
Weaving life 1 of 4, Careful who you offend. 

Elämän nivomista, osa 1/4, Ole varovainen sen suhteen, ketä loukkaat 

Hei kaikki, 
 
Mitä pidemmän aikaa olen elänyt, sitä enemmän näen Isän Jumalan nivovan 
yhteen elämän kaikkia osatekijöitä paljastaakseen mukanaolonsa jokaisessa 
yksityiskohdassa.  
 
On ikään kuin Hän 'iskisi silmää' meille hienovaraisin tavoin, joka silloin kun 
se huomataan, on kuin Hän sanoisi 'Olen täällä'. Nämä 'Jumalan silmäniskut' 
antavat meille vakuuttuneisuuden ja luottamuksen Hänen kykyynsä kutoa 
kokonaisuudeksi elämämme kangas. 
 
Tarkoitti pahaa? 
Tämä opetussarja tutkii elämiä neljässä tilanteessa, joita Herra käytti 
saadakseen tahtonsa tapahtumaan, toisiaan näistä ihmisitä itsestään 
huolimatta. Joskus on niin, että vasta tapahtuneen jälkeen kykenemme 
katsomaan taaksepäin ja näkemään Hänen kätensä työn.  
 
Esimerkkinä on Joosef, jonka ensiksi näemme kopeana 17-vuotiaana. 1. 
Moos. 37:ssä hänellä oli otsaa kertoa profeetallisista unistaan perheelleen 
ml. mustasukkaisille vanhemmille veljilleen. Vaikka hän oli paljon nuorempi, 
hän oli heidän pomonsa ja selvästi heidän isänsä suosikki. Veljet myivät 
hänet orjuuteen, valehtelivat isälleen Joosefin tulleen tapetuksi ja sitten 
hoitelivat jokapäiväisiä askareitaan seuraavat 13 vuotta.  
 
Tunnet tarinan: myytiin Potifarille, ylennettiin johtamaan tämän taloutta, 
syytettiin väärin perustein, vangittiin, ylennettiin johtamaan vankilaa, 
tulkitsi unia, tuotiin faaraon eteen, pantiin vastaamaan Egyptin 
turvaamisesta nälänhädässä, jonka kertoi etukäteen tulevan seitsemän 
vuotta myöhemmin.  
 
Kun Joosefin veljet tulivat Egyptiin nälänhädän toisena vuonna*, Joosef 
paljasti, kuka oli. 1. Moos. 50: 20:ssa Joosef kommentoi katsoessaan 
taaksepäin näitä tapahtumia: "Te kyllä tarkoititte minulle pahaa, mutta 
Jumala käänsi sen hyväksi." (1992 suomennos) *45:6 
 
Hepreankielinen teksti on selvempi ja se voidaan kääntää tällä tavoin: "Te 
tarkoititte pahaa, mutta Jumala mitätöi suunnitelmanne omilla 
ajatuksillaan kääntäen sen hyväksi." Toinen käännös ilmaisee asian tähän 



tapaan: "Te tarkoititte pahaa, mutta Jumala kutoi sen yhteen tehden siitä 
hyvää."  
 
Tässä sarjassa käsitellään sitä, kuinka Jumala nivoo asioita yhteen  
Toivon, että se saa meidät pysähtymään ja katsomaan taaksepäin, sitten 
katsomaan nykytilaa, näkemään Hänen kätensä olevan työssä nivomassa 
yhteen elämämme osatekijöitä.  
 
Tilanne 1: Daavid ja Batseba 
2. Sam. 11: 1:ssä meille kerrotaan, että 'seuraavana keväänä oli taas 
kuninkaiden sotaan lähdön aika' ja Daavid lähetti armeijansa sotaan, mutta 
jäi itse kaupunkiin. Tämä on ensimmäinen vihje siitä, että jotakin on 
menossa pieleen – hän ei ollut siellä, missä hänen olisi pitänyt olla, ei ollut 
tekemässä sitä, mitä hänen olisi pitänyt olla tekemässä.  
 
Tuloksena oli, että hänellä oli vapaata aikaa, ja kuten monille miehille käy 
silloin kun he ovat pitkästyneitä, hänen ajatuksensa kääntyivät naisiin. Hän 
näki Batseban, Urian vaimon peseytymässä talonsa katolla.  
 
Tunnet varmastikin tarinan: Hän otti Batseban, heidän salaisen 
tapaamisensa seurauksena Batseba tuli raskaaksi, Daavid sai Batseban 
aviomiehen sijoitetuksi sotajoukon eturiviin, jotta hän saisi surmansa. Tämä 
vapautti Daavidin menemään naimisiin leskeksi jääneen vaimon kanssa. 
Natan kohtasi Daavidin, ja hänen syntinsä annettiin anteeksi – meillä on 
psalmi 51, jonka Daavid kirjoitti parannuksen tehdessään. Erityisesti jae 10 
erottuu: "Jumala, luo minuun puhdas sydän ja anna minulle uusi, vahva 
henki."  
 
Kuka katsoo?  
Tuohon aikaan kuningas Daavidilla oli useita kuninkaallisia neuvonantajia, 
joiden joukossa pääneuvonantajana oli Ahitofel. Hänen viisautensa oli 
legendaarista ja kuningas Daavid luotti häneen syvästi.  
 
Daavidin poika Absalom kapinoi, kuten 2. Sam. luvut 15-17 kertovat meille. 
Ahitofel sekaantui Daavidin vastaiseen juoneen antaen tälle 
tarkoituksellisesti huonoja neuvoja, jotka pelasivat suoraan kapinallisten 
pussiin.  Lopulta kapinalliset eivät kuitenkaan seuranneet hänen neuvoaan 
ja tietäen joutuneensa tappiolle Ahitofel teki itsemurhan hirttäytymällä.  
 
Hän oli auttanut aloittamaan koko jutun rohkaisemalla Absalomia 
kapinoimaan, neuvonut häntä siitä, kuinka tehdä se, suunnitellut kuninkaan 
surmaamisen ja pilannut kaikki mahdollisuudet sovintoon. Miksi?  
 



Paholainen on yksityiskohdissa  
On olemassa amerikkalainen ilmaus, jollainen tai vastaava on myös monilla 
muilla mailla: Paholainen on yksityiskohdissa. Tuota ilmausta käytetään 
selittämään se, että jokin suunnitelma näyttää hyvältä, mutta todellinen 
työ ja todelliset ongelmat tulevat suunnitelman toteuttamisessa. Tässä 
tapauksessa tuo sanonta on aivan kirjaimellinen: paholainen todellakin oli 
Daavidin vastaisen juonen yksityiskohdissa.  
 
Meille kerrotaan 2. Sam. 11: 3:ssa, että Batseba oli Eliamin tytär. Se 
itsessään on jo riittävän mielenkiintoista, mutta kun luemme 2. Sam. 
23:34:stä, että Eliamin isä oli ei kukaan muu kuin Daavidin suosikki 
neuvonantaja Ahitofel. Se tarkoittaa, että Batseba oli Ahitofelin pojantytär.  
  
Miksi Ahitofel kapinoi kuningas Daavidia vastaan?  
Koska hän oli paikalla näkemässä koko ruman totuuden. Hänen pomonsa 
kuningas otti omakseen hänen pojantyttärensä tuhoten kaiken 
kunnioituksen, joka hänellä oli kuningasta kohtaan. Hänen pojantyttärensä 
aviomies murhattiin, jotta kuningas saattoi kätkeä rakkaussuhteensa ja 
naisen raskauden. Ahitofel kantoi tuota loukkaantumista sydämessään, 
missä siitä tuli vihaa, lopulta hän juonitteli pomonsa, kuninkaan kuolemaa.  
 
Jokaisen niiden neljän tilanteen pointti, joita tulemme tutkimaan, on se, 
kuinka Jumala nivoo asioita yhteen saadakseen suuremman tahtonsa 
toteutettua, joskus meistä itsestämme huolimatta. Kyse ei ole Ahitofelista 
ja Absalomista ja heidän juonestaan.  
 
Ei, kyse on Isän Jumalan kyvystä antaa meille Salomo, Vanhan testamentin 
kaikista miehistä viisain. Kyse on siitä, kuinka huolimatta Daavidin synnistä, 
huolimatta hänen petoksestaan, Isä Jumala yhä antoi meille Salomon 
avioliitosta, joka alkoi mitä huonoimmissa olosuhteissa.  
 
Se, että Salomolla oli läheinen ja rakastava suhde isänsä (Daavid) ja 
äitinsä (Batseba) kanssa, on ilmeistä Sananlaskujen ensimmäisestä 
yhdeksästä luvusta.  
 
Noissa yhdeksässä ensimmäisessä luvussa Salomo siteeraa sitä, mitä hänen 
isänsä hänelle kertoi. Sananlaskut 1:1-8 tekee sen selväksi:  
 
"Kuule, poikani, isäsi kuritusta äläkä hylkää äitisi opetusta (tooraa)."  (Hän 
toisti käskyn olla unohtamatta äitinsä sanoja 6:20:ssa) 
 
Kaikkialla kolmessa ensimmäisessä luvussa hän sanoo 'poikani' toistuvasti, 
kun hän siteeraa isäänsä kuningas Daavidia.  Ja luvussa 4: 3-5:ssa Salomo 



kirjoittaa: "Olin isäni poika, hento ja äitini (Batseba) silmissä rakas… Hän 
(isäni) opetti minua sanoen… poikani… hanki viisautta ja viisauden myötä 
hanki ymmärrystä…" (suomennos tässä) 
 
Onko mikään ihme, että Salomon varttuessa tässä rakastavassa perheessä, 
jossa hänellä oli niin omistautuneet vanhemmat, jotka kehottivat häntä 
hankkimaan viisautta, että silloin, kun Herra ilmestyi hänelle hänen 
ollessaan nuori kuningas ja kysyi, mitä hän halusi, Salomo vastasi 
haluavansa viisautta ja ymmärrystä? (1. Kun. 3: 1-10) 
 
Rohkaistukaamme niin, että riippumatta siitä kuinka pahoin sotkemme asiat, 
riippumatta siitä kuinka huonoja ne olosuhteet olivat, jotka saimme aikaan 
ja mitä noista olosuhteista johtui, Herra yhä kykenee toteuttamaan 
tahtonsa.  
 
Sitäkin enemmän, tuomaan siunauksen tuosta sotkusta! 
 
Etsi sitä, että Isä nivoo elämäsi langat yhteen ja muista, että Daavid kuoli 
ennen kuin näki poikansa nousevan Israelin valtaistuimelle. Herra oli 
uskollinen Daavidin lihallisuudesta huolimatta, hänen synneistään 
huolimatta, toteuttamaan tahtonsa. Vei Daavidin elämää kauemmin saada 
se toteutumaan, mutta tosiasiassa Hän sai tahtonsa täytetyksi.  
 
Irrota katseesi itsestäsi, rukoillen 'siunaa tämä sotku', ja tartu elämään 
luottaen Isän kykyyn nivoa asiat yhteen olemaan siunaus. 
 
Uusi esimerkki ensi viikolla, siihen saakka, siunauksin,  
 
John Fenn/LL 
 
Weaving life 2 of 4. Promises and a long memory 
Elämän nivomista, osa 2/4, Lupauksia ja pitkä muisti  
 
Tämä on kertomus Jumalan pitkästä muistista, Hänen kyvystään pitää 
lupauksensa. Jos tunnet Herran antaneen sinulle lupauksia koskien rakasta 
ihmistä, mutta et näe luvattua vielä tapahtuvan, tämä tulee rohkaisemaan 
sinua. Jos ihmettelet, tuleeko jokin sinulle luvattu koskaan tapahtumaan, 
tämä tulee rohkaisemaan sinua.  
 
Ajankohta karkeasti ottaen 1400 eKr.   
2.Moos. 17 kertoo meille, että Israel oli juuri tullut upouutena 
kansakuntana meren jakautumisesta, vain saapuakseen Refidimiin, joka 



tarkoittaa hepreaksi: 'Lepäämisen paikka'. Yksi ongelma: heillä ei ollut 
yhtään vettä.  
 
Herra kertoi Moosekselle, että Hän tulisi seisomaan kallion päällä ja ohjasi 
Moosesta lyömään kalliota kerran sauvallaan, ja kallio antaisi vettä. Tämän 
symboliikka on kaunista. Kallio ja se, että Herra seisoo kallion päällä, on 
ennakkokuva Kristuksesta Jeesuksesta. Kallion lyöminen kerran sauvalla 
(Jumalan Sana/profetia) on ennakkokuva rististä, jonka tuloksena on veden 
(Pyhä Henki) vuodattaminen Kalliosta. Tuo vesi tyydytti kansan janon.  
  
Myöhemmin 4. Moos. 20: 8:ssa Mooses tulisi kohtaamaan toisen tämän 
kaltaisen tilanteen, ja Herra käski sillä kertaa pelkästään puhua kalliolle ja 
se synnyttäisi vettä. Ensimmäinen esimerkki vaati Kallion lyömistä 
ennakkokuvana Jeesuksesta ristillä, mutta pelastus on sydämessä uskomista, 
sitten suullamme tunnustamista, että Jeesus on Herra.  
 
Sen vuoksi tuona toisena kertana Mooseksen oli määrä vain puhua kalliolle 
veden tuomiseksi. Koska hän tempautui seurakunnan riitaan mukaan, hän 
iski kalliota, kuten teki ensimmäisellä kerralla rikkoen ankarasti sitä, minkä 
hän tiesi Herrasta, Hänen pelastussuunnitelmastaan ja mikä oli itse asiassa 
melkoinen loukkaus Herralle. Tuo synti aiheutti sen, että Herra tuomitsi 
hänet ja kielsi häntä astumasta Luvattuun maahan. Mitä enemmän tiedät, 
sitä vähäisempää on armo joissakin asioissa.  
 
Heti kun Mooses oli lyönyt kalliota ja vesi tullut ulos   
 
Israelin kimppuun hyökkäsivät heidän serkkunsa amalekilaiset 2. Moos. 
17:8:ssa. 1. Moos. 36:12 kertoo meille, että Amalek oli Eesaun pojan 
avioton poika, ja juuri hänen jälkeläisensä hyökkäsivät serkkujensa, juuri 
muodostuneen Israelin kimppuun. Meille kerrotaan kysymyksessä olleen 
väijytyksen.  
 
Täällä 2. Moos. 17: 10-15:ssa taistelu serkusten välillä oli niin pitkä ja 
ankara, että se raivosi koko päivän. Meille kerrotaan myös, että niin kauan 
kuin Mooses piti käsiään kohotettuna, Israel oli voitolla, mutta kun hän 
väsyi ja laski kätensä alas, Amalek alkoi voittaa.   
 
Ratkaisuna oli, että Aaron ja Hur asettivat Mooseksen istumaan kallion 
päälle ja he pitivät Mooseksen käsiä ylhäällä. Jälleen meillä on varjo 
pelastuksesta: Mooses tarkoittaa 'ulos vedetty' sillä hänet vedettiin ulos 
joesta vastaamaan korkeampaan kutsuun, asettuen istumaan lepoon Kallion 
päälle.  
 



Lisäksi Aaron tarkoittaa 'vahvuus' tai 'korotettu' tai 'vahva' ja Hurin (harar) 
juuri merkitsee kuumuuden lähdettä tai palamista. Johdannainen tarkoittaa 
'kuoppa tai kolo', kuten sellainen kohta, johon rakennettaisiin valkea 
lämmittämään jotakin paikkaa, tulen lähde.   
 
Joten meillä on ulos vedetty istumassa pelastuksensa kalliolla, korotettuna 
yhden käden puolelta hänen palaessaan innosta Herraa kohtaan toisen 
käden puolelta voittamassa taistelua! Tässä näemme Herralle annetun 
lunastavan nimen Jahve Nissi, Herra minun voitonlippuni.  
 
Amalekin väijytyksen tuloksena jakeet 14-16 kertovat meille Herran 
lupaavan Moosekselle, että Hän olisi sodassa Amalekin kanssa kautta 
kaikkien sukupolvien, kunnes heidät on täysin hävitetty.  
 
Kelataan eteenpäin 400 vuotta noin voiteen 1000 eKr.  
 
Kuningas Saul hallitsee, ja heti kun hän on vakiinnuttanut asemansa, Herra 
käskee hänen lähteä sotimaan Amalekin kanssa 1. Sam. 15: 1-3 kertoen 
hänelle: "Minä kostan Amalekille sen, mitä hän teki Israelille asettumalla 
hänen tielleen, kun hän tuli Egyptistä... Mene siis ja voita nämä syntiset 
(jae 18) amalekilaiset, ja vihkikää tuhon omaksi kaikki, mitä heillä on..." 
 
Mutta Saul säästi amalekilaisten kuninkaan Agagin ja hänen perheensä 
hengen sekä parhaat eläimet. Vaikka Agag teloitettiin myöhemmin tuona 
päivänä, on selvää, että jotkut hänen perheestään jäivät eloon. Kuinka 
tiedämme sen?  
 
Kelataan jälleen eteenpäin 600 vuotta noin vuoteen 480 eKr. 
 
Olemme nyt karkeasti ottaen ajassa 1000 vuotta Mooseksen jälkeen, 600 
vuotta kuningas Saulin jälkeen ja löydämme erään tietyn miehen nimeltä 
Haaman, joka vihaa juutalaista kansaa. Tunnet tarinan: Haaman juonittelee 
juutalaista kansaa vastaan asettaen ansan tajuamatta kuningattaren olevan 
juutalainen. Kuningattaren rohkeuden kautta hänen vaarantaessaan 
elämänsä juoni paljastuu ja Haaman teloitetaan hirsipuussa, jonka hän oli 
valmistanut Esterin sedälle Mordekaille.  
 
Saatamme ihmetellä, miksi Esterin kirja on Raamatussamme. Se on ainoa 
Raamatun kirja, joka ei mainitse Jumalaa eikä siinä esiinny kenenkään 
merkittävän Jeesuksen sukulinjassa olevan ihmisen syntymää. Esitän 
yhdeksi syyksi sille, että Herra varmisti sen olevan meidän Raamatussamme, 
sen, että se näyttää Herran pitkän muistin ja uskollisuuden.  
 



Haaman identifioidaan Esterin kirjassa viisi kertaa 'agagilaiseksi Haamaniksi'. 
(3:1, 10; 8: 3, 5; 9:24) Agag, kuten muistanet, oli se kuningas, jonka Saul oli 
säästänyt noin 600 vuotta aiemmin. Hänen eloon jäänyt perheensä piti 
nimen elossa aina Esterin kirjaan asti yhä tuon serkkuaan Israelia kohtaan 
tuntemansa vihan sitomana.  
 
Haaman agagilainen edusti samaa Israelia kohtaan koettua vihaa, kuin 
Amalekilla oli ollut niin kauan aikaa sitten alkuperäisessä väijytyksessä. 
Herra antoi pahan saada palkkansa siinä, että myös Haaman oli virittänyt 
ansan, väijytyksen juutalaiselle kansalle ja jälleen Herra voitti. Puurim-
juhla juhlistaa sitä, Herran lopullista voittoa amalekilaisista.  
 
Meidän läksymme?  
 
Monet meistä ovat saaneet lupauksia Herralta koskien kaikkea lähtien 
omasta elämästämme aina rakkaiden ihmisten ikuisiin kohtaloihin. Joskus 
olemme levottomia ja huolissamme, kun näemme lupaukselle vastakkaisia 
olosuhteita.  
 
Olosuhteet eivät ole mittari Herran sinulle antaman sanan edistymisestä. 
Hepr. 11:13 luettelee useita suuren uskon ihmisiä päättäen: " Uskossa nämä 
kaikki kuolivat eivätkä luvattua saavuttaneet..."  
 
Elätkö vai kuoletko, sillä ei ole merkitystä Jumalan lupausten toteutumisen 
kannalta. Olet jo ikuisuudessa, joten jos sinulla on lupaus tai elämällä kutsu, 
eikä se tule toteutumaan tässä maailmanajassa, anna sille 200 tai 500 
vuotta. Hänen Sanansa tulee toteutumaan.  
 
Hän tulee tekemään sen minkä Hän sinulle lupasi, joten lepää siinä. Lakkaa 
yrittämästä ajatella asiaa selväksi ja lepää. Lakkaa yrittämästä omin 
neuvoin ja lepää. Lopeta. Pysy Hänen rauhassaan. Palaa alkuperäiseen 
lupaukseen ja löydä tuo rauha jälleen. Anna Hänen hoitaa asia.  
 
Hän tulee tekemään sen! Hänellä on pitkä muisti eikä Hän ole ihminen, niin 
että Hän valehtelisi.  
 
Yksi tilanne lisää ensi viikolla, siihen saakka, siunauksin,  
 
John Fenn/LL 
 

 
Weaving Life 3 of 4, helping a prostitute get settled 



Elämän nivomista, osa 3/4, prostituoidun auttaminen asettumaan 
aloilleen 

Hei kaikki, 
 
Oletko elänyt riittävän kauan ymmärtääksesi, kuinka pikkuruisella, 
arkipäiväsellä päätöksellä voi olla elämän muuttava vaikutus? Joskus hyvään, 
joskus huonoon suuntaan. Kun huonosta, puhumme 'tahattomien seurausten 
laista'. Kun hyvästä, katsomme taaksepäin ja sanomme 'Tuo oli Jumala'.  
 
Laulaja Jewelilla on laulu nimeltä 'Tahdon' ja siinä yksi sanojen rivi 
huomauttaa: "Elämä voi viedä pitkän aikaa, jos teet väärän valinnan." 
Voimme tehdä parannuksen, mutta meidän täytyy silti elää seurausten 
kanssa. Anteeksianto tapahtuu vertikaalisessa, pystysuorassa suhteessa, 
kyse on siitä, kuinka Jumala rakastaa meitä ja antaa meille anteeksi. Mutta 
toinen ainesosa on horisontaalinen, seuraus, päätöstemme vaikutus. Meille 
voidaan antaa anteeksi synti vertikaalisessa suhteessa, mutta 
horisontaalisessa suhteessa oleva vahinko täytyy elää päätökseensä asti – 
lunastukseen tai tuhoon.  
 
Ja joskus katsomme jotakin tilannetta ja pääsemme siihen asianmukaisesti 
ymmärtäen ajankohdan ja kauden, ja odotamme tilaisuuttamme.  
 
Mooabilainen Raahab-niminen nainen oli juuri sellainen henkilö, 
sellaisena aikana  
 
Koko äskettäin muodostunut Israelin kansakunta oli lyhyen välimatkan 
päässä Raahabin kodista Jerikon sisämuurilla. Joosua lähetti kaksi vakoojaa 
hankkimaan tietoja tulevaa taistelua varten. He yöpyivät Raahabin luona.  
 
Heprean tässä 'portoksi' tai 'prostituoiduksi' käännetty sana on 'zonah', joka 
voidaan kääntää 'majatalonpitäjä', ja epäilyksettä se oli yksi tekijä siihen, 
miksi nuo kaksi vakoojaa viettivät yönsä siellä. Mutta sekä heprealaiskirje 
että Jaakobin kirje * kutsuvat häntä 'portoksi' tai 'prostituoiduksi' ja kreikan 
kielessä ei ole vaihtelua sanan tarkoituksessa: hän oli prostituoitu. 
Majatalon pitämisen velvollisuuksien ohella hän näyttää hankkineensa 
käteistä sivutoimella.  
*Hepr. 11: 31, Jaak. 2:25 
 
Kun jotakin valhetta kunnioitetaan 
 
Mutta Uusi testamentti kertoo meille, että hänellä oli suuri usko Israelin 
Jumalaan ja se laskettiin hänelle vanhurskaudeksi. Ja hän oli hyvin urhea. 



Hän valehteli viranomaisille, kun hän piilotti nuo kaksi vakoojaa ja sai 
heidät lupaamaan, että hänet ja hänen perhekuntansa säästettäisiin.  
 
Annapa kun poikkean tässä puhuakseni hänen valheestaan. Jerikon kuningas 
pyysi Joos. 2:3-4:ssä naista luovuttamaan vakoojat, mutta hän kertoi 
kuninkaalle, etteivät he enää olleet siellä eikä hän tiennyt, minne he olivat 
menneet, kun itse asiassa hän oli piilottanut heidät sisälle.  
 
2.Moos. 1: 15-21:ssa näemme faaraon käskevän kahta heprealaista kätilöä, 
Sifraa ja Puuaa tappamaan kaikki miespuoliset vastasyntyneet heittämällä 
heidät jokeen. He pelkäsivät Jumalaa enemmän kuin faaraota, joten he 
eivät totelleet. Kun heidät kutsuttiin faaraon eteen, he valehtelivat sanoen, 
että juutalaisnaiset synnyttivät nopeammin kuin egyptiläisnaiset. Jakeet 20-
21 kertovat meille Jumalan siunanneen heitä heidän tekojensa takia ja 
antoi kummallekin heistä perheen, tai 'antoi heille talot' (perheet).  
 
Kummassakin tapauksessa mukana olevat ihmiset tottelivat Jumalaa 
ihmisen sijasta, sillä Jumalan 'kuninkaallinen laki' voittaa ihmisen lain. 
Samanlaisen käytöksen voi nähdä juutalaisten piilottamisena ja 
pelastamisena toisen maailmansodan natseilta. Olen vieraillut sekä Anne 
Frankin kodissa Amsterdamissa, että Corrie ten Boomin kodissa läheisessä 
Haarlemissa monet kerrat ja minua ällistyttää Jumalan armo noina vaikeina 
aikoina.  
 
Petosta ja valehtelua tarvittiin suojelemaan ihmisiä natseilta. Kertomukset 
kaikkialla Euroopassa sankareista, jotka auttoivat juutalaisia, ja niissä 
puhutaan väärennetyistä asiakirjoista ja jopa vääristä lääkärintodistuksista, 
kaikki nämä siinä kunniallisemmassa tarkoituksessa pelastaa henkiä vastoin 
epäoikeudenmukaisia ja jumalattomia lakeja, jotka olisivat saaneet kaikki 
juutalaiset surmatuiksi.  
 
Tämän ei ole tarkoitus olla täydellinen tutkimus aiheesta, vain antaa 
ajattelemisen aihetta. Takaisin kertomukseemme…  
 
Jerikon valtaaminen, Raahabin pelastaminen 
 
Tunnet tarinan, kuinka Joosua piiritti kaupunkia, muurit sortuivat ja Raahab 
ja perhe pelastuivat, koska hän ripusti punaisen 'lunastuksen nauhan' 
ikkunastaan identifioidakseen kotinsa valloittajien armeijalle.  
 
Matt. 1:5 kertoo meille, että mies nimeltä Salmon meni naimisiin Raahabin 
kanssa, mikä on ihana tarina lunastuksesta. Jotkut spekuloivat hänen olleen 
toinen Rahabin luona yöpyneistä vakoojista nähden hänen sydämensä, 



hänen potentiaalinsa, hänen rohkeutensa. Emme tiedä, mutta sen 
tiedämme, että Salmon ja Raahab avioituivat ja Raahabilla oli poika nimeltä 
Boas. 
 
Juuri tämä Booas kohtasi kerjäläisnaisen, lesken nimeltä Ruut, joka oli 
Mooabista, samalta alueelta, jolta Booasin äiti oli kotoisin. Ruut oli Noomin, 
itsekin leskeksi jääneen naisen, holhouksessa, ja Noomi rohkaisi Ruutia 
tekemään jotakin melkoisen huomionarvoista aika huomioiden: Noomi 
kehotti Ruutia kosimaan Booasia sen sijaan, että olisi odottanut Booasin 
saavan kosimisen aikaiseksi.  
 
Ruut 3: 1-11:ssa Noomi käskee Ruutin odottaa, kunnes Booas on nukahtanut, 
sitten asettautua makaamaan tämän jalkojen juureen ja vetämään tämän 
peiton ylleen. Nykyään juutalaisuudessa on tästä variaatioita. Yksi on se, 
että sulhanen peittää morsiamensa kankaalla ja toinen on, että sekä 
morsian ja sulhanen kiedotaan olkapäistä yhteen rukousliinalla, tallitilla. 
Muinaiseen aikaan sulhanen heitti viittansa vaimonsa päälle, mikä symboloi 
heidän yhteyttään ja sitä, että hän on nyt vaimon 'suoja'.  
 
Ohje Ruutille käydä makaamaan Booasin jalkojen juureen ja peittää itsensä 
hänen vaatteellaan tarkoitti, että Ruut kosi Booasia. Tämän vahvistaa se, 
että Booas reagoi jakeessa 11: "Älä ole huolissasi, tyttäreni. Minä teen 
kaiken mitä pyydät..." (v. 1992 suomennos). Tämä tarkoittaa, että 
Raahabista tuli Ruutin anoppi – kuinka ihmeellistä Herralta antaa tälle 
jumaliselle leskelle uusi aviomies ja vieläkin enemmän, anoppi kotimaasta!  
 
Booasille ja Ruutille tuli jatkossa poika nimeltä Oobed, jolla oli poika 
nimeltä Iisai, jolla oli poika nimeltä Daavid. Daavidin iso-isoäiti oli Ruut, 
hänen iso-iso-isoäitinsä oli Raahab.   
 
Kuka olisi tiennyt, kun prostituoitu nimeltä Raahab arvioi tilannetta, uskoi 
Israelin Jumalaan, suojeli vakoilijoita ja avioitui Israelin perheeseen, että 
hän tulisi olemaan iso-iso-isoäiti Daavidille ja siten Jeesuksen sukulinjassa? 
Kuka olisi tiennyt? Tahattomien seurausten laki – hyväksi.  
 
Mitä näemme Raahabin, Noomin ja Ruuti elämissä, on, että huolimatta 
vaikeista olosuhteista jokainen teki oikein. Moraalisen asian. Tuloksena 
asioiden tekemisestä oikein keskellä vaikeita ja jopa hengenvaarallisia 
olosuhteita oli elämä. Jumala kykeni nivomaan yhteen kaikki tapahtumat 
joksikin kauniiksi.  
 
Tässä tarinassa näemme Jumalan kyvyn muuttaa prostituoidun elämä ja 
kunnioittaa häntä sillä, että hän on vapahtajan sukulinjassa. Näemme 



Herran olevan armollisen surevalle leskelle vieraassa maassa, antavan 
hänelle aviomiehen sekä anopin omasta kotimaasta.  Näemme Herran 
nivovan lukuisten elämien tapahtumia vuosikymmenten aikana saadakseen 
tahtonsa tapahtumaan maan päällä. Hän tekee saman elämässämme, 
rakkaidemme parissa. Luota Häneen. Luota ihmeelliseen armoon!  
 
Viimeinen esimerkkimme ensi viikolla, siihen saakka, siunauksin,  
 
John Fenn/LL 
 
 
Weaving Life, be careful what you pray for, 4 of 4, 

Elämän nivomista, osa 4/4, ole varovainen mitä rukoilet 

Hei kaikki, 
 
Tutkimuksessamme siitä, kuinka Herra nivoo elämäämme yhteen niin, että 
Hänen tahtonsa toteutuu, tulemme nyt viimeiseen esimerkkiimme.  
 
Kyse on siitä, että ei tunne pakkoa painostaa Häntä saadaksemme jok’ikisen 
sydämen toiveemme yksityiskohdan täytetyksi, että tietää, milloin sanoa 
'riittää'. On aikoja, jolloin rukoilemme ja painostamme ja ähisemme ja 
valitamme, koska haluamme Jumalan tekevän kaiken ihan täydelliseksi, 
jolloin tulokset ovat usein alle sen, mitä olimme odottaneet.  
 
Kuningas Hiskia on juuri sellainen tapaus   
 
Hän oli hyvä ja erittäin huomattava Juudan kuningas, niin etevä ja 
kuitenkin niin viallinen. Hän näyttää olevan sellainen henkilö, joka yrittää 
tehdä oikein, uskoen ihmisistä parasta, mikä vei hänet vaikeuksiin 
muutaman kerran – aivan kuten sinut ja minut!  Ollen tyytymätön Herran 
työhön elämässään hän painosti saadakseen enemmän ja monet kärsivät sen 
seurauksena. Jospa hän olisi vain kyennyt lepäämään Herrassa ja antanut 
asioiden olla. Mutta ei, hänen täytyi puskea eteenpäin, painostaa Jumalaa 
saadakseen lisää.  
 
Hieman taustatietoa 
 
Hiskia on Juudan kuninkaana ja aktiivisia profeettoja maassa ovat Hoosea, 
Miika ja Jesaja. Hiskia syntyi sunnilleen 741 eKr., hänestä tuli kuningas 25-
vuotiaana ja hän eli kaikkiaan 54 vuotta kuollen noin vuonna 687 eKr. 



Hänen valtakautensa on hyvin dokumentoitu arkeologisesti, sillä hän teki 
Siiloan lammikon (Joh. 9), joka meidän aikanamme on avattu yleisölle. 
  
Assyyrian kuningas Sanherib kokosi tuhansien armeijansa Juudaa ja Hiskiaa 
vastaan. Herra lähetti yhden ainoan enkelin, meille kerrotaan Jes. 37:36:ssa, 
surmaamaan vihollisarmeijasta 185.000. Nöyryytettynä ja lyötynä Sanherib 
palasi kotiin. 
 
Tätä ei vain voi keksiä 
 
Assyrialaisten lyömisen jälkeen Jesaja 38 kirjaa Hiskian sairastuneen 
kuolemanvakavasti. Talmud, joka on suullisen lain (Mishna) ja 
historian/kommentaarin (Gemara) kokoelma, taustoittaa.  
 
Se paljastaa Jesajan kertoneen Hiskialle, että hän oli sairas, koska hän ei 
ollut mennyt naimisiin ja saanut lapsia asioiden jumalallisen järjestyksen 
mukaan biologisesti ja kuninkaana saadakseen perillisen. Joten Jumala salli 
sairauden, jonka tuloksena olisi hänen kuolemansa.  
 
Mutta kun Hiskia rukoili ja teki palavasti parannusta, Herra muutti mielensä 
ennen kuin Jesaja edes lähti palatsin alueelta. (Esimerkki profeetallisesta 
sanasta, joka ei toteudu, koska Jumala muutti mielensä vastauksena 
rukoukseen) Jesaja 38:5 dokumentoi Herran kertovan Jesajalle, että oli 
vastannut Hiskian rukoukseen ja antanut hänelle 15 vuotta lisää (perillisen 
saamiseksi).  
 
Nämä 15 lisävuotta ovat se, mistä kertomuksessamme on kyse.  
 
Hiskia toipuu ja Talmudin mukaan meni naimisiin Jesajan tyttären 
Hefsibahin kanssa, jonka nimi tarkoittaa 'Herra saa iloa hänestä' (2 Kun. 
21:1). Näemmekö tilanteen? Jesaja profetoi, että kuningas tulee kuolemaan 
sairauden, joka sallitaan, koska hän ei ole täyttänyt kuninkaallista ja 
biologista velvollisuutta hankkia lapsia. Kun hän tekee parannuksen ja 
hänelle annetaan 15 vuotta, jotta hän voi täyttää tuon velvollisuuden, hän 
menee naimisiin Jesajan tyttären kanssa tehden Jesajasta heidän poikansa 
isoisän.  
 
Mitä tapahtui noina 15 ylimääräisenä vuotena?  
 
Jesaja 39 kertoo meille yhden tapahtuneista asioista olleen, että Babylonia 
lähetti 'prinssejä' tai lähettiläitä onnittelemaan häntä terveyden 
palautumisesta.  
 



Uskoen ihmisistä parasta ja järkeillen, että Babylonia oli kaukana, Hiskia 
näytti Babylonian prinsseille koko kuninkaallisen aarrekammion. Kaikki 
temppelin aarteet, kaikki kansalliset kullan ja hopean varastot, jopa 
kuninkaallisen mauste- ja ruokavaraston. Se antoi Babylonialle tarkan arvion 
Juudan vahvuudesta. Jesaja kertoi Hiskialle, että tämä oli typerä 
paljastaessaan sen potentiaaliselle viholliselle, ja kansakunta tulisi 
myöhemmin kärsimään siitä. Jes.39: 3-7 
 
Mitä muuta tapahtui noina 15 vuotena? 
 
Hiskialla ja Hefsibahilla oli poika: Manasse, mikä siis teki Jesajasta siis 
Manassen isoisän. 2. Aikak. 32: 33 ja 33:1 kertoo meille, että Hiskia kuoli, 
kun hänen poikansa oli 12-vuotias, joten tämä tuli kuninkaaksi 12-vuotiaana.  
 
2.Aikak. 33: 1-10 kertoo meille Manassen tehneen pahaa, palauttaneen 
kaikki pakanajumalat, jopa pystyttäen pakana-alttareita Herran temppeliin. 
Jae 10 sanoo Herran puhuneen Manasselle ja hänen kansalleen, mutta he 
eivät halunneet kuunnella. Minun käy sääli hänen äitiään Hefsibahia, sillä 
hän oli vaimo yhdelle jumalisimmista koskaan muistiin merkityistä 
kuninkaista, ja äiti yhdelle pahimmista kuninkaista kansakunnan historiassa.  
 
Jakeet 11-16 kertovat meille, että Manasse otettiin kiinni ja lähetettiin 
Babyloniaan, missä hän aidosti teki parannuksen tullen tuntemaan Herran. 
Hänet myös palautettiin hallitsemaan maata. Parannuksen tehdessään hän 
kumosi aiemmin tekemänsä pahan, repi alas kaikki pakana-alttarit ja 
palautti temppelin ja Herran alttarin. Hän käski koko Juudan palvoa Israelin 
Jumalaa.  
 
Mutta... 
 
Valtaistuimen hallintaansa 12-vuotiaana ottamisen ja Herran tuntemiseen 
tulemisensa välissä hän teki hirvittävän asian. Hän vihasi isoisäänsä Jesajaa. 
Miksi, emme tiedä. Hänen on varmasti täytynyt tietää, että oli niiden 15 
vuoden tulos, joina hänen isänsä odotettiin saavan perillisen – ehkäpä 
omissa silmissään hän katsoi olevansa sellainen, joka ei aidosti ollut haluttu, 
ei aidosti ollut rakastettu, vain käytetty pitämään sukulinja voimassa.  
 
Jos asia oli niin, voimme ymmärtää hänen vihansa aluksi isäänsä ja sitten 
isoisäänsä kohtaan. Jesaja oli lopultakin se, joka kertoi, että Hiskia tulisi 
kuolemaan, jollei hänellä olisi poikaa. Oli syy mikä tahansa, Manassen viha 
kohdistui täysillä hänen omaan isoisäänsä.  
 
Tapahtui näin 



 
Tähän ei viitata vain Talmudissa, vaan myös Uudessa testamentissa: Jesaja 
pakeni Manassea onttoon seetripuuhun, mutta hänet löydettiin. Manasse 
määräsi puun kaadetuksi jumissa olevan Jesajan ollessa sen sisällä, jolloin 
Jesaja sahattiin kahtia. Hepr. 11:37 viittaa tähän 'uskon sankareissa', 
sanoen monista nimeltä mainitsemattomista uskollisista, jotka olivat 
kärsineet uskonsa takia: "heitä on kivitetty, kiusattu, rikki sahattu, miekalla 
surmattu..." 
 
Tämä suuri mies, Jesaja, kuninkaan isoisä, hänen isänsä ystävä, kuoli 
marttyyrina. Miten Manassen äidin sydäntä on täytynytkään särkeä hänen 
nähdessään oman poikansa murhaavan hänen isänsä! Manasse kyllä teki 
parannuksen myöhemmin ja se on hyvä, mutta kansakunta kärsi hirvittävästi 
ennen kuin Manasse teki parannuksen.  
 
Mitä jos Hiskia olisi vain sanonut 'okei' kun hänelle kerrottiin, että hän 
oli kuolemaisillaan? 
 
Ole varovainen mitä rukoilet. Herra kykeni yhä nivomaan tiensä noihin 15 
vuoteen, vaikka se merkitsi sydämen särkymistä kaikille. Me teemme 
parannuksen pystysuorassa suhteessa ja Jumala antaa meille anteeksi, 
mutta se vahinko, jonka aiheutamme tai joka koituu meille, on täällä maan 
päällä, horisontaalisesti. Koska se on maasta, se täytyy elää, kokea, 
käsitellä. Kuitenkin kaikissa noissa asioissa Herra on yhä työssä, yhä 
liikkumassa eteenpäin kaikkien niiden elämissä, jotka Häntä halajavat. Aina 
kutoen tahtonsa elämämme kankaaseen.  
 
Onko jotain sellaisia alueita, joilla olemme vaatineet Herralta oman 
tahtomme toteutumista? Olemmeko toisinaan painostaneet ja vaatineet, 
kunnes lopulta näemme Herran vastanneen vain havaitaksemme, etteivät 
asiat menneet niin kuin ajattelimme? Ja sitten me usein ihmettelemme, 
miksi Jumala salli sen tapahtua unohtaen, että me olimme niitä, jotka 
vaativat Häntä antamaan meille haluamamme.  
 
Ajattele sitä mahdollisuutta, että jotkut niistä asioista, joita käyt nyt läpi, 
ovat valmistamassa sinua siihen, mitä rukoilit.  
 
Lähesty elämääsi kokonaiskuvan kannalta, olemme jo ikuisuudessa, mikä 
tarkoittaa, että tulee olemaan, kuten Raamattu sanoo, tulevia 
maailmanaikoja. Etsi sitä, että Hän nivoo kaiken yhteen, meidän voittomme 
ja tappiomme, viisauden ja typeryyden hetket, ja tulet näkemään armon. 
Roppakaupalla armoa.  
 



Uusi aihe ensi viikolla, siihen saakka, siunauksin,  
 
John Fenn/LL 
 


