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RAIVATKAA POIS KIVET
Raamattu kehottaa meita: “Raivatkaa autiomaahan Herralle tie! Tasoittakaa yli aron valtatie
meidan Jumalallemme!” (Jes. 40:3) Jesajan
kirjan 62. luvun 10. jae selventaa viela toista
nakokohtaa, joka liittyy laheisesti Herran paluuseen. Meidat on kutsuttu valmistamaan tieta
Jumalan kansalle:
Lähtekää, menkää ulos porteista, valmistakaa tie kansalle, valmistakaa, tasoittakaa
valtatie, raivatkaa pois kivet, kohottakaa
lippu merkiksi kansoille!
Jesaja 62:10
Alun perin tassa jakeessa kehotetaan Jerusalemiin jaljelle jaaneita asukkaita valmistamaan tie
Babylonian pakkosiirtolaisuudesta palaaville
maanmiehille. Raamatun profetioissa voi kuitenkin tunnistaa aina useita kerrostumia ja eri
merkityksia. Niinpa Herra kehottaa tassa jakeessa myos meita kristittyja valmistamaan
tieta Hanen kansalleen.
Ulkonaisesti Jumalan kansan paluu Israelin
valtioon jatkuu ihmeen lailla, mutta Jumalan
omaisuuskansan sisaista valmistautumista varten tarvitaan viela paljon. Tassa meidan tulee
ja me voimme auttaa. Keskitymme tanaan tarkeimpaan tehtavaan, jonka hoitamista Herra
meilta odottaa: Raivatkaa pois kivet! Jokainen
tietaa, etta kivien raivaaminen on raskasta tyota.
Mutta talla kovalla tyolla lasketaan vankka
hengellinen perusta, joka tekee meista jokaisesta kykenevia seisomaan uskollisesti Israelin
rinnalla tulevina aikoina. Haluan tanaan maini3

ta vain kolme tarkeaa kivea, jotka on helppo
muistaa.
 Ensimmäinen raskas kivi, joka on
raivattava pois: tietämättömyys Jumalan
valitun kansan kärsimyksistä
Olen saksalainen. Se mita tapahtui maassani,
natsi-Saksassa, on suurin kivi. Mita enemman
tajuan tuon ajanjakson tapahtumia ja mita
enemman perehdyn niihin, sita suurempi ja
jarkkymattomampi nayttaa tasta kivesta tulevan. Useimmat teista voivat ehka sanoa: Kiitos
Herralle, taman kiven kanssa minulla ei ole
koskaan ollut mitaan tekemista. Tietyssa mielessa se onkin totta. Mutta sen, joka haluaa rakastaa enemman Jeesusta ja Hanen kansaansa,
taytyy perehtya myos tahan kiveen. Silloin joudumme huomaamaan, etta me kristityt olemme syyllisia taman kiven tavattoman suureen
painoon.
Ehka voin selittaa asiaa henkilokohtaisella
kokemuksella. Jo hyvin nuorena minulla oli
tilaisuus nahda dokumenttielokuva Hitlerin
hirmutoista, vaikka se sodan jalkeen olikin
hyvin epatavallista. En ole milloinkaan unohtanut nakemaani, ja siita lahtien olen aina
havennyt, etta olen saksalainen. Minusta tuntui sietamattomalta selvittaa itselleni juutalaisten karsimysta ja kansamme suunnattoman
suurta syyllisyytta. Halusin iloita elamasta enka
tahtonut rasittaa sita historiamme synkimmalla ja tuskallisimmalla jaksolla.
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Pieni esimerkki lapsuudestani: Kotonani oli
kallisarvoinen, taidokkaasti kaiverrettu hopearasia. A6 itini sailytti siina vadelmamakeisia,
mikali meilla niita oli. Sisareni ja mina saimme
kukin yhden makeisen palkaksi, kun olimme
auttaneet puiden kantamisessa ja pinoamisessa
talven varalle. Tiesin, etta rasia oli Wolfin tadin perintoa, ja olin kuullut, etta Wolfin tati oli
juutalainen. Mutta minun taytyy tunnustaa,
etten valitettavasti vuosikausiin kysellyt, mita
Wolfin tadille oli tapahtunut, enka vaivautunut
selvittamaan mitaan hanen elamastaan. Kaansin
katseeni muualle. Vaikka olin jo Mariasisar, kesti
viela vuosia, ennen kuin Herra lopultakin pystyi
muuttamaan asenteeni. Tama on tyypillinen
esimerkki siita, kuinka helposti meista voi
tulla syyllisia. Tapaus osoitti minulle, etten ole
parempi kuin natsihallituksen alaiset maanmieheni.
Useimmilla kansoilla oli tuohon aikaan samanlainen asenne juutalaisia kohtaan. He kaansivat
katseensa pois. Ilmeisesti he tiesivat, mutta eivat
halunneet tietaa – he eivat halunneet sekaantua
asiaan. Tata kutsutaan puolueettomuudeksi. En
tahdo millaan tavoin pienentaa meidan saksalaisten syyllisyytta. Haluan vain selventaa, etta
me kaikki olemme huomaamattamme vaarassa
luisua samaan, vaikka kuvittelisimmekin, ettei
toki meille voisi koskaan kayda niin.
Meilla ei ole aihetta ihmetella. Nain saattaa
kayda, koska sydamemme on taynna omia itsekkaita pyyteita. Menemme rosvojen kasiin
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joutuneen ohi niin kuin pappi ja leevilainen vertauksessa laupiaasta samarialaisesta (Luuk.
10:25-35). Rakkauden puute ja valinpitamattomyytemme ovat ensimmainen suuri este
Israelille. Jos tahdomme valmistaa tieta Jumalan
kansalle, meilla taytyy olla edes halu tietaa
jotain juutalaisten tavattoman tuskallisesta
karsimyksesta kuluneen 2000 vuoden aikana.
Tama merkitsee sita, etta meidan taytyy varata
itsellemme aikaa, aikaa lukea, aikaa kysella,
aikaa kuunnella – on kyse rakkaudesta. Me
kristityt olemme loukanneet mita syvimmin
Jumalan rakastamaa omaisuuskansaa – noyryyttaneet ja alentaneet, usein jopa vainonneet ja
tappaneet juutalaisia hirvittavalla tavalla. Vain
katuva, itkeva sydan voi loytaa tien Jumalan
kansan sydameen. Vain silloin voimme auttaa
kivien pois raivaamisessa, niin etta heidan katseensa vapautuu tuntemaan Messiaan.
 Toinen suuri kivi, joka meidän on
raivattava pois: tietämättömyys synnin
syvyydestä omassa sydämessämme
Kun oppii tuntemaan juutalaisia henkilokohtaisesti, kuulee heidan joskus sanovan: ”Tuo on
todella hyva ihminen.” He ovat kokeneet niin
paljon vihaa, etta jokainen, jonka taholta he
kokevat jotain muuta, merkitsee heille toivonsadetta. Heista on taysin kasittamatonta, etta
”Auschwitz” oli mahdollinen – etta maassa, jonka
asukkaista suurin osa oli kastettuja kristittyja,
suunniteltiin sellaisia hirmutekoja. Ei kukaan
meistakaan pysty todella kasittamaan, mita
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tapahtui, silla syvalla sydamessamme kuvittelemme sittenkin voivamme loytaa jotain hyvaa
ihmisesta. Tama osoittaa, etta ajattelumme on
pohjimmiltaan humanistista toiveajattelua.
Kuitenkin jo Raamatun alkulehdilla sanotaan:
”Ihmisen ajatukset ja teot ovat pahat nuoruudesta saakka” (1. Moos. 8:21) ja Roomalaiskirjeessa: ”Ei ole ketaan, joka tekee hyvaa, ei ainoatakaan” (Room. 3:12). Paavali sanoo itsestaan:
”Tiedanhan, ettei minussa, nimittain minun
turmeltuneessa luonnossani, ole mitaan hyvaa”
(Room. 7:18).
Tama on totuus meista ihmisista. Silti monet
juutalaisista ja meista kristityista elavat syvimmiltaan idealistisissa kuvitelmissa, minka
vuoksi meidan on niin vaikeaa nahda totuutta
itsestamme ja muista. Idealismi saa meidat
olettamaan, ettei mitaan sellaista kuin
Auschwitz voisi enaa milloinkaan tapahtua.
Uskon, ettei se toistukaan samalla tavalla kuin
60 vuotta sitten. Mutta olemmeko todella vakuuttuneita siita, etta ihmiskunta olisi kehittynyt viimeisten 60 vuoden aikana paremmaksi?
Asianlaita nayttaa olevan painvastoin: nykyaan
Saatanasta on tullut alituinen, jopa pidetty
seuralainen – lapsillekin.
Vaikka olin kuullut ja lukenut paljon
Auschwitzista, oli matkani sinne yksi elamani
jarkyttavimpia kokemuksia. Siella nakee pahuuden kuiluun. Halusin huutaa aaneen, mutta en
voinut; halusin itkea, mutta en voinut. En ole
koskaan aikaisemmin ollut niin avuton enka
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niin kyvyton reagoimaan kuin noina kahtena
paivana. Rukoilin pitkaan, mutta taivas oli
kuin suljettu. Jalkeenpain Herra alkoi kuitenkin
selittaa minulle siita jotakin – jotakin, minka
voimme loytaa juutalaisten rukouskirjasta,
psalmeista. Muistatte varmaan Jeesuksen
huudon, psalmin sanat, Hanen riippuessaan
ristilla: ”Eeli, Eeli, lama sabaktani? Jumalani,
Jumalani, miksi hylkasit minut?” (Matt. 27:46;
Ps. 22:2). Tahan huutoon sisaltyy myos
Auschwitzin syvin tuska, kuolinkamppailu.
Kysyin itseltani: Jos tama pahuus, kidutus,
sadistinen julmuus – lyhyesti sanottuna: jos
helvetti maan paalla on jo nain aarettoman kammottava, millainen se onkaan kerran ikuisuudessa? Jeesukselle helvetti on tosiasia. Han
ottaa sen vakavasti, aivan yhta vakavasti kuin
syntimme. Han antoi henkensa puolestamme
pelastaakseen meidat helvetilta. Han varoittaa
meita siita – ei vain jumalatonta maailmaa
vaan myos jokaista meista. Helvetin syvyys
vastaa synnin syvyytta omassa sydamessamme. Mutta koska niin monet meista kristityista
ovat idealisteja, on helvetista tullut yksi epasuosituimpia aiheita kirkoissamme ja yhteisoissamme. Siita on tullut kristillisen maailman
tabu. Siita ei saisi puhua, muutoin ihmiset
voisivat tuntea olonsa epamiellyttavaksi ja joutua pelon valtaan. Siita huolimatta meidan taytyy kuulla Jeesuksen varoitus!
Viime vuonna kavin katsomassa Frankfurtissa
nayttelya Frankfurtin Auschwitz-oikeudenkayn8

nista, josta oli kulunut 40 vuotta. Nayttely oli
pantu esille silloiseen oikeussaliin. Siella oli
mahdollisuus kulkea kojulta toiselle ja tutustua
paasyytettyja koskeviin sanomalehtiartikkeleihin ja valokuviin seka lukea tai kuunnella
otteita alkuperaisesta oikeudenkaynnista.
Silloin tormasin johonkin, mika kosketti minua
sydanjuuriani myoten. Jokaisessa kojussa oli
mahdollisuus lukea syytetyista laadittu selostus,
jonka oli aikoinaan julkaissut Saksan suurin
aikakauslehti Stern. Artikkeli oli otsikoitu joka
kerta: ”Murhaajat ovat samanlaisia kuin sina
ja mina”. Rikolliset olivat aivan tavallisia ihmisia,
isia, jotka huolehtivat perheistaan. ”Murhaajat
ovat samanlaisia kuin sina ja mina”. Jokaisen
meista taytyy henkilokohtaisesti samastua
tahan totuuteen, ettemme eksyisi ja ettei elamamme ja rukouksemme olisi lopulta vain
teeskentelya.
Ehka monet teista tuntevat Oswald Chambersin
hartauskirjat. Han painottaa muun muassa,
etta me kaikki olemme mahdollisia rikollisia.
Jokainen meista kykenee mihin tahansa. On
ainoastaan Herran armoa, jos olemme kehittyneet myonteisesti. Ehka saimme kasvaa hyvassa
kodissa, meilla oli rukoileva isoaiti, hyva opettaja tai meita vilpittomasti rakastava ihminen
ilmaantui juuri oikealla hetkella elamaamme.
Joka tapauksessa se ei koskaan johdu siita, etta
olisimme luonnostamme hyvia ja muita parempia ihmisia.
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Meidan ei tarvitse pelata sydamemme pohjattoman syntisyyden paljastumista. Herra on paras
sielunhoitaja. Han tietaa, miten paljon voimme
kestaa. Han tekee meissa tyotaan Pyhan Henkensa kautta ja antaa meille hellavaraisesti yha
enemman valoa. Ja nahdessamme syntimme
syvyytta Han antaa meidan nahda entista kirkkaampana Jeesuksen, vakevan Lunastajamme,
Golgatan Voittajan, rakkauden. Siksi totuus ei
saata meita epatoivoon vaan painvastoin,
sydamemme tayttyy ilolla, rakkaudella ja
suurella kiitollisuudella. Tama on evankeliumia! Jeesus sanoo: ”Mutta joka saa anteeksi
vahan, se myos rakastaa vahan” (Luuk. 7:47).
Tama merkitsee myos: joka saa paljon anteeksi,
se rakastaa paljon. Oman lapeensa syntisen
luonteeni tunteminen suo minulle sen etuoikeuden, etta rakastan Jeesusta enemman kuin
koskaan ennen. Laheisessa yhteydessa Jeesukseen on jotain ihmeellista: se painaa syntiseen
olemukseeni yha voimakkaammin jotain
Jeesuksen olemuksesta; ei yhdella kertaa vaan
vaha vahalta. Tama on yksinkertainen tie, onnellinen tie, jokainen voi kulkea sita. Se maksaa
minulle vain sen, etta olen valmis ”putoamaan
alas ylpeyteni tikapuilta” – Jeesuksen kasivarsille. Hinta ei ole todellakaan liian korkea.
Miten me muutumme on yksi aiti Basilean luetuimpia kirjoja. Se on kaannetty 27 kielelle.
Venajalta saimme kristillisia lehtia, joissa oli
kuukausittain julkaistu kaksi lukua tasta
kirjasta. Erityisen tarkea on kirjan johdanto-osa,
silla se osoittaa meille selkeasti raamatulliset
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perusteet sille, miten voimme muuttua. Jos
olemme valmiit nakemaan totuuden itsestamme,
vastaanottamaan yha uudelleen Jeesuksen anteeksiannon ja kestamaan uskon taistelussa,
saamme kokea, etta kallisarvoisin lahja, jonka
taivas voi meille lahjoittaa, kasvaa sydamessamme: suurempi rakkaus Jeesukseen; rakkaus,
joka on samanaikaisesti myos papillista rakkautta (vrt. 1. Piet. 2:9).
Tallaisella papillisella suhtautumistavalla voimme hengellisesti tukea Israelia, jotta Jumalan
valittu kansa ei enaa turvaisi ihmisiin, heidan
mahdollisuuksiinsa ja apuunsa, vaan odottaisi
apua yksin Herralta.
Raivatkaamme pois idealistis-kristillisesta ajatustavastamme johtuva este. Raivatkaamme tielta
ylpeytemme ja omavanhurskautemme painava
kivi. Silloin Jumala voi kayttaa meita, ja voimme
jouduttaa prosessia, jossa Hanen omaisuuskansansa valmistautuu Messiaansa tuloa varten.
 Kolmas ja viimeinen kivi, joka meidän
on raivattava pois: tietämättömyys rakkaan
Herramme kärsimyksestä
Kun tulemme uskoon ja loydamme Jeesuksen,
koemme yleensa Hanen valtavaa rakkauttaan,
paljon rukousvastauksia, parantumisia ja ehka
muita ihmeita. Mutta sitten tulee aika, jolloin
tarkeimmatkin pyyntomme tuntuvat jaavan
vastausta vaille. Emme koe enaa Jumalan
laheisyytta. Han tuntuu kaukaiselta. Han vaikenee. Kaikki on pimeaa. Vain harvat kristityt
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saavat opastusta sellaisten aikojen varalle,
vaikka se olisi hyvin tarkeaa. Valmistautumattomina emme yleensa selvia ensimmaisesta
uskon koetuksesta vaan masennumme. Monet
pettyvat, turhautuvat ja kadottavat ensimmaisen rakkautensa, innostuksensa, uskonsa –
joskus jopa kokonaan.
Sain kerran henkilokohtaisena sanana Herralta: ”Autuas on se, joka ei loukkaannu minuun”
(Matt. 11:6). Tahan paivaan asti tama sana on
ollut minulle suureksi avuksi, jos on kaynyt
painvastoin, mita olin toivonut ja odottanut.
A6 iti Basilea on jattanyt meille omien pimeitten uskonteittensa hedelmana syntyneen kallisarvoisen rukouksen. Se on auttanut jo monia
ympari maailman luottamaan Herraan myos
yon pimeydessa:
Isäni, en ymmärrä Sinua, mutta luotan Sinuun.
Mitaan elamassamme ei tavallisesti voi verrata
siihen, mita Israelin kansa on joutunut karsimaan. Jos tarkastelemme yhden ainoankin
juutalaisen perheen historiaa, ymmarramme,
mista on kysymys. Pahinta on se, etta heidan
kokemuksensa on taysin vastakkainen Raamatun antamalle kuvalle Jumalasta, etta Jumala
lopulta aina pelastaa hurskaan ja rankaisee
jumalatonta. Holokaustissa kuitenkin murhattiin systemaattisesti niin jumalaapelkaavat kuin
jumalattomat, puhumattakaan puolestatoista
miljoonasta viattomasta lapsesta. Tama johti
usein asetettuun kysymykseen: Missa Jumala
oli Auschwitzissa? Vuoden 2004 tsunami on
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antanut ehka muutamille meista pienen aavistuksen kysymyksen kipeydesta, silla myos siina
todettiin, ettei Herra varjellut lainkaan kaikkia
uskovia.
Israelin taytyy kamppailla jatkuvasti sellaisten
kysymysten kanssa. Yhta selvasti kuin aikoinaan Saksassa olisi voitu tietaa Hitlerin aikeista juutalaisia kohtaan, mekin voisimme tietaa,
milla juutalaisia uhataan tanaan – jos vain
kiinnitamme huomion siihen, mita arabit
tiedotusvalineissaan sanovat omilleen arabian
kielella sen sijaan, etta uskomme mita he
vakuuttavat maailmalle englanniksi. Arabimaailma ei halua itsenaista Palestiinan valtiota
Israelin rinnalle – he haluavat koko alueesta
”Palestiinan” ilman ainoatakaan juutalaista.
Sen tahden arabien kartoilla ei ole Israelia.
Muistamme natsiajalla kaytetyn kauhean sanan judenrein (puhdas juutalaisista). Nain
asian ydin on ilmaistu yhdella sanalla. Jalleen
on kysymys eloonjaamisesta.
Uskomme ja luotamme, etta Herra seisoo lupaustensa takana eika salli enaa milloinkaan,
etta Hanen kansansa karkotettaisiin taydellisesti
pois maastaan. Israelille se kuitenkin merkitsee
yha uutta, vaikeaa uskon koetusta.
Sita enemman meidan on kysyttava itseltamme:
Miten me voimme selviytya omista uskon koetuksistamme? Muutoin emme milloinkaan kykene seisomaan uskollisesti Israelin rinnalla.
Kysymys kuuluu: Miten saamme siihen tarvittavan voiman?
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Yksi aiti Basilealle rakkaimpia Raamatun jakeita
on Filippilaiskirjeen kolmannessa luvussa. Siina
apostoli Paavali kuvaa elamanohjelmaansa
(jakeet 7-14). Paavalin sydamessa palaa vakeva
kaipuu: han haluaisi tuntea Jeesuksen, tuntea
Hanta enemman ja syvemmin. Tarkein on jae
10: ”Mina tahdon tuntea Kristuksen ja hanen
ylosnousemisensa voiman ja tulla hanen kaltaisekseen osallistumalla hanen karsimyksiinsa
ja kuolemaansa.”
Varmaan useimmat meista odottavat, etta
kaipaus saada tuntea Jeesus ja Hanen ylosnousemisensa voima olisi hengellisesti suurinta ja
arvokkainta. Paavali menee kuitenkin pitemmalle. Han kaipaa itselleen viela enemman:
osallistumista Hanen karsimyksiinsa, jopa
kuolemaan saakka. Tama merkitsee sita, etta
Jeesuksen ylosnousemusvoima tekee Paavalin
kykenevaksi osallistumaan Jeesuksen karsimyksiin. Herramme ylosnousemuksen valtava
lunastusvoima haluaa vaikuttaa meissa samaa
ja nimenomaan tassa maailmanhistorian hetkessa, jossa nyt elamme. Tama liittyy Jeesuksen
Kristuksen morsiamen salaisuuteen; morsian
rakastaa palavasti Herraa, niin kuin Laulujen
laulussa kuvataan: ”Rakkaus on vakeva kuin
kuolema… Sen hehku on tulen hehkua, sen
liekki on Herran liekki. Suuret vedet eivat voi
sita sammuttaa, virran tulva ei vie sita mukanaan” (Laul.l. 8:6,7).
Tarvitsemme tallaista rakkautta, muutoin emme
kykene seisomaan Israelin rinnalla. Jeesuksen
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ylosnousemuksen ja voiton voima on takeena
sille, etta jokainen meista voi loytaa taman rakkauden ja selviytya voittajana uskon koetuksesta syvienkin karsimysten keskella. Mutta miten
tama toimii arjen elamassa?
Muutamia esimerkkeja: Jos meidat torjutaan
Jeesuksen tahden, emmeka saa osaksemme
odottamaamme rakkautta ja arvostusta; jos
meita noyryytetaan ja halvennetaan; jos meita
moititaan syytta – ratkaisevaa on, samaistummeko silloin Herramme karsimyksiin. Hanta halveksittiin, Hanet hylattiin, Hanta noyryytettiin.
Silloin saamme rauhan ja koemme jopa salattua
iloa, koska talla tiella olemme yhteydessa Haneen, jota rakastamme. Meidan ei tarvitse enaa
taistella oman maineemme puolesta. Morsian
kuuluu Yljalleen ja seuraa Hanta askel askeleelta.
Tama oli aiti Basilean elaman salaisuus, josta
han kertoo omaelamakerrassaan Elämäni Jumalan yhteydessä. Monta pienta sen suuntaista
askelta valmistaa meita suurempiin karsimyksiin, vielapa silloinkin, jos se merkitsisi meille
kerran vainoa tai jopa vakivaltaista kuolemaa.
Lapi vuosisatojen Israel on joutunut karsimaan
sanomatonta havaistysta. Herran kansan kokema syva halveksunta ja viha muistuttaa meita
karsivasta Herran palvelijasta: ”Hyljeksitty han
oli, ihmisten torjuma…, josta kaikki kaansivat
katseensa pois. Halveksittu han oli, me emme
hanta minaan pitaneet” (Jes. 53:3). Juutalaiset
eivat ole milloinkaan loytaneet selitysta kasittamattomille karsimyksilleen. Se jai heille arvoi15

tukseksi, jota kukaan ei osannut ratkaista. Mutta
kaikki ratkeaa, kun he samaistuvat Messiaansa
karsimyksiin. Jotta nain voisi tapahtua, meidan
kristittyjen taytyy ensin samaistua Herramme
karsimyksiin. Vain nain voimme osallistua ainutlaatuiseen tapahtumaan: Israelin, kaikkein
kauneimman morsiamen, syntymaan.
Ilmestyskirjassa Herra osoittaa, mita Han odottaa morsiameltaan lopun aikana, ja kuvaa tien,
jolla han selviytyy voittajaksi karsimyksissaan:
”He voittivat hanet (Saatanan), Karitsan veri ja
heidan todistuksensa toivat heille voiton. He eivat saastaneet henkeaan vaan olivat valmiit
kuolemaankin” (Ilm. 12:11).
Ensin mainitaan ”Karitsan veri”. Tasta syysta
kirjallisuudessamme on niin paljon rukouksia
ja lauluja, joissa ylistetaan Karitsan verta taivaan suurimpana voimana taistelussa vihollisen
ja helvetin voimia vastaan.
Toiseksi puhutaan ”heidan todistuksestaan”,
joka tuo voiton Saatanasta. Tassa ei ole kysymys
mistaan helposta, pintapuolisesta todistamisesta. Tama todistus maksaa paljon, se saattaa
maksaa jopa henkemme. Kuulemme itsemurhaterroristeista, jotka kirjaimellisesti vihaavat
kuolemaan asti. Taman vastakohtana tulisi
Jeesusta rakastavien rakastaa kuolemaan asti.
Tama on todellista jumalallista rakkautta;
rakkautta, joka on valmis uhraamaan oman
henkensa. Ilmestyskirjassa Jeesusta kutsutaan
usein Jumalan Karitsaksi ja Hanta palvotaan
teurastettuna Karitsana. Tama kuvaus on ilmai16

su Hanen itsensa uhraavasta rakkaudestaan.
Karitsan morsiamessa taytyy nakya jotakin Hanen olemuksestaan, rakkaudesta, joka voi kadottaa elamansa.
Tunnen heikkouteni enka voi lainkaan menna
takuuseen itsestani. Ainoa takeeni on Jeesus ja
Hanen ylosnousemuksensa valtava voittovoima,
joka tulee taydelliseksi juuri heikkoudessamme
(vrt. 2. Kor. 12:9). Israel on Jumalan esikoispoi-ka
(2. Moos. 4:22). Israelin morsian on Hanen ensi
satonsa (Jer. 2:3). Kukaan meista ei voi astua
Jumalan kaupunkiin ilman Israelia, silla
Israelin kahdentoista sukukunnan nimet ovat
kirjoitetut sen portteihin (Ilm. 21:12). Kun
kuuntelee Jeesusta rakastavia messiaanisia juutalaisia, voi saada aavistuksen taman morsiamen rakkaudesta ja palavuudesta. Ja me kristityt
muista kansakunnista saamme olla mukana
tassa prosessissa, jossa valmistuu morsian
Israelista.
Elamme armonajan viime minuutteja. Kayttakaamme hyvaksemme nama kallisarvoiset viimeiset minuutit – Herramme ja Jerusalemin
tahden – jotta Herran kirkkaus voisi sateilla
kauas, kaikille kansoille.
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RUKOUS
Rakas Herramme Jeesus, tee meidat valmiiksi,
etta voimme osallistua kansaasi Israelia koskevaan ikuiseen rakkauden suunnitelmaasi. Tee
meidat valmiiksi osallistumaan karsimyksiisi.
Tee meidat valmiiksi osallistumaan rakkaan
omaisuuskansasi karsimyksiin.
Kiitos, Herra, etta saamme elaa nyt ja kokea
taman erityisen pelastushistoriallisen hetken.
Kiitos, etta heikoinkin ja vahaisinkin meista
voi raivata pois raskaita kivia. Kiitos, etta
heikoinkin meista voi rakentaa tieta kansallesi.
Kiitos Herra, etta se on mahdollista, koska
Sina teet meidat siihen kykeneviksi.
Herra Jeesus, annamme itsemme kokonaan Sinun rakastaviin kasiisi, rakastavalle sydamellesi. Sina olet uskomme alkaja ja taydelliseksi
tekija, Jumalan Karitsa korkeimmalla valtaistuimella, sydantemme Ylka ja kansasi Israelin
kuningas. Aamen.

Mariasisar Joelan puhe Eurooppa-konferenssissa,
Uppsala, Ruotsi, heinakuussa 2005
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