
 

 

God's plans A, B, and C for us; The firstborn #1 of 2 

Jumalan A-, B- ja C-suunnitelmat meille; Esikoinen osa 1/ 2 

Hei kaikki, 

Tiesitkö, että Jumalan alkuperäinen suunnitelma EI ollut käyttää pappeina leeviläisiä? Leeviläiset 

pappeina eivät olleet edes hänen 'B-suunnitelmansa', he olivat itse asiassa Hänen "C-suunnitelmansa". 

Se kuinka Hän siirtyi alkuperäisestä "A-suunnitelmastaan" "B-suunnitelmaan" ja sitten "C-suunnitelmaan" 

antaa syvällistä ymmärrystä meidän elämämme "B – ja C-suunnitelmiin". Monet ovat ajatelleet 

aiheuttaneensa Jumalalle pettymyksen, koska he tuntevat elävänsä C-suunnitelmassa, mutta kuten tulen 

näyttämään Israelin kohdalla, C-suunnitelmasta voi nopeasti tulla Hänen uusi A-suunnitelmansa!  

Entäpä jos Hän on niin hyvä ja näki niin pitkälle eteenpäin, että voi sopeuttaa A-suunnitelmansa meille B-

suunnitelmaan ja sitten C-suunnitelmaan, ja siten tehdä B-tai C-suunnitelmasta uuden A-

suunnitelmansa? Kuulostaa monimutkaiselta, mutta sitä se ei ole. Aloitetaan Hänen 'A-suunnitelmastaan' 

Israelille.  

Alkuperäinen A-suunnitelma 

2.Moos. 4: 22-23:ssä Mooses seisoo palavan pensaan luona Kristuksen* edessä, joka identifioi itsensä: 

MINÄ OLEN. Hän käskee Moosesta käskemään Faaraota päästämään Israel, sillä " Israel on minun 

esikoispoikani; mutta jos kieltäydyt päästämästä häntä, niin katso, minä tapan sinun esikoispoikasi."  

(*Joh. 8: 58:ssa Jeesus totesi, että Hän on MINÄ OLEN. Hanki englanninkielinen opetussarjani "MINÄ 

OLEN; Kuka Jeesus on ja mistä Hän tuli" jos olet kiinnostunut oppimaan lisää.) 

Koko Israelin kansakunta on Hänen esikoisensa. Se tarkoittaa, että jokaista miestä, naista ja lasta 

Herralle pidettiin Hänen esikoisenaan. Ajattele, kuinka ihmeellistä heidän oli kuulla se!  

Noina aikoina esikoinen sai kaksinkertaisen osan perinnöstä* muiden lasten saadessa vähemmän, jos 

mitään. Esikoista koulutettiin perimään perheyritys ja hänellä oli oikeus käyttää perheen nimeä, joka 

edusti bisneksessä olevaa isää. (Voit nähdä suorat yhtymäkohdat siihen, että meitä koulutetaan, perheen 

nimen käyttämiseen jne.) *5. Moos. 21: 17 

Jokainen mies, nainen ja lapsi olivat esikoispoikia Taivaallisen Isän silmissä kaikkine esikoispojan 

oikeuksineen ja etuoikeuksineen Hänen edessään – vaikka luonnollisessa he eivät olisi olleet 

perheessään esikoisia eivätkä miespuolisia. 

Vaikka lapsi nro kahdeksan oli tyttö 10-lapsisessa perheessä, mikä tarkoitti, että hänellä ei olisi ollut 

perheessään esikoisen perintöoikeutta, Jumalan perheessä hän oli esikoinen ja siten kykenevä 

vastaanottamaan Jumalan täyden perinnön itselleen. Se tarkoitti, että jokainen pikku tyttö, joka varttui 

ehkä rajoitetuin oikeuksin ja koulutuksin tuossa kulttuurissa, oli Jumalalle Hänen esikoisensa poikana. 

Hengellisesti tyttö varttui saaden kaikki esikoispojan oikeudet ja etuoikeudet Jumalan suhteen. Jumala 

nosti kaikki esikoispojan asemaan.  

Se, että Israel kansakuntana oli Jumalan esikoinen, tarkoitti, että kansakuntana sillä oli oikeuksia ja 

etuoikeuksia, joita millään muulla kansakunnalla ei ollut. Heidän oli määrä levittää Jumalan ja Hänen 

teidensä tuntemus kansakunnille maan päällä; heistä tuli Hänen valittu kansansa, Hänen 

esikoispoikansa.  



 

 

Mutta ei vain Israel 

Vaikka koko Israelin kansakunta on Jumalan esikoinen, Hän meni askelen pidemmälle. 

2. Moos.13: 2-15:ssä heti alkuperäisen juutalaisen pääsiäisen jälkeen, jolloin viattoman karitsan veri 

suojeli Israelia ja israelilaisten esikoisia samalla kun Egyptin esikoiset kuolivat, Jumala antoi lisäohjeita.  

Jumala sanoi, että koska karitsan veri, jonka Hän viime kädessä oli antanut jokaista ihmistä varten, peitti 

heidät Egyptin jumalille langetetun tuomion aikana*, Hän omisti nyt miespuolisen esikoispojan. Hän oli 

ostanut esikoisen kalliisti**, joten tämä oli juridisesti Hänen. * 4. Moos. 33:4, ** 2. Moos. 13: 2-15, 1. Kor. 

6:20  

Tämän vuoksi sanotaan, kuten nähdään 4. Moos. 18:15:stä, että esikoinen täytyy joko lunastaa takaisin 

Herralta erityisellä uhrilla tai tuo lapsi tulee pyhittää Häntä palvelemaan temppelipalveluksessa. 

Tätä Hanna oli tekemässä 1. Sam. 1:11:ssa, kun hän vannoi, että jos Jumala antaisi hänelle pojan, tämä 

tulisi olemaan Hänen – Hanna ei lunastaisi (ostaisi takaisin) poikaa, Hannalle riitti, että saisi pojan. Sen 

tähden Samuel kasvoi temppelissä Eelin, ylipapin luona. Hanna piti lupauksensa eikä ostanut Samuelia 

takaisin.  

Maria ja Joosef samoin olivat ostamassa takaisin Jeesus-vauvaa Lk. 2: 22-24:ssa – muutoin Hän olisi 

ollut kuin Samuel ja tullut papiksi. Mutta Maria ja Joosef valitsivat sen sijaan ostaa Hänet Isältä takaisin ja 

Hän varttui puusepän poikana. 

Juuri tästä syystä Herra sanoi Israelille 2. Moos. 19:6:ssa, kun he tulivat pyhälle vuorelle, että heidän 

kaikkien oli määrä olla "…minulle pappisvaltakunta ja pyhä kansa." Pappisvaltakunta. Ei kuninkaita ja 

pappeja, vaan pappien valtakunta (oik. kuningaskunta).  

Koska Israel oli Jumalan esikoispoika, Hänellä oli valinta tehtävänään. Joko esikoinen piti ostaa takaisin 

Herralta tai omistaa hänet Jumalan palvelemiselle. Koko Israelin kansakunta oli Hänen, ja Hän valitsi, että 

EI antaisi heitä 'maalliseen' työhön, vaan sanoi, että koko esikoiskansakunta olisi Hänen pappejaan – 

pappisvaltakunta yksin Hänelle.  

Ja niin Jumalan A-suunnitelma oli koko kansakunnalle, esikoiselleen, palvella Häntä palvelutyössä… ja 

tuosta jatkamme ensi viikolla. Siihen saakka, siunauksin,  

John Fenn 

 

God's plans A, B, and C #2: What were Plans B&C? 

Jumalan suunnitelmat A, B ja C osa 2: mitä olivat suunnitelmat B & C? 

Hei kaikki, 

Viime viikolla näimme, kuinka Israel oli Jumalan esikoispoika: Hän piti jokaista miestä, naista ja lasta 

esikoisenaan. 

Ja 2. Moos. 19: 6:sta luemme: "Ja te tulette olemaan minulle pappisvaltakunta, pyhä kansakunta." 



 

 

A-suunnitelma oli, että koko kansakunta olisi pappeja Hänelle: He jopa vastasivat jakeessa kahdeksan: 

"Kaiken, mitä Herra on puhunut, me teemme." Kuinka moni meistä on tehnyt samanlaisen lupauksen 

saatuamme, minkä ymmärsimme Jumalan A-suunnitelmaksi elämäämme varten?  

Ja sitten elämässä tapahtuu kaikenlaista.  

Israelia oli määrä kutsua pappisvaltakunnaksi, joka palveli Häntä palvelutyössä, koko kansakunta. Koska 

he olivat kansakunta, siinä oli maanviljelijöitä, karjankasvattajia, paimenia, kauppiaita ja kaikkea muuta, 

jota kansakunnassa on koskien sitä, kuinka sen kansalaiset ansaitsevat elantonsa. Mutta he kaikki olivat 

pappeja Herralle. He olivat kaikki yhtäläisesti pappeja Herralle, kuitenkin heillä oli eri tehtäviä – sama 

koskee myös meitä tänään.  

Se merkitsee sitä, että mitä he tekivät elääkseen, oli epärelevanttia siihen nähden, että he 'olivat 

palvelutyössä' pappisvaltakuntana. Se, kuinka he ansaitsivat elantonsa, ei muuttanut heidän 

arvoasemaansa pappisvaltakuntana Jumalalle, sillä heidän elämäänsä määritteli se hengellinen totuus, 

että he olivat Jumalan esikoisia ja pappisvaltakunta. Sama koskee meitä tänään. Kristus on meissä, me 

kannamme Häntä sisällämme, minne sitten menemmekin, mitä teemmekin. Se, kuinka hankit elantosi, on 

epärelevanttia hengellisen arvoasemasi kannalta. Meille ei ole olemassa jakoa pyhä vastaan maallinen: 

kaikki on pyhää. Kaikki, mitä omistat, kaikki, minkä parissa työskentelet, kaikki on pyhää Kristukselle 

sinussa. 

B-suunnitelma: esikoinen 

Sen lisäksi, että koko kansakunta oli pappisvaltakunta, Herra vaati Israelin esikoiset omikseen, sillä Hän 

osti heidät juutalaisena pääsiäisenä. Viattoman karitsan veri, jonka Hän oli viime kädessä antanut, oli 

ostohinta, mikä mahdollisti sen, että Hän kulki heidän esikoistensa ohi (tuomion kohdistuessa 

egyptiläisten esikoisiin, suom. huom.), joten nyt Hän omisti heidät.  

Kerroin siitä, että israelilaiset saattoivat ostaa takaisin esikoisensa, kuten Joosef ja Maria tekivät 

Jeesuksen kohdalla. Tai he saattoivat antaa lapsen varttua ja palvella Herraa temppelissä, kuten Hanna 

teki Samuelin kohdalla. Valinta oli vanhempien eikä ollut oikeaa tai väärää, kyse oli vain heidän 

päätöksestään. Jumala omisti esikoisen, mutta salli vanhempien ostaa lapsen takaisin. Useimmat tosiaan 

ostivat takaisin esikoisensa.  

Jumalan tarkoituksena oli, että jokainen esikoinen ansaitsisi elantonsa pappina. Koko kansakunta oli 

pappisvaltakunta, mutta joidenkuiden heistä, esikoislasten, oli määrä ansaita elantonsa temppelissä. 

Mutta kansakunta oli kuritonta sakkia ja tunnet tarinan siitä, kuinka he alkoivat kapinoida Herraa ja 

Moosesta vastaan aivan Egyptistä lähdön jälkeen.  

Valaistakseni asiaa kutsumme esikoislasten valintaa B-suunnitelmaksi. Jollei A-suunnitelma, jolloin koko 

kansakunta palvelee Häntä, entä jos Hän käsittelisi pienempää joukkoa, esikoislapsia, niin ehkä SITTEN, 

kun jokaisella perheellä olisi joku palvelutyössä, kansakunta palvelisi Jumalaa. 

Mukaan kuvaan tulee C-suunnitelma 

A-suunnitelma, jonka mukaan koko kansakunta olisi ollut pappisvaltakunta, ei toiminut Hänelle, eikä 

toiminut B-suunnitelmakaan. Niinpä Herra siirtyi kaikkien Israelin esikoisten temppelissä palvelemisesta 

leeviläisiin. Ehkä Hän ajatteli, että rajoittuminen Mooseksen ja Aaronin sukuun takaisi Hänelle pyhän ja 

omistautuneen suvun palvelemaan temppelissä. Emme tiedä perusteluja, mutta Hän teki hienosäätöä. 

Luemme tästä päätöksestä 4. Moos. 8:17-19:stä: 



 

 

 "Sillä jokainen esikoinen israelilaisten keskuudessa, niin ihmisten kuin karjankin, on minun omani; sinä 

päivänä, jona minä surmasin kaikki Egyptin maan esikoiset, minä pyhitin heidät itselleni. Ja minä otin 

leeviläiset israelilaisten kaikkien esikoisten sijaan. Ja minä annoin leeviläiset Aaronille ja hänen pojillensa 

palvelijoiksi, israelilaisten keskuudesta, suorittamaan israelilaisten puolesta palvelusta ilmestysmajassa ja 

toimittamaan israelilaisille sovitusta..." 

Ja tuolla tavoin päädyimme siihen, että Leevin heimosta tuli pappien heimo. A-suunnitelma koski koko 

kansakuntaa. B-suunnitelma oli esikoiset. C-suunnitelma oli Aaronin suku.   

Mutta Isä palaa lähtökohtaan 

Sekä Ilm. 1:6 ja 5:10 sanoo Jeesuksesta: "Hän on tehnyt meidät pappisvaltakunnaksi Jumalalle 

Isälleen..."  

Ymmärräthän, että Isä sai tahtonsa perille. Nyt Hänellä on pappisvaltakunta sinussa ja minussa. Ei ole 

enää erikseen tehtävään nimettyä sukua, ei enää esikoisia Häntä palvelemaan. Hän palasi alkuperäiseen 

2. Moos. 19:6:n tarkoitukseensa: "Te tulette olemaan pappisvaltakunta minulle ja olemaan pyhät." Tuon 

Hän saavutti Kristuksessa.  

Isän joustavuus 

Voisin päättää liittämällä lisää enemmän Uuden testamentin totuuksia Ilm. 1:5:n ja 5:10:n lisäksi, mutta 

pointtini on varsinaisesti ollut osoittaa, kuinka Isällä tosiaan on ollut A-, B- ja jopa C-suunnitelma. Meille ei 

opeteta sitä seurakunnassa, mutta tiedämme sen olevan totta omassa elämässämme.  Olemme kaikki 

omistautuneet A-suunnitelmalle, kuten Israel teki, sitten elämässä on tapahtunut asioita ja havaitsemme 

olevamme B-, C- tai jopa Ö-suunnitelmassa. 

Jopa Room. 12: 1-3 puhuu siitä, että annamme ruumiimme eläväksi uhriksi käydessämme läpi 

muodonmuutoksen uudistuen mieleltämme Hänen teilleen ja ajatuksiinsa, niin että voimme saada selville, 

mikä on Jumalan hyvä, otollinen ja täydellinen tahto elämässämme. Elämä osoittaa, että Hänen 

täydellisen tahtonsa selville saaminen on itse asiassa koko elämän mittainen prosessi, usein emme 

onnistu.  

Meidän täytyy ajatella, että se missä juuri nyt tällä hetkellä olemme, on Jumalan täydellinen tahto meidän 

kohdallamme  

Sillä tänään meidän täytyy tehdä se, mitä Hän haluaa, mitä tahansa eteemme onkin asetettu, Hän haluaa 

meidän toimivan oikein. Se saattaa olla sitä, että nousemme ylös ja lähdemme töihin osoittaen 

hengen/Hengen hedelmää työtovereillemme ollen rauhantekijöitä ja hengellinen suola, joka säilyttää ja 

maustaa toimiston ilmapiirin. Se saattaa olla sitä, että korjaamme eri asioita kotona, käymme sairaan 

läheisen luona jne.  Mitä sitten edessäsi tänään onkaan, siitä on Hänen tahtonsa mukaista sinun 

suoriutua nyt.  

Juuri nyt pane sivuun kaikki kysymykset ja tajua, että tänään, tässä hetkessä olet Herran täydellisessä 

tahdossa. Ei ole väliä sillä, ajatteletko olevasi C-vai Ö-suunnitelmassa. Jos pohdit tänään Hänen tahtoaan 

sinun suhteesi, etsit Häntä nähdäksesi sen, mitä Hän haluaa. Jos pidät kiinni ajatuksesta, että olet C-

suunnitelmassa ja yhyy, missasit Jumalan tahdon ja yhyy, mitä Hän sinusta ajattelee ja yhyy, et voi tehdä 

mitään Hänelle – kierrät samaa tahkoa kuin tälläkin hetkellä.  

Tänään on pelastuksen päivä. Tänään tämä on Hänen täydellinen tahtonsa sinua kohtaan. Tänään on 

päivä kasvaa vähän enemmän Kristuksen kaltaiseksi luonteen puolesta. Se tosiasia, että yhä hengität, 



 

 

kertoo meille, että Hän on mitä varmimmin hienosäätänyt A-, B- ja C-suunnitelmansa meille – tänään on 

Hänen täydellinen tahtonsa. Hän on tehnyt hienosäätöä ja jatkaa sen tekemistä elämämme suhteen 

vaeltaessamme Hänen kanssaan.  

Mutta ei enää takapeiliin katsomista nähdäksesi, missä menit harhaan. Tänään, vaikka sitten olisit Ö-

suunnitelmassa, Hän on tehnyt hienosäätöä ja jatkaa työn tekemistä kanssasi, näyttää sinulle asioita, 

kasvattaa sinua. Kristus on yhä sinussa kaikista virheistä huolimatta, yhä kirkkauden toivo. Vaella tuossa 

totuudessa ja jatka sitkeästi eteenpäin luottavaisesti ja varmasti; Hän ei ole lakannut olemasta mukana 

elämässäsi 

Aihepiiriin liittyvä teema ensi viikolla, siihen saakka, siunauksin, 

John Fenn 

 

Final thoughts: Jesus is God's Firstborn from the dead 

Loppuajatuksia: Jeesus on Jumalan esikoinen kuolleista nousseiden joukossa 

Hei kaikki, 

Viimeiset kaksi viikkoa olen kertonut Jumalan suunnitelmista A, B ja C Israelille Hänen esikoisenaan ja 

tänään jatkoa siihen: Jeesus Isän esikoisena.  

Kun näemme ilmaisun 'esikoinen' viittaamassa Jeesukseen UT:ssa, sitä seuraa suoraan tai sitä 

ymmärretään seuraavan 'kuolleista nousseiden joukossa'.  

Kol. 1: 18 sanoo sen tällä tavoin: "Ja hän on ruumiin, se on: seurakunnan, pää; hän, joka on alku, 

esikoinen kuolleista nousseitten joukossa, että hän olisi kaikessa ensimmäinen." Hän on ensimmäinen, 

joka on noussut kuolleista, ensimmäinen meistä miljoonista, jotka tulevat jonain päivänä syntymään 

kuolleista omaten kirkastetun ruumiin, samalla tavoin kuin Hän.  

Mitä esikoinen kuolleista nousseiden joukossa tarkoittaa?  

Kun Jeesus jätti taivaan tullakseen siityksi Marian kohtuun Ihmisen Poikana, se ei muuttanut ainoastaan 

Hänen suhdetta Isään, vaan muutos tapahtui Hänessä itsessäänkin. Kun Fil. 2: 7-8 toteaa "...tuli ihmisten 

kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen", se osoittaa, että tämä oli ikuinen 

muutos. Hän on yhä ihminen (Ihminen).  

Kun Hän nousi kuolleista, Hän nousi kuolleista ihmisenä, ihmisruumiissa. Hänellä on kirkastettu ruumis tai 

kuten Paavali sanoi, taivaallinen*, taivaallisesta materiaalista tehty. Room. 6: 4 sanoo, että Hänen 

herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta – Isän kirkkauden kirkas valo täytti elämällä Hänen kuolleen 

maanpäällisen ruumiinsa solut ja muutti ne taivaalliseksi materiaaliksi. * 1. Kor. 15:39-50  

Osaatko kuvitella vuoropuhelua Isän ja Pojan välillä, kun Jeesus astui taivaaseen ihmisen, esikoisena 

kuolleista nousseiden joukossa? Meille kerrotaan Jaak. 1:13:ssa, että Isää Jumalaa ei voi kiusata, testata 

tai koetella eikä Hänkään kiusaa, testaa tai koettele ihmisiä pahalla? Miksei Paholainen voi kiusata, 

testata tai koetella Häntä? Koska Hänellä ei ole ihmisruumista. 

Jeesuksella kuitenkin on ihmisruumis. Isä ei tiedä, miltä tuntuu olla väsynyt, hikoilla, joutua käymään 

vessassa, olla rajoittunut yhteen paikkaan yhdellä kertaa. Jeesus tietää kaikki nämä asiat koettuaan ne 



 

 

omakohtaisesti. Hän on ensimmäinen kuolleista nousseiden joukossa, ihminen (Ihminen) ja ensimmäinen 

miljoonista, jotka tulevat syntymään kuolleista samanlaisella tavalla.   

Me olemme nuo 'monet veljet' 

Room. 8: 29 kutsuu Jeesusta esikoiseksi kuolleista nousseiden joukossa: "Sillä ne, jotka hän on edeltä 

tuntenut, hän on myös edeltä määrännyt Poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien 

veljien joukossa." Me olemme noita 'monia veljiä.' 

Huomaa: Ennalta määrääminen tietämällä etuajassa, kuka valitsisi Hänet ja kuka ei, ei loukkaa vapaata 

tahtoa. Niin kuin mekin toimimme samalla tavoin: jos tiedämme, mikä tilanne tule olemaan etukäteen, 

valmistaudumme sen perusteella, minkä teemme. Sama koskee Isää Jumalaa. Ne, joiden Hän tiesi 

etukäteen tulevan pelastetuiksi, jos heille annettaisiin tilaisuus, sallivat Hänen ryhtyä toimenpiteisiin 

pelastuksen hankkimiseksi heille. 

UT:n kirjoittajat olivat niin tietoisia siitä, että Jeesus oli esikoinen kuolleista nousseiden joukossa, että 

luemme Hepr. 12: 23:sta: "Vaan te olette käyneet… taivaissa kirjoitettujen esikoisten juhlajoukon ja 

seurakunnan tykö, ja tuomarin tykö, joka on kaikkien Jumala, ja täydellisiksi tulleitten vanhurskasten 

(kypsien, täydellisten) henkien tykö)." 

Ensihedelmät 

Lähes samaa tarkoittava termi on 'ensihedelmät', joka määrittelee ensimmäisen uhrin Herralle, sadon 

ensimmäisen ja parhaan osan, joka menee Jumalalle. Herra on esikoinen, ensihedelmä kuolleista 

nousseiden joukossa: "Mutta nytpä Kristus on noussut kuolleista, esikoisena (engl. ensihedelmänä) 

kuoloon nukkuneista." 1. Kor. 15:20 

"mutta jokainen vuorollaan: esikoisena (ensihedelmänä) Kristus, sitten Kristuksen omat hänen 

tulemuksessaan." Jae 23 

"Päätöksensä mukaan hän synnytti meidät totuuden sanalla, että olisimme hänen luomistekojensa ensi 

hedelmä." Jaak. 1: 18 (1992 suomennos) 

Room. 8: 23: "eikä ainoastaan se, vaan myös me, joilla on Hengen esikoislahja (ensi hedelmän lahja), 

mekin huokaamme sisimmässämme, odottaen lapseksiottamista, meidän ruumiimme lunastusta. 

Jeesus on esikoinen kuolleista nousseiden joukossa ja me olemme Hänen luomakuntansa ensihedelmät. 

Ensihedelmät uhrattiin Herralle, joten meidän on tarkoitus elää elämämme uhrina Herralle, mikä on, kuten 

Paavali sanoi Room. 12:1-3, meidän järjellinen jumalanpalveluksemme. Nyt tiedät miksi. Ihmeellistä 

armoa, sillä me olemme Hänessä ja Hän meissä. Mikä loistelias tulevaisuus odottaakaan!  

Uusi aihe ensi viikolla, siihen saakka, siunauksin, 

John Fenn 

 

 


