka sitä nostavat, repivät pahoin itsensä 

Hän ei tahdo ennustaa mitään muuta kuin että kukaan jumalaton ei voi sie-

tää Evankeliumia, ja kaikki jumalattomat pyrkivät saamaan Kristuksen palve-

lijat karkotetuiksi, mutta he eivät samalla saa mitään muuta tulosta kuin hä-

peän ja ikuisen tuomion. Tämän todistaa myös Kristus Luuk.21: Kuka vain 

kaatuu tämän kiven päälle, ruhjoutuu, kenen päälle kivi putoaa, sen se murs-

kaa. Jotka sitä nostavat: Jotka vastustavat Evankeliumia, taakoittavat itsensä 

loukkauskivellä ja tekevät sanan palvelijoista, vieläpä itse Kristuksesta, josta 

palvelijat saarnaavat, itselleen vihollisia. Hän sanoo heidän taakoittavan itse-

ään siksi, että hän, joka koskee Evankeliumin palvelijoihin, koskee Kristuk-

sen silmän pupilliin, kuten Sakarja todistaa.
135

 Repivät pahoin itsensä: Edelli-

nen on kal-vartalossa, jälkimmäinen on nifal -vartalosta.
136

 Sanan palvelijat 

tuomitsevat heidät, ja Jumala tuomitsee kaikki, jotka vastustavat Kristuksen 

Evankeliumia. 

הארץ גויי כל עליה ונאספו  
12:3 ja kaikki maan kansakunnat kokoontuvat sitä vastaan. 

Selittäen sitä mitä on sanottu väkikivestä hän tahtoo opettaa, että sanojen 

on ymmärrettävä puhuvan maailmanlaajasta Evankeliumin vainoamisesta ja 

                                                           
133

 Kähkönen; ”...sinä päivänä eli suuren ahdistuksen lopussa ja messiaanisen ajan alus-

sa”. (s.204). Rakennelmansa sisäisesti ohjaamana kiliasmi liittää tämäntyyppiset ilmaisut 

kauemmas historiaan, jolloin vasta ”alkaa tapahtua” ja profetiat alkavat kunnolla ”voimas-

saan” toteutua. Koska pelkkä hengellinen täyttymys ennen uutta taivasta ja maata koetaan 

kiliasmissa epätäydellisenä Raamatun rehevän kuvauksen rinnalla, jokin osa kunnian histo-

riaa on oltava alistettu näkemiselle jo ajassa. Tavallinen profeetallinen aikamääräys (=se 

päivä tai viimeiset päivät) on kuitenkin yleinen ilmaisu Messiaan ajasta, joka alkoi kun 

Messias ensimmäisen kerran tuli ja loi valtakuntansa. Gerhard Quenstedtin mukaan tote-

aa:” Tunnettua on myös 1.Moos.49:1:n, Jes.2:2:n ja Miika 4:1:n pohjalta, että koko ajan-

jakso Messiaan ensimmäisen ja toisen tulemuksen välillä voidaan nimittää viimeisiksi 

päiviksi. Ne ymmärretään siis väärin jos tarkoitetaan vain lähimpiä aikoja ennen tuomio-

päivää.” 
134

 Väkikivellä tarkoitetaan raskasta kiveä. Glassius: Pakanakansat tahtovat mitellä voimi-

aan nostamalla Kirkon ja voittavan sen (kuten ennen miteltiin voimia kiviä nostamalla), 

mutta eivät jaksa, koska kivi on liian raskas. 
135

 Sak.2:8; ks. myös alaviite 34. 
136

 Ilmaisu on hepreassa koottu saman sanan kahdesta eri muodosta: ”repimällä tulee revi-

tyksi”.  
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vainoajien tuhosta. Tähän liittyy tuo Kristuksen lausuma Matt.5: Joudutte 

kaikkien ihmisten vihaamiksi minun nimeni tähden, mutta olette autuaat, sillä 

palkkanne on suuri taivaissa. 

בשגעון ורכבו בתמהון סוס כל אכה יהוה נאם ההוא ביום  
12:4 Sinä päivänä, sanoo Herra, minä lyön kaikki hevoset vauhkoudella ja 

niiden ratsastajat hulluudella 

Hän tahtoo uhata sokeudella ja faaraomaisella tuomiolla kaikkea maailman 

valtaa, joka vainoaa Jumalan sanaa. Hevoset ja ratsastajat ovat kaikki maa-

ilman mahtavat johtajat, jotka luottavat hevosiin ja ratsastajiin.  Lyön vauh-

koudella ja hulluudella: Sallin Saatanan sokaista epäuskon tähden niin, että 

he eivät voi uskoa Evankeliumiin ikuiseksi pelastukseksi, eivätkä Evanke-

liumin vainoajat voi saada mitään voittoa paitsi ikuisen kirouksen. Näin myös 

Paavali kirjoittaa epäuskoisten sokaistumisesta tämän maailman Jumalan 

kautta. 

 אכה העמים סוס וכל עיני את אפקח יהודה בית ועל
 בעורון

12:4 Mutta Juudan heimoa kohti minä avaan silmäni, ja kaikki kansojen 

hevoset minä lyön sokeudella 

Vastaavasti hän lupaa Kirkolle pelastuksen, ja uhkaa sen vainoajille häpe-

ällisen tuhon. Kun vainoajat syytellessään Evankeliumin tunnustajia paljon ja 

turhaan, kristittyjen on tapana nauraa heille samalla lailla kuin lapset nauravat 

niitä, jotka kepillä yrittävät turhaan silmät kiinni tavoitella keskelle asetettua 

kattilaa. Juudan heimo on Kristuksen kirkko. Minä avaan silmäni: Olen läsnä 

kaikissa vaaroissa. Hevoset ovat tyranneja, jotka vainoavat Evankeliumia. 

Minä lyön sokeudella: Sallin heidän tulla niin hulluiksi ja onnettomiksi, että 

kaikki kiroavat heitä ja kirouksessa tuhoutuvat. 

 ביהוה ירושלם ישבי לי אמצה בלבם יהודה אלפי ואמרו
אלהיהם צבאות  

12:5 Silloin Juudan sukuruhtinaat sanovat sydämessään: ”Minun väkevyyteni 

ovat Jerusalemin asukkaat Herrassa Sebaotissa, heidän Jumalassansa” 

Hän ennustaa, että Apostolit ja sanan palvelijat tulevat Pyhän hengen kaut-

ta olemaan vainoissa niin rohkeita, että he eivät ainoastaan kerskaa ahdistuk-

sesta, tyytyen sanaan ja Jumalan henkeen, kuten Paavali Room.5, vaan he 

myös lohduttavat omia ristinalaisia oppilaitaan jumalallisilla lupauksilla, ku-

ten Profeetta Malakia 3. Sukuruhtinaat ovat Apostolit ja Evankeliumin opet-
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tajat. Jerusalem ovat Evankeliumiin uskovat.
137

 Herrassa Sebaotissa, heidän 

Jumalassansa: Kristus Jumalan oikealla puolella istuen. Minun väkevyyteni: 

He lohduttavat itseään ja muita ahdistuksessa Jumalan ja Kristuksen lupauk-

sella siten, että niin opettajat kuin oppilaat sanovat: Jos Jumala on puolel-

lamme, kuka on meitä vastaan? 

 בעצים אש ככיור יהודה אלפי את אשים ההוא ביום
 לכ את שמאול ועל ימינו על ואכלו בעמיד אש וכלפיד

סביבו העמים  
12:6 Sinä päivänä minä teen Juudan sukuruhtinaat ikäänkuin tulipannuksi 

puitten sekaan ja ikäänkuin tulisoihduksi lyhteitten sekaan, ja he kuluttavat 

oikealta ja vasemmalta, kuluttavat kaikki kansat yltympäri 

Hän kuvaa apostolisen viran voimaa ja ennustaa, että Evankeliumia tullaan 

suurella menestyksellä julistamaan koko maailmassa, ja se kuluttaa kaiken 

hengen kautta, joka syyttää maailmaa, ja käännyttää monet kaikissa kansoissa 

Kristuksen puoleen.
138

 Niin myös Paavali Kol.1 kerskaa, että Evankeliumi 

tuottaa hedelmää koko maailmassa. Tulipannuksi ja tulisoihduksi: Hän vertaa 

heitä tulipannuun ja tulisoihtuun siksi, että he Pyhästä hengestä ja Jumalan 

sanasta eivät vähempää ole sisäisesti ja puheeltaan tulisia ja tehokkaita polt-

tamaan ja käännyttämään kuin miten tulisija palaa ja soihtu polttaa puut. Näin 

myös Hepr.4 puhuu sanan voimasta. Puitten sekaan ja lyhteitten sekaan: Hän 

kutsuu lihallisia kansoja puiksi ja lyhteiksi siksi, että ne eivät eri lailla ole 

sopivia uskon kautta syttymään hengen tulesta, joka kuluttaa lihan affektit 

ikuiseksi elämäksi, tai epäuskon kautta ikuiseksi tuleksi helvetissä, kuin mi-

ten puut ja oljet luonnostaan ovat syttyviä, ja tulen ravintona ne kuluvat lop-

puun. Kuluttavat: Kuluttaminen oikealta ja vasemmalta merkitsee, että Evan-

keliumi tuottaa hedelmää kaikkialla, kuten Paavali sanoo täyttäneensä Jerusa-

lemista alkaen Illyriaan saakka kaiken Evankeliumin hyväksi. 

                                                           
137

 Edellä esittämäni distinktion pohjalta Juuda eli laajeneva kirkko tajuaa, että heidän 

pelastuksensa alkusyy on Jerusalemissa, juutalaisuudessa ja juutalaisten Jumalassa. Vaikka 

Draconiteelta ei samalla lailla ole esitettynä tätä erottelua, asia on hyvin sama, koska on 

koko ajan puhe kristillisestä kirkosta. Mielestäni erottelu tuo lisäselvyyttä Sakarjan esityk-

seen. 
138

 Juuda saavuttaa kaikki kansat olennaisesti ei-juutalaisena kirkkona pakanoiden suuren 

luvun takia. 
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בירושלם תחתיה עוד ירושלם וישבת  
12:6 Ja Jerusalem saa yhäti asua paikoillansa – Jerusalemissa 

Hän opettaa, että taivaallinen Jerusalem on oleva siellä koko maailmassa, 

missä Evankeliumin ääni kaikuu.
139

 Paikoillansa: Siellä, missä opetetaan Ju-

malan sanaa. 

 תגדל לא למען בראשנה יהודה אהלי את יהוה והושיע
יהודה על ירושלם ישב ותפארת דויד בית תפארת  

12:7 Ja Herra on ensiksi vapauttava Juudan majat, ettei Daavidin suvun 

kunnia ja Jerusalemin asukasten kunnia ylvästelisi Juudaa vastaan 

Hän tahtoo opettaa, että aiemmin erimieliset ovat Kristuksessa tuleva yh-

teen uskossa Evankeliumiin ja rakkaudessa niin, että Juudan heimo ei enää 

kuvittele olevansa muiden edellä kuin kuninkaallinen runko, eivätkä jerusa-

lemilaiset pidä itseään parempina kuin muut juutalaiset, jotka maassa elävät, 

ja etteivät juutalaiset ajattele olevansa parempia kuin pakanat, vaan että kaik-

ki tulevat olemaan kristillisessä uskossa yksimieliset, kuten vakuuttaa Paava-

li: Kristuksessa ei auta ympärileikkaus tai ympärileikkaamattomuus, vaan 

rakkauden kautta vaikuttava usko.
140

 Ensiksi (ks. alaviite edellä): Kristus ei 

pidä vähemmän vanhurskaina tai vähemmän pelasta uskovia juutalaisia ja 

pakanoita yksin uskosta lupaukseen Kristuksesta kuin miten hän ennen piti 

huolta Jaakobista ja uskovista isistä. Ettei kunnia ylvästelisi: Uudessa liitossa 

ei ole mitään henkilöön katsomista, vaan kaikki kristityt ovat Jumalan edessä 

samanarvoisia uskon kautta, olivat he sitten juutalaisia tai pakanoita, kuten 

todistaa Paavali Gal.3: Kaikki te, jotka olette kastetut, olette pukeneet pääl-

lenne Kristuksen: Ei ole mitään eroa miehen, naisen, orjan, vapaan, juutalai-

sen tai kreikkalaisen välillä. Herra יהוה (Jahve) on Kristus. 

                                                           
139

 Uskovat juutalaiset, jotka jo sinänsä ovat Jerusalem, saavat olla myös siinä Jerusalemis-

sa, jota voidaan nimittää taivaalliseksi uskovien äidiksi, joka on ylhäällä (Gal.4:26). 
140

 Draconites käsittää sanan בראשנה eli ensiksi ajatukseksi niin kuin ennen. Suomen-

nosten ensiksi on todennäköisesti oikein, ja se voi viitata siihen, miten pakanoiden aikana 

uskovaa ”juutalaiskirkkoa” (Jerusalem) estetään ylvästelemästä uskovaa ”pakanakirkkoa” 

(Juuda) vastaan, vaikka alku on ollut juutalaisuudessa, ja pakanakirkko ymmärtää järjes-

tyksen ”juutalaiselle ensin”. Uuden liiton aikana pelastushistoriallinen painopiste vaikuttaa 

vahvasti olevan pakanoiden kokoamisessa kansaksi (vaikka samalla pienen juutalaisjään-

nöksen luku myös karttuu täyteen). Juutalaisen Jerusalemin kunnian hetki on lopussa, kun 

koko juutalainen Israel eskatologisesti pelastuu, vaikka on eletty pakanoiden aikaa. 

(Room.11:26). Tämä juutalaisen Israelin karttuminen, säilyminen ja kantaisien kanssa 

samana kansana pelastuminen on pakanoiden aikana salaisuus (Room.11:25). Ks. alavii t-

teet 5 ja 124. 



161 

 

 הנכשל והיה ירושלם יושב בעד יהוה יגן ההוא ביום
 יהוה כמלאך כאלהים דויד ובית כדויד ההוא ביום בהם

 לפניהם
12:8 Sinä päivänä on Herra suojaava Jerusalemin asukkaita; ja 

kompastuvainen heidän seassansa on sinä päivänä oleva niinkuin Daavid, ja 

Daavidin suku on oleva niinkuin jumal' olento, niinkuin Herran enkeli heidän 

edessänsä 

Hän ei tahdo ainoastaan ennustaa, että kristitty Uudessa liitossa on sanan ja 

Kristuksen hengen kautta oleva niin voimakas uskossa kaatamaan Paholaisen, 

joka on tämän maailman Jumala (Ef.6. Ja 1.Piet.5), kuin oli Daavid Vanhassa 

liitossa: vaikka tämä oli pieni veljiensä rinnalla, hän linkokivellä kaatoi val-

tavan Goljatin. Hän myös tahtoo kuvata kristillisen urhoollisuuden kaikkea 

muuta kuin tavalliseksi, siinä kun hän opettaa, että voimakkaat kristityt, jotka 

ovat samanlaisia kuin Daavid ja Paavali, jotka voittivat Ahdinkonsa uskossa 

Jumalan Kirkossa, tulevat olemaan esimerkkejä pysyvästä uskosta ja enkeli-

mäisestä ja jumalallisesta voimasta, ja heitä kaikki kuulkoot ja jäljitelkööt 

kuin Apostoleja ja marttyyrejä opettaen ja toimien. 

Sinä päivänä on uusi liitto. On suojaava: Kristus rohkaisee sanalla ja hen-

gellään uskovia ja on läsnä, niin että vaikka he näyttävät olevan aivan haurai-

ta ja kaatumaisillaan maailman edessä, he kuitenkin ovat Kristuksessa kaik-

kivaltiaita ja voittamattomia helvetin portteja vastaan. Kompastuvainen: Vai-

noa tai ahdistusta kärsivä, kuten 2.Kor.12 Paavali sanoi, että voima tulee täy-

delliseksi heikkoudessa. Daavidin suku: Voimakkaat kristityt ja ne, jotka sa-

nalla ja Jumalan hengellä ovat voimallisia voittamaan Paholaisen ja helvetin 

portit. Niinkuin jumal'olento, niinkuin Herran enkeli: Voimakkaat kristityt ja 

Daavidin kaltaiset ovat Kirkossa ensimmäisiä, kuten Jumalan enkeleitä, joi-

den pitää opettaa muita ja joita muut jäljitelkööt, kuten Paavali kerskuu gala-

talaisille, että he ottivat hänet vastaan kuin Jumalan enkelin. 

 על הבאים הגוים כל את להשמיד אבקש ההוא ביום והיה
 ירושלם

12:9 Mutta sinä päivänä minä tahdon hävittää kaikki pakanakansat, jotka 

hyökkäävät Jerusalemia vastaan 

Hän uhkaa tuhoa kansoille, joilla ei ole Jumalaa. Pakanakansat ovat Evan-

keliumin vainoajia. Jerusalem on Kirkko. Tahdon hävittää: Olen hävittävä 

pakanakansojen valtakunnat hitaanlaisesti, en äkkiä, jotta jäisi tilaa katumuk-

selle ja mahdollisuus havahtumaan uskolle. 

PYHÄSTÄ HENGESTÄ. 
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ותחנונים חן רוח ירושלם יושב ועל דויד בית על ושפכתי  
12:10 Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten 

päälle armon ja rukouksen hengen 

Hän lupaa Pyhän hengen juutalaiselle jäännökselle kuten Apostoleille ja 

juutalaisille opetuslapsille.
141

 Hän ei ainoastaan opeta ajattelemaan, puhu-

maan ja tekemään kaikkea, mitä Jumala ihmiseltä vaatii. Hän saa meidät us-

kossa lupauksiin varmoiksi Jumalan armosta ja siitä, että olemme Jumalan 

lapsia, niin usein kuin omaatuntoa kiusaa lain viha, kuten Paavali todistaa, 

että henkemme todistaa meidän olevan Jumalan lapsia. Hän myös opettaa, 

että ahdistuksessa emme saa kostaa vainoajille asein, vaan meidän pitää voit-

taa rukouksessa, kärsivällisyydessä ja toivossa Paholainen ja vastustajat. Hän 

vieläpä saa meidät kerskumaan ahdistuksista, kuten sanoo Paavali Room.6 ja 

8. Hän kuvaa piirroksellisesti Hengen tehtävän siten, että vakuuttaa vain ni i-

den olevan Jumalan lapsia, joita Jumalan henki kuljettaa. Ne taas, joita Kris-

tuksen henki ei kuljeta, eivät kuulu Kristukselle. Armon ja rukouksen: Ne, 

jotka uskovat lupaukseen Jumalan armosta, hän tekee varmoiksi syntien an-

teeksiantamisesta ja ikuisesta elämästä. Rukouksen hän mainitsee, koska hän 

rukoilee meidän puolestamme ahdistuksissa sanomattomin huokauksin, kun 

emme tiedä, mitä pitäisi rukoilla. Vuodatan eli lähetän taivaasta Pyhän hen-

gen kaikelle lihalle, kuten tapahtui Apt.t.2 Jooelin Profetian mukaisesti. Seu-

raavaksi: 

KRISTUKSEN KÄRSIMYKSESTÄ. 

Ristillä kylki lävistetään keihäällä. Tällä kärsimyksellä hän ansaitsi armon 

ja rukousten hengen vuodatettavaksi kaiken lihan päälle. Hän ennustaa, että 

Kristuksen Kirkko tulee kärsimään mukana, ja että se sitäkin enemmän tulee 

saarnaamaan Kristuksen kärsimyksestä siihen saakka kunnes hän tulee. 

דקרו אשר את אלי והביטו  
12:10 He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet 

Hän ei ainoastaan ennusta Kristuksen rististä, mitä tapahtui Joh.19, kun sa-

notaan: Nähdessään Jeesuksen kuolleena ristillä sotilaat eivät murtaneet luita, 

vaan yksi avasi keihäällä hänen kylkensä ja heti siitä tuli ulos verta ja vettä. 

Tämä tapahtui, jotta täyttyisi kirjoitus: Hänen luitaan älköön rikottako. Sekä: 

He katsovat häneen jonka ovat lävistäneet. Hän myös opettaa, että missä vain 

maailmassa saarnataan ristin Evankeliumia, monet tulevat uskomaan Kristuk-

                                                           
141

 Vielä tässä vaiheessa Kristuksen Kirkko on siis ”juutalaiskirkko” eli Jerusalem, kuten 

edellä jo on mainittu, ja jota Sakarja käyttää Juudan rinnalla omana rinnakkaisena kirkko-

käsitteenään. Kähkönen otaksuu Hengen vuodatuksen olevan ”keskeytyksissä” (s.208). 

Hengen vuodatus -teologia Kähkösellä ei täysin auennut. Sivulla 205 hän kysyy: ”Miksi 

Chapman ja monet hänen kanssaan toivovat, että tämäkin profeetallinen lupaus Hengen 

vuodatuksesta Israelin ylle olisi toteutunut jo Jeesuksen ensimmäisen tulemuksen yhteydes-

sä?” Minun tekisi mieli kysyä, miksi jotkut toivovat toisin? 
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seen, joka heidän syntiensä takia on ristiinnaulittu, ja ansaitsi ristillään usko-

ville ikuisen elämän. He myös tulevat saamaan uskon kautta Pyhän hengen, 

joka tekee heidät pyhiksi ja kuolemattomiksi Jumalan lapsiksi ja perillisiksi, 

kuten todistaa Paavali. 

He katsovat: Ristiinnaulitun katsominen ei ole ainoastaan sitä, kun ristiin-

naulitsijat silmillään häntä katsoivat, ja kuten ohikulkijat Jerusalemissa kat-

soivat Kristusta ristillä riippuvana.
142

 Se on myös sitä, kun sielut ottavat us-

                                                           
142

 Henricus Güntherus (luterilainen) kirjoitti v. 1618 väitöskirjan jakeesta Sak.12:10. 

Loppusanoina kirjaansa hän kirjoittaa: ”Koska meidän teologiamme on enemmän käytän-

nöllistä kuin teoreettista, eli se on enemmän tunteen kuin tiedon asia, on meidän tehtä-

vämme myös lyhyesti osoittaa kuulijoille tämän ennustuksen oikea soveltaminen. Tohtori 

Staupitz, Saksin vaaliruhtinaan kansleri, puhutteli Lutheria, kun tätä kovasti vaivasivat 

kysymykset ennaltamääräämisestä: ´Katso (siis tosi uskossa) Kristuksen haavoja, niin 

niistä loistaa ennaltamäärääminen´. Katsokaamme myös me Kristuksen haavoja, niin mei-

dän haavoillemme on valmistettuna lääke. Sanokaamme Pyhän Augustinuksen kanssa: 

´Joudun hämmentymään, mutta en hämmenny täysin, koska muistelen Kristuksen haavoja´. 

Ja taas: ´Haluan elää ja kuolla Pelastajani käsivarsien välissä´. Kuka tahansa oletkaan, 

kristitty, Bonaventuran kehotuksen mukaan ´etsi ristiä, kanna ristiä, katso Kristuksen ris-

tiä, niin että hellyt rakkaudesta´. Älä ajattele muulla tavoin kuin että ristiinnaulittu Kristus 

seisoo edessäsi, ja huutaa sinulle Bernharduksen sanoin: ´Oi ihminen, katso, kuinka paljon 

puolestasi kärsin. Ei ole sen kaltaista tuskaa, jota nyt kärsin, huudan sinulle, minä, joka 

puolestasi kuolen. Katso rangaistuksia, jotka minua kohtaavat; katso nauloja, joilla minut 

lävistetään. Vaikka on vain ulkoinen tuska, on sisäinen valitus raskaampi, kun se havaitsee 

sinut kiittämättömäksi. Katsokaamme siis Kristusta kuin VALOA, jotta tuntisimme hänet, 

joka on taivaallinen totuus, Joh.14:6. Katsokaamme siis Kristusta kuin JOHTAJAA , jotta 

hänen kauttaan pääsisimme hänen luokseen, joka on taivaallinen elämä, Joh.14:6. Lopuksi 

katsokaamme häntä kuten KUNINGASTA ja PELASTAJAA , jotta hänen valossaan nähden 

valon hänen johdollaan pelastuksen tietä kulkien saapuisimme ikuiseen ja autuaaseen 

valtakuntaan, missä on korkein ja varma rauha, rauhallinen varmuus, rauhaisa suloisuus, 

suloinen onnellisuus, onnellinen ikuisuus, ikuinen autuus, autuas Kolminaisuus, Kolminai-

suuden yksesys, ykseyden jumaluus ja Jumalan autuaallinen näkeminen´, kuten Augustinus 

kauniisti puhuu, c.1. Soliloqui. Tällä kolmiyhteiselle Jumalalle olkoon ylistys, kunnia ja 

kirkkaus ikuisesti”. Luther muistuttaa, miten jokainen on osaltaan syyllinen Kristuksen 

kärsimyksiin: ”Juutalaisten kädet, jotka lävistivät Kristuksen, ovat kaikkien jumalattomien 

kädet”. Lutherin mukaan tämän kohdan katsomisessa ei varsinaisesti ole kyse viimeisen 

päivän tapahtumasta, jolloin kaikki näkevät Hänet, joka on ristiinnaulittu, vaan kyse on 

uskonelämässä tapahtuvasta katsomisesta, jossa nähdään myös oma synti ja sen vaikuttama 

syyllisyys Kristuksen uhriin: ”Kristuksen tähden valittaminen on Kristuksen ristiinnaulit-

semisen, kuoleman ja hautaamisen imitointia, jotta meidän lihamme ja lihan himo kuolet-

tuisi joko itsemme kautta tai muiden, kun nimittäin Saatana, maailma ja viholliset ahdista-

vat”. 

Kähköselle Sakarjan ennustamaa ristiinnaulitun katsomista ei vielä ole tapahtunut. Mie-

lenkiintoisella filologisella eksegeesillä hän toteaa sivulla 211: ”Tämän lävistämisen Jo-

hannes vähän myöhemmin selittää silloin täyttyneeksi profetiaksi, mutta he katsovat on 

futuuri, joten Johanneskin jää odottamaan sen täyttymistä .” Tällainen selitys hämmentää 

vähäksi aikaa sanattomaksi. Aivan tosissaanko Kähkönen ajattelee, ettei ristillä vielä ta-

pahtunut mitään lävistettyyn katsomista Sakarjan ennustamalla tavalla? Kun UT viittaa 
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vanhoihin profetioihin, jotka esitetään siteeraamisen hetkellä täyttyneiksi, otetaan lainaus 

usein siinä muodossa kuin alkuperäinen, myös jos menneisyydestä on katsottu tulevaisuu-

teen ja siksi käytetty futuuria. Täyttymys ei muuta sisältöä ”toisen kertaluokan futuuriksi” 

ja taas eteenpäin – ei ainakaan tässä. Vastaavia kohtia löytää helposti: Kun Herodes kysyi 

ylipapeilta Jeesuksen syntymäpaikkaa, Matteus lainasi kohtaa Miika 5:1, jossa todetaan 

Betlehemistä, että ”sinusta on lähtevä (futuuri) hallitsija, joka kaitsee minun kansaani 

Israelia”. Jokainen tajuaa, että futuuri on ollut suhteessa Miikan aikaan, mutta Jeesuksen 

syntymässä oli tapahtunut jo se, mikä Miikan kannalta oli tulevaisuutta. Selvää asiaa ei 

viitsi enempää puolustaa esimerkein, joita löytyisi. Luonnollisesti lävistämisellä ja katso-

misella on myös keskenään se suhde, että ennen kuin lävistettyä voidaan katsoa, on lävis-

tämisen oltava tapahtunut. Siinä on aiempi ja myöhäisempi. Tämä ei vaadi kuitenkaan 

mitään yli 2000 vuoden aikajaksoa lävistämisen ja katsomisen välillä, vaan suhde on vain 

looginen ennen-jälkeen -suhde. Kähkönen olisi voinut ajatella, että se, mikä alkoi ja toteu-

tui jo Golgatalla (=lävistettyyn katsominen), jatkuu edelleen, ja profetian toteutuminen on 

laaja-alainen eikä vain yksi punktuaalinen tapahtuma myöhäisessä historiassa. Kiliasmin 

korttitalo kai vaatii pystyssä pysyäkseen tällaista eksegeesiä, jossa jo täyttynyt asia siirre-

tään tulevaisuuteen etniselle juutalaisuudelle, ja silloin vasta alkaa rytistä kun profetiat 

täyttyvät. Kähkönen ryhtyy sivulta 200 eteenpäin voimakkaasti kumoamaan Colin Chap-

mania, joka ilmeisesti on oikein selittänyt kirjassaan sitä, miten jae 10 Hengen vuodattami-

sesta ja lävistetyn katsomisesta on jo toteutunut (tai alkanut toteutua; En ole tutustunut 

Chapmanin väitteisiin sen enempää kuin miten Kähkönen tekee lainauksia). 

Edellä lainaamani Güntherus osoittaa, miten he katsovat sisältää useita eri ihmisryhmiä ja 

aikoja. Hän kirjoittaa: ” HE KATSOVAT: Tämä sana pitää sisällään kolme näkökulmaa: 1. 

Subjektin eli ne, jotka tulevat katsomaan. 2. Ajan, eli milloin he tulevat katsomaan, sekä 3. 

Tavan eli millä lailla he tulevat katsomaan. 1. Subjekti eli ihmiset, jotka tulevat katsomaan 

ristiinnaulittua Messiasta, eivät ole vain jotkut, vaan kaikki: Koska tässä elämässä hurs-

kaat ja jumalattomat tulevat omalla tavallaan hänet näkemään, vaikkakaan eivät samanai-

kaisesti, vaan peräkkäin, tämän elämän jälkeen viimeisellä tuomiolla kaikki ihmiset ketään 

poissulkematta tulevat näkemään hänet samalla ja sen yhden kerran, kuten kertoo Johan-

nes Ilmestyskirjassa 1:7. Kaikki silmät tulevat näkemään hänet jne. 2. Mukaan kuuluva 

hetki, jolloin ihmiset tulevat katsomaan ristiinnaulittua, on mennyt, nykyinen ja tuleva: 

Jotkut näkivät Kristuksen riippuvan ristillä. Jotkut näkevät ristiinnaulitun puhuvan sanas-

sa. Lopuksi jotkut tulevat näkemään hänet taivaan pilvissä viimeisellä tuomiolla tulemassa 

Majesteetissaan ja kunniassaan. 3. Tapa, jolla ristiinnaulittua Messiasta on katsottava, on 

ihmisten eroavaisuuksista riippuen erilainen. Häntä katsovat hurskaat, ja häntä tulevat 

katsomaan myös jumalattomat, mutta ero on suuri: Hurskaat tulevat katsomaan häntä 

kolme kertaa ja kolmella tapaa: Ruumiillisilla ja hengellisillä silmillä, joka on ollut sääl i-

vä ja luottavan uskon katse. Niin Kristuksen kaikkein rakastettavin äiti ja evankelista Jo-

hannes ristin juurella seisten kuin kaksi kerubia katse poispäin katsoivat ristillä riippuvaa 

Kristusta kuin armoistuinta, ja pakenivat tosi uskossa Jumalan puoleen. Myös muut hurs-

kaat tunnustaessaan uskossa hänet Jumalan Pojaksi, jonka jumalattomat juutalaiset kui-

tenkin olivat ristiinnaulinneet - muiden muassa luemme Kenturion purkautuneen sanoihin: 

Totisesti tämä oli Jumalan Poika. Hengellisillä silmillä eli uskon silmin hänet näkevät 

kaikki hurskaat, ja tätä katsomista voidaan nimittää katumuksen tai kääntymyksen katseek-

si. Tällä lailla helluntaipäivänä hurskaat näkivät hänet, kun he Pietarin puheen kuultuaan 

saivat piston sydämeensä, eli katuen Kristusta kohtaan tehtyä rikosta, ristiinnaulitsemista, 

pakenivat hänen luokseen ja heidät otettiin kasteen kautta Jumalan kansaan. Näin nyt 

kaikki hurskaat näkevät hänet sanassa, koska Kristus on Raamatun ainoa pääkohta. 4. 
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kossa vastaan Evankeliumin saarnan Kristuksen kärsimyksestä, ja katsovat 

Kristuksen kärsimyksen ansioita, ja tunnustavat ristiinnaulittua Kristusta i t-

sensä hyväksi Paavalin lailla, joka Gal.3 sanoo: Kristus vapautti meidät lain 

kirouksesta, ja tehtiin meidän puolestamme kiroukseksi. Katsominen ei itse 

asiassa ole muuta kuin ristiinnaulittuun Kristukseen uskomista, siten kuin 

Joh.3 sanoo: Kuten Mooses korotti käärmeen erämaassa, samoin pitää ihmi-

sen poika kohottaa, jotta kukaan, joka häneen uskoo, ei hukkuisi, vaan saisi 

ikuisen elämän. Lävistäneet: He ristiinnaulitsivat hänet ja puhkaisivat kyljen 

keihäällä, kuten on tehty Joh.19. 

הבכו על כהמר עליו והמר היחיד על כמספד עליו וספדו  
12:10 Ja he valittavat häntä, niinkuin valitetaan esikoista 

Hän ei ainoastaan ennusta ja kuvaa ristin Evankeliumin ja parannuksen 

opin tulevan vakavasti saarnatuksi, vaan myös, että ristin Evankeliumiin us-

kovat tuleva kestämään ja tekemään mielellään kaiken Kristuksen tähden. He 

tekevät sen niin sydämestään kuin äiti suree ainokaista tai menetettyä esikois-

ta. 

Niin kuin valitetaan: Valittaminen niin kuin ainokaisen tai esikoisen valit-

taminen merkitsee Kristuksen kärsimyksen syynä olleiden syntien murskaa-

van ja vaikuttavan vakavasti, ja että on saarnattava ristiinnaulittua Kristusta, 

että kuulijat myös ristiinnaulitsisivat himonsa ja huutaisivat avuksi Jumalan 

lupaamaa laupeutta Kristuksessa. Yhtä vakavasti äiti suree menetettyä esi-

koista tai ainoaa poikaa. Valittaminen ei ole ainoastaan ruumiillista itkua, 

jollaista oppilaat tunsivat nähdessään Kristuksen ristillä keihään lävistämänä. 

Se on myös ristiinnaulitun Kristuksen julistamista yhtä suurella kärsivällisyy-

                                                                                                                                 
Ruumiillisin kirkastetuin silmin häntä katsovat ne, joiden katselemista sanotaan kirkaste-

tuksi katsomiseksi. Niin kaikki valitut tulevat näkemään ristiinnaulitun Kristuksen istuvan 

Majesteetin istuimella valmiina tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. He näkevät hänet ilolla 

ja juhlien. Samalla lailla jumalattomat ja kirotut tulevat näkemään hänet kolmella tavalla. 

Ensimmäinen katsominen on iljetyksen katse, jolla lailla jumalattomat sotilaat ja ylipapit 

muun joukon kanssa katsoivat häntä ristin juurella seisten. Toinen katsominen on sydämen 

piston katse. Tällä tavalla jumalattomat Kristuksen taivaaseen astumisen jälkeen yhä vielä 

näkevät julkisessa sanankuulossa hänet, kun ristiinnaulittua Kristusta saarnataan, joka on 

heille hullutus, 1.Kor.1:18. Pyhä Henki myös syyttää maailmaa epäuskosta vakuuttaen 

heidän sydämensä, että ristiinnaulitulle Kristukselle tapahtui suuri vääryys, ja että hän oli 

elävän Jumalan Poika. Tätä tosin he eivät usein julkisesti ja avoimesti tunnusta (kuten 

muinoin Julianus Luopio Theodoretuksen mukaan teki), mutta kuitenkin salaa ja hiljaa 

omassatunnossaan he pakosta ovat vakuuttuneet ja joutuvat katsomaan, kenet he ovat 

ristiinnaulinneet. Lopuksi kolmas jumalattomien katsomistapa on hämmennyksen. Tällä 

katsannolla he tulevat näkemään ristiinnaulitun Kristuksen tulevat pilvissä tuomiolla sa-

laman ja tuhon tulen kera kaikkia niitä vastaan, jotka hänet nähden eivät tahtoneet häntä 

nähdä. He tulevat näkemään niin sanoakseni ei rakkauden silmin kuten hurskaat, vaan 

tuskan ja surun silmin. He joutuvat suremaan ikuisesti, että olivat niin suuresti olleet syn-

tiensä sokaisemia ja täysin haudattuja”. 
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dellä ja uskolla kuin miten Paavali tunnusti, ettei hän tunne mitään muuta 

kuin ristiinnaulitun, mikä näkyy siinä, kun Kristuksen Evankeliumiin uskovat 

kärsivät mukana, nimittäin itkiessään omaa itseään, sitä, että heidän syntinsä 

olivat Kristuksen ristin syy, minkä todistaa Jes.53. Tämän vuoksi heidän pitää 

ajatella, että he kerran Kristuksen tähden tekevät, sanovat ja tahtovat kärsiä 

kaiken Paavalin lailla, joka sanoo: Maailma on minulle ristiinnaulittu ja minä 

maailmalle. 

 הדדרמון דכמשפ בירשלם המספד יגדל ההוא ביום
מגדון בבקעת  

12:11 Sinä päivänä pidetään Jerusalemissa suuret valittajaiset, niinkuin olivat 

Hadadrimmonin valittajaiset Megiddon laaksossa 

Hän vertaa Kristuksen kärsimyksen surua Jerusalemissa ja kristittyjen 

kanssakärsimyksiä suruun Hadadrimmonin kaupungissa lähellä Megiddon 

tasankoa, jossa tapettiin hurskas kuningas Joosia, jota valitettiin Israelin 

maassa 2.Aik.36, opettaakseen Kirkossa, että niin kuin Kristuksen kärsimys 

ei ollut kuviteltu tai itse valittu, samalla lailla kristillinen kärsimys on yhtä 

totta ja vakavaa kuin miten Paavali kantoi Kristuksen stigmoja ruumiissaan.  

 דויד בית משפחת לבד משפחות משפחות הארץ וספדה
 לבד ונשיהם לבד נתן בית משפחת לבד ונשיהם לבד

 לבד השמעי משפחת לבד ונשיהם לבד לוי בית משפחת
 לבד משפחת הנשארות המשפחות כל לבד ונשיהם

לבד ונשיהמ  
12:12 Ja maa pitää valittajaisia, kukin sukukunta erikseen: Daavidin huoneen 

sukukunta erikseen ja heidän naisensa erikseen, Naatanin huoneen sukukunta 

erikseen ja heidän naisensa erikseen, 12:13 Leevin huoneen sukukunta 

erikseen ja heidän naisensa erikseen, siimeiläisten sukukunta erikseen ja 

heidän naisensa erikseen. Kaikki muut sukukunnat erikseen ja heidän 

naisensa erikseen 

Ottaen huomioon kahdentoista heimon jaottelun ja juutalaisten tavan, jon-

ka mukaan naiset seisovat temppelissä erikseen, hän ennustaa, että kun Kris-

tus on kärsinyt lupausten mukaan, kaikki uskovat tulevat julistamaan Kristuk-

sen kärsimystä, ja kaikki tulevat erikseen kärsimään mukana. Maa viittaa 

maailmanlaajaan valitukseen, mistä edellä, ja se merkitsee luomakunnan kär-

sivän Kristuksen mukana ja varsinkin hurskaitten, kuten Evankelistoilla lu-

kee. Sukukunnat erikseen: Jokainen sukukunta valittaa erikseen. Miksi? Kos-

ka Kristuksen kärsimystä tullaan julistamaan voimakkaasti kaikkialla, ja 

kaikki uskovat erikseen tulevat kärsimään Kristuksen Evankeliumin mukana, 

ja kukin kristitty tulee kantamaan ristinsä kärsivällisesti. Erikseen: Tämä ad-

verbi osoittaa, että kukin kristitty tulee kantamaan päälleen asetetun ja oman 

ristinsä, joka ei ole itse valittu ja etsitty, tuon Kristuksen lausuman mukaan 
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Matt.10: Joka haluaa seurata minua, ottakoon ristinsä. Ja heidän naisensa 

erikseen: Samoin kuin naiset seisovat juutalaisessa seurakunnassa erikseen, 

samoin kuka tahansa nainen tai mies tulee kantamaan oman ristinsä Kristuk-

sen nimen tähden. 

Miksi hän luettelee vain neljä sukukuntaa? 

Hän luettelee nimeltä neljä sukukuntaa: Kaksi kuninkaallisesta rungosta, 

Daavidin ja Naatanin, ja kaksi pappien säädystä, Leevin ja Siimein, viitatak-

seen Kristuksen valtakuntaan ja pappeuteen, ja se merkitsee, että nämä suku-

kunnat tulevat julistamaan sitä. 
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13, LUKU 

Sinä päivänä on Daavidin suvulla ja Jerusalemin asukkailla oleva avoin 

lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan. 2. Ja sinä päivänä, sanoo Herra Sebaot, 

minä hävitän epäjumalain nimet maasta, eikä niitä enää muisteta. Myöskin 

profeetat ja saastaisuuden hengen minä ajan maasta pois. 3. Ja jos joku vielä 

ennustaa, sanovat hänen isänsä ja äitinsä, hänen vanhempansa, hänelle: ”Sinä 

et saa elää, koska olet puhunut valhetta Herran nimeen”. Ja hänen isänsä ja 

äitinsä, hänen vanhempansa, lävistävät hänet hänen ennustamisensa tähden. 4. 

Sinä päivänä häpeävät profeetat itsekukin näkyjään, kun he ennustavat, eivät-

kä he valhetellakseen pue yllensä karvaista vaippaa. 5. Hän sanoo: ”En ole 

profeetta, vaan peltomies, sillä eräs mies on ostanut minut orjaksi jo nuoruu-

dessani”. 6. Ja jos häneltä kysytään: ”Mitä ovat nuo haavat sinun rinnassasi?” 

vastaa hän: ”Ne lyötiin minun ystäväni huoneessa”. 7. Heräjä, miekka, mi-

nun paimentani vastaan ja minun lähintä miestäni vastaan, sanoo Herra 

Sebaot. Lyö paimenta, ja joutukoot lampaat hajallensa; mutta minä 

käännän jälleen käteni pienimpiä kohden. 8. Ja näin on käyvä koko maas-

sa, sanoo Herra: kaksi osaa siitä hävitetään ja saa surmansa, mutta kolmas osa 

siitä jää jäljelle. 9. Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan 

heidät, niinkuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niinkuin kulta koetellaan. 

He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: ”Se 

on minun kansani”, ja se sanoo: ”Herra, minun Jumalani”. 
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Kolmastoista luku sisältää kolme huomattavaa kohtaa. Ensimmäinen on 

avoin lähde syntiä vastaan, eli se lupaa kasteen syntien anteeksiantamiseksi. 

Toiseksi se uhkaa epäjumalanpalvelijoita rangaistuksilla, ja kuvaa niitä. Kol-

manneksi on puhe Kristuksen kärsimyksestä ja opetuslapsien pakenemisesta 

ja kristittyjen vähäisestä määrästä, rististä ja avuksi huutamisesta. 

 ירושלם ולישבי דויד לבית נפתח מקור יהיה ההוא ביום
ולנדה לחטאת  

13:1 Sinä päivänä on Daavidin suvulla ja Jerusalemin asukkailla oleva avoin 

lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan 

Ilmaisulla sinä päivänä hän tahtoo ymmärrettävän Uuden liiton aikaa. 

Lähde on Pyhä henki, koska henki ei eri lailla täytä sielun janoa uskossa lu-

pauksiin, kun Jumalan viha lain aiheuttaman tunteen takia on masentanut, 

kuin miten raikas vesi sammuttaa ruumiin janon. Tähän liittyy kohta Joh.7: 

Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään ovat virtaava elävän veden lähteet. 

Koska taas henki vuodatetaan kasteessa, hän tahtoo lähteellä ymmärrettävän 

myös kastetta.
143

 Hän nimittää sitä siksi avoimeksi, koska niin kuin kohdassa 

Jooel 3 luvataan kaste kaikille kuoleville, samoin se myös käsketään kaikille, 

Matt.28. Tässä on vihjaus vaskialtaaseen 2.Moos.30, joka ei ollut avoin kai-

kille, vaan se oli asetettu ilmestysmajan ja alttarin välille ja ainoastaan pappi-
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 Vaikka lähde ei redusoidu pelkäksi kasteeksi, kaikki vanhat luterilaiset (joiden tekstejä 

itsellä oli käytettävissä) ajattelevat ennustuksen olennaiseksi sisällöksi ja ilmiasuksi kas-

teen, myös Luther saksankielisessä kommentaarissaan Sakarjaan vuodelta 1527. Tarnovi-

us kokoaa hyvin: ”Vaikka jo sanotun perusteella ei voi olla epäselvää, mitä lähde tässä 

tarkoittaa, niin jos joku kuitenkin haluaa asiaa selitettävän vielä selvemmin, tarkoittaa 

tämä kohta kaikkea sitä, mistä meidän puhtautemme, pesu synneistä ja meidän vanhurs-

kauttamisemme nousee: Vaikuttava etäisempi syy (siten kuin kolme jumaluuden persoonaa 

ovat itsensä Kirkolle ilmoittaneet) on Jumalan laupeus, vaikuttava läheisempi syy on Pyhä 

Henki, ja välinesyy sana ja sakramentit. Erityisesti meille jaetun Jumalan Hyvän alku on 

kaste, ansiosyy Kristuksen kärsimys ja ristillä lävistetty kylki, josta vuotivat vesi ja veri, 

kaksi Uuden liiton sakramenttia[...]Näin ollen ei ole välttämätöntä rajoittaa tätä lähdettä 

vain yhdeksi näistä, koska se merkitsee kaikkea sitä, mistä Jumalan armon purot vuotavat 

luoksemme. Tämän ennustuksen toteutuminen voidaan Evankelistoilla nähdä siinä, kun 

Johannes kastaa julkisesti, Kristus kutsuu kaikki janoavat luokseen ja lähettää Apostolit 

saarnaamaan Evankeliumia koko maailmaan ja kastamaan kaikki kääntyneet”. Kähkönen 

ei kastetta mainitse, eikä hänen mukaansa lähde muutenkaan ”ole käytännön tasolla puh-

jennut koko kansalle käytettäväksi” (s.214), vaan tämäkin kohta odottaa varsinaista täytty-

mystä vasta tulevaisuudessa. Kaikki tämä annettiin kuitenkin nimenomaan juutalaisil-

le ”käytännön tasolla” vapaaseen käyttöön kaksi vuosituhatta sitten. Lähde oli uutta liittoa 

varten. Sikäli kuin Jumalasta puhutaan, mitään ei jäänyt tekemättä Israelin pelastuksen 

hyväksi. Lähde on avoin. Kähkönen kyllä yrittää sovittaa yhteen asioita niin, että lähde 

on ”perustavasti” olemassa Kristuksen sovituskuolemassa ja ylösnousemuksessa. Miksei 

Kähkönen siis voisi tyytyä opettamaan sitä lähdettä, mikä juutalaisille apostoleille annettiin 

koko kirkolle välitettäväksi? 
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en jalkojen ja käsien pesua varten. Daavidin suvulla: Katolinen Kirkko eli 

kaikki, jotka uskovat Kristusta koskeviin lupauksiin, jotka on toteutettu Daa-

vidin valtakunnalle ja Jerusalemille.
144

 Syntiä vastaan: Prepositio ל (-lle; 

vastaan) osoittaa hyötyä ja hyväksi käyttämistä. Mutta mitä merkitsee saas-

taisuutta vastaan? Se on perisynti, joka tuomitsee myös ne, jotka eivät ole 

tehneet syntiä, Room.5. Tekosynnin jälkeen, joka luonnostaan on perisyntiä 

myöhäisempi, hän tuo esiin luonnostaan aikaisemman synnin osoittaakseen, 

että uudestisyntymisen pesun puhdistamissa perisynti pysyy siten, että ellei 

sitä pestä päivästä päivään pois uskossa lupaukseen ja rukousten hengellä, se 

on tuomitseva langenneet, kuten Paavalin kirjeet todistavat. Hän siis tahtoo 

kumota vanhan liiton ulkoiset pesut ja asettaa uuden liiton hengelliset pesut, 

eli luvata Pyhän hengen saatavaksi kasteen kautta kaikkien uskovien syntien 

anteeksiantamiseksi ja ikuiseksi elämäksi. Tähän liittyy tuo Kristuksen lau-

suma, joka vahvistaa ensimmäisen kohdan Saarnan: Joka uskoo ja kastetaan, 

pelastuu. 

TOINEN KOHTA uhkaa valheprofeettoja ja ennustaa epäjumalien muiston 

tulevan tuhotuksi maailmassa. Hän esittää, miten heidät tuomitaan ja läviste-

tään. Kaikki he vaatteineen ja näkyineen joutuvat hämmennyksiin, mutta jot-

kut kuitenkin tulevat katumukseen ja tunnustamaan totuuden. 

 שמות את אכרית צבאות יהוה נאם ההוא ביום והיה
 ואת הנביאים את וגם עוד יזכרו ולא הארץ מן העצבים

הארץ מן אעביד הטמאה רוח  
13:2 Ja sinä päivänä, sanoo Herra Sebaot, minä hävitän epäjumalain nimet 

maasta, eikä niitä enää muisteta. Myöskin profeetat ja saastaisuuden hengen 

minä ajan maasta pois 

Jumala ennustaa ja uhkaa kaikkia Uuden liiton tulevia profeettoja, että hän 

tulee tuhoamaan kaiken epäjumalanpalvonnan ja Valheprofeettojen ja kaikki-

en Antikristusten väärän opin kastettujen ja pyhällä hengellä varustettujen 

opilla katumuksesta ja syntien anteeksiannosta niin, että ihmiset pelästyisivät 

ja kauhistuisivat näiden nimeä ja vain yhdessä, nimittäin Jeesuksen Kristuk-

sen, nimessä etsisivät vanhurskautta ja pelastusta, Pietarin opetuksen mukaan 

Apt.t.5: Yksi on nimi, Jeesus, jossa meidän pitää pelastua, ja Paavali 1.Tim.2: 

Yksi on välittäjä Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Jeesus. 

Epäjumalain nimet: Niin kuin sanalla epäjumala hän ymmärtää epäjuma-

lankuvia (joita tehdään kaipauksesta kuolleisiin, jotta heidän nähtäisiin kuvis-

sa elävän) eli keksittyjä jumalanpalveluksia Kristuksen ulkopuolella tai ilman 

sanaa – siis vieraitten jumalien kulttia, samoin hän sanalla nimet tarkoittaa 

kulttien tai vieraiden Jumalien moninaisuutta. Samoin kuin taiteilijat tekevät 

                                                           
144

 Se, mikä ensin tultiin antamaan ja annettiin juutalaiskirkolle, annettiin myöhemmin 

kaikille. Siksi nyt on oikein soveltaa täyttymyksestä käsin kaikkia Sakarjan välittämiä 

armolupauksia myös Kirkkoon. Avoin lähde on pakanoillekin avoin uskossa lähestyä. 
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monenlaisia epäjumalia, samoin Antikristukset kuvittelevat mielessään ja 

oksentavat sanoillaan monenlaisia kultteja, joilla he viettelevät yksinkertaiset 

mielet pois ainokaisesta pelastajasta Kristuksesta. Profeetat: Näillä hän ajat-

telee Valheprofeettoja. Niin myös pakanat kutsuivat epäjumalien pappeja. 

Saastaisuuden hengen: Valheprofeetat kuvaannollisesti ilmaisten, koska hei-

dän kauttaan saastainen Henki puhuu saastaista, eli sellaista, mikä on Kristus-

ta ja Pyhää henkeä vastaan. Fariseuksen ja Saddukeuksen esimerkki ei näy 

niinkään tehdyissä epäjumalankuvissa kuin jumalattomissa mielipiteissä, jot-

ka ovat sydämessä, ja väärissä opeissa, jotka tulevat suusta ulos. Ajan maasta 

pois: Teen heidät Evankeliumilla niin halveksituiksi, että halveksittua ei ai-

noastaan enää olla palvomatta, vaan ihmiset myös pelkän halveksunnan mai-

ninnasta kauhistuvat siten, että vaativat halveksitunkin poistettavan keskuu-

destaan. Hän viittaa vanhan liiton leeviläiseen saastaisen erottamiseen, joka 

merkitsee uudessa liitossa saastaisten henkien karkottamista. 

 לא ילדיו ואמו אביו אליו ואמרו עוד איש ינבא כי והיה
 ואמו אביהו ודקרהו יהוה בשם דברת שקר כי תחיה

בהנבאו ילדיו  
13:3 Ja jos joku vielä ennustaa, sanovat hänen isänsä ja äitinsä, hänen 

vanhempansa, hänelle: ”Sinä et saa elää, koska olet puhunut valhetta Herran 

nimeen”. Ja hänen isänsä ja äitinsä, hänen vanhempansa, lävistävät hänet 

hänen ennustamisensa tähden 

Hän opettaa, että uudessa liitossa on oleva niin suuri into puhtaan opin säi-

lyttämisen ja puolustamisen puolesta, että jokaisessa säädyssä vanhemmat 

ovat oikaiseva erehtyviä alamaisiaan vakavasti ja yrittävät palauttaa oikealle 

tielle, niin että elleivät he tahdo havahtua katumukseen ja pysyvät uppiniskai-

sina, he ovat tuomitseva nuo niin säälimättömästi raamatun mukaan, etteivät 

edes isät pojilleen eivätkä äidit tyttärilleen tulee antamaan anteeksi näiden 

harhaa. Pois siis se, että hurskaat isännät tulisivat sietämään harhaoppisia 

orjia, kristityt opettajat ateistisia oppilaita ja jumalallinen esivalta ensimmäi-

sen taulun käskyjen rikkojia. Vielä ennustaa, nimittäin omasta päästään, ja 

puhuu ilman Jumalan sanaa ja henkeä. Hänen isänsä ja äitinsä: Hän ennus-

taa, että uudessa liitossa opin arviointi ei ole ainoastaan pappien hallussa ku-

ten vanhassa liitossa, vaan kaikkien säätyjen uskovien hallussa, 1.Kor.14. 

Sanovat: Lain mukaisesti he uhkaavat Pseudoprofeettoja ja Antikristuksia, 

että he ovat menettävä tämän ja tulevan valon, elleivät he havahdu katumuk-

seen. Lävistävät: He toteuttavat uhkauksen, niin että he yhden tai kahden va-

roittamisen jälkeen karttavat harhaoppista.
145
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 Lävistäminen (alkutekstissä on sama verbi kuin Kristuksen kyljen lävistäminen) on 

hyvä esimerkki siitä, miten Uuden liiton asioita esitetään Vanhan liiton kielellä ilman tar-

koitusta sananmukaisesta noudattamisesta, Glassius: ”Harhaoppisten hengellinen kurista-

minen ja harhaoppien kukistaminen hengen miekalla kuvataan sanoilla lävistää ja hauda-
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 בהנבאתו מחזינו איש הנביאים יבשו ההוא ביום והיה
 אנכי נביא לא ואמר כחש למען שער אדרת ילבשו ולא

מנעורי הקנני אדם כי אנכי אדמה עבד איש  
13:4 Sinä päivänä häpeävät profeetat itsekukin näkyään, kun he ennustavat, 

eivätkä he valhetellakseen pue ylleen karvaista vaippaa. 13:5 Hän sanoo: ”En 

ole profeetta, vaan peltomies, sillä eräs mies on ostanut minut jo 

nuoruudessani” 

Hän ennustaa, että uudessa liitossa ei ainoastaan vanhan liiton profeetall i-

nen jumalanpalvelusmuoto ole lakkaava, eikä siksi ole sijaa millekään näylle 

tai vaatteelle Jumalan sanaa vastaan - vieläpä kaikki, mikä ei ole uskosta, on 

oleva syntiä, vaan hän ennustaa myös, että katumukseen havahtuvat ja pelas-

tettavat Väärät profeetat tulevat ensin tunnustamaan ja vetämään takaisin tun-

nustamansa harhan kuin haluavat jatkaa harhassaan ja tuhoutua ikuisesti. He 

joko vetäkööt harhansa takaisin tai heitä estettäköön kirjoitusten mukaan. 

Näkyään: Inhimillinen unennäkö on ilman Jumalan sanaa. Häpeävät: Hei-

dän hulluutensa tulkoon tunnetuksi kaikille ihmisille, kuten 2.Tim.3 Paavali 

puhuu Janneksesta ja Jambreksesta. Karvaista vaippaa: Tässä tarkoitetaan 

samaa kuin Jes.20 säkillä, nimittäin karvaista ja epäsiistiä vaatetta. Väärät 

profeetat jäljittelivät niin sanoissaan kuin ulkoiselta olemukseltaan oikeita 

Profeettoja, jotta heidän henkilönsä tekisi helpommin katsojiin vaikutuksen, 

eivät sanat. Tällaiselle näytelmälle ei ole sijaa uudessa liitossa, koska silloin 

ei katsota, millaisessa vaatteessa Profeetta on, vaan jakaako hän oikein totuu-

den sanaa, mitä Paavali vaatii uuden liiton opettajalta. En ole profeetta: Tun-

nustan, että en ole lainmukaisesti kutsuttu opettamaan käskyn mukaan 

1.Kor.14. Peltomies: Tunnustan, etten ole niin voimakas kirjoituksissa kuin 

miten sopii opettajan olla, 1.Tim.3. Miksi Profeetta asettaa vastakohdaksi 

peltomiehen? Siirak sanoo: Hän, joka tahtoo lukea ja opettaa kirjoituksia, ei 

voi viljellä maata. Nuoruudessani merkitsee, että ihmisen orjuuden tila ja 

ominaisuus voi taipua vain vaivoin niiden taitojen hankkimiseen, jotka autta-

vat oikein käsittelemään kirjoituksia. 

 הכיתי אשר ואמר ידיך בין האלה המכות מה אליו ואמר
מאהבי בית  

13: 6 Ja jos häneltä kysytään: ”Mitä ovat nuo haavat sinun rinnassasi?” vastaa 

hän: ”Ne lyötiin minun ystäväini huoneessa” 

Hän ennustaa, että ne, jotka Raamatun opettajat ovat oikaisten vapautta-

neet harhaopista, havahtuvat katumukseen ja tulevat olemaan hyvin nöyriä. 

He tulevat Daavidin kanssa laulamaan Psalmia 119: Hyvä on minulle, että 

                                                                                                                                 
ta, joka oli Vanhassa testamentissa väärien profeettojen tappamisen riitti, joka oli asetettu 

sen ajan käyttöön (ettei joku otaksuisi, että myös meidän aikamme hereetikkoja on rangais-

tava kuolemalla.)”  
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nöyryytit minua. Vapauttajiaan he tulevat pitämään kuin ystävinään ja kiittä-

mään Jumalaa siitä, että he oikaisijoittensa toimesta ovat kuin vanhempiensa 

uudestisynnyttämiä ikuiseen elämään sen sijaan, minkä he väärin uskomalla 

ja puhumalla olivat menettäneet. Haavat ovat korjauksia, joita Väärille pro-

feetoille kohdistettiin harhojen takia. Ystäväini: Niin kuin Jumala kurittaa 

sitä, jota rakastaa, samoin opettaja nuhtelee häntä, jonka haluaa pelastuvan.  

Ne lyötiin: Tunnustan, että minua moittivat pelastuksekseni ne, jotka tuntevat 

kirjoitukset, ja he puolustivat oppia siinä tarkoituksessa, että johdattaisivat 

takaisin tielle ja voittaisivat Kristukselle. 

 

KOLMAS KOHTA on Profetia Kristuksen kärsimyksestä, loukkauksesta, 

Kristuksen oppilaiden paosta sekä kristittyjen vähälukuisuudesta, rististä ja 

avuksi huutamisesta. 

צבאות יהוה נאם עמיתי גבר ועל רעי על עורי חרב  
13:7 Heräjä, miekka, minun paimentani vastaan ja minun lähintä miestäni 

vastaan, sanoo Herra Sebaot 

Jumalallinen majesteetti määräsi Kristuksen, ihmisen, teurastettavaksi uh-

rina maailman synnin puolesta, niin että Kristus oli voimallinen sanoissa ja 

teoissaan kuin tuleva kaikkivaltias Jumala, kunnes Jumala hylkäsi hänet vä-

häksi aikaa ja hänet jätettiin miekan, so. Pilatuksen käsiin ja tapettiin kuin 

pahin pahantekijä. Tämän jumalallisen päätöksen todistaja on Pietari, sanoen 

Apt.t.2: Jeesuksen, Nasaretilaisen, sen miehen, josta Jumala todisti teille 

voimallisilla teoilla ja ihmeillä ja merkeillä, joita Jumala hänen kauttansa teki 

teidän keskellänne[...]Jumalan ennaltamäärätyn päätöksen ja edeltätietämyk-

sen mukaan, te jumalattomien kätten kautta naulitsitte ristille ja tapoitte. Pai-

mentani: Kristus, joka kaitsee sieluja Jumalan sanalla. Lähintä miestäni: Hän-

tä nimitetään näin, koska hän on tosi ihminen ja tosi Jumala, kuten sanoo 

Joh.1: Hän on isän helmassa. Miekka: Kielikuvan kautta maallinen valta, joka 

kantaa miekkaa rangaistakseen pahantekijöitä, Room.13. Heräjä merkitsee, 

että Jumala näki ennalta ja salli kärsimään määrätyn Kristuksen tulevan kir-

joitusten mukaan uhriksi maailman syntien puolesta ja tapetuksi maallisen 

vallan toimesta. Silloin miekka Juudeassa oli Pilatuksella, ja Kristus sanoo, 

että sinulla ei olisi mitään valtaa minuun, ellei sitä olisi annettu sinulle ylhääl-

tä. Epäilemättä hän ajatteli tätä sanaa ja Jumalan päätöstä. 

הצון ותפוצין הרעה את הך  
13:7 Lyö paimenta, ja joutukoot lampaat hajallensa 

Paimenen lyöminen merkitsee, että Kristus tullaan vangitsemaan ja tappa-

maan. Lampaitten hajalleen joutuminen merkitsee, että Kristuksen kärsimyk-

sestä loukkaantuneet oppilaat tulevat pakenemaan. Tämä toteutui Kristuksen 

sanoessa heille Matt.26 mukaan: Te kaikki loukkaannutte minuun tänä yönä, 
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kuten on kirjoitettu: Lyön paimenta, ja lauman lampaat joutuvat hajalleen. 

Matteus on Kristuksen todistaja samassa luvussa sanoen: Kaikki pakenivat ja 

jättivät Kristuksen.
146
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 Kähkönen selittää jaetta viitaten kohtaan Apt.t.3:19-20, jossa Pietari puhuu Jeesuksen 

lähettämisestä, jonka Kähkönen liittää siihen, kun Jeesus hänen mukaansa tulee toisen 

kerran maan päälle katuvan juutalaiskansan keskelle. Hän kirjoittaa: ”Nyt lähestytään niitä 

hetkiä, jolloin kansa Jerusalemiin ja Juudean maahan kokoontuneena valittaa ja katuu  

tietämättään tekemäänsä pahaa tekoa Hyvälle Paimenelleen. Jeesuksen rukous ristillä 

´Isä, anna heille anteeksi. He eivät tiedä, mitä tekevät´(Luuk.23:34), toteutuu ja Jumala 

lähettää Jeesuksen” (s.223). Mutta tämäkään Pietarin käännytyssaarna ei puhu maallisesta 

hallinnosta, vaan viittaa siihen, kun Jeesus tulee pelastamaan kansansa taivaaseen. Kun 

Kristus tulemuksessaan lähetetään maailmaan toistamiseen (εκ δευτέρου; Vulg. secundo. 

ks. Hepr. 9:28), hän tulee julkisesti kaikille. Brenz selittää Pietarin saarnaa: ”Hän sanoo: 

Katukaa, jotta ennalleen asettamisen ajan tullessa, kun Kristus on lähetetty tuomitsemaan 

eläviä ja kuolleita, te uskon kautta Kristukseen synneistä vapautettuina saisitte kaikki ne 

taivaalliset ja ikuiset siunaukset, jotka profeettojen kautta on Kristuksessa luvattu”. Käh-

könen samalla kiinnittää huomiota sinänsä oikeaan asiaan, kun toteaa, että Jumala itse on 

syvimmiltään Hyvän Paimenen ristinkuoleman takana, mutta menee liian pitkälle pyrkies-

sään selittämään pois ristiinnaulitsijoiden syyllisyyttä vedoten surmaajien tietämättömyy-

teen, jonka Pietarikin tässä saarnassaan mainitsee. Lucas Osiander kirjoittaa: ”Pietari 

moittii juutalaisia raskaasti siitä, että he olivat asettaneet elämän Ruhtinaan edelle mur-

haajan, ja että he olivat ristiinnaulinneet Jumalan Pojan. Siksi hän lisää lievennyksen, 

etteivät kuulijat joutuisi epätoivoon, kehottamalla heitä tekemään parannuksen, luvaten 

syntien anteeksiannon ja ikuisen pelastuksen. Vaikka tietämättömyys ei kokonaan poista 

kaikkea syntiä, se kuitenkin lieventää rikosta[...]Jumalan viisaus ja hyvyys on niin suuri, 

että hän osaa käyttää ihmisten rikkomuksia omaksi kunniakseen ja ohjata se meidän pelas-

tukseksemme; kuitenkaan ei siksi ole tehtävä pahaa, että siitä tulisi hyvää”. Brenz samas-

ta: ” Pietari osoittaa, että vaikka oli julma ja valtava synti se, joka Kristusta vastaan mää-

rättynä tehtiin, heidän ei kuitenkaan pidä joutua epätoivoon, vaan yhä on jäljellä tie ja 

tapa, joka on heidän pelastuksekseen. Siksi tietämättömyys ei vähennä synnin suuruutta 

eikä ole puolustus syyllisyydelle, mutta se on peruste sille, että synti on anteeksiannettavis-

sa, ei luonnostaan, vaan Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta ja uskosta häneen. Siksi 

Kristus rukoili vastustajiensa puolesta: ´Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä 

he tekevät´”. Entinen rabbi Paavali Burgoslainen myös toteaa: ”Kristus itse uhrasi kärsi-

myksensä uhrin suuresta rakkaudestaan, mutta hänen surmaajansa eivät uhranneet tuota 

uhria, vaan heidän puoleltaan Kristuksen kärsimys oli mitä suurin pahanteko”. Pietari siis 

sovitti sanansa kuulijoiden epätoivon hillitsemiseksi heidän syntiään sinänsä kieltämättä. 

Muualla Raamatussa ei unohdeta sitä, miten ristiinnaulitseminen oli suuri synti, ks. esim. 

Jeesuksen sanat Pilatuksen edessä, Joh.19:11: ”Sinulla ei olisi mitään valtaa minuun, ellei 

sitä olisi annettu sinulle ylhäältä. Sentähden on sen synti suurempi, joka jätti minut sinun 

käsiisi.” Stefanus syyttää juutalaisia, Apt.t. 7:52: ”Ketä profeetoista eivät teidän isänne 

vainonneet? He tappoivat ne, jotka ennustivat sen Vanhurskaan tulemista, jonka kavaltajik-

si ja murhaajiksi te nyt olette tulleet.” Myös Paavali kovapuheisesti muistuttaa, miten juu-

talaiset ovat tappaneet Herran Jeesuksen ja profeetat sekä vainonneet kristittyjä, 

1.Tess.2:15, vieläpä sanoo, että he vainoamisessaan ovat kaikkien ihmisten vihollisia. Jeru-

salemin hävitys ja juutalaisten maastakarkotus oli itsessään voimakas saarna siitä, että oli 

tehty suuri paha, jota seurasi suuri rangaistus. Tällä ei ole tarkoitus ylen määrin hehkuttaa 
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הצערים על ידי והשבתי  
13:7 mutta minä käännän jälleen käteni pienimpiä kohden 

Pienimmiksi hän kutsuu opetuslapsia. Vaikkakin he pakenivat Kristuksen 

kärsimystä, he kuitenkin sydämessään tahtoivat mieluummin pysyä Kristusta 

rakastavina kuin paeta. Mutta minä käännän: Hän ennustaa ja lupaa sen, min-

kä hän teki, nimittäin hän katsoi heidän puoleensa, jotka kärsimyksen keskel-

lä olivat arkoja ja karkureita, ja hän lohduttaa heitä, etteivät he joutuisi epä-

toivoon ja tuhoutuisi, vaan mieluummin tekisivät parannuksen ja pelastuisi-

vat. Tähän liittyy Pietarin esimerkki Luuk.22; tämän kieltäessä Kristus ei ai-

noastaan rukoillut, ettei hänen uskonsa lakkaisi, vaan myös paon ja kieltämi-

sen keskellä katsoi Pietarin puoleen niin armeliaasti, että tämä itki ja teki pa-

rannuksen. 

 יגועו יכרתו בה שנים פי יהוה נאם הארץ בכל והיה
 וצרפתים באש השלשית את והבאתי בה יותר והשלשית

הזהב את כבחן ובחנתים הכסף את כצרף  
13:8 Ja näin on käyvä koko maassa, sanoo Herra: kaksi osaa siitä hävitetään 

ja saa surmansa, mutta kolmas osa siitä jää jäljelle. 13:9 Ja sen kolmannen 

osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niinkuin hopea sulatetaan, ja 

koettelen heitä, niinkuin kulta koetellaan 

Hän ei ainoastaan tahdo ennustaa, että Kristuksen ristiä saarnattaessa aina 

kaksi osaa luopuu ja tuhoutuu ikuisesti joko tyrannien tai luopumukseen saat-

tavien harhaoppisten kautta, mutta kolmatta osaa eli pientä uskovien luku-

määrää ei voida vetää irralleen Evankeliumista millään juonilla tai voimilla. 

Tätä kohtaa selittää vertaus siemenestä, Luuk.8. Hän myös ennustaa, että 

kristityt tulevat Jumalan isällisestä päätöksestä Kristuksen lailla kantamaan 

ristinsä, ettei heitä maailman kanssa tuomittaisi, 1.Kor.11 ja Matt.10: Joka ei 

ota ristiään ja seuraa minua, ei ole minulle arvollinen. 

Kaksi osaa ovat ne, jotka luopuvat joko tyrannien tai harhaoppisten liikut-

tamina Kristuksesta ja tuhoutuvat. Kolmas osa on Kristuksen lampaat, 

Joh.10: Kukaan ei riistä heitä. Tuleen: Oppi koetellaan ja puhdistetaan ristillä, 

jotta siitä tulisi puhtaampi, kuten 1.Piet.1 selittää tätä kohtaa. Hävitetään: 

                                                                                                                                 
juutalaisten syyllisyyttä (koska jokaisen ihmisen synti oli syynä Kristuksen vapaaehtoiseen 

kärsimykseen), vaan huomauttaa, että juutalaisten erityinen rooli Messiaan surmassa ei 

kokonaan poistu Pietarin saarnan lievennykseen vedoten. Ristiinnaulitsijoista ei pidä tehdä 

hyväntekijöitä ja näin selittää mustaa valkoiseksi, mihin Kähkösen liioittelevan pro-

judaistinen asenne näyttää kallistavan. Pitää ottaa huomioon koko Raamattu, myös ne ikä-

vät ja kiusalliset kohdat. Luther näkee paimenen lyömisen ja lampaitten hajalleen joutu-

misen laajana, niin että vaikka profetia toteutui Kristuksessa ja oppilaissa, se ei silti kuvaa 

ainoastaan ensimmäistä toteutumista Kristukselle ja apostoleille, vaan ”Olkaamme varmo-

ja, että tuo miekka nousee myös tänään meidän Kristustamme vastaan .” Kirkko ei saa olla 

rauhassa maan päällä kuten ei Mestari apostoleineenkaan saanut. 



176 

 

Kristuksen tappamisen takia rangaistaan ajallisesti, Dan.9. Saa surmansa: 

Rangaistaan ikuisesti, kuten Matt.26 sanoo Juudaksesta: Voi ihmistä, jonka 

kautta jne. 

 והוא הוא עמי אמרתי אתו אענה ואני בשמי יקרא הוא
אלהי יהוה יאמר  

13:9 He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä 

sanon: ”Se on minun kansani”, ja se sanoo: ”Herra, minun Jumalani” 

Hän kuvaa Kristuksen nimessä tapahtuvan Jumalan sanan mukaisen juma-

lanpalveluksen Kirkossa, nimittäin Jumalan nimen avuksi huutamisen, ja hän 

lupaa avuksi huutajilleen ikuisen elämän, kuten sanoo Jooel: Jokainen, joka 

huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu.
147
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 Luku on kirjoitettu Jerusalem eli juutalaiskirkko silmien edessä. Tämä ei ole ongelma, 

sillä se, mikä alussa tapahtui ja yhä tapahtuu tälle uskovalle Jerusalemille, jo pian laajeni 

koskemaan koko Jumalan kansaa. Juudalla ja Jerusalemilla on sama kristillisen kirkon risti. 
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14. LUKU 

Katso, Herran päivä on tuleva, ja sinun saaliisi jaetaan sinun keskelläsi. 2. 

Minä kokoan kaikki pakanat sotaan Jerusalemia vastaan. Kaupunki valloite-

taan, talot ryöstetään, naiset raiskataan, ja puoli kaupunkia lähtee pakkosiirto-

laisuuteen, mutta jäljelle jäävää kansaa ei hävitetä kaupungista. 3. Ja Herra 

on lähtevä liikkeelle ja sotiva näitä pakanoita vastaan, niinkuin sotimis-

päivänänsä, taistelun päivänä. 4. Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä 

Öljymäellä, joka on Jerusalemin edustalla itää kohti. Ja Öljymäki halke-

aa kahtia idästä länteen hyvin suureksi laaksoksi: toinen puoli mäkeä siir-

tyy pohjoiseen ja toinen puoli etelään päin. 5. Ja te pakenette minun mäkieni 

väliseen laaksoon, sillä mäkien välinen laakso on ulottuva Asaliin asti. Te 

pakenette, niinkuin pakenitte maanjäristystä Ussian, Juudan kuninkaan, päi-

vinä. Ja Herra, minun Jumalani, tulee; kaikki pyhät sinun kanssasi. 6. 

Sinä päivänä ei ole valoa: loistavat tähdet sammuvat. 7. Se on oleva yh-

tämittaista päivää – Herralle se on tunnettu – ei vaihdu päivä ja yö; ja 

ehtoolla on oleva valoisata. 8. Sinä päivänä elävät vedet virtaavat Jerusa-

lemista: toiset puolet niistä Idänmerta kohti, toiset puolet niistä Länsi-

merta kohti. Niin on tapahtuva kesät ja talvet. 9. Herra on oleva koko 

maan kuningas. Sinä päivänä on Herra oleva yksi ja hänen nimensä yksi. 

10. koko maa muuttuu tasaiseksi kuin Aromaa Gebasta Rimmoniin asti, Jeru-

salemin eteläpuolelle. Ja tämä on oleva korkea ja oleva asuttu, paikallansa, 

Benjaminin portista entisen portin sijaan asti, Kulmaporttiin ja Hananelin-

torniin asti, kuninkaan viinikuurniin asti. 11. He asuvat siellä, eikä vihitä sitä 

enää tuhon omaksi, ja Jerusalem on oleva asuttu, oleva turvassa. 12. Ja tämä 

on oleva vitsaus, jolla Herra rankaisee niitä kansoja, jotka sotivat Jerusalemia 

vastaan: hän mädättää siltä kansalta lihan, kun se vielä seisoo jaloillaan, sen 

silmät mätänevät kuopissansa, ja sen kieli mätänee sen suussa. 13. Sinä päi-

vänä on tuleva Herralta suuri hämminki heidän sekaansa, niin että he käyvät 

kiinni toinen toisensa käteen ja toisen käsi kohoaa toisen kättä vastaan. 14. 

Myös Juuda on sotiva Jerusalemissa, ja kaikkien pakanakansojen rikkaudet 

kootaan joka taholta: kullat ja hopeat ja ylen paljon vaatteita. 15. Samoin on 

vitsaus kohtaava hevosia ja muuleja ja kameleja ja aaseja ja kaikkea karjaa, 

mitä niissä leireissä on – samanlainen vitsaus. 16. Mutta kaikki niiden pa-

kanakansojen tähteet, jotka ovat hyökänneet Jerusalemia vastaan, käyvät vuo-

si vuodelta sinne ylös kumartaen rukoilemaan kuningasta, Herraa Sebaotia, ja 

viettämään lehtimajanjuhlaa. 17. Ja mitkä maan sukukunnista eivät käy ylös 

Jerusalemiin kumartaen rukoilemaan kuningasta, Herraa Sebaotia, niille ei 

tule sadetta. 18. Ja jos egyptiläisten sukukunta ei käy eikä tule sinne ylös, ei 

tule sitä heillekään; vaan heitä on kohtaava se vitsaus, millä Herra rankaisee 

niitä pakanakansoja, jotka eivät tule sinne ylös viettämään lehtimajanjuhlaa. 
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19. Tämä on oleva egyptiläisten synnin palkka, jotka eivät käy sinne ylös 

viettämään lehtimajanjuhlaa. 20. Sinä päivänä on oleva hevosten kulkusissa 

kirjoitus: ”Pyhitetty Herralle. Ja padat Herran temppelissä ovat uhrimaljain 

vertaisia, jotka ovat alttarin edessä. 21. Ja jokainen pata Jerusalemissa ja Juu-

dassa on oleva pyhitetty Herralle Sebaotille, ja kaikki uhraajat tulevat ja otta-

vat niitä ja keittävät niissä. Eikä ole enää sinä päivänä yhtään kaupustelijaa 

Herran Sebaotin temppelissä. 
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Viimeinen luku uhkaa Jerusalemia hävityksellä roomalaisten kautta Kris-

tuksen murhan tähden. Se myös ennustaa, että ylös nousevaa Kristusta tullaan 

saarnaamaan koko maailmassa. Jakakaamme luku viideksi kohdaksi. 

ENSIMMÄINEN KOHTA uhkaa Jerusalemia tuholla Kristuksen murhan 

tähden, ja kuvaa, kenen kautta ja kuinka se on tuhottava. 

ליהוה בא יום הנה  
14:1 Katso, Herran päivä on tuleva 

Tuhon ennustuksen alku. Sinä aikana, jonka Daniel 9 on ennustanut, Jeru-

salem piiritetään, vallataan ja tuhotaan Herran Jeesuksen murhan tähden. 

Herran päivä on tuleva merkitsee, että Jumala kostaa Kristuksen kuoleman 

Jerusalemin hävityksellä. Ja sinun saaliisi jaetaan sinun keskelläsi: Hän ha-

luaa yleisesti kuvata hävityksen, ja opettaa, että viholliset ovat niin itsevar-

moja ja voitostaan niin varmoja, että he Jerusalemin vallattuaan eivät jaa saa-

lista pellolla tai metsikössä, vaan keskellä kaupunkia juhlien.
148

 

מלחמה ירושלם אל הגוים כל את ואספתי  
14:2 Minä kokoan kaikki pakanat sotaan Jerusalemia vastaan 

Tituksen ja Vespasianuksen toteuttama Jerusalemin piiritys ennustetaan si-

ten kuin Kristus sen kuvaa Luuk.19. Kaikki pakanat ovat Rooman sotajouk-

ko, joka koostui kaikista kansoista, jotka oli alistettu silloisen maailman Her-

ran, Rooman, käskyvallan alle. Kaupunki valloitetaan: Kaupungin piiritys ja 

tuho Kristuksen murhan tähden kuvataan niin julmaksi ja valtavaksi, että Jo-

sefusta lukeva saattaa itkeä Jerusalemin tuhoa, kuten Kristus katsoi ja itki 

Jerusalemia, varsinkin jos Jerusalemin tuho kestää loputtomasti Danielin lu-

vun 9 todistaessa sanoen: Kuudenkymmenen kahden viikon jälkeen tapetaan 

Voideltu, eikä ole hänen kansaansa, [joka hänet tulee kieltämään]. Tulevan 

päällikön kansa hajottaa kaupungin ja pyhäkön. Hävitys on loppu, ja sodan 

lopun jälkeen on hävitys oleva määrätty.
149

 

                                                           
148

 Lutherin varhaisemmasta (1524), latinankielisestä Sakarja -kommentaarista puuttuu 

luku 14, mutta se on mukana myöhemmässä (1527), saksankielisessä kommentaarissa. 

Siinä hän tunnustaa monilta osin selityskykynsä puutteellisuuden luvun edessä, jättäen 

lopullisen viisauden Pyhälle Hengelle, mutta hän ei tietyn epävarmuudenkaan keskellä 

allekirjoita selityksiä, joiden mukaan on kyse viimeisestä tuomiosta tai Antikristuksen 

vainosta, kuten Lyra selittää. Kiliastista tulkintaa eivät sen enempää Lyra kuin Luther ota 

mahdollisuutena edes huomioon. Lutherille luku jatkaa muun kirjan tavoin päätehtävänään 

kuvausta Kristuksen hengellisestä valtakunnasta. Toinen jae kuvaa Lutherin mukaan Jeru-

salemin hävitystä. 
149

 Kirkkoraamatussa Daniel 9:26 kuuluu: ”Ja kuudenkymmenen kahden vuosiviikon men-

tyä tuhotaan voideltu, eikä häneltä jää ketään. Ja kaupungin ja pyhäkön hävittää hyökkää-

vän ruhtinaan väki, mutta hän itse saa loppunsa tulvassa. Ja loppuun asti on oleva sota: 

hävitys on säädetty.” Vaikuttaa siltä, että jakeessa ennustetaan myös hyökkääjän loppu 
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Rukoilen teitä, te ylpeät ja Kristusta vainoavat kaupungit koko maailmas-

sa: Mikä on kauheampaa kuin nähdä julmien sotilaiden valtaavan kaupungin? 

Mikä hirvittävämpää kuin nähdä temppelin tulevan ryöstetyksi, ja kun miekka 

kurkulla vaaditaan tunnustamaan, missä aarre on? Mikä kamalampaa kuin 

omin silmin nähdä, kun julmat sotilaat raaásti joukolla raiskaavat ja pahoinpi-

televät tappamiseen asti rakkaat vaimot ja naimattomat tyttäret? Mikä hir-

veämpää kuin katsoa, miten sotilaat vanhempien edessä leikkaavat palasiksi, 

keittävät ja ahmivat suihin nälän jo melkein näännyttämät pikkulapset, saati 

kun äidit itse syövät lapsensa nälkäänsä? Mikä on surkeampaa kuin että kol-

mekymmentä vangittua juutalaista on kaupan yhdellä kolikolla? Tai kun koko 

maailmaan karkotetut juutalaiset ovat hajallaan siten, että heillä ei tule ole-

maan sijaa missään eikä koskaan? Mikä lopulta on ankarampaa kuin nähdä 

jäljelle jäänyt vielä surkuteltavampi kansa kaupungissa, joka on karkotettu ja 

myyty ikuiseen orjuuteen? 

Mutta miksi on toteutunut ja kirjoitettu Jerusalemin kohtalonomainen hä-

viäminen, kaupungin, joka oli niin väkirikas, että siinä oli enemmän kuin 

kolme miljoonaa
150

 asukasta, ja joka oli niin suojattu muureilla, että Keisari 

itse sanoi, ettei Jerusalemia olisi voitu vallata, ellei Jumala olisi tahtonut? 

Siksi, että kaikilla ylpeillä ja Evankeliumia vainoavilla kaupungeilla olisi 

peili, josta voivat nähdä, millainen loppu niillä on Evankeliumin halveksun-

nan tähden. Varmaa on, että he, jotka eivät voi sietää Evankeliumin saarnaa-

jia, pakotetaan lopulta sietämään miekkaa, minkä vahvistan kahdella todista-

jalla. Ensiksi sanoo Aamos luvussa 7: ´Koska sinä, Amasja, sanot minulle, 

että älä saarnaa, ja käsket poistumaan, sinun vaimosi joutuu portoksi kaupun-

gissa, sinun poikasi ja tyttäresi kaatuvat miekkaan, sinun maasi jaetaan mit-

tanuoralla, sinä itse kuolet saastaisessa maassa, ja koko Israel viedään pakko-

siirtolaisuuteen´. Toisen sanoo Kristus, Luuk.23: ´Älkää minua itsekö, Jerusa-

lemin tyttäret, vaan itkekää itseänne ja tyttäriänne, sillä tulee aika, jolloin 

                                                                                                                                 
(samoin kuin jakeen 27 lopussa). Draconiteen ”hävitys on loppu/loppu on oleva hävitystä” 

(finis erit vastitas) on kyseenalainen (oik. hänen (nim. hyökkääjän) loppunsa on tulvassa). 

Myös ”eikä ole hänen kansaansa” on vaikeatulkintainen, sillä alkutekstissä on: ”hänellä ei 

[ole] mitään”. Myös ”sodan lopun jälkeen” on kyseenalainen (oik. sodan loppuun asti). Jae 

vaatisi oman tutkimisensa. Ongelmista huolimatta jakeesta ilmenee Voidellun tuhoaminen 

ja se, että tuleva hyökkääjä hävittää kaupungin ja pyhäkön. Nämä tapahtuivat kaksituhatta 

vuotta sitten. Danielin kyseisen kohdan soveltaminen tähän ei kuitenkaan tunnu sopivan: 

Sakarja ei (suomentajankaan mielestä) puhune tällä kohtaa Jerusalemin ja temppelin hävi-

tyksestä (josta on ollut puhe Sak.11:1: ”Avaa ovesi, Libanon!” jne.), eikä jae toisaalta puhu 

myöskään Antikristuksen hyökkäyksestä vasta ajan lopulla – eli niistä kahdesta vaihtoeh-

dosta, jotka ovat perinteisesti olleet tavallisia selityksiä, vaan toteutuma on ajallisesti laaja. 

Asiasta lisää vähän edempänä.  
150

 Tricies centena milia. Tällaiset luvut eivät vastaa Antiikin aikana edes Jerusalemin 

kaltaisten suurkaupunkien todellisuutta. 
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sanotte: Siunattuja ovat hedelmättömät, ja huudatte: Oi vuoret, kaatukaa mei-

dän päällemme, ja kukkulat, peittäkää meidät.´ 
151

 

TOINEN KOHTA lupaa ristin Evankeliumin kaikille kansoille. Se ennus-

taa, että Kristus on lähettävä Apostolit kaikkeen maailmaan, ja miten Aposto-

lit ja pakanakansojen uskovat tulevat erottautumaan epäuskoisista ja taipu-

mattomista juutalaisista, ja sen, mitä merkitsee Herran tuleminen kaikkien 

pyhien kanssa. 

קרב ביום הלחמו כיום ההם בגוים ונלחם יהוה ויצא  
14:3 Ja Herra on lähtevä liikkeelle ja sotiva näitä pakanoita vastaan, niinkuin 

sotimispäivänänsä, taistelun päivänä 

Hän tahtoo opettaa meille ensiksi, että Kristus, kuningas, joka kuolleista 

tuli taas eläväksi, ei ole sotiva käsin ja aseilla, vaan Jumalan sanalla ja hen-

gellä, kuten taisteli myös Paavali sanoen: Meidän sotapalveluksemme aseet 

eivät ole lihalliset, 2.Kor.10. Sitten Kristuksen sotilaitten, Apostolien ja 

Evankelistojen, on käytävä harhaoppisia ja tyranneja vastaan jatkuvaa sotaa, 

mutta ei ulkoisin asein, vaan hengellisin, jollaisia Paavali kuvaa Ef.6. 
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 Theodoretus, Hieronymus ja luterilaiset ovat nähneet alkujakeitten viittaavan roomalais-

ten toteuttamaan Jerusalemin hävitykseen, kun taas esim. Lyra siirsi asian lopun aikaan ja 

Antikristukseen. Keil huomauttaa mielestäni osuvasti, että kyseinen sota Jerusalemia vas-

taan (joka ei siis hänen mukaansa ole roomalaisten hyökkäys) ei vertaudu sen kalta iseen, 

kun kansa vietiin Babyloniin, koska jakeessa 2 todetaan vain puolen kaupungin lähtevän ja 

muiden jäävän kaupunkiin (Draconites jättää ongelman käsittelemättä, Luther taas selittää 

niin, että se osa, joka ei voinut lähteä minnekään, kuoli nälkään, ruttoon ja miekkaan). 

Keilin perustelu jakeen 2 sodan hengelliseen luonteeseen ja laajaan toteutumaan on hy-

vä: ”Kuten uskovien katuva katse Lävistettyyn (12:10) ei toteudu ensimmäistä kertaa Israe-

lin lopullisessa kääntymyksessä aikojen lopussa, vaan alkoi jo Golgatan päivänä ja jatkuu 

kristillisessä kirkossa kautta vuosisatojen, samoin alkoi Jerusalemin piiritys kaikkien kan-

sojen toimesta (12:1-9) eli pakanakansojen hyökkäys Jumalan kirkkoon jo apostolien päi-

vinä, ja jatkuu kautta koko kristillisen kirkon historian viimeiseen suureen konfliktiin saak-

ka, joka välittömästi edeltää Herramme tuloa tuomiolle. Samoin kuin lauman hajottaminen 

paimenen lyömisen (13:7) jälkeen alkoi Kristuksen pidättämisestä ja kuolemasta, ja Her-

ran käden kääntäminen jälleen pienimpiä kohden alkoi Kristuksen ylösnousemuksessa, 

nämä molemmat asiat toistuvat jokaisena aikana kristillisessä kirkossa.” Tämä historia 

sitten Keilin mukaan huipentuu Googin ja Maagogin hyökkäykseen, jonka lopettaa Herran 

tulemus. Yhdyn Keilin sanoihin, mutta minusta on myös mahdollista liittää tähän mukaan 

Jerusalemin hävitys vuonna 70 alkupisteenä ja esikuvana myöhemmälle, kun Jumalan 

kansaa vastaan hyökätään ja tehdään väkivaltaa, vaikkakin sota muuttui enemmän hengel-

liseksi sodaksi, jossa aina osa uskovaa kansaa joutuu uskovasta kirkosta karkotetuksi pak-

kosiirtolaisuuteen eli menettää uskonsa hyökkääjien edessä. Ruumiillistakin vainoa on yhä. 

Kähköselle nämäkin jakeet koskevat etnistä juutalaisuutta tai Israelia joskus tulevaisuu-

dessa. Uskova jumalankansa pysyy selityksessä jossain taka-alalla kuten lähes kautta koko 

Kähkösen kirjan. Enempää yksittäisiä ajatuksia analysoimatta totean tähän vain, mitä Käh-

könen esim. sivulla 231 kirjoittaa jakeeseen 2: ”Puolet asukkaista viedään vieraaseen 

maahan. Minne, sitä ei sanota:”  



182 

 

Ja Herra on lähtevä liikkeelle: Herran lähteminen merkitsee, että ylös nou-

seva Kristus sanoo Apostoleille: Menkää kaikkeen maailmaan ja julistakaa. 

Sotiva pakanoita vastaan merkitsee, että Kristuksen henki Apostolien kautta 

syyttää maailmaa synnistä, vanhurskaudesta ja tuomiosta. Sanalla sotiva hän 

osoittaa, että Apostoleilla on oleva vastustajia (kuten hereetikkoja ja tyranne-

ja), jotka vastustavat sanaa. Tämän Kristus ennusti heille sanoen: Lähetän 

teidät kuin lampaat susien keskelle. Myös sanoilla sotimispäivänänsä, taiste-

lun päivänä hän osoittaa, että Kristuksen valtakunta on oleva sotaa, joka ei 

ole lihallista, vaan hengellistä, sellaista, jota kuvataan Ef.6.
152

 

 פני על אשר הזתים הר על ההוא ביום רגליו ועמדו
 הזיתים הר ונבקע הזיתים הר ונבקע מקדם ירושלם

 וחציו צפונה ההר חצי ומש מאד גדולה גיא וימה מזרחה
 נגבה

14:4 Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä, joka on Jerusalemin 

edustalla itää kohti. Ja Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen hyvin suureksi 

laaksoksi: toinen puoli mäkeä siirtyy pohjoiseen ja toinen puoli etelään päin 

Hän ei ennusta pelkästään, että Kristus on seisova Öljymäellä, josta käsin 

hän on lähettävä Apostolit koko maailmaan, vaan myös että Kristusta maail-

malle julistamaan lähetetyt Apostolit ja oppilaat tulevat saamaan juutalaisten 

ja pakanoiden joukosta paljon vainoajia. Öljymäki on tuo vuori, joka on Jeru-

salemista itään tuhannen passuksen
153

 etäisyydellä. Hänen jalkansa seisovat: 

Kärsimään joutuvan Kristuksen jalat seisoivat tällä vuorella, kun hän oli läh-

tenyt ehtoolliselta. Matt.26. Samoin ennen taivaaseen nousemistaan, kun en-

keli sanoi Apostoleille Öljymäellä, Apt,t, 1: Miksi seisotte, Galilean miehet? 

Jeesus, joka otettiin luotanne taivaaseen, on palaava kuten näitte. Jes.52 sa-

noo lähettämisen perusteella myös Apostoleja Kristuksen jaloiksi, kun heistä 

sanotaan: Kuinka suloiset ovat Evankelistojen jalat. 

Ja Öljymäki halkeaa kahtia: Öljymäen jakautuminen neljään
154

 ilmansuun-

taan merkitsee Apostolien ja Kristuksen oppilaiden vuorten kielikuvalla 

                                                           
152

 Luther jatkaa todeten, ettei sota tässä sovi kuvaamaan viimeistä tuomiota, koska silloin 

ei ole kyse varsinaisesti mistään sodasta, koska vastarintaa ei ole. Kyse on siitä, miten 

Kristus lähtee sotimaan evankeliumillaan. 
153

 Passus on roomalainen mitta, n. 1,5 m. 
154

 Vuoren jakautumisesta on tapahtuman visualisoinnin kannalta tulkinnallista erimieli-

syyttä. Toisten mukaan (kuten kirkkoraamatut) syntyi vain itä-länsi -suuntainen halkeama, 

joka erotti etelän ja pohjoisen osan vuoresta. Näin myös Lyra, jota taas Burgensis kritisoi 

väittäen kielen pohjalta, että muodostui ristin mallinen halkeama, siis vuori halkesi neljään 

suuntaan. Burgensiksen päättely menee seuraavasti: ”Öljymäen halkeaminen on ymmärret-

tävä neljään suuntaan. Hänhän sanoo: Öljyvuori halkeaa keskiosastaan itään ja länteen. 

Näin tässä ensimmäisessä halkeamassa puoli osaa vuorta on idässä, toinen puoli lännessä. 

Hänhän ei sano, että idästä länteen, vaan itään ja länteen, ja sitten seuraa, että puoli 

vuorta eroaa pohjoiseen ja puolet etelään. Tästä tulee toinen halkeama, jonka mukaan 
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(Ps.72) jakautumista kaikkeen maahan Psalmin 19 mukaan. Vuoren kahden-

laisella jakautumisella tahdotaan hämärtää profetiaa, mutta koska Kristus 

Matt.8:11 ilmaisee Idällä ja Lännellä maan neljää ilmansuuntaa, käy ilmi, että 

nämä Sakarjan sanat, joissa mainitaan pohjoinen ja etelä, ovat tulkinta edell i-

sistä, joissa mainitaan itä ja länsi.
155

 

Hyvin suureksi laaksoksi merkitsee, että juutalaisuus ja pakanuus eli kaikki 

Antikristukset juutalaisista ja pakanoista tulevat voimakkaasti vastustamaan 

Kristuksen Evankeliumia. 

 כאשר ונסתם אצל אל הרים גי יגיע כי הרי גיא ונסתם
יהודה מלך עזיה בימי הרעש מפני נסתם  

14:5 Ja te pakenette minun mäkieni väliseen laaksoon, sillä mäkien välinen 

laakso on ulottuva Asaliin asti. Te pakenette, niinkuin pakenitte 

maanjäristystä Ussian, Juudan kuninkaan, päivinä 

Vertailulla hän opettaa, että samoin kuin he pakenivat Aamoksen 1. luvus-

sa mainitsemaa maanjäristystä, samoin Apostolit ja oppilaat ovat pakeneva 

juutalaisuudesta kristillisyyteen hengellisen maanjäristyksen aikaan ja Öljy-

mäen haljetessa, kuten määrää Jes.52: Poistukaa, poistukaa. Apostrofi
156

 siis 

ennustaa, että Apostolit ja Kristuksen oppilaat ovat pakeneva kaikkia epäju-

malia, kuten käskee myös 2.Kor.6: Paetkaa epäjumalia, vetäytykää pois heis-

tä, erottautukaa, älkää koskeko saastaiseen. Katsoen Kristuksen Matt.24 il-

maisemaan pakoon henki aivan kuin selittää Profetiaa ja osoittaa, että kaikki-

alla pakanamaailmassa ei ole puuttuva Evankeliumin vainoajia, kuten sanoo 

                                                                                                                                 
puolet vuoresta on pohjoisessa, toinen puoli etelässä, ja näin on selvää, että tämä jakau-

tuminen tapahtuu neljään suuntaan ristin muotoisesti. Rabbi Sa(lomo Rashi?) taas pakenee 

tätä selvää selitystä, ettei Öljyvuoren ymmärrettäisi jakautuvan ristin muotoon, sillä hän 

karttaa ristiä kuten isänsä, Paholainen”. Suomentaja ei pysty ottamaan kantaa siihen, 

kumpi on varmasti oikein. 
155

 Historiallisesti Öljymäki oli se paikka, josta Lutherille ”Evankeliumin taistelu” (der 

Streit des Evangelii) alkoi, kun oppilaille annettiin käsky mennä kaikkeen maailmaan. 

Tästä eteenpäin paikka siirtyi hengelliseen kategoriaan kuten myös Jerusalem, josta on 

tullut muuriton paikkakunta (2:4) eli maailmanlaajuinen kristikunta. Vuoren halkeaminen 

ei tule olemaan geologista historiaa, vaan se oli Evankeliumin hengellistä leviämistä eri 

ilmansuuntiin. Tästä hengellisestä Öljymäestä käsin nyt leviää kaikkialla se saarna, joka 

alkoi historiallisesta Öljymäestä. Uskovat juutalaiset pääsevät pakenemaan epäuskoisesta 

Jerusalemista ja paatuneesta juutalaisuudesta halkeaman synnyttämän laakson kautta (ks. 

seuraava jae) turvaan eli kristilliseen Kirkkoon. Glassius: ” Öljymäki: Kirkko jakautuu 

maailman neljälle suunnalle. Halkeaman kautta juutalaiset kristityiksi tullessaan pakeni-

vat...” Tästä kategorian muuttumisesta hengelliseksi seuraa myös se, että Kristus tuomiolle 

tullessaan ei ole rajoittunut vain historialliseen Öljymäkeen. Jollain käsittämättömällä 

tavalla hän paluussaan kirkkaudessa näkyy koko maailmassa. Luther Paavaliin vedoten 

(ilmeisesti 1.Tess.4:17) toteaa, että hän ei jaloillaan silloin seiso Öljymäellä, vaan 

hän ”leijuu ilmassa” (schweben ynn der Luft) pilvissä. Samasta huomauttaa Calovius. 
156

 Kuvitellun puhuttelu. 
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Paavali, että meidän täytyy monen ahdistuksen kautta mennä sisään taivasten 

valtakuntaan. 

עמך קדושים כל אלהי יהוה ובא  
14:5 Ja Herra, minun Jumalani, tulee; kaikki pyhät sinun kanssasi 

Hän tahtoo ennustaa, että Kristus on tuleva, eli ohjaava hyvin eri tavalla 

kristittyjä Evankeliumilla kuin silloin kun Mooses tuli ja johti juutalaisia lai l-

la. Tästä lain ja Evankeliumin tai Mooseksen ja Kristuksen erosta laulaa 

Psalmi 68. יהוה (Jahve) on Kristus, jossa asuu Jumaluuden täyteys ruumiil-

lisesti. Tulee: Hän ei ainoastaan tule ruumiillisesti juutalaisille ja tuhoa Jeru-

salemin kulttia, vaan myös hengellisesti kaikkiin kansoihin, ja Evankeliumin 

kautta tuhoaa epäjumalanpalveluksen, sillä sana tulee kantaa mukanaan myös 

vapautusta lain kirouksesta, ja puhuu Kristuksessa luvatusta kaiken Hyvän 

lahjoittamisesta. Pyhät ovat kaikki Apostolit ja kristityt. Sinun kanssasi
157

: 

Vain sellaiset on pelastettava hänen valtakuntaansa toisessa tulemuksessa 

tuomiolle.
158

 

KOLMAS KOHTA on Profetia kristittyjen ulkoisesta rististä ja sisäisestä 

rauhasta, Kristuksen Hengestä, joka on ikuisesti jäävä kaikkiin kristittyihin, 

Kristuksen valtakunnasta, joka on yli kaiken, ja Kristuksen Kirkon kasvusta. 

 יום והיה יקפאון יקרות אור יהיה לא ההוא ביום והיה
 ערב לעת והיה לילה ולא יום לא ליהוה יודע הוא אחד

אור יהיה  
14:6 Sinä päivänä ei ole valoa: loistavat tähdet sammuvat. 14:7 Se on oleva 

yhtämittaista päivää – Herralle se on tunnettu – ei vaihdu päivä ja yö; ja 

ehtoolla on oleva valoisata 

Hän kuvaa kristittyjen ulkoista ristiä ja sisäistä rauhaa ja opettaa, miten 

Kristuksen valtakunta on täysin näkymätön, miten usko lakkaa viimeisenä 

päivänä ja miten ikuinen pelastus paljastetaan, täyttyy ja tulee katsottavaksi. 
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 Draconiteella teksti kuuluu: Hänen kanssaan, jolle on pienempi tuki. 
158

 Luther oli hyvin tietoinen, että jakson on yleisesti ymmärretty puhuvan viimeisestä 

tuomiosta. Samoin Calovius selittää runsaasti eri tulkitsijoiden näkemyksiä: Joillekin py-

hät merkitsivät enkeleitä jne. Eri näkemyksiä ei täysin tyrmätä (koska kohta on aidosti 

vaikea) tai esitetä jyrkästi vastakkaisina, mutta Luther ja Calovius kuitenkin katsovat, että 

kontekstissaan on myös jakeen 5 parhaiten ymmärrettävä puhuvan Kirkon ajasta. Luther 

selittää: ”Tämä vaikuttaa puhuvan viimeisestä päivästä. Mutta koska muu teksti ei kuulosta 

siltä, pysyn siinä käsityksessä, että Kristus, joka on tullut mukaan taisteluun Evankeliumin 

kautta, myös tulee henkensä, Apostoliensa, saarnaajiensa ja kaikkien kristittyjen kautta 

laumaksi, joka on hyvin erilainen kuin hänen tullessaan pyhiensä kanssa erämaasta, mistä 

Mooses 5.Moos.32 laulaa.” Kristuksen arrmovaltakuntaa kuvataan ikään kuin ”kunnian 

kielellä”. Draconites seuraa Lutheria, mutta samalla yrittää jollain lailla liittää mukaan 

myös viimeisen tuomion. 
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Sinä päivänä on Uusi liitto. Ei ole valoa: Kristityt tulevat olemaan Kristuksen 

tavoin ihmisistä viimeisiä kuin τὰ καθάρματα κόσμου (maailman hylkiöt). 

Loistavat tähdet sammuvat: Kristityt, jotka sisäisesti hehkuvat Pyhässä hen-

gessä ja heillä on rauha, ulkoisesti ovat kokeva vastoinkäymisiä ja monia ah-

distuksia. Se on oleva yhtämittaista päivää – Herralle se on tunnettu: Kris-

tuksen päivä, jonka Aabraham näki olevan hengellinen, eli valtakunnan aika 

toteutuu Kristuksen Hengellä eli uskossa Kristukseen, mikä ei näy ihmissil-

mille. Ei vaihdu päivä ja yö: Kristuksen henki toimii näkymättömästi, kuten 

sanoo Joh.3 hengen valtakunnasta. Ja ehtoolla on oleva valoisata: Illaksi ni-

mitetty uskon valtakunta maailman lopussa on lakkaava, ja tullaan antamaan 

tosi valo eli ikuinen elämä.
159

 

 אלהים חצים מירושלם חיים מים יצאו ההוא ביום והיה
יהיה ובחרף בקיץ האחרון אלהים וחצים הקדמוני  

14:8 Sinä päivänä elävät vedet virtaavat Jerusalemista: toiset puolet niistä 

Idänmerta kohti, toiset puolet Länsimerta kohti. Niin on tapahtuva kesät ja 

talvet 

Hän tahtoo opettaa, että taivaasta lähetetty Pyhä henki on Jerusalemissa 

Evankeliumin kautta virtaava itään ja länteen, sovittava vihastuneen Jumalan, 

lohduttava kauhistuneita omiatuntoja ja pelastava kärsivät. Jerusalemista: 

Hengellinen Jerusalem, kuten luvussa 2. Elävät vedet: Pyhä henki, joka anne-

taan Evankeliumin kautta. Joh.4. Hän viittaa Jerusalemin sijaintiin. Pieni meri 

on idän puolella ja suuri meri lännen puolella. Kesät ja talvet: Jumalan henki 

on Kristuksen nimessä lepyttävä Jumalan vihan ja pelastava kärsivät viimei-

seen päivään saakka. Hän viittaa muihin vesiin, jotka talvella jäätyvät, eivät-

kä kesällä kaikki virtaa niin, että mitkään joet eivät kuivuisi.  

 אחד יהוה והיה ההוא ביום הארץ כל על למלך יהוה והיה
אחד ושמו  

14:9 Herra on oleva koko maan kuningas. Sinä päivänä on Herra oleva yksi ja 

hänen nimensä yksi 

Hän opettaa, että Kristuksen Evankeliumilla, elävien vesien virratessa, 

idästä lähtien Apostolien saarnan kautta koko maailmaan kaikki uskovat tule-

vat palvelemaan ja julistamaan yhtä Jumalaa Kristuksessa, eivätkä juutalaiset 

enää palvo Baalejaan, pakanat Juppiteriaan eivätkä babylonialaiset Belustaan, 

vaan kaikki juutalaiset kaikkien pakanakansojen kanssa, jotka uskovat Evan-

keliumiin, tulevat muodostamaan yhden Katolisen kirkon uskon kautta yhteen 
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 Draconites selittää jakeita siinä hengessä, että ne olisi annettu profeetalle viimeinen 

päivä silmien edessä, mikä tuntuu varsin luontevalta kuvailun näkymaailmaa ajatellen. 

Myös Luther: ”Ilta on maailman loppu, jolloin uskon pitää lakata ja ikuinen valo paljaste-

taan.” 
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Kristukseen. Tähän liittyy tuo Ef.4: Yksi Jumala, yksi usko, yksi kaste, yksi 

kaikkien meidän isä. Herra on oleva koko [maan kuningas]: Kristus hallitsee 

yli kaiken: Ps.2:8. Jes.4:49. Olet pelastukseni maan ääriin. Sinä päivänä on 

Herra oleva yksi: Uudessa liitossa tuhotaan Evankeliumin kautta kaikki maa-

ilman epäjumalanpalvelus, ja vain Kristusta saarnataan ainoana pelastajana, 

kuten on ennustettu Jes.3: Yksin Herra korotetaan, ja epäjumalat perin pohjin 

hävitetään. Apt.t.4: Ihmisille ei ole annettu muuta nimeä, jossa olisi pelastus. 

 וראמה ירושלם נגב לרמון מגבע כערבה הארץ כל יסוב
 עד הראשון שער מקומ עד בנימן למשער תחתיה וישבה

 וחרם בה וישבו המלך יקבי עד חננאל ומגדל הפנים שער
לבטח ירושלם וישבה עוד יהיה לא  

14:10 Koko maa muuttuu tasaiseksi kuin Aromaa Gebasta Rimmoniin asti, 

Jerusalemin eteläpuolelle. Ja tämä on oleva korkea ja oleva asuttu, 

paikallansa, Benjaminin portista entisen portin sijaan asti, Kulmaporttiin ja 

Hananelin-torniin asti, kuninkaan viinikuurniin asti. 14:11 He asuvat siellä, 

eikä vihitä sitä enää tuhon omaksi, ja Jerusalem on oleva asuttu, oleva 

turvassa 

Hän opettaa, että mitä tahansa ennen oli koko maailmassa Jerusalemin ul-

kopuolella, se on siten sisällytettävä Jerusalemiin, joka Messiaan on raken-

nettava, ettei ketään taivaallisen Jerusalemin ulkopuolella olevaa lasketa kuu-

luvan valittuihin, ja ettei yhtäkään hurskasta kirota, vaan kaikilla on uskon 

kautta Kristukseen sekä vanhurskaus että pelastus. Muuttuu: Uuden liiton 

aikana ei uskonnossa tule olemaan yhtään lahkoja tai eroavaisuuksia, vaan 

kaikki on Kristuksessa ainutlaatuista ja yksinkertaista. Aivan kuin tie Gibeas-

ta (joka sijaitsee Jerusalemista pohjoiseen Benjaminin alueella) Rimmoniin 

(joka sijaitsi etelään Simeonin alueella) olisi tasainen, vaikka se on hyvin 

epätasainen ja mäkinen. Tästä Jes.40 ennustaa sanoen: Kaikki kukkulat alen-

netaan, vino suoristetaan ja epätasainen tulee tasaisiksi. Kaikki on oleva sa-

manlaista Kristuksessa, ja Jerusalemiin astutaan suoraa tietä niin Gibean kuin 

Rimmonin kautta. Ja tämä on oleva korkea: Tässä on alef, ajin ja poal, mutta 

se on mobile, kuten sanoo Elias.
160

 Jerusalemin kohoaminen ja jääminen pai-

kalleen merkitsee, että Kristuksen kirkko ei ainoastaan sijaitse korkealla vuo-

rella, joka on Kristus, ja on joka puolelta näkyvissä ja kuljettavissa, vaan se 

myös on jumalallisesti rakennettu ja yhtä asuttava ja tasainen asukkaille kuin 

miten sitä Sak.2 rakennetaan ja siinä asutaan. Hän sanoo: Benjaminin portista 

kuninkaan viinikuurniin asti (joista puhuvat Esra ja Nehemia) mainiten erityi-

sesti vain portit, eli ne jotka sijaitsevat maan neljällä suunnalla, ilmaistak-

seen, että Evankeliumia ollaan lähtevä julistamaan Jerusalemista käsin maan 

neljään kolkkaan, ja näistä neljästä kolkasta käsin kaikki pakanakansat kulke-
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 Sanassa ראמה (korkea) on epäsäännöllisyyttä, jota näin selitetään. 
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vat hengellistä Jerusalemia kohti. He asuvat siellä, eikä vihitä sitä enää tuhon 

omaksi: Uskovien lauma Kristuksen Kirkossa on oleva lukematon. Ei ketään 

syntiään katuvaa vihitä kirotuksi, vaan Kristuksessa kaikki katumukseen ha-

vahtuvat syntiset tulevat olemaan uskon kautta vanhurskaita ja pyhiä ja elävät 

turvassa, ja heillä on rauha Jumalan kanssa Kristuksen kautta, Room.5. 

NELJÄS KOHTA uhkaa vainoajia ja kuvaa, miten ja milloin he ovat tu-

houtuva. 

 אשר העמים כל את יהוה יגף אשר המגפה תהיה וזאת
 ועיניו רגליו על עמד והוא בשרו המק ירושלם על צבאו

בפיהם תמק ולשונו בחריהן תמקנה  
14:12 Ja tämä on oleva vitsaus, jolla Herra rankaisee niitä kansoja, jotka 

sotivat Jerusalemia vastaan: hän mädättää siltä kansalta lihan, kun se vielä 

seisoo jaloillaan, sen silmät mätänevät kuopissansa, ja sen kieli mätänee sen 

suussa 

Hän ennustaa uhkaamalla, että vainoajat ovat ihmeellisesti tuhoutuva: Kun 

Jumala hylkää heidät ja jättää oman itsensä varaan, he mätänevät itsessään ja 

menettävät kaiken voiman ja onnen myöskin kukoistaessaan, ja kun heidän 

joukossaan on paljon viisaita, kuten Jerusalemkin tuhoutui ollessaan kukois-

tavimmillaan, ja maailman valtakunnat kaatuvat ollessaan korkeimmassa ku-

kassaan. Vitsaus: Jumalan tuomio vainoajia vastaan. Kansoja: Kaikki Evan-

keliumin vainoajat. Lihan: Inhimillinen turva ja voima. Jer.9: Kirottua on 

luottamus lihaan. Seisoo: Pysyä jaloillaan, kukoistaa. Sen silmät: Kansan vii-

saat johtajat. Kieli: Opettajat ja neuvonantajat. Mätänee: Tuhoutuu, koska 

jumalallinen apu ei ole läsnä - Psalmi 104: Kun otat henkesi pois, he riutuvat 

– eli kaikki voima ja onni haihtuu pois. 

 והחזיקו בהם רבה יהוה מהומת תהיה ההוא ביום והיה
רעהו יד על ידו ועלתה רעהו יד איש  

14:13 Sinä päivänä on tuleva Herralta suuri hämminki heidän sekaansa, niin 

että he käyvät kiinni toinen toisensa käteen ja toisen käsi kohoaa toisen kättä 

vastaan 

Hän tahtoo opettaa, että missä Herra on heikentänyt (kuten jo sanottu) hei-

dän voimansa ja paisuttanut heidän viisautensa, heistä tulee myös riitaisia 

niin, että he hyökkäävät toistensa kimppuun, jotta he sitä nopeammin tuhou-

tuisivat. 
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בירושלם תלחם יהודה וגם  
14:14 Myös Juuda on sotiva Jerusalemissa 

Tämä osoittaa, että myös kristittyjen keskellä on oleva puolueita, niin että 

he purevat ja kuluttavat toisiaan, 1.Kor.11: Puolueita pitää olla.
161

 

 וכן םאד לרב ובגדים וכסף זהב סביב הגוים כל חיל ואסף
 אשר הבהמה וכל והחמור הגמל הפרד הסוס מגפת תהיה

הזאת כמגפה ההמה במחנות יהיה  
14:14 ja kaikkien pakanakansojen rikkaudet kootaan joka taholta: kullat ja 

hopeat ja ylen paljon vaatteita. 14:15 Samoin on vitsaus kohtaava hevosia ja 

muuleja ja kameleja ja aaseja ja kaikkea karjaa, mitä niissä leireissä on – 

samankaltainen vitsaus 

Hän ensiksi opettaa, että heiltä viedään pois se rikkaus, jonka vuoksi he 

vastustivat Evankeliumia, ja sen vievät pois ne, joiden he pelkäsivät vievän 

sen pois, jos he suosisivat Evankeliumia. Samoin juutalaiset pelkäsivät Keisa-

ria, sanoen Joh.11: Jos päästämme tämän menemään, tulevat roomalaiset ja 

ottavat meiltä pois kansamme, ja myöhemmin Keisari ryösti heidät tyhjäksi 

kaikesta omaisuudesta. Luuk.19. Sitten hän opettaa myös, että he omaisuudel-

taan riistettyinä myös tuhoutuvat, niin että kaikki kansojen mahti, johon he 

luottivat, ja jonka varassa he taistelivat kristittyjä vastaan, tuhoutuu perusteel-

lisesti. 
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 Draconites ja Luther ymmärsivät, että Juuda sotii Jerusalemia vastaan, mutta merkitys 

on, että Juuda sotii Jerusalemissa sen puolella. Koko kristikunta yhdessä sotii maailmaa 

vastaan, niin juutalaiskirkko (Jerusalem) kuin pakanakirkko (Juuda). Jerusalem ja Juuda 

ovat samaa kansaa samalla puolella, ks. 12:4-7 ja 14:21. Keil toteaa, että vastaan sotiminen 

ei sovi kontekstiin, jossa ei näy merkkiäkään Juudan ja Jerusalemin vihollisuudesta, vaan 

Jumalan kansaa vastassa ovat ”kaikki pakanakansat.” Prepositio ב on tässä lokaalinen 

kuten 2.Moos.17:8, ja sellaiseksi sen ovat myös kirkkoraamatut ja esim. Nova Vulgata 

kääntäneet. Myös Tarnovius: Hierosolymis (Jerusalemissa), jonka selitykseen Calovius 

liittyy luontevampana ratkaisuna, ja ottaa vielä vanhoista selittäjistä tuekseen Kyrilloksen 

ja Hieronymuksen. Pidän mahdollisena sitä, että Sakarjan tapa eritellä Jerusalem ja Juuda 

toisistaan viittaa erityisesti siihen hetkeen, kun juutalaisilla ennen loppua on valhemessias. 

Tällöin juutalaisen kristityksi kääntyminen saattaa olla vielä raskaampi rike epäuskoista 

juutalaisuutta vastaan kuin tähän asti. Kuvattu jakso saattaa tiivistyä Googin ja Maagogin 

hyökkäyksessä, jolloin koko kirkkoon kohdistuu vihollisten viimeinen voimanponnistus. 
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 מדי ועלו ירושלם על הבאים הגוים מכל הנותר כל והיה
 חג את ולחג צבאות יהוה למלך להשתחות בשנה שנה

 הסכות
14:16 Mutta kaikki niiden pakanakansojen tähteet, jotka ovat hyökänneet 

Jerusalemia vastaan, käyvät vuosi vuodelta sinne ylös kumartaen rukoilemaan 

kuningasta, Herraa Sebaotia, ja viettämään lehtimajanjuhlaa 

Hän tahtoo opettaa, että kristityt ajattelevat tähyävän isänmaataan kohti 

tässä sangen lyhyessä elämässä uskon kautta Kristukseen aina iloisella omal-

latunnolla, pois täältä kyynelten laaksosta, kuten sanoi hän, joka kirjoitti: Ei 

ole meillä täällä pysyvää sijaa. Myös juutalaiset teltoissa asuessaan ajattelivat 

kotiaan ja kiirehtivät sinne. Tähteet merkitsevät Kristukseen uskovia. Jerusa-

lemia vastaan: Kirkkoa vastaan. Vuosi vuodelta: Kunakin päivänä, koska 

Jes.66 sanoo: Sapatti sapatilta, ja Psalmi 118: Tämä on se päivä. Kumartaen 

rukoilemaan kuningasta: Lähteä paikkaan, missä saarnataan Evankeliumia, 

missä sakramentteja käytetään ja missä on lupa huutaa avuksi Jumalaa Kris-

tuksen nimessä. Lehtimajanjuhlaa: Juutalaisten tavoin, jotka kahdeksan päi-

vän ajan iloiten asuivat teltoissa ja samalla ajattelivat kotiinpaluuta.
162

 Kristi-

tyt elävät uskossa Kristukseen iloisella omallatunnolla, ja koko ajan ajattele-

vat pääsevänsä tuohon taivaalliseen kaupunkiin pois tästä kyynelten laaksos-

ta, kuten sanoi Paavali, Fil.3: Meillä on yhdyskuntamme taivaissa, josta odo-

tamme Herraa Jeesusta. 

 ירושלם אל הארץ משפחות מאת יעלה לא אשר והיה
הגשם יהיה עליהם ולא צבאות יהוה למלך להשתחות  

14:17 Ja mitkä maan sukukunnista eivät käy ylös Jerusalemiin kumartaen 

rukoilemaan kuningasta, Herraa Sebaotia, niille ei tule sadetta 

Hän tahtoo opettaa, että kaikilta kansoilta tullaan ottamaan pois Evanke-

liumi ja ikuinen pelastus, kun ne laiminlyövät sanan palveluvirkaa ja vainoa-

vat sitä Jumalan nimen verukkeella. Ei tule sadetta: Jumalan sana otetaan 

pois kiittämättömyyden takia, jotta he tuhoutuisivat epäuskonsa vuoksi, tuon 

mukaan: Kun Profetia otetaan pois, kansa tuhoutuu. Mitkä maan sukukunnista 

eivät käy ylös merkitse kaikkia epäuskoisia pakanakansoista, jotka sulkevat 

itsensä epäuskon tähden pois siunauksesta, 1.Moos. 12: Sinun siemenessäsi 

siunataan kaikki. 
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 Glassius: ”Lehtimajanjuhla: koko Uuden liiton jumalanpalvelus.” Kähkönen: ”Mes-

siasvaltakunnassa muut juhlat lakkaavat. Vain lehtimajanjuhla jää” (s. 248. Myös temppe-

li on Kähkösen mukaan rakennettu, mistä on huomautettu aiemmin). Kähkönen selittää 

kuitenkin uhraamisen ”kiitollisuuden osoituksena” (s. 249). Kova on kiliastin todistustaak-

ka, eikä siitä puutu heikkouksia, minkä takia kiliasti viisaasti jättää spekuloinnin joidenkin 

kuvien konkreettisuustasosta sikseen, kuten: ”Sinä päivänä on oleva hevosten kulkusissa 

kirjoitus: ”Pyhitetty Herralle” (jae 20). 
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תהיה עליהם ולא באה ולא תעלה לא מצרים משפחת ואם  
14:18 Ja jos egyptiläisten sukukunta ei käy eikä tule sinne ylös, ei tule sitä 

heillekään; 

Egyptiin
163

 ei ole satava, sillä se ei tarvitse sadetta eikä se saa sadetta. Siis 

se, mikä puhutaan sateesta, on ymmärrettävä hengellisesti sanan palveluviras-

ta. Ei tule, nim. sadetta.
164

 

 את לחג יעלו לא אשר הגוים את יהוה יגף אשר המגפה
 הגוים כל וחטאת מצרים חטאת תהיה זאת הסכות חג

הסכות חג את לחג יעלו לא אשר  
14:18 vaan heitä on kohtaava se vitsaus, millä Herra rankaisee niitä 

pakanakansoja, jotka eivät tule sinne ylös viettämään lehtimajanjuhlaa. 14:19 

Tämä on oleva egyptiläisten synnin palkka ja kaikkien niiden pakanakansojen 

synnin palkka, jotka eivät käy sinne ylös viettämään lehtimajanjuhlaa 

Hän ei muussa tarkoituksessa niin usein toista sitä, että on suuri synti olla 

nousematta juhlapäivänä viettämään lehtimajanjuhlaa, kuin opettaakseen, että 

kuten ei ole mitään suurempaa lahjaa kuin Jumalan elävä sana, samoin ei ole 

suurempaa syntiä kuin sanan halveksunta, mistä johtuva vitsaus kuvataan 

Jes.9. 

VIIMEINEN ELI VIIDES KOHTA kutsuu maallista valtaa tulemaan 

Kirkkoon ja vihkii papeiksi kaikki kristityt. 

ליהוה קדש הסוס מצלות על יהיה ההוא ביום  
14:20 Sinä päivänä on oleva hevosten kulkusissa kirjoitus: ”Pyhitetty 

Herralle” 

Hän tahtoo opettaa, että maallikot ja maallinen valta, joilla on sana ja Pyhä 

henki, tulevat kristityiksi ja pyhiksi, ja he tulevat uskon kautta Kristukseen 

hyvällä omallatunnolla hoitamaan tehtäväänsä, jota on kuvattu Room.13 ja 

1.Piet.2. Esimerkkejä: Kenturio Matt.8; Cornelius Apt.t.10; Paulus Sergius 

Apt.t.14. Kulkusissa merkitsee niitä, jotka eivät ole sanan palveluvirassa, ku-

ten maallinen valta ja maallikot. Pyhitetty Herralle: Sanan ja Pyhän hengen 

kautta tullaan pyhäksi ja kristityksi. 
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 Ilmestyskirja 11:8 kertoo kahden todistajan ruumiin viruvan ”sen suuren kaupungin 

kadulla, jota hengellisesti puhuen kutsutaan Sodomaksi ja Egyptiksi ja jossa heidän her-

ransa ristiinnaulittiin.” Jes.1:10 nimittää Jerusalemia Sodomaksi; Sakarjan maininnat 

Egyptistä tässä ja edellä saattavat kuulua niiden joukkoon, jotka puhuvat Jerusalemista 

Egyptinä epäuskoisen juutalaisuuden kannalta. Ilman uskoa Messiaaseen juutalaiset pysy-

vät vangittuina Egyptissä kuten esi-isät aikoinaan. 
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 Alkutekstistä puuttuu sana sade, joka on ajatuksellisesti siihen liitettävä: ”Heillekään ei 

tule” (nim. sitä, sadetta). 
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המזבח לפני כמזרקים יהוה בבית הסירות והיה  
14:20 ja padat Herran temppelissä ovat uhrimaljain vertaisia, jotka ovat 

alttarin edessä 

Viitaten Vanhan liiton leeviläiseen pappeuteen, jossa pyhiä olivat vain ne 

astiat, jotka oli määrätty temppelin käyttöön, hän tahtoo opettaa, että Uudessa 

liitossa kaikki kristityt eli hengellä ja vedellä kastetut ovat sopivia papeiksi ja 

vihitty siten, ettei kristittyjen välillä ole mitään eroa tuon Gal.3 mukaan: 

Kaikki te, jotka olette kastetut Kristukseen, olette pukeneet päällenne Kris-

tuksen, ja ei ole mitään eroa. Herran temppelissä on Kirkko. Padat ovat ih-

miset. Uhrimaljat ottivat vastaan veren ja niistä se kaadettiin. Ne merkitsevät 

ristiinnaulittuun uskovia ja häntä tunnustavia kristittyjä (koskapa veren vas-

taanottaminen on uskomista ja veren kaataminen on Kristuksen julistamista. 

1:Piet.1). Uhrimaljain vertaisia, jotka ovat alttarin edessä: Padat ovat alttarin 

uhrimaljojen kaltaisia merkitsee, että Uudessa liitossa kastettu kristitty, jota ei 

ole vihitty papiksi, on yhtä pätevä kuin vihitty pappi Vanhassa liitossa, mikä 

epäilemättä viittaa siihen, että kaikki kristityt ovat pappeja, 1.Piet.2. 

 ובאו צבאות ליהוה קדש וביהודה בירושלם סיר כל והיה
בהם ובשלו מהם ולקחו הזבחים כל  

14:21 Ja jokainen pata Jerusalemissa ja Juudassa on oleva pyhitetty Herralle 

Sebaotille, ja kaikki uhraajat tulevat ja ottavat niistä ja keittävät niissä 

Hän opettaa, että koko leeviläinen Vanhan liiton pappeus on kuva Uuden 

liiton evankelisesta virasta. Pyhitetty Herralle: Kasteen kautta voidellaan Py-

hällä hengellä kristillisen pappeuden arvoon. Uhraajat: Kristuksen julistamis-

ta Room.15. Ottavat niistä ja keittävät niissä: Kenen tahansa kristityn otta-

mista, kutsumista ja valitsemista julistamaan Evankeliumia ja hoitamaan sak-

ramentteja, niin että uskovista tulee jumalallisia uhreja, Psalmi 52, Room.12. 

ההוא ביום צבאות יהוה בבית עוד כנעני יהיה ולא  
14:21 Eikä ole enää sinä päivänä yhtään kaupustelijaa Herran Sebaotin 

temppelissä 

Hän viittaa Joosuan ja tuomarien historiaan, jossa on kirjoitettuna: Maahan 

jääneet kanaanilaiset
165

 tulivat koettelemaan Israelia, eivätkä kaikki Kanaanin 

maassa asuneet olleet israelilaisia. Hän tahtoo opettaa, että Uudessa liitossa 

tulee asia olemaan toisin kuin Vanhan liiton Kirkossa, nimittäin kaikilla kris-

tityillä tulee olemaan sama henki ja usko, eikä Jumalan tosi Kirkossa tule 

olemaan yhtään harhaoppista, minkä todistaa Paavali Ef.4: Yksi Jumala, yksi 

Isä, yksi kaste, yksi usko meillä kaikilla. Jes. Kaikki tulevat Jumalan opetta-

miksi. Hänelle olkoon kunnia kaikkeen ikuisuuteen. 
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LIITTEET 

 SALOMO GLASSIUS (1593-1656)
166, PHILOLOGIA 

SACRA 

HENGELLISESTÄ PAIKKAAN KUULUVUUDESTA 

Yksittäisistä henkilöistä siirrymme nyt koko kansaan kielikuvallisesti ymmär-

rettynä. Erityisesti Israelin ja Juudan kansa on sellainen, jota erittäin usein 

käytetään molempien liittojen kirjoituksissa kuvaamaan kristillistä kirkkoa, 

joka on koottu yhteen Uuden liiton apostolien opissa, ja joka on pysyvä maa-

ilman loppuun, ja se, mikä on sanottu edellisestä, sitä sovelletaan jälkimmäi-

seen. Ks. 1.Moos..22:17: ”Minä runsaasti siunaan sinua ja teen sinun jälke-

läistesi luvun paljoksi kuin taivaan tähdet ja hiekka, joka on meren rannalla, 

ja sinun jälkeläisesi valtaavat vihollistesi portit.” Jer.23:6: ”Hänen päivinän-

sä pelastetaan Juuda ja Israel asuu turvassa. Ja tämä on hänen nimensä, 

jolla häntä kutsutaan: ´Herra on meidän vanhurskautemme´.” 30:10: ”Mutta 

sinä, minun palvelijani Jaakob, älä pelkää, sanoo Herra, älä säiky, Israel. 

Sillä katso, minä pelastan sinut kaukaisesta maasta. Ja Jaakob on palajava, 

elävä rauhassa ja turvassa, kenenkään peljättämättä.” 33:14,16: ”Katso, päi-

vät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä täytän sen hyvän lupauksen, jonka mi-

nä olen lausunut Israelin heimosta ja Juudan heimosta[...]Niinä päivinä Juu-

da pelastetaan, ja Jerusalem asuu turvassa, ja tämä on se nimi, jolla sitä kut-

sutaan: ´Herra, meidän vanhurskautemme´.” Hes.37:23,28: ”Eivät myöskään 

he enää saastuta itseänsä kivijumalillaan, iljetyksillään eivätkä millään rik-

komuksillansa, vaan minä vapautan heidät kaikista asuinpaikoistaan, joissa 

ovat syntiä tehneet, ja puhdistan heidät. Ja he ovat minun kansani, ja minä 

olen heidän Jumalansa.[...]Ja pakanakansat tulevat tietämään, että minä olen 

Herra, joka pyhitän Israelin, kun minun pyhäkköni on heidän keskellänsä 

iankaikkisesti.” Luuk.1:33: ”Ja hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas 

iankaikkisesti, ja hänen valtakunnallansa ei pidä loppua oleman.” 

Room.4:13,17: ”Sillä se lupaus, että Aabraham oli perivä maailman, ei tullut 

hänelle eikä hänen siemenelleen lain kautta, vaan uskonvanhurskauden kaut-

ta[...] - niinkuin kirjoitettu on: ´Monen kansan isäksi minä olen sinut asetta-

nut´ - sen Jumalan edessä, johon hän uskoi ja joka kuolleet eläviksi tekee ja 

kutsuu olemattomat, ikäänkuin ne olisivat.” Gal.4:28,31: ”Ja te, veljet, olette 

lupauksen lapsia, niinkuin Iisak oli. Mutta niinkuin lihan mukaan syntynyt 

silloin vainosi Hengen mukaan syntynyttä, niin nytkin. Mutta mitä sanoo 

Raamattu? ´Aja pois orjatar poikinensa; sillä orjattaren poika ei saa periä 
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vapaan vaimon pojan kanssa´. Niin me siis, veljet, emme ole orjattaren lap-

sia, vaan vapaan.” 1.Piet.2:9: ”Mutta te olette ´valittu suku, kuninkaallinen 

papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja´, joka 

on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa.” jne. Nimittämisen 

peruste jumalallisessa liitossa, joka on solmittu tuon kansan kanssa sanan 

kautta tapahtuvan pyhittämisen lahjan johdosta, on haettava Juudan ja Daavi-

din hallinnon ja valtakunnan asettamisesta (joka oli Messiaan valtakunnan 

hengellinen esikuva) ja joistakin muista seikoista. 

METAFORISTA, JOTKA ON OTETTU JUMALALLE PYHISTÄ 
PAIKOISTA. 

Kanaanin maa, jota israelilaiset asuttivat, kuten myös sen hedelmällisyys ja 

rauhallinen tila, usein siirretään tarkoittamaan Kristuksen Kirkkoa. Ks. 

Jes.26:1: ”Sinä päivänä lauletaan Juudan maassa tämä laulu: ´Meillä on 

vahva kaupunki, pelastuksen hän asettaa muuriksi ja varustukseksi´.” 

35:1,2: ”Erämaa ja hietikko iloitsee, aromaa riemuitsee ja kukoistaa kuin 

lilja. Se kauniisti kukoistaa ja iloitsee ilolla ja riemulla. Sille annetaan Liba-

nonin kunnia, Karmelin ja Saaronin ihanuus. He saavat nähdä Herran kun-

nian, meidän Jumalamme ihanuuden.” 57:13: ”Kun sinä huudat, auttakoon 

sinua jumaliesi joukko! Mutta tuuli vie ne kaikki, henkäys ottaa ne pois. Mut-

ta joka minuun turvaa, se perii maan ja ottaa omaksensa minun pyhän vuore-

ni.” 60:13: ”Libanonin kunnia tulee sinun tykösi, kypressit, jalavat ynnä ho-

peakuuset, kaunistamaan minun pyhäkköni paikkaa, ja minä saatan jalkaini 

sijan kunniaan.” 65:9,10: ”Minä tuotan Jaakobista siemenen ja Juudasta 

vuorteni perillisen; ja minun valittuni saavat periä maan, ja minun palvelija-

ni saavat siinä asua. Ja Saaron on oleva lammasten laitumena ja Aakorin 

laakso karjan lepopaikkana minun kansallani, joka minua etsii.” 

Hes.37:25: ”He saavat asua maassa, jonka minä annoin palvelijalleni Jaako-

bille ja jossa teidän isänne ovat asuneet. Siinä saavat asua he, heidän lapsen-

sa ja lastensa lapset iankaikkisesti, ja minun palvelijani Daavid on oleva hei-

dän ruhtinaansa iankaikkisesti.” Jooel 2:23: ”Ja te, Siionin lapset, iloitkaa ja 

riemuitkaa Herrassa, teidän Jumalassanne, sillä hän antaa teille syyssateen, 

vanhurskauden mukaan, vuodattaa teille sateen, syyssateen ja kevätsateen, 

niinkuin entisaikaan.” Aamos 9:13,14,15: ”Katso, päivät tulevat, sanoo Her-

ra, jolloin kyntäjä tavoittaa leikkaajan ja rypäleitten polkija siemenkylväjän, 

jolloin vuoret tiukkuvat rypälemehua ja kaikki kukkulat kuohkeiksi muuttuvat. 

Silloin minä käännän kansani Israelin kohtalon, ja he rakentavat jälleen au-

tiot kaupungit ja asuvat niissä, he istuttavat viinitarhoja ja juovat niiden vi i-

niä, he tekevät puutarhoja ja syövät niiden hedelmiä. Minä istutan heidät 

omaan maahansa, eikä heitä enää revitä pois maastansa, jonka minä olen 

heille antanut, sanoo Herra, sinun Jumalasi.” Miika 4:4: ”He istuvat kukin 

oman viinipuunsa ja viikunapuunsa alla kenenkään peljättämättä. Sillä Her-
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ran Sebaotin suu on puhunut.” Sak.3:10: ”Sinä päivänä te kutsutte, kukin 

ystävänsä, viinipuun ja viikunapuun alle.” 

Tähän liittyy se, että maailmassa hajallaan olevien kansojen kokoontumi-

nen Kristuksen hengelliseen valtakuntaan ja osallisuuteen kuvataan tuomisel-

la, pääsyllä ja kiirehtimisellä juutalaisten maahan ja jumalanpalveluspaik-

kaan, Ps.22:28,29,32: ”Kaikki maan ääret muistavat tämän ja palajavat Her-

ran tykö; kaikki pakanain sukukunnat kumartavat häntä; sillä Herran on ku-

ninkuus, ja hän on hallitseva pakanoita[...]He tulevat ja julistavat vastedes 

syntyvälle kansalle hänen vanhurskauttaan, että hän on tämän tehnyt .” 

47:10: ”Kansojen päämiehet kokoontuvat Aabrahamin Jumalan kansaksi. 

Sillä maan kilvet ovat Jumalan; hän on ylen korkea.” 87:4,5,6: ”Minä mainit-

sen tunnustajikseni Rahabin ja Baabelin; katso, Filisteasta, Tyyrosta ja Etio-

piasta minä mainitsen: ´Sekin on syntynyt siellä´. Mutta Siionista sanotaan: 

´Joka ainoa on syntynyt siellä´. Sitä Korkein itse vahvana pitää. Herra luette-

lee, kirjoittaessaan kirjaan kansat: ´Tämäkin on syntynyt siellä´. Sela .” 

Jes.2:2,3: ”Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, 

ylimmäisenä vuorista, kukkuloista korkeimpana, ja kaikki pakanakansat vir-

taavat sinne. Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen: ´Tulkaa, nouskaamme 

Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille tei-

tänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee laki, Jeru-

salemista Herran sana.” 49:12,18,19,20,21,22,23: ”Katso heitä, he tulevat 

kaukaa! Katso, nuo pohjoisesta, nuo lännestä, nuo Siionin maalta![...]Nosta 

silmäsi ja katso ympärillesi: he kokoontuvat, he tulevat sinun tykösi kaikki. 

Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, sinä puet heidät kaikki yllesi niinkuin 

koristeen ja sidot heidät vyöllesi niinkuin morsian vyönsä. Sillä sinä – sinun 

rauniosi ja autiot paikkasi – sinun hävitetty maasi – sinä käyt silloin ahtaaksi 

asukkaille, ja kaukana ovat ne, jotka sinua söivät. Vielä saavat sinun lapset-

tomuutesi lapset sanoa korviesi kuullen: ´Paikka on minulle ahdas, tee tilaa, 

että voin asua´. Silloin sinä sanot sydämessäsi: ´Kuka on nämä minulle syn-

nyttänyt? Minä olin lapseton ja hedelmätön, karkotettu ja hyljätty. Kuka on 

heidät kasvattanut? Katso, minä olin jätetty yksin. Missä nämä silloin oli-

vat?´ Näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä nostan käteni kansakuntien puo-

leen, kohotan lippuni kansoja kohti, niin he tuovat sinun poikasi sylissänsä ja 

kantavat sinun tyttäresi olkapäillään. Kuninkaista tulee sinulle lastenhoitajat, 

heidän ruhtinattaristaan sinulle imettäjät. Sinun edessäsi he kumartuvat 

maahan kasvoillensa ja nuolevat tomun sinun jaloistasi. Silloin sinä tiedät, 

että minä olen Herra ja että ne, jotka minua odottavat, eivät häpeään joudu.” 

60:4,5,6,7,8,9,11,14: ”Nosta silmäsi, katso ympärillesi: kaikki nämä ovat ko-

koontuneet, tulevat sinun tykösi; sinun poikasi tulevat kaukaa, sinun tyttäriäsi 

kainalossa kannetaan. Silloin sinä saat sen nähdä, ja sinä loistat ilosta, sinun 

sydämesi sykkii ja avartuu, kun meren aarteet kääntyvät sinun tykösi, kanso-

jen rikkaudet tulevat sinulle. Kamelien paljous peittää sinut, Midianin ja Ee-

fan varsat; kaikki tulevat Sabasta, kantavat kultaa ja suitsutusta ja Herran 
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ylistystä ilmoittavat. Kaikki Keedarin laumat kokoontuvat sinun tykösi,  Neba-

jotin oinaat palvelevat sinua; minulle otollisina ne nousevat minun alttarille-

ni, ja minä kirkastan kirkkauteni huoneen. Keitä ovat nuo, jotka lentävät 

niinkuin pilvet ja niinkuin kyyhkyset lakkoihinsa? Merensaaret odottavat mi-

nua, ja etumaisina tulevat Tarsiin-laivat tuodakseen sinun lapsesi kaukaa; 

hopeansa ja kultansa heillä on mukanansa Herran, sinun Jumalasi, nimelle, 

Israelin Pyhälle, sillä hän kirkastaa sinut[...]Sinun porttisi pidetään aina 

auki, ei niitä suljeta päivällä eikä yöllä, että kansojen rikkaudet tuotaisiin ja 

heidän kuninkaansa saatettaisiin sinun tykösi[...]Ja kumarassa käyden tule-

vat sinun tykösi sinun sortajasi pojat, ja kaikki sinun pilkkaajasi heittäytyvät 

sinun jalkaisi juureen. He nimittävät sinut ´Herran kaupungiksi´, ´Israelin 

Pyhäksi Siioniksi´.” 62:10,12: ”Käykää, käykää ulos porteista, tasoittakaa 

kansalle tie, tehkää, tehkää valtatie, raivatkaa kivet pois, kohottakaa lippu 

kansoille[...]Ja heitä kutsutaan ´pyhäksi kansaksi´, ´Herran lunastetuiksi´. Ja 

sinua kutsutaan ´halutuksi´, ´kaupungiksi, joka ei ole hylätty´.” 66:20: ”Ja he 

tuovat kaikki teidän veljenne kaikista kansoista uhrilahjana Herralle hevosil-

la, vaunuilla, kantotuoleilla, muuleilla ja ratsukameleilla minun pyhälle vuo-

relleni Jerusalemiin, sanoo Herra, niinkuin israelilaiset tuovat ruokauhrin 

puhtaassa astiassa Herran temppeliin.” Hes.36:8: ”Mutta te, Israelin vuoret, 

teette lehvänne ja kannatte hedelmänne minun kansalleni Israelille, sillä he 

ovat aivan lähellä, ovat tulossa” jne. kautta koko luvun. Miika 

4:1,2,6,7: ”Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, 

ylimmäisenä vuorista, ja se on oleva korkein kukkuloista, ja sinne virtaavat 

kansat. Monet pakanakansat lähtevät liikkeelle sanoen: ´Tulkaa, nouskaam-

me Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille 

teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee laki, Je-

rusalemista Herran sana[...]Sinä päivänä, sanoo Herra, minä tahdon koota 

ontuvat ja kerätä hajalleen-ajetut ja ne, joille minä olin tuottanut onnetto-

muutta. Minä teen ontuvista talteenjäävät ja kauasjoutuneista väkevän kan-

san, Ja Herra on oleva heidän kuninkaansa Siionin vuorella siitä alkaen ian-

kaikkisesti.” Sak.14:16: ”Mutta kaikki niiden pakanakansain tähteet, jotka 

ovat hyökänneet Jerusalemia vastaan, käyvät vuosi vuodelta sinne ylös ku-

martaen rukoilemaan Herraa Sebaotia, ja viettämään lehtimajanjuhlaa” ja 

eteenpäin. 

Tohtori Brenz kirjoittaa kohtaan Jesaja 62:10,11 seuraavaa: ”Tosi Jumala 

ja Herramme Jeesus Kristus levitti Evankeliuminsa maan ääriin, jolla saar-

nalla kansat heräsivät niin, että he ottivat lähteäkseen Jerusalemin kaupun-

kiin valtavalla joukolla. Tämä lähteminen ei tapahdu ruumiillisilla jaloilla, 

vaan uskossa. Jokainen, joka omilla alueillaan, vaikka Skyyttiassa tai Intias-

sa, tulee kuulemaan Kristuksen Evankeliumia, ja uskoo Kristukseen, heidän 

sanotaan lähtevän Jerusalemiin ja liittyvän israelilaisiin. Vieläpä juuri nämä 

yksin ovat Jerusalemin tosi asukkaita ja todellisia israelilaisia, ja he myös 

saavat nauttia kaikista hyvistä asioista, jotka Jumala on luvannut valitulle 
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kansalleen jo alusta.” Vrt. Sef.2:11: ”Peljättävä on Herra heille oleva, sillä 

hän tekee voimattomiksi kaikki maan jumalat; ja kaikki pakanain saaret, ku-

kin paikastansa, tulevat häntä kumartaen rukoilemaan” ja Joh.4:21,23: ”Jee-

sus sanoi hänelle: ´Vaimo, usko minua! Tulee aika, jolloin te ette rukoile Isää 

tällä vuorella ettekä Jerusalemissa[...]Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset 

rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa; sillä senkaltaisia rukoilijoi-

ta myös Isä tahtoo´.” 

Erityisesti Jerusalem, Juudan metropoli, usein merkitsee kuvaannollisesti 

Kristuksen Kirkkoa, koska siellä Jumala erityisellä tavalla ilmoitti itsensä ja 

liitti mukaan lupaukset Messiaasta. Jes.4:3: ”Ja ne, jotka Siionissa ovat säi-

lyneet ja Jerusalemissa jääneet jäljelle, kutsutaan pyhiksi, kaikki, jotka ovat 

kirjoitetut Jerusalemissa elävien lukuun.” 40:2,9: ”Puhukaa suloisesti Jerusa-

lemille ja julistakaa sille, että sen vaivanaika on päättynyt, että sen velka on 

sovitettu, sillä se on saanut Herran kädestä kaksinkertaisesti kaikista synneis-

tänsä[...]Nouse korkealle vuorelle, Siion, sinä ilosanoman tuoja; korota voi-

makkaasti äänesi, Jerusalem, sinä ilosanoman tuoja. Korota, älä pelkää, sa-

no Juudan kaupungeille: ´Katso, teidän Jumalanne!´” 52:1,2: ”Heräjä, herä-

jä, pukeudu voimaasi, Siion; pukeudu juhlapukuusi, Jerusalem, sinä pyhä 

kaupunki. Sillä ei koskaan enää astu sinun sisällesi ympärileikkaamaton eikä 

saastainen. Pudista päältäsi tomu, nouse istuimeltasi, Jerusalem, irroita kah-

leet kaulastasi, sinä vangittu tytär Siion.” Sak.9:9: ”Iloitse suuresti, tytär 

Siion, riemuitse, tytär Jerusalem, sillä sinun kuninkaasi tulee sinulle! Van-

hurskas ja auttaja hän on, on nöyrä ja ratsastaa aasilla, aasintamman varsal-

la.” 12:2: ”Katso, minä teen Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi kaikille kan-

soille yltympäri, ja myös Juudan kohdalle se on tuleva Jerusalemia piiritettä-

essä.” Gal.4:26: ”Mutta se Jerusalem, joka ylhäällä on, on vapaa, ja se on 

meidän äitimme.” Hepr.12:22: ”vaan te olette käyneet Siionin vuoren tykö ja 

elävän Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin tykö, ja kymmenien tu-

hansien enkelien tykö.” Uusi Jerusalem on taivaassa voitonjuhlaa viettävä 

Kirkko, Ilm.21:2,10: ”Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin 

laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niinkuin morsian, 

miehellensä kaunistettu[...]Ja hän vei minut hengessä suurelle ja korkealle 

vuorelle ja näytti minulle pyhän kaupungin, Jerusalemin, joka laskeutuu alas 

taivaasta Jumalan tyköä” jne. Sama merkitys on usein nähtävissä nimessä 

Siion, joka oli vuori Jerusalemissa, jossa sijaitsi Daavidin kuninkaallinen pa-

latsi. Toisinaan sitä yli muiden nimitetään Herran vuoreksi, pyhäksi vuoreksi 

jne. Se esitetään Uudessa liitossa Kristuksen Kirkon niin sanoakseni symbo-

liksi, Ps.2:6: ”Minä olen asettanut kuninkaani Siioniin, pyhälle vuorelleni.” 

68:16,17: ”Baasanin vuori on Jumalan vuori, Baasanin vuori on monihuip-

puinen vuori. Miksi te, monihuippuiset vuoret, karsaasti katsotte vuorta, jolla 

Jumala on mielistynyt asumaan? Totisesti, Herra asuu siellä iankaikkisesti.” 

87:1,2,5: ”Pyhille vuorille perustamaansa kaupunkia, Siionin portteja, Herra 

rakastaa enemmän kuin Jaakobin kaikkia muita asuinsijoja[...]Mutta Siionis-
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ta sanotaan: ´Joka-ainoa on syntynyt siellä´. Sitä Korkein itse vahvana pi-

tää.” 132:13,14: ”Sillä Herra on valinnut Siionin, halunnut sen asunnoksen-

sa: ´Tämä on minun leposijani iankaikkisesti; tässä minä asun, sillä tänne on 

minun haluni ollut´.” Jes.4:4,5: ”Silloin kun Herra on pessyt pois Siionin ty-

tärten saastan ja huuhtonut Jerusalemista sen verenviat tuomion ja puhdis-

tuksen hengellä. Ja Herra luo Siionin vuorelle koko asuinsijansa ylle ja sen 

juhlakokousten ylle pilven päivän ajaksi ja savun ynnä tulenliekin hohteen 

yöksi, sillä kaiken kirkkauden yllä on oleva peite.” 11:9: ”Ei missään minun 

pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa, sillä maa on täynnä Herran 

tuntemusta, niinkuin vedet peittävät meren.” 28:16: ”Sentähden, näin sanoo 

Herra: Katso, minä lasken Siioniin peruskiven, koetellun kiven, kalliin kul-

makiven, lujasti perustetun; joka uskoo, se ei pakene.” 40:9: ”Nouse korkealle 

vuorelle, Siion, sinä ilosanoman tuoja; korota voimakkaasti äänesi, Jerusa-

lem, sinä ilosanoman tuoja. Korota, älä pelkää, sano Juudan kaupungeille: 

´Katso, teidän Jumalanne!´” 49:14: ”Mutta Siion sanoo: ´Herra on minut 

hyljännyt, Herra on minut unhottanut´.” 56:7: ”ne minä tuon pyhälle vuorel-

leni ja ilahutan heitä rukoushuoneessani, ja heidän polttouhrinsa ja teu-

rasuhrinsa ovat otolliset minun alttarillani, sillä minun huoneeni on kutsutta-

va kaikkien kansojen rukoushuoneeksi.” 59:20: ”Mutta Siionille se tulee lu-

nastajana, niille Jaakobissa, jotka synnistä kääntyvät, sanoo Herra .” 

62:11: ”Katso, Herra on kuuluttanut maan ääriin asti: Sanokaa tytär Siionil-

le: Katso, sinun pelastuksesi tulee, Katso, hänen palkkansa on hänen mu-

kanansa, hänen työnsä ansio käy hänen edellänsä.” 65:25: ”Susi ja lammas 

käyvät yhdessä laitumella, ja leijona syö rehua niinkuin raavas, ja käärmeen 

ruokana on maan tomu; ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa 

eikä vahinkoa, sanoo Herra.” Sak.9:9. Hepr.12:12 (ks. edempänä). Taivaissa 

voitonjuhlaa viettävää Kirkkoa osoittaa Ps.15:1: ”Herra, kuka saa vierailla 

sinun majassasi, kuka asua sinun pyhällä vuorellasi?” 24:3: ”Kuka saa astua 

Herran vuorelle, kuka seisoa hänen pyhässä paikassansa?” Jes.35:10: ”Niin 

Herran vapahdetut palajavat ja tulevat Siioniin riemuiten, päänsä päällä 

iankaikkinen ilo. Riemu ja ilo saavuttavat heidät, mutta murhe ja huokaus 

pakenevat.” (51:11). 

Siionia ja Daavidin kuninkaallista palatsia kutsutaan alhaisen olotilan ja 

monenlaisten vihollisten tuottaman hävityksen takia Daavidin sortuneeksi 

majaksi (Aamos 9:11: Sinä päivänä minä pystytän jälleen Daavidin sortu-

neen majan ja korjaan sen repeämät ja pystytän sen luhistumat, ja rakennan 

sen sellaiseksi kuin se oli muinaisina päivinä), jonka uudistamisen Jumala 

siellä lupaa, ja tämän kaiken on ymmärrettävä tarkoittavan metaforisesti Kris-

tuksen valtakuntaa ja pakanoista koottavaa Kirkkoa niin jatkon (jae 12: niin 

että he saavat omiksensa Edomin jäännöksen ja kaikki pakanakansat, jotka 

minun nimiini otetaan, sanoo Herra, joka tämän tekee) kuin Jaakobin teke-

män lainauksen takia (Apt.t.15:14,15,16,17: Simeon on kertonut, kuinka Ju-

mala ensi kerran katsoi pakanain puoleen ottaaksensa heistä kansan omalle 
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nimellensä. Ja tämän kanssa pitävät yhtä profeettain sanat, sillä näin on kir-

joitettu: ´Sen jälkeen minä palajan ja pystytän jälleen Daavidin sortuneen 

majan; minä korjaan sen repeämät ja nostan sen jälleen pystyyn, että jäljelle 

jääneet ihmiset etsisivät Herraa, ynnä kaikki pakanat, jotka ovat minun ni-

miini otetut, sanoo Herra, joka tämän tekee´”). Vrt. Jes.16:5: ”Ja valtaistuin 

vahvistetaan laupeudella, ja sillä istuu vakaasti Daavidin majassa tuomari, 

joka harrastaa oikeutta ja vanhurskautta ahkeroitsee.” 
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PAULUS BURGENSIS (1351-1435)
167, PAAVALIN JA 

SAULIN DIALOGI 

ISRAELISTA, MAASTA JA KANSALAISUUDESTA 

(SIVU 115 V.) KAPPALE IIII, JOSSA OSOITETAAN 
ERITYISELLÄ TAVALLA, MITEN ILMAISUJEN ISRAEL, 

JUUDA, JAAKOB JA SEN KALTAISTEN SANOJEN ERILAISIA 
MERKITYKSIÄ ON KÄYTETTÄVÄ PYHIEN KIRJOITTAJIEN 

SELITTÄMISESSÄ. 

SAUL. Koska ajatusten tai merkitysten moninaisuus yhdessä kirjoituksessa 

tai esityksessä tuottaa moniselitteisyyttä tai erehdystä, sekä vie argumentoin-

nilta varmuuden, minkä takia kielenkäytössä osoittautuu olevan jotakin petol-

lisuutta, pitää siis antaa jokin sääntö tai mitta käytettyjen termien erilaisten 

merkitysten kohdalle, jonka mukaan voidaan ymmärtää, miten yksittäisiä 

merkityksiä yksittäisissä tapauksissa tai aiheissa pitää soveltaa. Tämä näyttää 

hyvin vaikealta, ja sen johdosta sinun erittelysi eivät näytä riittäviltä poista-

maan vastakkaisuutta ilman mitään petollisuutta tai moniselitteisyyttä pyhiltä 

kirjoittajilta, jotka puhuvat keskustellusta aiheesta. 

PAAVALI. Päinvastoin. Ei ole Raamattua tutkivalle vaikeata antaa sääntöä 

tai selvitystä siihen, miten moniselitteisyys tai ristiriitaisuus poistetaan. 

SAUL. Osoita minulle se, mitä sanot, riittävästi asia selvittäen. 

PAAVALI. Jos tässä asiassa oikealla tavalla olet tutkinut pyhiä auktori-

teetteja, huomaat, että pyhässä Raamatussa tästä aiheesta puhuttaessa Israel ja 

Jaakob tai Juuda on ymmärrettävä monin eri tavoin – ainakin viidellä tavalla. 

Ensimmäinen on, kun Raamattu puhuu Israelin lunastuksesta, osoittaen itsen-

sä Lunastajan eli itse Messiaan alkuperän. Sellaisissa tapauksissa Israel pitää 

ymmärtää varsinaisessa merkityksessä, lihallisen syntymisen mukaan, kuten 

kun puhutaan tulevasta Kristuksesta, Jes.65:9: Minä tuotan Jaakobista sieme-

nen ja Juudasta vuorteni perillisen, ja Jes. 11:1:Mutta Iisain kannosta puhke-

aa virpi ja samanlaista. On myös toinen puhetapa, nimittäin kun Raamattu 

puhuu niistä, jotka olivat ensimmäisiä ja tärkeimpiä työtovereita lunastuksen 

salaisuudessa itsensä Messiaan kanssa eli Kristuksen kanssa, kun uskoa hä-

neen ja oppia levitettiin. Sellaisissa tapauksissa Israel tai Jaakob pitää ym-

märtää molemmalla tavalla samanaikaisesti, nimittäin lihan ja hengen mu-

kaan, kuten kun sanotaan Jes.27:6: Jotka lähtevät vauhdilla Jaakobista, täyt-
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tävät koko maan siemenellä. Kolmas puhetapa on, kun Raamattu puhuu lu-

nastuksen vastaanottajista tai pelastuksesta vaikutuksen kannalta, kuten kun 

sanotaan: Israel on pelastettu Herrassa ikuisella pelastuksella, Jes. 45:17 ja 

Miika 2:12: Kokoamalla kokoan Jaakob sinut kokonaan, eli sinun edessäsi ja 

muuta samanlaista. Näissä pitää ymmärtää, että Israelista puhutaan varsinai-

sesti hengen mukaan, oli sellainen Israel sitten lihallisen syntymisen mukai-

nen tai ei.
168

 Ja on neljäs puhetapa, kun Raamattu puhuu niistä, jotka syntinsä 

tähden eivät ole olleet osallisia lunastuksesta. Tällaisissa tapauksissa Israel 

pitää ymmärtää lihallisen syntymän kannalta, ei hengellisen, kuten kun Hoo-

sea 9:15 puhuu Israelin kansasta: Tekojensa pahuuden tähden karkotan heidät 

temppelistäni enkä enää rakasta heitä. Kaikki heidän johtajansa poikkeavat 

tieltä. Nämä ja samanlaiset sanat on ymmärrettävä puhuvan Israelista, joka ei 

ole hengen mukainen, vaan he ainoastaan polveutuvat lihan kautta isistä. Voi 

olla myös viides puhetapa, nimittäin kun Raamattu puhuu sekaisin Israelista, 

esimerkiksi Jes. 1:9: Ellei Herra olisi jättänyt meille, eli Israelille ja Juudalle, 

siementä, olisimme olleet kuin Sodoma jne. Tällöin pitää Israel ymmärtää 

molemmilla tavoilla, lihan mukaan niistä, joiden joukosta nuo oli jätetty jä l-

jelle, hengen mukaan niistä, jotka jätettiin. Raamatussa on tästä aihepiiristä 

mahdollisesti myös muita puhetapoja, jotka voidaan esitettyjen puhetapojen 

mukaisesti johtaa. 

SAUL. Onko sinulla myös auktoriteetteja tai keinoja perustella tämä, min-

kä olet sanonut? 

PAAVALI. Perustellakseni tai vahvistaakseni ensimmäisen puhetavan, on 

kohtia, jotka osoittavat, että luvatun Messiaan pitää profeetoilla olla Aabra-

hamin siementä, kuten sanoo 1.Moos.26:2,4: Ja sinun siemenessäsi tullaan 

siunaamaan kaikki maan kansat, sen mukaan kuin samassa paikassa on laa-

jemminkin asiaa esitetty. Samoin Raamatun auktoriteetti opettaa, että ennus-

tetun Messiaan on oltava Juudan sukukunnasta, kuten sanoo 1.Moos.49:10: Ei 

oteta pois valtikkaa Juudalta eikä johtajaa hänen reidestään, kunnes tulee 

hän, joka on lähetettävä jne. Tämä puhuu Messiaasta myös sinun opettajiesi 

mukaan. Messiaan on myös oltava Daavidin vatsan hedelmästä, kun Daavidil-

le sanotaan Psalmissa 132:11: Sinun vatsasi hedelmästä asetan [kuninkaan] 

istuimellesi. Koska siis Pelastajan alkuperän julistetaan olevan Aabrahamin 

siementä, Juudan reidestä ja Daavidin vatsan hedelmästä, jotka kaikki kuulu-

vat lihalliseen syntymiseen, on selvää, että luvatun Messiaan pitää lihan mu-

kaan polveutua edellä mainituista isistä. 

SAUL. Mutta eikö Messiaan pidä polveutua edellä mainituista myös hen-

gellisen syntymän kannalta, koska hän on pyhistä pyhin, pyhyydessä isien 

suurin jäljittelijä? Miksi et siis suo hänelle syntymää molemman puhetavan 

mukaan, nimittäin lihallisen ja hengellisen? 
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PAAVALI. Sen toden uskon mukaan, jota julistan, Messias polveutui li-

hallisista isistä, jotka omassa sukuluettelossaan esitetään vain lihan puolesta. 

Hengellisen syntymisen puolesta Messias nimittäin syntyy tai on syntynyt 

vain Isästä Jumalasta. Koska tämä mysteeri, kuten sinulle sanoin, vaatii eri-

tyistä Raamatun tutkimista, minä siksi toistaiseksi ohitan tämän asian tutki-

misen, ja sinulle riittää, että Messiaan piti polveutua lihan mukaan isistä, mitä 

en epäile sinun myöntävän. Toisen puhetavan perusteluun näyttää riittävän 

ilmeinen tosiasia: Onhan ilmeistä, että usko Kristukseen ja hänen oppinsa 

levisi maanpiiriin apostolien tai oppilaitten välityksellä, jotka suurimmaksi 

osaksi olivat Israelista lihan mukaan, ja myös hengen mukaan, edellyttäen 

meidän totuutemme, jonka sinäkin voit hyväksyä Messiaasta omalta kannal-

tasi ilman oman mielipiteesi ennakkoasennetta. Kolmannen puhetavan perus-

teluun taas taivuttaa oikeanlainen järki. Jokaisen, joka Herrassa on pelastettu 

ikuisella pelastuksella, on oltava Israelia hengen mukaan, mistä hän sitten 

onkin lihansa puolesta polveutunut. Muutenhan Jumala katsoisi henkilöön, 

kuten edellä jo olin sinulle sanonut. Myös neljäs puhetapa perustuu samanlai-

seen syyhyn: Ne, jotka syntiensä vuoksi karkotetaan pelastuksesta, eivät pol-

veudu isistä hengen puolesta. Viides puhetapa pohjautuu neljänteen ja kol-

manteen, joiden takia se on sekoittunut tai yhteiskäsitteellinen puhetapa. Näi-

den pohjalta kun huolellisesti tarkastelee ja oikein soveltaa, voidaan poistaa 

vastakohtaisuus ilman moniselitteisyyttä ja petollisuutta Israelista ja Jaako-

bista puhuvilta pyhiltä auktoriteeteilta, jotka puhuvat tällaisista asioista edellä 

mainitusta aiheesta. 

(SIVU 118 V.) OSOITETAAN, ETTÄ PAKANAKANSAT OLI 
KUTSUTTAVA ISRAELILAISEEN ARVOON. 

SAUL. Vaikka sanojesi pohjalta voidaan ajatella, että myös pakanoita, jot-

ka tulevat mukaan jumalalliseen kulttiin, voidaan kutsua nimellä Israel tai 

Jaakob, kuten johdetaan kolmannen puhetavan kohdalla edellä kirjoittamasta-

si, siitä ei kuitenkaan päätellä, että sellaiset, nimittäin muukalaiset pakanoista, 

saavuttavat israelilaisen arvoasteen. Kun tutkin Raamattua, huomaan, että 

vaikka sellaiset muukalaiset otetaan yhteyteen israelilaisten kanssa ja nimite-

tään heidän nimellään, he eivät kuitenkaan saavuta samanlaista tai yhtäläistä 

arvoa. Näin ollen, koska sinun tai opettajasi opin mukaan sellaiset pakanuu-

desta kääntyneet muukalaiset otetaan samaan tai kaikin tavoin samanlaiseen 

israelilaiseen arvoon, siitä seuraa, että sinun Kristuksesi ei ole profeetoissa 

luvattu Messias, koska hän sellaisia meni itse tai oppilaittensa kautta dogma-

tisoimaan pyhän Raamatun määrittelyä vastaan. 

PAAVALI. Osoita minulle, mihin pyhissä lausumissa sisältyy tämä mitä 

sanot. 

SAUL. Näin luetaan kohdassa Jes. 14:1: Sillä Herra armahtaa Jaakobia ja 

valitsee vielä Israelin, ja antaa heidän levätä omassa maassaan, ja heihin 
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liittyy muukalaisia, ja he liittyvät Jaakobin huoneeseen . Samassa asiayhtey-

dessä edempänä sanotaan: Ja Israelin heimo saa heidät maassaan omikseen, 

ja he vangitsevat vangitsijansa. Tämän auktoriteetin pohjalta näet ilmiselväs-

ti, että kun Jumala armahtaa Jaakobia jne., nimittäin Messiaan aikana, heihin 

liittyy muukalaisia, nimittäin yhden Jumalan palvonnan kautta, niin silloin 

sellaiset muukalaiset tulevat israelilaisten orjiksi tai alamaisiksi, ei niin, että 

he tulisivat olotilan tai yhtäläisyyden puolesta heidän veroisikseen. 

PAAVALI. Tämä auktoriteetti puhuu Israelin kansan tilasta Babylonin 

vankeudesta vapautettuna, ei Messiaan ajasta. Juuri edellähän on sanottu: On 

lähellä aika, nimittäin juutalaisten vapautuminen Babylonista, joka tapahtui 

persialaisten kuninkaan Kyyroksen valtakauden alussa, kuten Esra 1:2 sanoo. 

Tämä aika ei ollut kovin kaukana Jesajan ajasta. Siksi lisätään: Ei sen päiviä 

pidennetä (Jes.13:22). Se on toisin kuin miten asioiden piti tapahtua vapau-

tuksessa Messiaan kautta, joka ei ollut niin lähellä, vaan yli kaksisataa vuotta 

Jesajan ajasta meidän totuutemme mukaan. Sinun käsityksesi mukaan taas, 

kun odotat vielä tuota vapautusta, on julistetun profetian jälkeen kulunut jo 

kaksituhatta vuotta ja enemmän, eikä loppua vielä näy. Noin pitkästä ja mää-

rittelemättömästä ajasta ei millään muotoa voi sanoa: Sen aika on lähellä, 

eikä sen päiviä pidennetä. Messiaan aikana et voi havaita, että pakanuudesta 

kääntyneet olisivat israelilaisten orjia tai alamaisia, vaan pikemminkin mo-

lemmista kansoista, nimittäin israelilaisista ja pakanoista, piti tulla yksi ja 

sama kansa. Siksi Sakarja 2:10 sanoo: Riemuitse ja iloitse, tytär Siion, sillä 

minä tulen ja asun sinun keskelläsi, sanoo Herra. Tämän ymmärretään tar-

koittavan Messiaan aikaa, jolloin Jumala asui meidän keskellämme, ja seuraa: 

Ja sinä päivänä liittyy paljon pakanakansoja Herraan, nimittäin pakanakan-

sojen kääntyessä uskoon kääntymyksen kautta, ja he tulevat minun kansakse-

ni. Tästä ilmenee, että heidän välillään ei ole kansojen erotusta, nimittäin juu-

talaisen ja kreikkalaisen, tai toisen kansan, vaan on vain yksi kansa, kuten 

Jumala on yksi. 

SAUL. Tuosta lainaamastasi auktoriteetista voidaan johtaa, että juutalai-

suuteen kääntyneet pakanat otetaan lain noudattamisen yhteyteen samalla 

tavalla muiden kanssa, ja vain tässä mielessä voitaisiin puhua yhdestä kansas-

ta heidän kanssaan, mutta tästä ei kuitenkaan saada sitä johtopäätöstä, että 

sellaisten muukalaisten sallittaisiin päästä siihen samaan mikä koskee kunnia-

asemia. Sillä kuten 5.Moos. 23:2,3 sanoo, jotkut pakanat pääsivät kolmannes-

sa sukupolvessa, jotkut kymmenennessä, jotkut eivät koskaan päässeet kun-

nia-asemiin tai israelilaisten arvoasemaan. 

PAAVALI. Jesaja 56:6 käsittelee tätä aihetta: Ja muukalaiset, jotka ovat 

liittyneet Herraan, palvellakseen häntä ja rakastaakseen hänen nimeään jne. 

Sitten seuraa: Heidät minä tuon pyhälle vuorelleni, ja ilahdutan heitä rukous-

huoneessani, ja heidän polttouhrinsa ja teurasuhrinsa minun alttarillani ovat 

otolliset. Tästä huomaat, että myös jumalalliseen kulttiin liittyvien pakanoi-

den piti olla kaikessa tasaveroiset asioissa, jotka koskevat israelilaista arvoa. 
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SAUL. Tuon ja ensimmäisen auktoriteetin intentio ei ole sitä mitä tarkoi-

tat, sillä ei tuominen pyhäkköön eikä myöskään iloitseminen rukoushuonees-

sa, ei myöskään eläinten uhraaminen siellä, niin että he pappeina uhraisivat 

polttouhreja ja uhreja alttarilla, ole yhteinen oikeus tavallisille uskoville. Ne 

ovat toista kuin muut etuisuudet ja arvot, joihin ei pitänyt sallia tällaisia muu-

kalaisia, kuten on jo sanottu ja olen myös lainauksia tehnyt. 

PAAVALI. Ei mikään arvoasema laissa vaatinut enemmän tiettyä suku-

kuntaa tai perhettä kuin pappien. Siihen ei ollut lupa kenenkään ryhtyä, ellei 

ollut Aaronin siementä, kuten sanotaan 3.Moos.18:20 ja monessa muussa 

kohdassa. Kuitenkin luetaan, että Messiaan aikana uskoon kääntyneiden pa-

kanoiden joukosta oli valittava pappeja ja leeviläisiä. Jesajan viimeisessä lu-

vussa nimittäin lukee jakeissa 19-21, jossa on puhe Messiaasta ja hänen oppi-

laistaan, jotka oli lähetetty julistamaan, ja sanotaan: Lähetän pakoon päässei-

tä heistä pakanain tykö, nimittäin käännyttämään pakanoita sen vainon kes-

keltä, jonka piti tapahtua Messiaan aikana. Ja samassa asiayhteydessä jatkuu: 

Ja otan heistä, eli kääntyneistä pakanoista, itselleni pappeja ja leeviläisiä, 

sanoo Herra. Tästä näet ilmiselvästi, että myös pakanoista kykeni tulemaan 

pappeja ja leeviläisiä. Tästä seuraa, että sellaisten piti päästä israelilaiseen 

arvoasemaan. Näin myös sinun opettajasi ovat ajatelleet. 

SAUL. Esitä meikäläisiä opettajia. jotka ovat olleet tuota mieltä. 

PAAVALI. Tuohon kohtaan 2.Moos.12:8, 49. On kyseessä pääsiäisen us-

konto. Samassa asiayhteydessä seuraa: Sama laki tulee olemaan maassa syn-

tyneellä ja muukalaisella, joka asuu teidän luonanne, johon on reunaselitys. 

Rabbi Hunai sanoo: Tulee tapahtumaan, että Messiaan aikana pakanakan-

soista kääntyneet ovat pappeja ja palvelevat Herraa. Näin Hunai. 

(SIVU 150 O.) OSOITETAAN, ETTÄ ISRAELILAISTEN 
YHTEEN TULEMINEN ON YMMÄRRETTÄVÄ KAHDELTA 

KANNALTA, ULKOISELTA JA HENGELLISELTÄ. 

SAUL. Vaikka kuinka olisit tarkoituksesi mukaan pystynyt auktoriteeteil-

lasi todistamaan, että Messiaan tulemisen aika on jo menneisyydessä, et vielä 

voisi päästä pakoon muita auktoriteetteja, joiden mukaan sanotaan, että luva-

tun Messiaan kautta pitää monen asian täyttyä, jotka kuitenkaan aivan ilmeis-

ten asiaintilojen pohjalta eivät ole täyttyneet. Näistä seuraa välttämättä, että 

Messias ei vielä ole tullut. 

PAAVALI. Esitä, mitä ovat nämä vielä täyttymättömät asiat, jotka pyhien 

auktoriteettien mukaan julistetaan Messiaan kautta täyttyvän, jotta tätä kaik-

kea paremmin voitaisiin tutkia. 

SAUL. Esitän sinulle muiden muassa yhden, nimittäin juutalaisten tai isra-

elilaisten yhteen kokoontumisen, jonka pitää tapahtua Kristuksen kautta, ku-

ten tiedät, ja josta useimmat profeetat suoraan puhuvat, mutta kuitenkin ny-

kypäivänä, mikä ilmiselvästi on havaittavissa, he ovat hajallaan kautta maa-
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ilman tavalla, jota ei ennen ole ollut. Tästä käy ilmi, että luvattu Messias, 

jonka piti koota heidät yhteen, ei vielä ole tullut. 

PAAVALI. Esitä lainauksia niiltä auktoriteeteilta, joiden uskot tässä asias-

sa tukevan näkemystäsi, jotta heitä huolellisesti tutkien totuus tulisi ilmi. 

SAUL. Israelin hajaannuksen tulevasta yhteen kokoontumisesta puhuvien 

monien profeetallisten auktoriteettien joukosta minulle tulee mieleen 

Hes.39:25, jossa hän sanoo näin: Näin sanoo Herra Jumala: Nyt tuon takaisin 

Jaakobin vankeuden, ja armahdan koko Israelin huonetta, ja kiivailen pyhän 

nimeni puolesta. Ja edempänä: Kokoan heidät vihollistensa maista, ja tulen 

pyhäksi heidän keskellään monien kansojen silmissä, ja he tulevat tietämään, 

että minä olen Herra, heidän Jumalansa. Ja edempänä: Kun olen koonnut 

heidät maahansa, enkä ole jättänyt ketään heistä, en enää kätke kasvojani 

heiltä. Tämän auktoriteetin pohjalla selvästi huomaat, että Jumala oli kokoava 

kansansa Israelin vihollismaista ja johtava heidät omaan maahansa, mistä 

selvästi käy ilmi, että Messiaasi kautta tämä ei tähän päivään mennessä ole 

täyttynyt. Tästä seuraa, että sen pitää täyttymän Messiaan kautta, jota me 

odotamme. 

PAAVALI. Tästä kokoontumisesta sinun pitää ennen kaikkea tietää, kuten 

edellä jo sinulle olin osoittanut opettajasi rabbi Mooseksen auktoriteetin kaut-

ta, että jotkut pyhään Raamattuun sisältyvät lausumat ovat monimerkityksiä, 

tai sitten niitä on Raamatussa esiintyessään tutkittava huolellisesti, missä 

merkityksessä niitä käytetään, kuten on sanottu näistä sanoista Israel, Jaakob 

ja Juuda ensimmäisen puhetavan mukaan. Näin kokoontuminen, josta pro-

feetta puhuu, on monimerkityksinen. Joskus se nimittäin merkitsee ulkoista 

kokoontumista jossakin paikassa, joskus taas hengellistä kokoontumista, eli 

sielujen kokoontumista joissakin uskottavassa, ajateltavissa olevassa tai toi-

vottavassa ym. asiassa. Niin kuin samaan paikkaan asetettujen kappaleitten 

sanotaan olevan kokoontuneina paikallisesti, toisistaan kaukana olevien taas 

sanotaan olevan hajallaan, niin samoin sieluja, jotka ovat samassa ymmärryk-

sen tai tahdon käsitteessä, sanotaan yksiksi tai yhdistetyiksi, ja a fortiori voi-

daan kutsua yhteen kokoontuneiksi. Näin sinun lainaamasi auktoriteetti voi-

daan ymmärtää kahdella tavalla, koska joidenkin kannalta se ymmärretään 

ulkoisena kokoontumisena, joka täyttyi paluussa Babylonin vankeudesta, kun 

koko Israelin kansalla, joka halusi nousta luvattuun maahan, oli lupa tai valta 

tehdä se, kuten sanotaan 2.Aikak. viimeisessä luvussa ja Esran ensimmäises-

sä. Tämän ajatuksen mukainen on tämän profetian alku, jossa Herra sanoo 

profeetalle: Nyt minä käännän Jaakobin kohtalon jne. (Hes.39:25), mikä olisi 

ilmiselvästi väärin, jos tämä olisi vielä edessä, koska siitä ajasta, jolloin sa-

nottiin: Nyt minä käännän, on tuohon aikaan asti kulunut yli tuhatkuusisataa 

vuotta. Mutta koska Hesekielin aikaan, kun profeetta tämän lausui, oli ennus-

tettu aika jo pian edessä, siksi varsinaisesti sanotaan tässä profetiassa: Nyt 

tuon takaisin vangitut jne. Kokoan heidät vihollistensa kansoista jne. Tuo 

Hes.11:17: Ja kokoan teidät kansoista ja yhdistän teidät maista, joissa olette 
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hajallanne, ja annan teille Israelin maan; nämä profetiat ja monet samanlai-

set olivat täyttyneet paluussa Babylonin vankeudesta israelilaisten ulkoisen 

kokoontumisen kautta, joka silloin tapahtui. Muiden kannalta taas tähän auk-

toriteettiin sisältyvä kokoontuminen ymmärretään yllä mainitulla toisella ko-

koontumistavalla, nimittäin sielujen kannalta, mikä tapahtui Messiaamme 

Kristuksen kautta. Hänen alaisuudessaan on koko Israel eli Kristukseen usko-

vat, joita kutsutaan tosi Israeliksi, siltä osin kuin seensimmäisessä puhetavas-

sa on kokoontunut eli yhdistynyt Kristukseen uskossa, jonka mukaan uskovi-

en sielut yhdistyvät tai kokoontuvat. Eikä estä se, mikä noista sanotaan: Nyt 

minä käännän, koska aikaväli ei ollut profetian sanomisen aikaan niin pitkä 

siihen aikaan asti, kun Kristus tuli, verrattuna nykyaikaan, mikä on aivan sel-

vää. Myös Jumalan ikuisuuden kannalta kaikki on kuin nyt -hetkeä. Näistä 

selviää, että molemman lausuman selityksen mukaan tuo profetia on jo täyt-

tynyt ja niin tämä auktoriteetti ei toimi yhtään sinun puolestasi. 

SAUL. Jos kunnolla harkitset, ei kumpikaan lausutuista selityksistä voi py-

syä voimassa tämän auktoriteetin todellisen kirjaimellisen merkityksen kans-

sa, minkä haluan sinulle osoittaa. Aluksi ensimmäisestä selityksestä, sitten 

toisesta. Ensimmäinen selitys, jonka mukaan mainittu profetia oli täyttynyt 

Babylonista vapautumisen aikana, on ilmiselvästi väärä kahdesta syystä, jotka 

sisältyvät samaan profetiaan, eivätkä ne syyt milloinkaan täyttyneet toisen 

temppelin aikana. Ensimmäinen on tuo, mikä siellä sanotaan: Enkä jätä ke-

tään heistä (Hes.39:28), mikä ilmiselvästi ei täyttynyt tuon Babylonin van-

keudesta paluun aikana. Siinähän eivät puuttuneet ainoastaan nuo kymmenen 

heimoa, jotka eivät olleet siellä mukana, vaan myös noista kahdesta muusta 

heimosta monet jätettiin palauttamatta. Toinen on tuo, mikä siellä mainitussa 

auktoriteetissa sanotaan: En kätke enää kasvojani heiltä, minkä ei millään 

tavalla voida sanoa täyttyneen tuona aikana, koska toisen temppelin tuhoami-

sesta alkaen tähän saakka on ilmiselvää, että Jumala kätkee kasvonsa meiltä 

enemmän kuin ennen, jättäen meille tuon jokapäiväisen ja katkeran vankeu-

den, kuten on selvää. 

PAAVALI. Ensimmäinen vastaväitteesi ensimmäistä selitystä vastaan ei 

päde kahdesta syystä: Ensinnäkin, koska Babylonin vankeuden paluun aikana 

kaikilla oli Kyyrokselta yleinen lupa palata vapaasti Jerusalemiin, kuten käy 

ilmi siitä mitä edellä lainataan, nimittäin 2.Aikak. viimeinen luku ja Esran 

ensimmäinen luku, ja asia selvitetään näin: Enkä ole jättänyt ketään heistä, 

koska ketään ei jätetty niin, ettei hän olisi voinut halutessaan palata, koska 

vankeuden ies oli poistettu ja yleinen lupa paluuseen myönnetty. Toinen on 

se, kun Esran toisen luvun lopussa ja kolmannen alussa Babylonin vankeu-

desta paluun jälkeen sanotaan sanat: Sitten papit, leeviläiset ja osa kansaa 

sekä veisaajat, ovenvartijat ja temppelipalvelijat asettuivat kaupunkeihinsa, 

ja kaikki muut israelilaiset kaupunkeihinsa, ja seitsemäs kuukausi tuli ja Is-

raelin pojat olivat kaupungeissa, kokoontui kansa yhtenä miehenä Jerusale-

miin. Tästä auktoriteetista käy selvästi ilmi , että koko Israel oli Babylonin 
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vankeudesta paluussa Jerusalemissa, mikä sopii selvästi yhteen ensimmäisen 

selityksen kanssa. 

SAUL. Näyttää mahdottomalta tai ainakaan ei todennäköiseltä, että joita-

kin ei niin suuresta maanlaajuisesta juutalaisten hajaannuksesta olisi jäänyt 

palaamatta. Lisäksi on selvää, että kymmenestä Etiopian virran tuolla puolelle 

muuttaneesta heimosta ei yksikään ollut Jerusalemissa Babylonin vankeudes-

ta paluun yhteydessä, eikä siksi voida millään muotoa sanoa, että koko Israel 

oli Jerusalemissa Babylonin vankeudesta paluun yhteydessä. 

PAAVALI. Kymmenestä heimosta ei tässä tarvinnut mainita, koska ne oli 

jo leikattu pois ei ainoastaan Daavidin valtakunnasta, jonka Jumala oli asetta-

nut koko Israelia hallitsemaan, vaan myös jumalanpalveluksesta, joka oli Je-

rusalemissa, kuten sanoo 2.Kun.17:7. Jos mahdollisesti näistä kahdesta hei-

mosta jotkut jäivät palaamatta Jerusalemiin edellä mainitun Babylonista pa-

luun yhteydessä, on pakko sanoa, jotta Esran auktoriteetti säilyisi, että heitä 

oli niin vähän, että heitä voidaan pitää kuin ei minään. Filosofin mukaanhan 

Etiikan viidennessä kirjassa sanotaan: Mikä on vähäistä, voidaan pitää kuin ei 

minään. Näin myös samalla lailla se, minkä esität Hes.39:25 lainauksessasi: 

Enkä jätä ketään heistä on tuolla tavalla ymmärrettävä, nimittäin että muuta-

masta tai vähistä profeetta ei tee mainintaa, jos heidät ehkä jätettiin, niin kuin 

ei Esrakaan sanoessaan: Koko Israel, minkä lainauksen auktoriteetilta esitin. 

SAUL. Vielä on käsittelemättä tuo sana mainitulla auktoriteetilla (Hese-

kiel), jonka kautta ei millään lailla voida osoittaa todeksi Babylonista paluun 

aikaa, nimittäin kun sanotaan: Enkä kätke enää kasvojani heiltä. Onhan tun-

nettua, että tuon ajan jälkeen Jumala erityisen suuresti on kätkenyt kasvonsa 

Israelilta, varsinkin tässä vankeudessa, joka alkoi roomalaisista ja on jatkunut 

kautta maailman tähän päivään saakka. 

PAAVALI. Myönnän kernaasti sinulle, että Jumala on kätkenyt kasvonsa 

tässä vankeudessa olevilta juutalaisilta enemmän kuin ennen. Näin heissä 

tulee todistetuksi oikeaksi tuo 5.Moos.31:17: Ja kätken kasvoni heiltä ja heitä 

ahmitaan suihin. Tästä ehkä sinun ja minun välillä voidaan keskustella jota-

kin, kun puhutaan Kristuksen kuoleman rangaistuksesta. Mutta tästä ei seu-

raa, että Jumala olisi kätkenyt kasvonsa Israelilta, nimittäin tosi uskovista, 

joita sanotaan tosi Israeliksi hengen mukaan, kuten yllä on sanottu. Heiltä ei 

nimittäin Jumala koskaan ole kätkenyt kasvojaan, sen jälkeen kun helluntaina 

hän vuodatti Pyhän Henkensä heidän päälleen. Siksi varsinaisesti profeetta 

sanoo sanoissa: Enkä enää kätke kasvojani heiltä, kun vuodatan henkeni Isra-

elin huoneen päälle, sanoo Herra. Tästä vuodattamisesta eniten profeetoista 

puhuu Jooel.3. 

SAUL. Kuinka voit osoittaa todeksi, että Jumala ei koskaan kätkenyt kas-

vojaan heiltä, joita sanot uskoviksi Kristuksen oppilaiksi, koska on tunnettua, 

että tuon helluntain jälkeen, jolloin sanot Pyhän Hengen vuodatetun heihin, 

kaikkia noita oppilaita ja heidän seuraajiaan pakanat tappoivat, ja he joutuivat 

harhailemaan ja olemaan pakolaisina maan päällä hajotettuina, ja erityisesti, 
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koska he joutuivat ahdistuksiin, heitä häväistiin ja he joutuivat kärsimään 

vääryyksiä, kuten sinun historiasi todistavat? Tämä vaino oli vieläpä erittäin 

raskas, ja jatkui koko maanpiirissä tietyn keisarin aikaan saakka, enkä tiedä, 

missä hengessä tämä käski mainitun vainon loppua. Väärin on siis sanoa, että 

Jumala ei milloinkaan kätkenyt kasvojaan Kristukseesi uskovilta tuon hellun-

tain jälkeen, kun melkein 400 vuotta kesti tuo ensimmäinen vaino jota krist i-

tyt kärsivät, ja senkin jälkeen ajan edetessä oli monia muita vainoja eri aikoi-

na heitä vastaan, ja myös nykyään päivittäin niitä nousee, kuten on selvää ja 

sinun historiasi myös todistavat tämän ilmeisen asian. 

PAAVALI. Myönnän sinulle, että Kristuksen oppilaat ja kaikki hänen us-

kovansa ovat kärsineet erittäin suuria vainoja, ahdistuksia ja häväistyksiä 

Kristuksemme kärsimyksen jälkeen, ja että noita vainoja kesti pitkän aikaa, ja 

myös monissa maailman kolkissa ne yhä jatkuvat. Mutta tästä ei seuraa, että 

Jumala olisi kätkenyt kasvonsa Kristukseen uskovilta. Jumalan kasvoilla ni-

mittäin varsinaisesti tarkoitetaan hänen armoaan, jonka kautta ihmiset pelas-

tuvat, Psalmin 80:4 mukaan: Osoita meille kasvosi, niin me pelastumme. Tä-

män armon Jumala vuodatti runsaasti Kristukseen uskoviin tuona helluntain 

päivänä. Silloin hän runsaasti vuodatti henkensä heidän päälleen, kuten on 

Jooelilla ennustettuna, ja myös myöhemmin eri aikoina, varsinkin alkukirkos-

sa, uskovat saivat valaisun tuon armon kautta niin, että he eivät pitäneet maa-

ilman vastustusta minään säilyttäessään uskon ja rakkauden Kristukseen. 

Näiden suurimpien vainojen kestämisen kautta Kristuksen nimi kohosi kautta 

maailman ja usko häneen levisi. Tästä ei siis seuraa, että Jumala olisi kätke-

nyt kasvonsa Kristukseen uskovilta, vaan pikemminkin hän osoitti heille lau-

piaasti kasvonsa 4.Moos. 6:25 mukaan: Osoittakoon Herra sinulle kasvonsa 

ja armahtakoon sinua. Suurin Jumalan laupeus nimittäin loistaa hänessä, joka 

ei minkään maailman vastustuksen takia loittone oikeamielisyydestä, sydä-

men vanhurskaudesta ja tosi uskon tunnustamisesta. Näin Psalmi 44:22: Si-

nun takiasi meitä kuoletetaan kaiken päivää jne. Näin myös eräs sanoo meis-

tä: Tämä on voitto, joka voittaa maailman: Meidän uskomme (Room.8:36). 

Jos Jumala sallii, jatkossa asiaa käsitellään laajemmin, kun välillemme tulee 

puhe Kristuksen voitosta. 

(SIVU 155 V.) OSOITETAAN, ETTÄ HENGELLINEN 
KOKOONTUMINEN ON ARVOKKAAMPI TAI PAREMPI KUIN 

RUUMIILLINEN. 

SAUL. Minulle sopii, että jätämme nyt käsittelemättä keskustelun Kristuk-

sesi voitosta, jotta siitä tulisi erityinen keskustelu minun ja sinun välille. Mut-

ta palatakseni aiheeseemme: Lainaamaani Hesekielin auktoriteetin toista esi-

tystä vastaan sinä sanoit, että kokoontuminen yhteen mainitulla auktoriteetilla 

on hengellinen, eli sielujen kokoontuminen, ja niin väität, että koko Israel oli 

ja on kokoontunut uskossa Kristukseesi, mihin esität vastaan yhden kohdan. 
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Tarkoitan, että Pyhässä Raamatussa ei löydy hengellistä kokoontumista, vaan 

missä tahansa puhutaan kokoontumisesta, se ymmärretään ruumiilliseksi. 

Näin sinun esityksellesi ei ole pohjaa Pyhässä Raamatussa. 

PAAVALI. Hengellinen kokoontuminen lukee Raamatussa. Sanotaanhan 

Psalmissa 41:7: Hänen sydämensä on koonnut vääryyttä itseensä. On tunnet-

tua, että vääryyksien kokoontuminen tapahtuu monien väärien ajatusten ko-

koontumisen kautta, joka ei ole ruumiillista, vaan sydämen ajatusten kokoon-

tumista. Myös Hes.37:16 lukee, että profeetta jumalallisesta käskystä otti 

kaksi lautaa, joista toisen kirjoitti Juudan heimolle ja liittolaisille, toisen Ef-

raimille ja liittolaisille. Nämä puut hän Jumalan määräyksestä liitti toinen 

toiseensa, jonka kautta, kuten samassa paikassa lukee, ennalta kuvattiin Ju-

malan toimesta Israelin yhdistyminen keskenään, niin ettei sitä enää jaettaisi 

kahdeksi kansaksi tai valtakunnaksi. Tästä ilmenee, että ulkoisen yhdistymi-

sen kautta kuvataan hengellinen yhdistyminen Raamatussa, ja seurauksena on 

selvää, että hengellinen yhdistyminen on parempi tai arvokkaampi kuin kuva 

siitä. Näin ollen on selityksenä järkevä ja monien raamatunkohtien kanssa 

yhtenevä se, että lainaamasi Hesekielin auktoriteetin lausuma kokoontumises-

ta on ymmärrettävä hengellisenä. 

SAUL. Oletat paljon sellaista, mitä et todista, joista yksi on, että kuvattu 

on parempaa tai arvokkaampaa kuin kuva. Toinen asia on, että pidät järkevä-

nä sitä, että ihmisten kokoontuminen, joka yksinkertaisesti Raamatussa esite-

tään, on hengellinen. Kolmas on, että sellainen esitys ei ole Pyhän Raamatun 

mukainen, koska et perusta mitään noista kolmesta järkeen tai auktoriteettiin. 

Siksi ne voidaan samalla helppoudella kieltää kuin myöntää. 

PAAVALI. Se, että kuvattu on arvokkaampaa kuin kuva, on kyllin tunnet-

tua taideasioissa, jotka inhimillinen taito keksii. Sellainen kuvahan on kuvat-

tavaa varten; siksi luodaan kuva, että se edustaisi kuvattavaa, kuten keisarin 

kuva edustaa keisaria ja sellaista. Filosofin mukaan on tunnettua, että kutakin 

tuollaista vastaa tuo toinen enemmän. Samoin kuvallisissa puheissa, joita 

profeetat usein käyttävät, kuva on kuvattavaa varten. Profeetat runoilijoiden 

tavoin kuvaavat inhimillistä kauneutta ruusulla, rohkeutta leijonalla jne. On 

tunnettua, että inhimillinen kauneus on täydellisempi kuin ruusun kauneus, 

koska se on luonnostaan täydellisempi asia. Samoin myös inhimillinen roh-

keus on leijonan rohkeutta täydellisempi, koska se on järjellisen sielun voi-

man ominaisuus jne. Näin todistetaan ensimmäinen, josta seuraa toinen. On-

han ilmiselvää, että ihmisten hengellinen kokoontuminen jossakin hengelli-

sessä hyvässä, kuten vaikka tosi uskossa tai rakkaudessa on täydellisempi 

kuin heidän kokoontumisensa jossain ruumiillisessa hyvässä. Siksi jonkin 

Raamattuun sisältyvän asettaminen vähemmän hyväksi verrattuna johonkin 

enemmän hyvään on järkevää, varsinkin Kristusta koskevien lupausten koh-

dalla. Näiden lupausten on ymmärrettävä puhuvan kaikkein parhaista asioista. 

Myös kolmas on selvä asia, sillä Pyhä Raamattu usein tapansa mukaan esittää 

ruumiillisten asioiden kuvan kautta tietoa hengellisistä asioista, kuten juma-
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lallista inhimillisen kautta ja sellaista. Näin kolme mainitsemaani edellytystä 

on kyllin todistettu. 

(SIVU 156 O.) OSOITETAAN, ETTÄ SANOILLA ISRAEL, 
JERUSALEM JA JUMALAN TEMPPELI, KUN PROFEETAT 

PUHUVAT KAIKKIEN ISRAELILAISTEN KOKOAMISESTA, ON 
YMMÄRRETTÄVÄ PUHUVAN TAIVAALLISESTA 
AUTUUDESTA, JOSSA PYHÄT KOKOONTUVAT 

HENGELLISESTI. 

SAUL. Edellytät, että Kristusta koskevat lupaukset on ymmärrettävä kaik-

kein suurimmaksi hyväksi, mitä et kuitenkaan todista. Koska siis israelilais-

ten kokoontumisesta, josta nyt on puhe, on vielä väiteltävä, minä siksi en pu-

hu mainitusta edellytyksestä, jotta siitä tulisi oma puheenaiheensa, vaan pala-

ten aiheeseen haluan osoittaa sinulle, että niin Hesekiel lainaamassani aukto-

riteetissa kuin muut profeetat puhuessaan israelilaisten kokoontumisesta tah-

tovat puhua ruumiillisesta kokoontumisesta. Hehän esittävät paikan, missä 

sellaisen kokoontumisen on tapahduttava. Näin Mooses puhuessaan nykyises-

tä vankeudestamme. jossa olemme maailmassa hajallamme, ja samoin paluus-

tamme tai Jumalan puoleen kääntymisestämme 5.Moos.30:3, sanoo näin: Ja 

Herra vie pois vankeutesi ja armahtaa sinua, ja jälleen sieltä kokoaa sinut. 

Jos olet hajallasi taivaan ääressä, sieltäkin sinut kokoaa Herra, Jumalasi, ja 

sieltä tuo pois sinut ja johtaa maahan, jonka isäsi saivat omakseen, ja saat 

sen jne. Tästä käy selvästi ilmi, että tuon kokoamisen piti tapahtua maan eri 

puolilta luvattuun maahan, mikä on välttämätöntä ymmärtää paikallisena ko-

koontumisena. Samoin Jer.3:17, jossa on kyse kirjaimellisesti lunastukses-

tamme tai kokoontumisestamme pois vankeudestamme, hän sanoo: Sinä päi-

vänä Jerusalemia kutsutaan Herran valtaistuimeksi, ja sinne kokoontuvat 

kaikki kansat Herran nimessä Jerusalemiin. Tässä on ilmiselvästi sanottuna, 

että se Messiaan kautta odotettu kokoontuminen ei vain luvattuun maahan, 

vaan myös Jerusalemin kaupunkiin, on ymmärrettävä paikalliseksi kokoon-

tumiseksi. Samoin Hes.40 ja seuraavissa kolmessa tai neljässä luvussa on 

kyse temppelin mittaamisesta, joka on rakennettava uudelleen sen esittämään 

laajuuteen. Tämä rakentaminen ei vielä ole toteutunut, eikä ollut Esran, mak-

kabilaisten eikä herodilaisten aikana, kuten on selvää jokaiselle, joka lukee 

luvut ja toisesta temppelistä kertovat historiat. Näin on välttämätöntä, jotta 

profetian totuus säilytetään, että tuo uudelleenrakentaminen täyttyy odotetun 

Messiaan aikana, kun meidät on koottu yhteen. Näin sinulla on lausuttujen 

auktoriteettien pohjalta selvänä se, että israelilaisten kokoontumisen pitää 

tapahtua pyhässä maassa, kuten ensimmäisessä auktoriteetissa, ja myös py-

hässä kaupungissa eli Jerusalemissa, kuten toisessa auktoriteetissa. Samoin 

Jerusalemin temppeli on rakennettava profeetta Hesekielin kuvaamalla tavalla 
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ja siinä muodossa. Näissä meillä on ilmiselvästi tiedettävissä se, että profeet-

tojen lausuma kokoontuminen on ruumiillinen.
169

 

PAAVALI. Kuten ensimmäisessä erittelyssä esitin sinulle ja todistin rabbi-

si Mooseksen avulla, että hänen, joka tahtoo ymmärtää pyhää Raamattua oi-

kein, on erotettava monimerkityksisten lausumien erot. Pyhää Raamattua tut-

kivalle on tuttua, että sana maa on Pyhässä Raamatussa monimerkityksinen: 

Joskus se ymmärretään tuoksi ulkoiseksi ja aistittavaksi maaksi, jossa ihmiset 

yhdessä asuvat, mutta joskus taas hengelliseksi, jossa asuvat vain pyhät. Ku-

ten Psalmissa 27:23: Uskon näkeväni Herran hyvyyttä elävien maassa. Näin 

jos lainaamasi auktoriteetin 5.Moos.30:4 sanoessaan: Jos olet hajallasi tai-

vaan ääressä, sieltäkin sinut kokoaa Herra Jumalasi ymmärretään puhuvan 

teidän nykyisestä vankeudestanne, kuten esität, silloin puheena oleva kokoa-

minen on ymmärrettävä hengellisesti, samoin myös kolmas auktoriteettiisi 

sisältyvä asia on ymmärrettävä ei aistittavasta maasta puhuvaksi, jossa isät 

ruumiillisesti asuivat tiettynä aikana, ja myöhemmin kuolivat, vaan ne puhu-

vat elävien maasta, johon johdatetaan ikuisesti pysyväksi jokainen, joka palaa 

Jumalan luo tosi katumuksessa, joka edellyttää uskoa Jumalaan ja rakkautta. 

Näin tuosta auktoriteetista et saa minua vastaan mitään todistetta. 

SAUL. Vaikka maa joskus Raamatussa tarkoittaa ikuista asuinsijaa, kun li-

sätään mukaan esim. sana elävien ja sellaista, niin maan sellaisenaan ilman 

mitään lisäystä en usko tarkoittavan Raamatussa muuta kuin tätä aistittavaa 

maata. 

PAAVALI. Kyllä maa sellaisenaan, ilman mitään lisäystä, toisinaan ym-

märretään Raamatussa hengelliseksi maaksi, jossa pyhät asuvat. Psalmissa 
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Tästä Saulin puheenvuorosta käy erityisen selvästi ilmi kiliasmin ja juutalaisuuden väl i-

nen tietty samanhenkisyys; Historian loppuaika on joko erityisesti tai pelkästään juutalais-

ten kunniaa. Luterilainen tunnustus (Augsburgin tunnustus XVII) luonnehtiikin otaksumaa 

pyhien maallisesta hallinta-ajasta historian lopussa ennen taivasta juutalaiseksi opiksi. Ei 

ole olemassa ”luterilais-raamatullista kiliasmia”, jonka jotkut tahtovat otaksua toivoessaan, 

että luterilaisuus torjuisi vain ”vääränlaisen juutalaisen kiliasmin”, kuten esim. Uuras 

Saarnivaara tahtoi asian nähdä (Ks. Harmegedon ennen ja jälkeen s. 205. Herätysseura 

1978, Suolahti. Kolmas painos). Kiliasmin ajatuksessa ei ole väärin vain jotkut yksittäiset 

piirteet, joita eri painotuksin saattaa sisältyä sen moniin sisäisiin oppeihin, vaan koko se 

uutta maallista valtakunnanaikaa koskeva perusajatus, jossa edellytetään ristinalaisuuden 

poistuminen/radikaali väheneminen ja tämän kääntöpuolena kunnian teologian murtautu-

minen maailmaan, Jerusalemin temppelin jälleenrakentaminen, eläinten ”taannehtiva uh-

raaminen”, juutalais- ja pakanauskovien eron uudelleen korostuminen, kristillisten sakra-

menttien epäselvä asema, perisyntiopin ja syntiopin asema yleensä, oletettu aiempi näky-

mätön seurakunnan ylöstempaus, kirkastetun Kristuksen asuminen maan päällä kuninkaana 

ilman ihmisten tuhoutumista hänen lähellään ym. ym. Myöhemmät luterilaiset dogmaatikot 

ja eksegeetit 1500- ja 1600 -luvuilla ja eteenpäin järjestään luonnehtivat kiliasmia ”unen-

näöksi”. Pitkän linjan ilmiönä sitä pidettiin yhtenä sitkeästi pysyvänä erheenä kuten monta 

muuta jo varhain esiintynyttä harhaa, jotka pysyvät ja putkahtelevat esiin historiassa mil-

loin enemmän, milloin vähemmän,  
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37:29 sanotaan: Vanhurskaat perivät maan ja asuvat siinä ikuisesti. On var-

maa, ettei ole mitään aistittavaa maata, jossa vanhurskaat asuvat ikuisesti, 

koska kaikki vanhurskaat tässä elämässä ovat kuolevaisia. Nain käy ilmi, että 

maa, josta Psalmi puhuu, ei ole se aistittava maa, jossa me kuolevaiset ajall i-

sesti asumme, vaan se taivaallinen maa, jossa vanhurskaat asuvat aikakaudes-

ta aikakauteen, nimittäin ikuisesti. Se on varsinaisesti elävien maa, ja näin 

ilmenee, että psalmirunoilija kutsuu maata sellaisenaan, ilman lisäystä, tuoksi 

taivaalliseksi maaksi, jossa pyhät asuvat, minkä merkityksen myös sinun 

opettajasi tuntevat. 

SAUL. Osoita minulle, että meidän opettajamme ymmärtävät maan sellai-

senaan Raamatussa toisinaan tarkoittavan elävien maata. 

PAAVALI. Kohtaan Jes.60:21: Sinun kansasi, kaikki vanhurskaat, tulevat 

asumaan ikuisesti maassa sinun vanhat opettajasi kirjassa Sanhedrin, cap. 

Helech, sanovat näin: ”Jokaisella israelilaisella on arpaosa tulevassa maail-

manajassa. Onhan kirjoitettu: Sinun kansasi, kaikki vanhurskaat” jne. Näin 

he. Tämän auktoriteetin pitävät kaikki myöhemmät ja nykyiset ilman vasta-

väitteitä. Tästä ilmenee, että Jesajan sanat maasta sellaisenaan, nimittäin sa-

noessaan perivät maan, ymmärretään taivaallisena maana, ja samoin on ym-

märrettävä lainaamassasi auktoriteetissa 5.Moos. Näin siitä ei sinulle ole mi-

tään minua vastaan todistavaa. 

SAUL. Ymmärrän puolustuksesi merkityksen kohdalla, ja muutenkin seli-

tyksesi sanan maa kohdalla. Silti yhä tämä pakoyrityksesi on riittämätön edel-

lä lainaamaani Jeremian auktoriteettia vastaan, jonka mukaan käy ilmi, ettei 

Kristuksen tai Messiaan kautta lunastettuja pidä koota vain luvattuun maahan, 

vaan myös hedelmälliseen Jerusalemin kaupunkiin. Hänhän sanoo: Tuona 

aikana kutsutaan Jerusalemia Herran valtaistuimeksi, ja kaikki kansat koo-

taan sinne, Jer.3:17. Näin siis, vaikka maa silloin tällöin ymmärretään tai-

vaalliseksi, kuten lainaamasi auktoriteetit näyttävät toteavan, tuo sana Jerusa-

lem aina ymmärretään siksi pyhäksi Jerusalemiksi, jossa oli rakennettuna Sa-

lomon temppeli, jossa vanhan lain mukaan vietettiin pyhää jumalanpalvelus-

ta. Tähän liittyy erityisesti ruumiillinen tai paikallinen kokoontuminen, josta 

myös keskustelemme. 

PAAVALI. Tästä sanasta Jerusalem on sanottava kuten sanan maa kohdal-

la, nimittäin että se ymmärretään Raamatussa monimerkityksisenä. Psalmista 

122:3: Jerusalem, joka rakennetaan kaupungiksi, jonne kokoonnutaan yhteen, 

opettajasi sanovat, että alempi Jerusalem ohjataan ylempään Jerusalemiin. 

Näin he sanovat. Tästä selvästi käy ilmi, että he ymmärtävät sen Psalmin mu-

kaan rakennettavan Jerusalemin alemmaksi Jerusalemiksi, ja sen Jerusalemin, 

joka seuraa ja jonne kokoonnutaan yhteen, siksi ylemmäksi. Tämä selitys on 

riittävän asianmukainen, koska tuo alempi Jerusalem ohjataan tai määrätään 

tuohon ylempään. Käy siis ilmi, että nimi Jerusalem toisinaan pyhässä Raa-

matussa ymmärretään tuoksi taivaalliseksi. Näin sinun myös pitää ymmärtää 

lainaamasi Jeremian auktoriteetin kohdalla, jossa sanotaan, että kaikki kansat 
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Herran nimessä kokoontuvat Jerusalemiin. Tiedä myös, että myös sinun opet-

tajiesi mukaan taivaallista autuutta ei kutsuta vain Jerusalemiksi, vaan myös 

Jumalan vuoreksi, Jumalan pyhäksi paikaksi, Herran pyhäköksi ja esikar-

tanoksi, Herran temppeliksi ja sellaista. Siksi kun sanotaan: Kuka nousee 

Herran vuorelle? (Ps.24:3), tai kuka seisoo hänen pyhällä paikallaan? ja 

muualla: Sieluni ikävöitsee ja halajaa Herran esikartanoihin (Ps.84:3), ja 

monet samanlaiset pitää sinun opettajiesi mukaan ymmärtää taivaallisena 

autuutena. 

SAUL. Osoita minulle, ketkä meidän opettajistamme puhuvat noin. 

PAAVALI. Kahdesta opettajasta, jotka puhuvat tulevasta autuudesta jol-

lain tavalla järkevästi, tärkeämpi oli, kuten tiedät, rabbi Mooses Egyptiläinen, 

joka käsitteli tätä Mooseksen kirjan kohtaa Deut.in tit. de poenit. capit.8, jos-

sa erityisesti seitsemännessä osassa puhuen ikuisesta palkinnosta, ja sanoo 

siinä näin: Tämä on ikuinen palkinto, jonka yläpuolella ei mitään ole, ja se on 

Hyvä, jonka jälkeen mikään muu ei ole hyvää. Tätä kaipasivat kaikki profee-

tat. Tätä hyvää he myös kutsuivat monilla nimillä kuten Jumalan vuori, hänen 

pyhä paikkansa, pyhäkön paikka, pyhä tie, Herran esikartano, Herran temp-

peli, Herran portti. Näin siis hän. Tästä auktoriteetista käy ilmi se, mitä sinul-

le aiheesta olin sanonut. 
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