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Laulujen Laulu
1:1 Laulujen laulu, joka on Salomonin. Laulut ja ylistyslaulut jotka profeetta Salomon, Israelin
kuningas, puhui 1 profetian hengen kautta, Jumalan, koko maailman Herran edessä. Kymmenen laulua on
laulettu tässä maailmassa; mutta tämä on kaikkein paras niistä kaikista.
Ensimmäinen laulun lauloi Aadam, sillä hetkellä kun hänen syntinsä olivat anteeksi annetut
hänelle; ja kun sapatin päivä tuli, hän meni auringonsuojaan ja avasi huulensa ja sanoi 2, Psalmi, laulu
sapatin päiväksi.*
Toisen laulun lauloi Mooses Israelin lasten kanssa, siihen aikaan kun maailman Herra jakoi
Punaisen Meren heille; silloin kaikki heistä avasivat suunsa, ja lauloivat yhteen ääneen, niin kuin on
kirjoitettu, 3 Sitten Mooses ja Israelin lapset lauloivat.*
Kolmannen laulun Israelin lapset lauloivat silloin kun vesikaivo oli annettu heille, niin kuin on
kirjoitettu, 4 Sitten Israel lauloi.*
Neljännen laulun lauloi profeetta Mooses, kun hänen aikansa oli tullut 5 lähteä pois
maailmasta, ja jossa hän ohjeisti Israelin huoneen kansaa, niin kuin on kirjoitettu, 6 Kuulkaa, oi taivaat, ja
minä tulen puhumaan.*
Viidennen laulun lauloi Nuunin poika Joosua, kun hän taisteli Gibeonissa, ja aurinko ja kuu
seisahtuivat paikalleen hänen vuokseen 7 kolmeksikymmeneksikuudeksi tunniksi: kun he lakkasivat
laulamasta, hän itse avasi suunsa, ja lauloi tämän laulun, niin kuin on kirjoitettu, 8 Sitten Joosua lauloi Herran
edessä.*
Kuudennen laulun lauloivat Barak ja Deborah, päivänä jona Herra jätti Siseran ja hänen
sotajoukkonsa Israelin lasten käsiin, niin kuin on kirjoitettu, 9 Sitten lauloivat Debora ja Barak, Abinoamin
poika.*
Seitsemännen laulun lauloi Hanna, siihen aikaan kun poika annettiin hänelle Herran kautta,
niin kuin on kirjoitettu, 10 Ja Hanna rukoili profetian hengen kautta, ja sanoi.*
Kahdeksannen laulun lauloi Israelin kuningas Daavid, kaikkien ihmeiden takia jotka Herra teki
hänelle. Hän avasi suunsa, ja lauloi tämän laulun, niin kuin on kirjoitettu, 11 Ja Daavid lauloi profetian
hengessä Herran edessä.*
Yhdeksännen laulun Israelin kuningas Salomon lauloi Pyhän Hengen kautta Jumalan, koko
maailman Herran edessä.
Ja kymmenennen laulun lauloivat pakkosiirtolaiset siihen aikaan kun he lähtivät vankeudesta*;
niin kuin on kirjoitettu ja selitetty profeetta Jesajan kautta,* 12 Tämä laulu olkoon teille iloksi yöllä, että
pääsiäisjuhla pidettäisiin pyhänä, ja sydämen onnellisuudeksi; niin kun kansa menee näyttäytymään Herran
eteen, kolme kertaa vuodessa, kaikenlaisen musiikin kera, ja torvien äänen kera, kun he nousevat ylös
Herran vuorelle, palvomaan Herran eteen, Israelin Kaikkivaltiasta.

2 Profeetta

Salomon sanoi, Siunattu olkoon Herran nimi, Joka on antanut meille lain
Mooseksen käsien kautta, 13 Suuri Kirjuri, kirjoitettuna kahteen kivitauluun, ja kuusiosaisen 14 Misnan ja
Talmudin 15 opiskeltavaksi;* ja Hän puhui meille kasvoista kasvoihin, niin kuin ihminen suutelee hänen
ystäväänsä, rakkauden suuruuden tähden jolla Hän rakasti meitä enemmän kuin 16 seitsemääkymmentä
kansakuntaa.
3 Uutisesta Sinun ihmeistäsi ja Sinun voimastasi, joita Sinä teit Sinun kansallesi Israelin
huoneelle. Kaikki kansakunnat vapisivat jotka kuulivat Sinun suuruutesi maineen, ja Sinun
suosionosoituksesi; ja Sinun pyhä nimesi kuultiin koko maailmassa, mikä on erinomaisempi kuin voiteluöljy
joka kaadettiin kuninkaiden ja pappien päiden päälle; ja, siksi, vanhurskaat rakastavat vaeltaa Sinun hyvällä
tielläsi, että he voivat omistaa 17 tämän maailman, ja tulevan maailman.
4 Kun Israelin huoneen kansa lähti Egyptistä, maailman Herran Läsnäolo oli johdattamassa
heidän edellään 18 pilvipatsaassa päivällä, ja tulipatsaassa yöllä. Tuon sukupolven vanhurskaat sanoivat,
Koko maailman Herra, vedä meitä jäljessäsi, ja me tulemme juoksemaan Sinun hyvää tietäsi; ja tuo meidät
Siinai vuoren juurelle, ja anna meille laki Sinun aarrekammiostasi, taivaanvahvuudesta; ja me tulemme
riemuitsemaan ja olemaan iloisia, 19 kahdellakymmenelläkahdella kirjaimiston merkillä* joilla se on kirjoitettu;
ja me tulemme muistamaan ne, ja rakastamaan Sinun Jumaluuttasi; pidämme itsemme erossa kansakuntien
epäjumalista; ja kaikki vanhurskaat jotka tekevät sitä mikä on oikein Sinun edessäsi ovat pelkäävä Sinua, ja
rakastavat Sinun käskyjäsi.
5 Kun Israelin huone teki vasikan, heidän kasvonsa tulivat mustiksi, kuin Kuusin pojat*, 20 jotka
asuvat Kedarin teltoissa: mutta kun he kääntyivät katumuksen kautta, ja saivat anteeksi, heidän kasvojensa
kirkkauden loisto lisääntyi, niin kuin enkeleiksi, koska he valmistivat verhot ilmestysmajaan; sen vuoksi
Herran Läsnäolo asui heidän keskellään: ja Mooses, heidän opettajansa, meni ylös 21 taivaanvahvuuteen, ja
teki rauhan heidän ja heidän Kuninkaansa välillä.
6 Israelin seurakunta sanoi kansakuntien edessä, Älkää halveksiko minua, koska minä olen
mustempi kuin te, sillä minä olen tehnyt teidän tekojenne mukaan, ja olen palvonut 22 aurinkoa ja kuuta; sillä
valheprofeetat ovat olleet syynä että Herran raivoisa viha on tullut alas minun ylleni; ja he opettivat minua
palvomaan teidän epäjumalianne, ja vaeltamaan teidän lakienne mukaan: mutta maailman Herraa, joka on
minun Jumalani, minä en ole palvellut, enkä vaeltanut Hänen käskyjensä mukaan, enkä ole pitänyt Hänen
asetuksiaan ja Hänen lakiaan.
7 Kun profeetta Mooseksen aika oli tullut, 23 lähteä pois maailmasta, hän sanoi Herran edessä,
Minulle on paljastettu että tämä kansa tulee tekemään syntiä, ja menemään vankeuteen; nyt osoita minulle
kuinka heitä hallitaan vankeudessa ja kuinka he asuvat kansakuntien joukossa, joiden säädökset ovat
ankaria kuin kuumuus, ja kuin auringon paahde päivällä, 24 kesäpäivänseisauksena; ja minkä vuoksi on niin
että he vaeltelevat Esaun ja Ismaelin laumojen joukossa, jotka liittivät Sinuun epäjumalansa,
kumppaneittensa takia.
8 Pyhä siunattu Jumala sanoi profeetta Moosekselle, On heidän halunsa surmata Israelin
seurakunnan vangit, joka on kuin kaunis nuori tyttö: mutta Minun sieluni rakastaa häntä, sen tähden
vaeltakoon hän vanhurskauden teitä, ja järjestäköön hän rukouksensa paimenten* mukaan, ja johtakoon hän
jälkipolvia, ja opettakoon lapsiaan, jotka ovat kuin vuohien kilit, ja menemään synagogaan, ja kouluun; ja sen
vanhurskauden kautta heitä hallittaisiin vankeudessa, siihen aikaan asti kunnes Minä lähetän Kuningas
Messiaan, ja hän johdattakoon heidät rauhassa heidän asuinsijoille; kyllä, hän on se joka uudelleen rakentaa
temppelin*, jonka Daavid ja Salomon, Israelin paimenet, rakensivat heille.
9 Kun Israel lähti pois Egyptistä, faarao ja hänen sotajoukkonsa ajoi heitä takaa sotavaunujen
ja ratsastajien kanssa, ja heidän tiensä sulkeutui heidän neljältä sivultaan; oikean ja vasemman käden
puolella oli erämaata täynnä raivoisia käärmeitä, ja heidän takanaan oli paha faarao ja hänen armeijansa, ja
heidän edessään oli Punainen Meri. Mitä teki Pyhä siunattu Jumala? Hän ilmentyi Hänen valtansa voimassa
Punaiseen Mereen, ja kuivasi meren; mutta mutaa Hän ei kuivannut. Paha ja sekalainen väkijoukko, ja
vieraat jotka olivat heidän joukossaan, sanoivat, Meren vedet Hän kykenee kuivaamaan; mutta mutaa Hän ei
kykene kuivaamaan. Sillä hetkellä Herran kiivas viha tuli heidän ylleen; ja Hän tahtoi hukuttaa heidät meren
vesiin samoin kuin faaraon ja hänen sotajoukkonsa, hänen sotavaununsa, ja hänen ratsumiehensä, ja hänen
hevosensa, olivat hukkuneet; eikö se ollut Mooseksen puolesta, profeetan, joka levitti kätensä rukoukseen
Herran eteen, ja kääntänyt pois Herran vihan heistä. Sitten hän ja sen sukupolven vanhurskaat avasivat
suunsa, ja lauloivat laulun, ja kulkivat Punaisen Meren läpi kuivaa maata pitkin, Aabrahamin, Iisakin, ja
Jaakobin, Herran rakkaiden, vanhurskauden vuoksi.
10 Kun he lähtivät erämaahan, Herra sanoi Moosekselle, Kuinka sopiva on tämä kansa; että
lain sanat pitäisi antaa heille; ja ne ovat oleva kuin suitset heidän leuoissaan, etteivät he poikkeaisi hyvältä
tieltä, niin kuin hevonen ei käänny sivuun jolla on suitset leuoissaan; ja kuinka sopiva on heidän niskansa
kantamaan 25 Minun käskyjeni iestä; ja se olkoon heidän yllään, kuin ies härän niskassa, joka kyntää pellolla,
ja ruokkii sekä itsensä että sen isännän!

11 Sitten

Moosekselle sanottiin, Nouse ylös taivaanvahvuuteen, ja Minä tulen antamaan
Sinulle kaksi kivitaulua, hakattuna Minun loistoni valtaistuimen 26 safiirilla, loistaen kuin paras kulta,
järjestettynä riveihin, kirjoitettuna Minun sormellani, joihin on kaiverrettu 27 kymmenen sanaa, puhtaampina
kuin hopea joka on puhdistettu seitsemän kertaa, mikä on niissä selitettyjen asioiden luku, 28
neljäkymmentäyhdeksän tietä; ja ne annettakoon sinun käden kauttasi Israelin huoneen kansalle.
12 Sillä aikaa kun heidän opettajansa Mooses oli taivaanvahvuudessa, vastaanottamassa
kahta kivitaulua, ja lakia, ja käskyjä, sen sukupolven pahat, ja sekoitettu väkijoukko joka oli heidän
joukossaan, nousivat ylös ja valmistivat kultaisen vasikan, ja saattoivat heidän tekonsa haisemaan pahalle;
ja sieltä lähti paha uutinen heistä maailmaan, sillä ennen tätä aikaa heistä lähtevä ominainen hyvä tuoksu oli
levinnyt maailmaan: mutta jälkeenpäin he haisivat kuin 30 nardus, joiden haju on hyvin paha; ja spitaalin
vitsaus tuli alas heidän lihaansa.
13 Siihen aikaan Herra sanoi Moosekselle, Mene alas, sillä kansa on turmellut itsensä; luovu
puhumasta Minulle, ja Minä tuhoan heidät. Sitten Mooses palasi ja pyysi Herran armoa; ja Herra muistutti
heitä 31 Iisakin siteestä, jonka hänen isänsä solmi 32 Morian vuorella, alttarilla; ja Herra kääntyi Hänen
raivoisasta vihastaan, ja saattoi Hänen Läsnäolonsa asettumaan asumaan heidän joukkoonsa niin kuin
ennenkin.

Kuva 1. Vesimassat hukuttivat faaraon joukot.
14 Katso,

sitten Mooses meni alas kaksi kivitaulua käsissään; ja Israelin syntien tähden hänen
kätensä tulivat raskaiksi, ja ne putosivat ja menivät rikki. Sitten Mooses meni, ja jauhoi 33 vasikan jauhoksi, ja
pirskotti sen pölyn jokiveteen, ja laittoi Israelin lapset juomaan sitä, ja surmasi kaikki jotka ansaitsivat kuolla,
ja nousi toistamiseen taivaanvahvuuteen, ja rukoili Herran edessä, ja teki Israelin lasten puolesta; sitten
häntä käskettiin valmistamaan pyhäkkö ja arkki. Välittömästi Mooses kiirehti, ja teki pyhäkön, ja kaikki sen
kalusteet, ja arkin; ja hän asetti arkkiin toiset kaksi taulua, ja määräsi Aaronin pojat ja papit uhraamaan
uhreja alttarin päällä, ja kaatamaan viiniä uhrien päälle: mutta mistä lähtien heillä oli viiniä kaadettavaksi?
Sillä erämaassa heillä ei ollut kunnollista paikkaa kylvämiseen, eikä heillä ollut viikunapuita, ei viinipuita, eikä
granaattiomenapuita; mutta he menivät Engedin viinitarhoihin, ja ottivat viinirypäleterttuja sieltä, ja polkivat
viinin niistä, ja kaatoivat sitä alttarille, neljäsosa hiniä yhteen karitsaan.
15 Kun Israelin lapset toteuttivat heidän Kuninkaansa tahdon, Hän 34 itse ylisti heitä, 35 pyhien
enkelien perheessä, ja sanoi, Kuinka oikeudenmukaisia ovatkaan sinun tekosi, Minun tyttäreni, Minun
rakkaani, oi Israelin seurakunta, aikana jolloin sinä teit Minun tahtoni mukaan, ja opiskelit Minun lakini
sanojen parissa; ja kuinka hyvin on järjestetty sinun tekosi ja sinun toimesi, niin kuin nuoret kyyhkyset jotka
ovat sopivia uhrattavaksi ylös alttarin päällä!
16 Israelin seurakunta vastasi maailman Herran edessä, ja näin hän sanoi, Kuinka oikeaa on
Sinun Pyhyytesi Läsnäolo, kun Sinä asut meidän joukossamme, ja vastaanotat meidän rukouksemme
hyväksyvästi, ja kun Sinä asuit meidän kanssamme rakkaudessa, ja meidän lapsemme ovat lisääntyneet
maailmassa, ja me lisäännymme ja moninkertaistumme kuten puu joka on istutettu vesilähteen viereen,
jonka lehti on kaunis, ja jonka hedelmä on runsas!

17 Profeetta

Salomon sanoi, Kuinka kaunis on Herran temppelin huone, joka on rakennettu
minun käsieni kautta 36 Gulmishin puusta: mutta paljon kauniimpi tulee olemaan temppeli, joka rakennetaan
37 Kuningas Messiaan päivinä, jonka palkit tulevat olemaan Eedenin puutarhan setreistä, ja jonka kattopalkit
ovat sypressiä, jalokuusta, ja koiranpensaasta.
Alaviitteet:
*1 Ps.92 Monet juutalaisista uskovat psalmin 92 olevan Aadamin laulama.
*3 2.Moos.15:1.
*4 4.Moos.21:17
*6 5. Moos. 32:1
*8 Joos.10:12
*9 Tuom.5:1
*10 1.Sam.2:1
*11 2.Sam.22:1
*11 Kansa palasi Babylonista Persian maailmanvallan aikana vuonna 457eKr. kuningas Artakserkses I
Longimanuksen (464–424eKr.) 7 hallitusvuotena.
*11 Jes.30:29
*14 Virke näyttää jälkeenpäin lisätyltä ”ja kuusiosaisen 14 Misnan ja Talmudin 15 opiskeltavaksi;” Miten
Salomon on voinut sanoa tällaista joka on tullut yli 1000 vuotta hänen jälkeensä. Virkkeen jälkeen teksti
jatkuu kontekstissaan.
*19 Kymmenen käskyä on kirjoitettu arameaksi. Jossa on 22 kirjainmerkkiä. Kts. Ps.119. KJV otsikot.
*19 Haamin pojasta Kuusista ovat lähtöisin Itä-Afrikan ja Arabian etiopialaiset kansat, jotka ovat mustimmat
ihonväriltään. Sattumoisin tiedeyhteisö virheellisesti väittää ihmisen alkuperän olevat Itä-Afrikasta. Koska he
uskovat, että ihminen on apinasta kehittynyt.
*24 Laul.1:8, Sak.6:12-13 ”Katso mies, hänen nimensä on Messias, hän on ilmestyvä ja oleva suuri, ja hän
rakentaa Jumalan temppelin”. Tässä ei ole kysymys vain Jeesuksen ruumiin temppelistä, vaan oikeasta
temppelistä niin kuin Salomonilla. Vihan ajan temppeli on niin pahoin saastunut Antikristuksen jäljiltä, että
Jeesus itse rakentaa esikuvan taivaallisesta temppelistä 1000 vuotisen valtakunnan alussa.
Vihan ajan temppeli: Ilm.11:1 Ja minulle oli annettu sauvan kaltainen ruokomitta; ja enkeli nousi seisomaan,
sanoen, Nouse ja voitele Jumalan temppeli ja alttari ja ne jotka siinä palvelevat. *2 Mutta jätä pois temppelin
ulkopuolella oleva esipiha, ja älä voitele sitä; sillä se on annettu pakanoille; ja he tallaavat pyhää kaupunkia
jalkojensa alle neljänkymmenen kahden kuukauden ajan. 19 Ja Jumalan temppeli avattiin taivaassa, ja
Hänen liitonarkkinsa tuli näkyviin Hänen temppelissään; ja oli salamoita ja ukkosenjyrinää ja ääniä ja
maanjäristys ja suuri raekuuro.
(Wikipedia) Herodes suuren vuonna 19 eaa. Jerusalemiin rakennuttama laajennus Toisesta temppelistä.
Temppeliä kutsuttiin myös nimellä ”kolmas temppeli” ja se sijaitsi todennäköisesti nykyisen Kalliomoskeijan
paikalla. Temppeli tuhoutui ensimmäisen juutalaissodan aikana Jerusalemin piirityksessä vuonna 70.
Vuonna 691 viimeisetkin temppelin jäännökset raivattiin ja paikalle rakennettiin Kalliomoskeija.
*24 Tämä sana viittaa paimenen apulaiseen joka kokoaa hajonneen lauman, ja lisäksi mieheen joka kutsuu
seurakunnan rukoukseen ja johtaa heitä siinä.

Kuva 2. Yksi Qumranin luolista, josta löytyi n. 850 pyhää kirjoitusta 1950 luvulla.

2:1 Israelin seurakunta sanoi, Kun maailman Herra saattaa Hänen 1 Läsnäolonsa asumaan
minun keskelläni, minä olen kuin Eedenin puutarhan tuore narsissi, ja minun tekoni ovat kauniita kuin ruusu
joka kasvaa Eedenin puutarhan laaksossa.
2 Mutta kun minä käännyn sivuun tieltä joka on oikea minun edessäni, ja Hän poistaa Hänen
Pyhän Läsnäolonsa minun luotani, minä olen kuin ruusu joka kukoistaa ohdakkeiden joukossa, joiden kautta
niiden lehdet pistävät läpi ja repeytyvät: samoin niin minua pistetään läpi ja revitään pahojen säädöksien
kanssa, vankeudessa 2 kansakuntien kuninkaiden joukossa.
3 Niin kuin sitruunapuu on kaunis, ja on ylistetty hedelmättömien puiden joukossa, ja koko
maailma tietää sen; niin maailman Herra oli ylistetty enkelien joukossa, kun Hän ilmaantui Siinain vuorelle, ja
antoi lain Hänen kansallensa; sillä tietyllä hetkellä minä halusin istua Hänen Läsnäolonsa varjon alla, ja
Hänen lainsa sanat 3 vahvistettiin suuni kitalakeen, ja Hänen käskyjensä palkka on varattu minulle tulevassa
maailmassa.
4 Israelin seurakunta sanoi, Herra toi minut kouluun joka on 4 Siinailla, oppimaan lakia suuren
kirjurin Mooseksen suusta; ja Hänen käskyjensä tunnuksen* otin itseeni rakkaudessa, ja sanoin, Kaiken mitä
Herra käskee minä tulen tekemään, ja tulen tottelemaan.
5 Mutta kun minä kuulin Hänen äänensä, joka puhui tulen liekin keskeltä, minä vapisin, ja
menin taaksepäin pelon vuoksi. Sitten minä lähestyin Moosesta ja Aaronia, ja sanoin heille, Ottakaa vastaan
Herran sanojen ääni, tulen keskeltä, ja tuokaa minut kouluun, ja tukekaa minua lain sanoilla joihin maailma
perustuu, ja hunnuttakaa minun niskani; sillä Pyhien sanojen tulkinta, jotka ovat raikkaita kitalaessani, ovat
kuin Eedenin puutarhan omenat, ja minä tahdon opiskella niitä: ehkäpä minä parannun niiden kautta, sillä
minä olen rakkaudesta sairas.
6 Kun Israelin huoneen kansa vaelsi erämaassa, heillä oli ympärillään 5 neljä kirkkauden pilveä
maailman neljällä tuulella, ettei 6 paha silmä* voisi hallita heitä. yksi oli heidän yläpuolellaan, että
kuumuudella ja auringolla, kuin myös sateella ja rakeilla, ei olisi voimaa heihin; ja yksi heidän alapuolellaan,
joka kantoi heitä kuin hoitaja kantaa hänen imeväislastaan rinnallaan; ja toinen juoksi heidän edellään,
kolmen päivämatkan etäisyydellä, 7 tasoittamassa vuoria, ja kohottamassa laaksoja; ja se surmasi kaikki
kiivaat käärmeet ja skorpionit joita oli erämaassa; ja se tarkkaili sopivat paikat heille majoittautumiseen, että
he voisivat opiskella lain opinkappaleita, jotka oli annettu heille Herran oikean käden kautta.
7 Sen jälkeen Moosesta käskettiin, profetian hengen kautta Herralta, lähettämään vakoojia
vakoilemaan maata, ja kun he palasivat vakoilemasta sitä, he toivat pahan uutisen Israelin maahan, minkä
vuoksi he viipyivät neljäkymmentä vuotta erämaassa. Mooses avasi suunsa, ja näin hän sanoi, Minä vetoan
teihin, oi Israelin seurakunta, sotajoukkojen Herran kautta, ja Israelin maan linnoitusten kautta, että älkää
olettako menevänne Kanaanin maahan ennen kuin se on Herran tahto, ettei koko sotataitoinen
miessukupolvi tuhoutuisi leiristä, samoin kuin teidän veljenne, Efraimin lapset, 8 jotka lähtivät
kolmekymmentä vuotta aikaisemmin Egyptistä, ennen kuin aika koitti*, ja he kaatuivat filistealaisten käteen,
jotka asuivat Gatissa, ja he surmasivat heidät: mutta viipykää neljänkymmenen vuoden loppuun asti, ja
teidän lapsenne lähtevät ja perivät sen.
8 Kuningas Salomon sanoi. Kun Israelin huoneen kansa asui muukalaisena Egyptissä, heidän
huutonsa kohosi korkeimpaan taivaaseen, Katso! Silloin Herran kirkkaus paljastettiin Moosekselle Horebin
vuorella; ja Hän lähetti hänet Egyptiin vapauttamaan heidät, ja tuomaan heidät pois Egyptin tyrannian
sorrosta; ja Hän ponnisti määrätyn ajanjakson yli heidän isiensä vanhurskauden kautta, jotka ovat kuin
vuoret; ja Hän hyppäsi sadan yhdeksänkymmenen vuoden 9 orjuuden yli, heidän äitiensä vanhurskauden
kautta, jotka ovat kuin kukkulat.
9 Israelin seurakunta sanoi, Kun Herran kirkkaus oli paljastettu Egyptissä, pääsiäisyönä, ja
surmannut kaikki esikoiset, Hän ratsasti nopean pilven päällä, ja kiiti kuin metsäkauris tai nuori peura, ja
suojeli talot joissa me olimme, ja seisahtui meidän muuriemme taakse, ja katseli ikkunoista, ja katsoi
säleikköjen läpi, ja näki pääsiäisuhrin veren, ja ympärileikkauksen veren joka oli tarttunut meidän
portteihimme; ja Hän kiiruhti korkeimmasta taivaasta, ja näki Hänen kansansa, joka söi juhlan uhria joka oli
paistettu tulella, 10 hurtanmintun ja endiivin, ja happamattoman leivän kanssa; ja Hän säästi meidät, ja eikä
antanut voimaa tuhoojaenkelille tuhota meitä.
10 Ja aamulla minun Rakkaani vastasi, ja sanoi minulle, Nouse, oi Israelin seurakunta, Minun
rakkaani, joka olit sellainen vanhastaan, ja joka olet oikeudenmukainen hyvissä teoissasi; lähde, lähtekää
pois egyptiläisten orjuudesta.
11 Sillä katso, orjuuden aika, joka on kuin talvi, on päättynyt; ja vuodet 11 jotka Minä puhuin
Abrahamille, osien puoliskot* ovat lopussa; ja egyptiläisten tyrannia, mikä on kuin vahingoittava sade, on ohi
ja mennyttä; ettekä te ole näkevä heitä enää ikinä.
12 Ja Mooses ja Aaron, 12 jotka ovat kuin palmupuiden oksat, ilmaantuivat tekemään ihmeitä
Egyptin maassa; ja ensihedelmien leikkuun aika on tullut, ja vapauttavan Pyhän Hengen ääni, josta Minä
puhuin teidän isällenne Aabrahamille. Nyt te kuulkaa mitä Minä sanoin hänelle; Kyllä, kansan jota te
palvelette Minä tulen tuomitsemaan, ja sen jälkeen te tulette ulos suurella omaisuudella; ja nyt on Minun
nautintoni tehdä mitä Minä vannoin hänelle Minun sanani kautta.

13 Israelin

seurakunta, joka on kuin viikunoiden ensihedelmät, avasi suunsa, ja lauloi laulun
Punaisella Merellä; jopa nuorukaiset ja lapset ylistivät maailman Herraa kielillään. Välittömästi maailman
Herra sanoi heille, Nouskaa, Oi Israelin seurakunta, Minun rakkaani, ja Minun kaunokaiseni, ja lähtekää
sieltä maahan jonka Minä olen vannonut teidän isillenne.
14 Ja kun paha faarao 13 ajoi Israelin lapsia takaa, Israelin seurakunta oli kuin kyyhkynen joka
on juuttunut kiinni kallion halkeamiin, kun käärme vaivasi sisäpuolella, ja haukka ahdisti ulkopuolella; peräti
siten Israelin seurakunta oli suljettuna maailman neljältä sivulta, sillä heidän edessään oli meri, ja heidän
takanaan vihamieliset 14 takaa-ajajat; ja heidän kahdella sivullaan oli erämaata, joka oli täynnä raivoisia
käärmeitä, jotka purivat ja tappoivat ihmisen poikia myrkyllään. Ja välittömästi hän avasi suunsa rukoukseen
Herran edessä, ja Sana 15 lähti korkeimmasta taivaasta, ja näin se sanoi, Oi sinä Israelin seurakunta, joka
olet kuin puhdas kyyhkynen, ja joka on piilossa kallion vakojen sulussa, ja rantatörmien salaisissa paikoissa,
näytä Minulle sinun ilmeesi, ja sinun tekosi, jotka ovat oikeat; saata Minut kuulemaan äänesi, sillä sinun
äänesi on mieluisaa rukouksessa pienessä pyhäkköhuoneessa, ja sinun ilmeesi on rehellinen hyvissä
teoissa.
15 Sen jälkeen kun he olivat kulkeneet meren läpi, he nurisivat vedestä; sitten tuli paha Amalek
heitä vastaan, joka vihasi heitä syntymäoikeuden ja siunauksen tähden jonka Jaakob meidän isämme otti
pois Esaulta; ja hän tuli käydäkseen sotaan Israelin kanssa, sillä he olivat tehneet tyhjäksi lain sanat; ja paha
Amalek 16 varasti kirkkauden pilvien siipien alta useita henkilöitä Danin sukukunnasta, ja surmasi heidät,
koska Miikan epäjumala oli heidän kädessään. Sillä hetkellä Israelin huone, mikä on kuin viinitarha, oli
tuomittu tuhottavaksi, paitsi sen sukupolven vanhurskaat, jotka olivat kuin paras mauste.
16 Silloin he kääntyivät katumuksen kautta: sitten profeetta Mooses seisoi, ja rukoili Herran
edessä; ja hänen palvelijansa Joosua vyötti itsensä, ja lähti Herran kirkkauden 17 pilvien siipien alta, ja hänen
kanssaan sankareita jotka olivat hurskaita, jotka teoissaan muistuttavat ruusua; ja he kävivät sotaa Amalekin
kanssa, ja he mursivat Amalekin ja hänen kansaansa, Herran seurakunnasta erotettuja, ja verilöylyllä, ja
miekan terällä nujertamalla.
17 Mutta vain muutamien päivien päästä Israelin lapset valmistivat kultaisen vasikan, ja
kirkkauden pilvet jotka suojasivat heitä, poistuivat; ja he jäivät paljastuneiksi, ja riisuttiin heidän
sotavarustuksensa laitteistoista, joihin oli kaiverrettu Suuri Nimi, 18 joka on selitetty seitsemänkymmenen
nimen kautta.* Ja Herra pyrki tuhoamaan heidät pois maailmasta; mutta että Hän muisti Hänen edessään
valan jonka Hän vannoi Aabrahamille, Iisakille, ja Jaakobille, jotka olivat nopeita palveluksessaan, niin kuin
kauris tai nuori peura, ja uhri jonka Aabraham tarjosi uhrina, peräti Iisakin, hänen oman poikansa, Morian
vuorella, ja missä, ennen sitä, hän oli uhrannut hänen uhrinsa, ja jakanut ne tasan.
Alaviitteet:
*4 Kyseessä voi olla merkki oikeaan käteen tai otsaan? 5:Moos.11:18 Painakaa siis nämä minun sanani
sydämeenne ja mieleenne ja sitokaa ne merkiksi käteenne, ja ne olkoot muistolauseena otsallanne; 19 ja
opettakaa ne lapsillenne, niin että puhut niistä kotona istuessasi ja tietä käydessäsi, maata pannessasi ja
ylös noustessasi. 20 Ja kirjoita ne talosi pihtipieliin ja portteihisi,
*6 Islamin uskoiset pelkäävät jatkuvasti pahaa silmää. Jumala esti Saatanan hyökkäykset kansaa vastaan.
*8 1.Moos.15:13 Ja Herra sanoi Abramille: "Niin tiedä totisesti, että sinun jälkeläisesi tulevat elämään
muukalaisina maassa, joka ei ole heidän omansa, ja heidän on niitä palveleminen, ja ne sortavat heitä
neljäsataa vuotta.
2.Moos.12:40 (King James) (Nyt Israelin lasten muukalaisuus, jotka asuivat Egyptissä, oli 430 vuotta.) 41
(KR38) Kun ne neljäsataa kolmekymmentä vuotta olivat kuluneet, niin juuri sinä päivänä kaikki Herran joukot
lähtivät Egyptin maasta.
*11 Osien puoliskoilla tarkoitetaan muukalaisena elämisen aikaa ja sorron alla elämisen aikaa. 130 vuotiaana
Jaakob (Israel) perheineen muutti Egyptiin. Siitä alkoi viimeinen osa 430 vuodesta. Joka kesti 190 vuotta.
Aabrahamin lähtö Harranista aloitti muukalaisena olon ajan ja ensimmäisen osan.
*18 Jumalan nimi on monimerkityksellinen. Lähes kaikki nimet on käännetty sanalla ”Jumala” tai ”Herra”.
Tässä käännöksessä on elvytetty Jumalan nimi Shekhinah eli Läsnäolo.

3:1 Ja kun Israelin huoneen kansa näki, että kirkkauden pilvet olivat poistuneet heidän
luotaan, ja pyhä kruunu, 1 joka oli annettu heille Siinailla oli otettu heiltä pois, ja he jäivät pimeään, kuin
yöhön; sitten he etsivät pyhää kruunua, joka oli poistettu heiltä, mutta he eivät löytäneet sitä.
2 Israelin lapset sanoivat toinen toisilleen, Nouskaamme, ja menkäämme ja ympäröikäämme
aikakausien ilmestysmaja, jonka Mooses pystytti leirin ulkopuolelle; ja etsikäämme Herralta ohjeistusta, ja
Pyhältä Läsnäoloa, joka on poistettu meidän luotamme. Ja he kulkivat kaupunkien ympäri, ja kaduilla, ja
toreilla; mutta he eivät löytäneet.
3 Israelin seurakunta sanoi, 2 Mooses ja Aaron, ja leeviläiset jotka vartioivat aikakausien
ilmestysmajan sanaa, jotka kulkevat sen ympäri, löysivät minut, ja minä kysyin heiltä Herran kirkkauden
Läsnäolosta, joka oli poistettu minun luotani. Mooses, Israelin suuri kirjuri, vastasi, ja näin hän sanoi: Minä
nousen taivaan korkeuteen, ja minä rukoilen Herran edessä; ehkä sovitus voidaan tehdä teidän
rikkomuksienne puolesta, niin että Hän voisi aikaansaada Hänen Läsnäolonsa asumaan teidän
keskuudessanne niin kuin ennenkin.
4 Oli vain hyvin vähän aikaa, ja Herra käänsi Hänen vihansa raivon pois, ja käski profeetta
Moosesta tekemään aikakausien ilmestysmajan, ja arkin, ja saattaisi Hänen Läsnäolonsa asumaan siinä; ja
Israelin huoneen kansa uhrasi heidän uhrejaan, ja opiskeli lain sanoja heidän 3 opettajansa Mooseksen
kouluhuoneessa, ja Joosuan, Nunin pojan, hänen palvelijansa, huoneessa.
5 Kun seitsemän kansakuntaa 4 kuulivat että Israelin lapset olivat ottamassa heidän maatansa
omistukseensa, he nousivat yhtenä miehenä, ja hakkasivat puut, tukkivat vesilähteet, ja tuhosivat heidän
kaupunkinsa, ja pakenivat. Pyhä siunattu Jumala sanoi profeetta Moosekselle, Minä olen vannonut heidän
isillensä, että Minä saatan heidän lapsensa perimään maan joka virtaa maitoa ja hunajaa; mutta kuinka Minä
toisin heidät maahan joka on autio ja tyhjä! Nyt, sen tähden, Minä saatan heidät viipymään erämaassa
neljäkymmentä vuotta, ja Minun lakini sekoittukoon heidän kanssaan, ja sen jälkeen nuo pahat kansakunnat
ovat rakentava mitä he ovat tuhonneet. Ja sitten Mooses sanoi Israelin lapsille, Minä velvoitan teitä, oi
Israelin seurakunta, sotajoukkojen Herran kautta, Israelin maan linnoitusten kautta, ettette oleta lähtevänne
Kanaanin maahan ennen kuin neljäkymmentä vuotta ovat kuluneet. Kun on oleva Herran hyvä nautinto
luovuttaa maan asukkaat teidän käsiinne, silloin te ylitätte Jordanin, ja maa alistetaan teidän edessänne.
6 Kun israelilaiset tulivat pois erämaasta, ja ylittivät Jordanin Joosuan Nunin pojan kanssa,
maan kansa sanoi, Kuka on tämä valittu kansakunta joka saapuu erämaasta, tuoksuen miellyttävälle
suitsukkeelle, ja tuettuna Aabrahamin vanhurskauden kautta, joka palvoi ja rukoili Herran edessä Morian
vuorella, ja on voideltu voiteluöljyllä, Iisakin vanhurskauden kautta, joka oli sidottu siihen pyhäkön paikkaan
mitä kutsutaan olibaanihartsi vuoreksi; sillä jonka ihmeet ovat myös tehty Jaakobin pyhyyden kautta, joka
paini Hänen kanssa auringonnousuun asti, ja tuli suureksi Hänestä, ja vapautettiin, hän ja kaksitoista
sukukuntaa!
7 Kun Salomon, Israelin kuningas, rakensi Herran temppelin huoneen Jerusalemiin, Herra
sanoi Hänen sanansa kautta, Kuinka kaunis onkaan tämä pyhäkköhuone, joka on rakennettu minulle
kuningas Salomonin, Daavidin pojan, käsien kautta! Ja kuinka kauniita ovatkaan papit, kun he levittävät
kätensä, ja seisovat korokkeilla, ja siunaavat Israelin huoneen kansaa kuudellakymmenellä kirjeellä 5 jotka
toimitettiin Moosekselle heidän opettajallensa, ja sillä siunauksella joka ympäröi heidät kuin korkea ja vahva
muuri, ja jonka avulla kaikki Israelin sankarit ovat ylivoimaisia ja menestyvät!
8 Ja papit ja leeviläiset, ja kaikki Israelin sukukunnat, kaikki he ottivat kiinni lain sanoista, jotka
6
ovat kuin miekka, joilla he työllistävät itsensä kuin miehet jotka ovat taitavia sodassa; ja jokaisella heistä on
ympärileikkauksen 7 sinetti sinetöitynä heidän lihaansa, samoin kuin se oli sinetöity Aabrahamin lihaan; ja
sen kautta he ovat ylivoimaisia kuin mies jolla on miekkansa vyötettynä lanteillensa, minkä vuoksi he eivät
pelkää turmiollisia henkiä ja niiden ilmestymisiä, jotka vaeltavat yöllä.
9 Kuningas Salomon rakensi itsellensä 9 Sangebilan puista pyhän temppelin 10, sypressi
puista, ja setripuista, jotka tulivat Libanonista, ja päällysti se puhtaalla kullalla.
10 Ja sen jälkeen kun hän oli saanut sen valmiiksi, hän laittoi sen keskiosaan todistuksen
arkin, joka on maailman pilari; ja sen sisällä kaksi kivitaulua, jotka Mooses asetti sinne Horebilla, jotka ovat
kallisarvoisempia kuin puhdistettu hopea, ja kauniimpia kuin paras kulta; ja hän levitti ja peitti sen 11 sinisellä
ja violetilla verholla, ja Herran Läsnäolo pysyi kerubien välissä jotka ovat armonistuimen yllä, jonka nimi asuu
Jerusalemissa, kaikkien Israelin maan kaupunkien yläpuolella.
11 Kun kuningas Salomon tuli tekemään pyhäkkö huoneen vihkimistä, huuto lähti
voimakkaasti; ja näin hän sanoi, Menkää ja nähkää, te Israelin maan maakuntien asukkaat, ja te Siionin
ihmiset, kruunu ja tiara joilla Israelin huoneen kansa kruunasi kuningas Salomonin pyhäkkö huoneen 12
vihkimispäivänä, kun hän riemuitsi lehtimajajuhlien ilossa; sillä kuningas Salomon vietti siihen aikaan
lehtimajajuhlaa 13 neljätoista päivää.

4:1 Ja sinä päivänä kuningas Salomon uhrasi 1 tuhat polttouhria alttarilla, ja hänen uhrinsa
olivat suopeasti hyväksyttyjä Herran puolesta. Jumalan sana 2 lähti taivaasta; ja näin se sanoi, Kuinka
kelvollinen sinä olet, oi Israelin seurakunta, ja kuinka oikeudenmukaisia ovat seurakunnan johtajat ja viisaat
miehet, 3 jotka istuvat sanhedrinissa*, jotka valaisevat 4 maailmaa; Israelin huoneen kansa, ja ovat kuin
nuoret kyyhkyset; kyllä, peräti jäännös Sinun seurakuntasi lapsista; ja maailman ihmisistä ovat vanhurskaita,
niin kuin Jaakobin pojat, 5 jotka keräsivät kiviä, tekivät niistä kasan Gileadin vuorelle!*
2 Kuinka puhtaat ovat papit ja leeviläiset, jotka uhraavat Sinun uhrisi, ja syövät pyhän lihan, ja
kymmenykset, ja hedelmien uhrit; ja ovat puhtaita kaikesta sortamisesta tai ryöstöistä, peräti niin puhtaat
kuin Jaakobin lammaslaumat kun ne ajeltiin, ja nousivat ylös Jabokin 6 purosta, joiden joukossa ei ollut
sortoa tai ryöstöä, ja ne ovat toinen toistensa näköiset, ja ne aina synnyttävät kaksoset; ja eikä niiden
joukossa ole yhtään hedelmätöntä, tai joka saa keskenmenon.
3 Ja ylipapin kysyvät huulet rukouksessa, sovituspäivänä, Herran edessä; ja hänen sanansa
kääntävät Israelin rikkomukset, jotka ovat kuin scarletin punainen lanka, ja tekevät ne valkoisiksi, 7 kuin
puhdas villa; ja kuningas, joka on heidän pää, täyttää käskyt, niin kuin granaattiomenapuu; 8 Amarcalin ja 9
Archonin ohella, jotka ovat kuninkaasta seuraavia, jotka ovat vanhurskaita; eikä heissäkään ole mitään
vääryyttä.
4 Ja koulun pää, joka on sinun opettajasi, on voimallinen vanhurskaudessa, ja suuri hyvissä
teoissa, niin kuin Israelin kuningas Daavid, ja hänen suunsa sanaan maailma rakentui, joka lain opissa
työllistää itsensä; johon Israelin huoneen kansa asettaa luottamuksensa, jossa juhlit voittoa sodasta, ikään
kuin heidän tarvitsisi tarttua kaikenlaisiin ihmisten sotavälineisiin.
5 Sinun kaksi Lunastajaasi jotka sovittavat sinut; 10 Daavidin poika Messias, ja Efraimin poika
Messias, ovat kuin Mooses ja Aaron, Jochebedin* pojat, joita voidaan verrata nuoriin kauriisiin jotka ovat
kaksoset; jotka vanhurskautensa kautta ruokkivat Israelin huoneen kansaa neljäkymmentä vuotta
erämaassa mannalla, ja rasvaisilla linnuilla, ja 11 Miriamin kaivon vedellä.
6 Ja koko ajan kun Israelin huone piti lujasti kiinni käsissään heidän vanhurskaitten isiensä
uskontoa, he ajoivat pois noita turmiollisia henkiä jotka vaelsivat yöaikaan, tai aamulla, tai keskipäivällä;
koska Herran kirkkauden Läsnäolo asui pyhäkköhuoneessa, mikä oli rakennettu Morian vuorella; sillä kaikki
turmiolliset ja tuhoavat henget pakenivat miellyttävän suitsukkeen tuoksua.
7 Ja kun sinun kansasi, Israelin huone tekee maailman Herran tahdon mukaan, Hän ylistää
heitä korkeimmasta taivaasta; ja näin Hän sanoi, Te olette kaikki puhtaita, oi Israelin seurakunta, ja sinussa
ei ole 12 mitään vikaa.*
8 Herra sanoi Hänen sanansa kautta, Asukaa Minun kanssani, oi Israelin seurakunta, joka olet
kuin säädyllinen 13 neitokainen, ja nouset Minun kanssani pyhäkköhuoneeseen, missä kansan johtajat, ketkä
asuvat Amana 14 joen varrella, ja asukkaat jotka asuvat Taiga 15 vuoren huipulla, ja ihmiset jotka ovat
Hermonissa, ovat tuova lahjoja sinulle,* ja ne jotka asuttavat vahvoja linnoitettuja kaupunkeja, jotka ovat
voimakkaita kuin leijonat, maksavat veroa sinulle; kyllä, uhri tuodaan vuorien kaupungeista, jotka ovat
voimakkaampia kuin leopardit.
9 Kiinnittyneenä Minun sydämeni 16 tauluun on sinun rakkautesi, oi Minun siskoni, Israelin
seurakunta, joka olet verrattavissa kunnialliseen morsiameen*; vähäisimmänkin* sinun lapsesi rakkaus on
kiinnittyneenä Minun sydämeni tauluun, joka on vanhurskas kuin yksi sanhedrinin suurista miehistä, kuin yksi
Juudan huoneen kuninkaista 17, jonka niskaan valtakunnan kruunu on pantu.
10 Kuinka kelvollinen on sinun rakkautesi Minuun, Minun siskoni, Israelin seurakunta, joka olet
kuin; koskematon morsian! Kuinka arvokas on sinun rakkautesi Minuun, ylempimääräisempi kuin 18
seitsemänkymmentä kansakuntaa; ja hyvä 19 uutinen sinun vanhurskaistasi on erinomaisempi kuin kaikki
mausteet!
11 Ja kun papit rukoilevat pyhällä pihalla, heidän huulensa tihkuvat kuin hunajakennon hunaja;
kuten tekee sinun kielesi, oi viehkeä morsian, kun sinä puheliaasti lauloit ja ylistit, makeaa kuin maito ja
hunaja; ja 20 pappien vaatteet ovat kuin Libanonin tuoksu.
12 Ja nainen joka menee naimisiin viisaan miehen kanssa on kuin viisas morsian, ja kuin
Eedenin puutarha, jonne kenelläkään ihmisellä ei ole valtaa astua sisään paitsi vanhurskailla, joiden sielut
ovat enkeleiden kautta 21 kuljetettu sen sisään; ja sinun neitsyeesi* ovat kätkössä ja salassa 22
yksityishuoneissa, ja ovat sinetöitynä koska he ovat kuin elävän vesien lähde, jotka tulevat esiin puun alta, ja
josta jakautuu neljä 23 pääjokea*: mutta jos se on sinetöity suurella ja pyhällä nimellä, se kulkee eteenpäin ja
virtaa, ja tulvii koko maailmaan.
13 Myös nuoret miehet täyttävät Sinun käskysi, kuten granaattiomenapuut, ja rakastavat
heidän vaimojaan, ja synnyttävät lapsia joista tulee yhtä vanhurskaita kuin he itse; ja heidän tuoksunsa, sen
tähden, on kuin Eedenin puutarhan erinomaiset mausteet, peräti leiritulet narduksien kanssa.
14 Nardus, ja sahrami, ja kalmojuuri, ja kaneli, kaikkien olibaanihartsipuiden kanssa, puhdasta
mirhaa, ja aloepuut, kaikenlaisten mausteiden kanssa.
15 Ja Siloan vedet 24 virtaavat pehmeästi, muiden vesien kanssa jotka virtaavat Libanonilta,
kastelevat Israelin maan, niiden tähden jotka opiskelevat lain sanoja, jotka ovat verrattavissa elävän veden
kaivoon; ja vanhurskaiden 25 veden kaatamisen vuoksi, jonka he kaatavat pyhäkkö huoneen alttarille, joka on
rakennettu Jerusalemiin, jota sanotaan 26 Libanoniksi.

16

Ja pohjoissivulla 27 oli pöytä, ja sen päällä 28 kaksitoista näkyleipää, ja eteläsivulla 29 oli
lamppu antamassa valoa; ja alttarilla papit uhrasivat uhreja, ja saattoivat miellyttävän suitsutuksen
kohoamaan sinun luotasi. Israelin seurakunta sanoi, Tulkoon Armollinen Jumala temppelihuoneeseen, ja
laupiaasti hyväksyköön Hänen kansansa uhrit.
Alaviitteet:
*3 Juutalaisten ylin tuomioistuin. Wikipediasta ”Sanhedrin (hepr.; m. kreik. Synedrion) suuri neuvosto, oli
juutalaisten ylin tuomioistuin antiikin ajalla. Sanhedrin perustettiin sen jälkeen, kun juutalaiset olivat
palanneet Israelin alueelle Babylonian pakkosiirtolaisuusajan jälkeen vuoden 539 eaa. paikkeilla. Sen
muodostivat 71 "vanhinta". Sanhedrin toimi myös neuvottelukuntana ja lakeja säätävänä elimenä.
Roomalaisvallan aikaan Sanhedrinin valta oli rajallinen. Roomalaisvalta ei ollut esimerkiksi antanut
Sanhedrinille oikeutta määrätä kuolemanrangaistuksesta, jonka vuoksi Raamatun mukaan Jeesus
Nasaretilaisen kuolemantuomio piti saada roomalaiselta käskynhaltijalta Pontius Pilatukselta. Sanhedrin
lakkasi olemasta 300-luvulla.”
*5 1.Moos.31:48
*10 Jochebed on Mooseksen ja Aaronin äiti. Kts.Laul.7:10
*12 Tuntuu upealta, kun Jumala, Isämme kehuu tytärtään. Jumala on ollut Israelille enemmän kannustava ja
palkitseva kuin haukkuva ja tuomitseva. Vihan aika on koetusta Israelille, silloin hopea puhdistetaan kaikesta
kuonasta. Profetia toteutuu, kun koko Israel tulee uskoon nähtyään hänet, jonka he ovat lävistäneet. Tällä
hetkellä israelilaisten maallinen elämä ei ole puhdasta.
*15 Jes.66:20 Ja he tuovat kaikki teidän veljenne kaikista kansoista uhrilahjana Herralle hevosilla, vaunuilla,
kantotuoleilla, muuleilla ja ratsukameleilla minun pyhälle vuorelleni Jerusalemiin, sanoo Herra, niinkuin
israelilaiset tuovat ruokauhrin puhtaassa astiassa Herran temppeliin.
*16 Onko juutalainen seurakunta Jumalan morsian, koska tässä on vertaus? Perinteisesti morsiamen on
ajateltu olevan uudenliiton seurakunta. Ilmestyskirjan mukaan morsian on uuden Jerusalemin asukkaat.
Joel 2:16 Kootkaa kansa, pitäkää pyhä seurakuntakokous, kerätkää vanhukset, kootkaa lapset ja rintoja
imeväiset; lähteköön ylkä huoneestansa ja morsian kammiostansa.
Joel viittaa kansan oloon maan päällä, kun samanaikaisesti Jeesus tulee alas taivaasta ja hänen kanssaan
morsian. Morsian viittaa uuden liiton uskoviin.
Ilm.22:17 Ja Henki ja morsian sanovat: "Tule!" Ja joka kuulee, sanokoon: "Tule!" Ja joka janoaa, tulkoon, ja
joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi.
Jälleen morsian sanoo maan päälle asuville ”Tule”.
*16 Sana ”vähäisimmänkin” viittaa koko juutalaisen kansan uskoontuloon kerralla, kun he näkevät Herran,
kun hän tulee toisen kerran maan päälle.
*21 Nainen,

joka on mennyt naimisiin Jumalan kanssa on vaimo, joka Ilmestyskirjan mukaan on juutalaiset.
Jeesuksen omat ovat neitsyitä, jotka ovat taivaassa kätkössä huoneessa viettämässä hääjuhlaa. Sitten
sulhanen ja morsian astuvat maan päälle ja avioliitto julkistetaan kaikille kansoille.
Jeesuksen omia ovat myös juutalainen esikoisjoukko 144000, jotka tulevat uskoon Jeesukseen vihan ajan
puoleen väliin mennessä, jolloin heidät temmataan taivaaseen. Lue luvun 8 kommentti *10.
Ilm.14:1 Ja minä katsoin, ja, katso, Karitsa seisoi Siionin vuorella, ja hänen kanssaan määrältään 144000,
joilla oli hänen Isänsä nimi kirjoitettuna heidän otsiinsa.
Juhani Aitomaa ja Juutalainen avioliitto
Juutalaisessa perinteessä on Jumalan sinne asettamia esikuvia. Herran tulemukseen liittyvä esikuva on
sulhasen ja morsiamen liitto.
Raamattu käyttää avioliittoon valmistautumista esikuvana Herran tulemuksesta seurakunnalleen. Raamatun
aikaan sulhanen lähti isänsä kodista morsiamen kotiin sopimaan morsiamen isän kanssa myötäjäisistä
(mohar). Samoin Jeesus saapui taivaasta sopimaan ”uuden liiton”. Hän tuli myös tuon liiton ”välimieheksi”.
Kun sulhanen oli maksanut sovitun hinnan morsiamesta avioliittosopimus, oli vahvistettu. Tuo hinta oli
Jeesuksen elämä, kun Hän kuoli puolestamme ja maksoi hinnan synneistämme.
Tästä hetkestä lähtien morsian oli erotettu, varjeltu sulhasta varten. Seurakuntaa varjelee Pyhä Henki, joka
pitää sen hengellisesti puhtaana.
Liiton merkiksi morsian ja sulhanen joivat viinimaljan. Tämä muistuttaa meitä ehtoollisen merkityksestä.
Tämän jälkeen sulhanen palasi isänsä kotiin. Noin vuoden ajan hän valmisti sijaa tulevalle perheelleen. Sillä
välin morsian teki omia valmistelujaan. Jeesus nousi takaisin taivaaseen. Monessa yhteydessä Hänen
paluunsa on vahvistettu. Seurakunta on kaikkina aikoina odottanut Häntä saapuvaksi.
Kun sulhanen oli valmis, hän saapui noutamaan morsiantaan. Se tapahtui yleensä yöllä. Sulhanen, yhdessä
sulhaspojan ja muiden miespuolisten saattajien kanssa, saapui soihdut käsissään morsiamen talolle.
Morsian odotti sulhastaan, mutta ei tiennyt tarkkaa aikaa eikä hetkeä. Siksi hänen tuli pitää huoli siitä, että oli

aina valmiina. Sulhasen lähestyessä morsiamen asuinpaikkaa tulosta ilmoitettiin huudolla. Monet Raamatun
vertaukset puhuvat tästä hetkestä. Eräänä päivänä se myös tapahtuu.
Pari siirtyi sitten sulhasen isän kotiin, jossa yhteinen asuinsija jo odotti. Hääjuhlaan saapuivat morsiamen
tyttöystävät ja muu jo ajoissa häihin kutsuttu väki. Raamatun vertaukset viittaavat juutalaiseen hääjuhlaan
esikuvana. Siksi on enemmän kuin luultavaa, että kaikki esikuvallisuus täyttyy. Tähän liittyy myös
seurakunnan ja sen ”yljän”, Jeesuksen, yhdessä viettämä aika taivaassa ennen maan päälle tulemusta.
Morsiuspari siirtyi morsiuskammioon (huppah). Siihen asti morsian oli hunnutettu, niin ettei kukaan nähnyt
hänen kasvojaan. Yksityisyydessä morsian riisui huntunsa ja avioliitto sai täyttymyksensä. Sen jälkeen
sulhanen tuli esille ja ilmoitti avioliiton tulleen todeksi. Hääjuhlaa vietettiin yleensä seuraavat 7 päivää, jonka
ajan aviopari vietti kahdestaan huoneessaan.
Tuon ajan jälkeen sulhanen astui esiin morsian mukanaan. Morsiamen kasvot eivät enää olleet hunnutetut,
vaan kaikki näkivät hänet. Esille tuleminen toteutuu maan päälle tulemuksessa. Maan päällä seurakunta on
nyt ”salattu”, ”hunnutettu”, vain Herra tuntee todellisen seurakuntansa. Seurakuntaan kuuluvia saatetaan
halveksia maan päällä, heitä ja heidän edustamaansa näkemystä ei pidetä arvossa, jne. Seurakunnan
”todelliset kasvot” ovat maailmalta salatut. Kun Kristus palaa maan päälle tuohon tapahtumaan liittyy ”pää”,
eli Kristus itse ja seurakunta, joka on ”Kristuksen ruumis” maan päällä.
*23 1.Moos.2:10

Kuva 3. Sanhedrin juutalaistuomioistuin.

5:1 Pyhä siunattu Jumala sanoi Hänen kansalleen, Israelin huone, Minä olen tulossa sisälle
Minun pyhäkköni huoneeseen, jonka sinä olet Minulle rakentanut, oi Minun siskoni, Israelin seurakunta, joka
olet verrattavissa nöyrään morsiameen: Minä olen saattanut Minun Läsnäoloni asumaan sinun kanssasi, 1
Minä olen vastaanottanut sinun miellyttävän suitsutuksesi, jonka sinä olet valmistanut Minun vuokseni; Minä
olen lähettänyt tulen taivaasta, ja se on kuluttanut polttouhrit, ja pyhät juomauhrit; puna- ja valkoviinin
viinimaljat jotka ovat hyväntahtoisesti saatu Minun kauttani, jotka papit kaatavat Minun alttarilleni. Nyt, sen
tähden, tulkaa, te papit jotka rakastatte Minun käskyjäni, ja syötte mikä on jäljellä uhreista, ja nautitte niistä
asioista jotka ovat valmistettu teitä varten.
2 Ja kaikkien näiden sanojen jälkeen Israelin huone teki syntiä, ja Hän luovutti heidät
Nebukadnessarin, Babylonin kuninkaan, käteen, joka kuljetti heidät vankeuteen; ja he olivat vankeudessa
kuin nukkuva mies joka ei herää; minkä vuoksi Pyhän Hengen ääni varoitti koko maailmaa, ja näin Hän
sanoi, Käänny takaisin katumuksen kautta, avaa suusi, riemuitse ja tuo esiin Minun ylistykseni, Minun
siskoni, rakkaani, oi Israelin seurakunta, joka olet kuin kyyhkynen hyviä tekoja varten; sillä Minun pääni hius
on täyttynyt sinun kyynelistäsi, kuten miehen tukka jonka pää on kastunut taivaan kasteesta; ja Minun
nasiiriletit ovat täyttyneet sinun silmiesi kyyneleistä, niin kuin miehen jonka nasiiriletit ovat täynnä
sadepisaroita jotka laskeutuvat yöllä.
3 Israelin seurakunta vastasi profeettojen läsnäollessa. Katso, nyt minä olen poistanut luotani 2
Hänen käskyjensä ikeen, ja olen palvellut kansakuntien epäjumalia; minkä vuoksi, kuinka minä kehtaisin
kääntää kasvoni jälleen Hänen puoleensa? Maailman Herra vastasi heille profeettojen kautta, sanoen, Ja
katso, nyt Minä olen myös poistanut Minun Läsnäoloni sinun luotasi; ja kuinka Minä kääntyisin jälleen, sikäli
kuin sinä olet tehnyt pahoja tekoja! Sillä Minä olen pessyt Minun jalkani Sinun saastaisuudestasi, ja näin
saastuttaisin ne sinun keskelläsi pahojen tekojesi kanssa?
4 Kun Herran eteen ilmoitettiin selvityksenä että Israelin huoneen kansa ei kadu ja käänny
Hänen puoleensa, Hän ojensi 3 väkevän käsivartensa Ruubenin ja Gadin sukukuntia vastaan, ja puoli
Manassen sukukuntaa, Jordanin toiselta puolelta; ja Hän jätti heidät Sanheribin, Assyrian kuninkaan käteen,
joka vei heidät vankeuteen, 4 Laklakiin, ja Chaboriin, ja Goosanin joen varsiin, ja Median kaupunkeihin; ja
hän otti pois heidän käsistään valetun vasikan jonka Jerobeam, paha, asetti Lesham-daniin, jota kutsuttiin 5
nimellä Pamias, Remaljan pojan, Pekahin päivinä, ja kun Minä kuulin sen, Minun sisukseni liikahti heitä
kohti.
5 Ja kun Herran väkevä isku painoi raskaasti ylläni, minä kaduin tekojani; ja papit uhrasivat
uhreja, ja polttivat miellyttävän tuoksuista suitsuketta: mutta sitä ei otettu armollisesti vastaan, sillä maailman
Herra sulki katumuksen 6 ovet minun kasvoiltani.
6 Israelin seurakunta sanoi, Minä olin halukas etsimään ohjetta Herralta: mutta Hän poisti
Hänen Läsnäolonsa minun luotani, ja minun sieluni kaipasi Hänen sanojensa ääntä. Minä etsin Hänen
loistonsa Läsnäoloa: mutta en sitä löytänyt. Minä rukoilin Hänen edessään: mutta Hän peitti taivaat pilvillä, ja
eikä vastannut minun rukoukseeni.
7 Vartiomiehet jotka kulkivat kaupungin ympärillä, 8 kaldealaiset, jotka vartioivat teitä, ja
piirittivät Jerusalemia kaikkialta ympäriltä, liittivät itsensä minuun. Joitakin he surmasivat miekalla, ja toisia he
kuljettivat vankeuteen. He ottivat kuninkaallisen kruunun pois Juudan kuninkaan Sidkian niskasta, ja veivät
hänet pois Riblaan 9, missä Babylonin kansa, jotka piirittivät kaupunkia ja vartioivat muureja, puhkaisivat
hänen silmänsä.
8 Israelin seurakunta sanoi, Minä vannotan teitä, oi te profeetat, Herran sanan julistuksen
kautta, että, jos meidän Rakkaamme tuo Itsensä ilmi teille, kertokaa Hänelle että minä, ystäväsi, olen
rakkaudesta sairas.
9 Profeetat vastasivat ja sanoivat, Israelin huoneelle, 10 Kuka on tämä Jumala jota sinä etsit
palveltavaksi, oi Israelin seurakunta, joka olet kelvollisempi kuin kaikki kansakunnat? Kuka on tämä jota te
halukkaasti pelkäätte, että te näin meitä vannotatte?
10 Minkä vuoksi Israelin seurakunta alkoi puhumaan maailman Herran ylistyksessä, ja näin
hän sanoi, Että Jumala jota minä haluan palvella, Joka päivällä on peittyneenä valkoisella vaatteella 11 kuin
lumi, 12 ja Herran kunnian kirkkaus, jonka kasvot loistavat kuin tuli, viisauden ja tietoisuuden suuruuden takia,
sillä Hän uudistaa perinteisen lain uudeksi kaikiksi päiviksi, ja tuo ilmi sen kansoille 13 suurena päivänä*, ja
Hänen tunnuksensa on kymmenientuhansien enkeleiden yllä, jotka palvelevat Hänen edessään.
11 Hänen lakinsa, 14 jota hän haluaa, on kuin paras kulta, ja sen sanojen tulkinta, joissa on
tarkoitus, 15 jotka muodostavat kokonaisuuden, ja käskyt niille jotka pitävät ne saavat lumivalkoiset vaatteet;
mutta niille jotka eivät niitä noudata, mustat vaatteet kuin korpin siivet.
12 Hänen silmänsä tarkkailevat jatkuvasti 16 Jerusalemiin, tehdäkseen hyvää sille, ja sen
siunaamiseksi, vuoden alusta vuoden loppuun asti, kuin kyyhkyset jotka seisovat hiljaa ja katsovat
vesilähteisiin, niiden vanhurskauden tähden jotka istuvat sanhedrinissa, jotka tutkivat lakia, ja valaisevat
oikeustapaukset, niiden ratkaisemiseksi sulavasti kuin maito; ja he istuvat koulun huoneessa, ja 17 odottavat
tuomiota kunnes he ovat päätyneet joko syyttömäksi julistamiseen tai tuomitsemiseen.
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Kaksi 18 kivitaulua jotka Hän antoi kansalleen ovat kirjoitettu 19 kymmenellä rivillä, kuin
maustetarhan riveillä, tuottaen tarkkoja merkityksiä ja tarkoituksia, samoin kuin puutarha tuottaa mausteita;
ja Hänen viisaitten miestensä huulet, jotka opiskelevat lakia, pudottelevat merkityksiä joka puolelle, ja heidän
suittensa puhe on, kuin valittua mirhaa.
14 Hänen palvelijansa Jaakobin kaksitoista sukukuntaa on sisällytetty kultaisen pyhän kruunun
laattaan, ja ovat kaiverrettuna kahteentoista 20 kalliiseen kiveen maailman kolmen isän kanssa, Aabrahamin,
Iisakin, ja Jaakobin. Ruuben on kaiverrettu Karneoliin, Simeon on kaiverrettu topaasiin, Leevi on kaiverrettu
rubiiniin, Juuda on kaiverrettu smaragdiin, Isaskar on kaiverrettu safiiriin, Sebulon on kaiverrettu timanttiin,
Dan on kaiverrettu berylliin, Naftali on kaiverrettu safiiriin, Gad on kaiverrettu ametistiin, Asher on kaiverrettu
berylliin, Joosef on kaiverrettu onyksiin, Benjamin on kaiverrettu jaspikseen: nämä ovat kuin kaksitoista
taivaallista laulua, loistavat kuin lamput, kiillotettuja kuin norsunluutyöt, ja kirkkaat kuin safiirit.
15 Ja vanhurskaat, he ovat maailman pilarit, asetettuna istukkoihin parhaasta kullasta; nämä
ovat 21 lain sanat, joita he opiskelevat, ja nuhtelevat Israelin huoneen kansaa, että he tekisivät Hänen
tahtonsa Joka on täynnä laupeutta heitä kohtaan, niin kuin vanhaikäinen; joka tekee Israelin huoneen synnin
valkoiseksi kuin lumi*, ja valmistaa itsensä tuottamaan voiton ja sotimaan kansakuntien joukossa jotka ovat
rikkoneet Hänen sanaansa, kuin mies joka on vahva ja vankkarakenteinen kuin setripuut.
16 Hänen suunsa sanat ovat makeita kuin hunaja, ja kaikki Hänen käskynsä ovat halutumpia
Hänen viisaille miehillensä kuin kulta ja hopea; tämä on Jumalan ylistys, Joka on minun rakkaani, ja tämä on
Herran Kaikkivaltiaan Voima, Joka on rakas minulle, oi te profeetat jotka profetoitte Jerusalemissa.
Alaviitteet:
*13 Jeesus on lain päämäärä. Uusi liitto on Jeesus välimiehenä Jumalan välillä. Suuri päivä on Herran
tulemuksen päivä.
Hes.36:26 Minä annan teille uuden sydämen, ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne. Minä
poistan teidän ruumiistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen.
*21 Israelin syntitaakka loppuu viimeisen Danielin 70 vuosiviikkoprofetian mentyä. (Dan.9:24).
Dan.7:22 Siihen asti kunnes Vanhaikäinen tuli ja oikeus annettiin Korkeimman pyhille ja aika joutui ja pyhät
saivat omaksensa valtakunnan.
Ilm.19:11 Ja minä näin taivaan auenneena. Ja katso: valkoinen hevonen, ja sen selässä istuvan nimi on
Uskollinen ja Totinen, ja hän tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa. 12 Ja hänen silmänsä olivat niinkuin tulen
liekit, ja hänen päässään oli monta kruunua, ja hänellä oli kirjoitettuna nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin
hän itse, 13 ja hänellä oli yllään vereen kastettu vaippa, ja nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumalan Sana.
(George Lamsa suomennos) Dan.9:24 (490v) on määrätty kansasi päälle ja pyhän kaupunkisi päälle, jotta
laittomuudet lopetetaan ja tehdään loppu synneistä ja pahojen tekojen anteeksi saamiseksi ja ikuisen
oikeudenmukaisuuden tuomiseksi ja profeettojen näky täytetään ja Messiaalle annetaan voitelu. 25 Sen
takia tiedä ja ymmärrä, että siitä sanasta eteenpäin, jolloin Jerusalem on palautettava entiselleen ja
rakennettava on kuningas Messiaan tulemiseen (49v), ja (434v); kansa palaa ja rakentaa Jerusalemin, sen
kadut, ja sen portit määrättyjen aikojen lopulla. 26 (434v) jälkeen, Messias tulee tapetuksi. Ja kaupunki on
ilman hallitsijaa; ja pyhä kaupunki tuhoutuu yhdessä tulevan kuninkaan kanssa; ja lopuksi siis on suuri
maanpakolaisuus, ja sodan lopussa autioitukset on määrätty. 27 Ja hän vahvistaa liiton monien kanssa (7v)
ja puolet seitsemästä viikosta (3,5v), sitten hän lopettaa yhteysuhrin ja kiitosuhrin, ja alttarin sarvien päällä
on kammottava tyhjyys; ja autioitus jatkuu määrättyyn aikaan saakka; kaupunki pysyy autiona.

Kuva 4: Ylipapin rintalaatta, jossa Jaakobin kaksitoista sukukuntaa on erivärisissä kivissä.

6:1 Profeetat 1 vastasivat, kun he kuulivat Herran ylistyksen, Israelin seurakunnan suusta, ja
näin he sanoivat. Sillä mikä rikkomus on poistettu sinun ja Herran Läsnäolon väliltä, oi sinä joka olet
rehellisempi teoissasi kuin kaikki kansakunnat? Ja mitä kautta Sinun rakkaasi kääntyi kun Hän poistui Sinun
pyhäköstäsi? Israelin seurakunta sanoi, Syntien tähden, rikkomusten, ja kapinoinnin takia joita minusta
löydettiin. Profeetat sanoivat, Mutta nyt käänny katumuksen kautta, ja nouskaamme, sekä sinä että me, ja
rukoilkaamme Hänen edessään ja anokaamme armoa yhdessä.
2 Ja maailman Herra suopeasti vastaanotti heidän rukouksensa, ja tuli alas viisaiden miesten
sanhedriniin Babylonissa, ja antoi helpotuksen Hänen kansalleen, ja toi heidät ulos heidän vankeudestaan
Kooreksen, ja Esran, ja Nehemian, ja Serubbaabelin Sealtielin pojan, ja Juudan vanhimpien käsien kautta, ja
he rakensivat pyhäkkö huoneen, ja määräsivät papit vastaamaan uhreista, leeviläiset Pyhän sanan
vartijoiksi; ja Hän lähetti tulen taivaasta ja suopeasti vastaanotti uhrit, ja miellyttävän tuoksuisen
suitsutuksen; ja joka hankkii rakkaalle pojallensa herkkuja, ja näin häntä ilahduttaa; ja niin kuin mies kerää
ruusuja tasangolta, niin Hän keräsi heidät Babylonista.
3 Ja kun minä palvelin maailman Herraa, joka on minun rakkaani, minun rakkaani saattoi
Pyhän Läsnäolonsa asumaan minun kanssani, ja Hän ruokki minua herkuilla.
4 Herra sanoi Hänen sanansa kautta, Kuinka viehkeä sinä olet, Minun rakkaani, kun sinä
tahdot toteuttaa Minun nautintoni! Kaunis on pyhäkkö jonka sinä olet rakentanut Minulle aikaisemman
pyhäkön sijaan, jonka Salomon, kuningas Jerusalemissa, rakensi Minulle, ja pelko oli pakanoiden yllä sinä
päivänä jona Sinun neljä 2 osastoasi marssi erämaassa.
5 Sinun rabbisi, suuren seurakuntasi viisaat miehet, ympäröivät Minut kokonaan
vastaanottaakseen Minut, sillä he hyväksyivät 3 Minun hallintani pakkosiirtolaisuuden aikana ja he perustivat
koulun Minun lakini opettamista varten. Ja muita sinun oppilaistasi ja maan kansasta tunnusti Minun
oikeuteni heidän suunsa sanan kautta, niin kuin Jaakobin pojat, jotka keräsivät kiviä ja tekivät kasan 4
Gileadin vuorelle.*
6 Ja papit ja leeviläiset, jotka syövät Sinun uhrisi, ja pyhät kymmenykset, ja uhrit hedelmistä,
ovat puhtaita kaikesta sorrosta ja ryöstöstä, sille ne ovat niin puhtaita kuin Jaakobin lammaslaumat, kun ne
nousevat 5 Jabokin purosta, sillä niissä ei ole sortoa tai ryöstöä: mutta niistä kaikki ovat toistensa näköiset, ja
ne aina synnyttävät kaksoset, eikä ole niiden joukossa yhtäkään joka saa keskenmenon tai on hedelmätön.
7 Ja Hasmonean valtakunnan huone* 6 ovat kaikki täynnä käskyjen tuntemusta, peräti niin kuin
granaattiomenat; paitsi ylipappi Mattias, ja hänen poikansa, jotka ovat vanhurskaampia kuin he kaikki, jotka
täyttivät käskyt ja lain sanat janon kyltymättömyydessä.
8 Siihen aikaan kreikkalaiset nousivat ja kokosivat 7 Esaun lapsista kuusikymmentä
kuningasta, pukivat rengaspanssaripaidoilla, ratsastaen hevosilla, olemalla ratsastajia, ja
kahdeksankymmentä suuriruhtinasta Ismaelin lapsista, ratsastaen elefanteilla, muiden kansakuntien ja
kielten ohella, joista ei ole lukua; ja he nimittivät kuningas Aleksanterin heidät johtajakseen, ja he tulivat
käymään sotaa Jerusalemia vastaan.
9 Ja siihen aikaan Israelin seurakunta, joka on kuin tahraton kyyhkynen, palveli Herraansa
yhdestä sydämestä, ja oli liitossa lain kanssa, ja opiskeli lain sanoja täydellisellä sydämellä*, ja hänen
vanhurskautensa oli niin puhdas kuin päivänä jolloin hän lähti Egyptistä. Katso, hasmonealaiset, ja Mattias,
ja koko Israelin kansa, lähtivät ja kävivät sotaa heidän kanssaan, ja Herra jätti heidät heidän käsiinsä; jotka,
kun maakunnan asukkaat näkivät, he siunasivat heitä, ja maailman valtakunnat, ja maaherrat, ja he ylistivät
heitä.
10 Kansakunnat sanoivat, Kuinka suurenmoisia ovat sinun tekosi niin kuin aamunkoitto;
Viehättäviä ovat heidän nuoret miehensä niin kuin kuu, ja heidän vanhurskaansa niin kirkkaita kuin aurinko;
ja heidän pelkonsa oli koko maailman asukkaiden yllä, kuten heidän 8 neljän osastonsa marssiessa
erämaassa!
11 Maailman Herra sanoi, koskien toista 9 temppeliä, joka oli rakennettu 10 Kooreksen käsien
kautta, Minä saatan Minun Läsnäoloni asumaan siinä, katsomaan Minun kansani hyviä tekoja, ja näkemään
moninkertaistuvatko ja lisääntyvätkö viisaat miehet, jotka ovat verrattavissa viiniköynnökseen, ja ovatko
heidän oksansa täynnä hyviä tekoja, kuten granaattiomenapuilla.
12 Ja kun ilmestyi Herran eteen todistus että he olivat vanhurskaita, ja opiskelivat lakia, Herra
sanoi Hänen sanansa kautta, Minä en nöyryytä heitä enää, kyllä, Minä en kuluta heitä: vaan Minä harkitsen
Itseni kanssa kuinka tehdä heille hyvää, ja asettaakseni korkealle kuninkaiden 11 joukossa, sen sukupolven
vanhurskauden arvon takia, jotka muistuttavat heidän teoissaan Aabrahamia heidän isäänsä.
13 Palaa Minun puoleeni, oi Israelin seurakunta, palatkaa Jerusalemiin; palatkaa lain opin
huoneeseen; palatkaa vastaanottamaan profetia profeetoilta, jotka profetoivat Herran sanan nimessä; sillä
mikä on teidän hyvyytenne, te valheprofeetat, saadaksenne Jerusalemin ihmiset kulkemaan harhaan teidän
profetioittenne kautta? Sillä te puhutte kieroja asioita Herran sanaa vastaan, häväistäksenne Israelin ja
Juudan leirin.

Alaviitteet:
*4 1.Moos.31:48 Ja Laaban sanoi: "Tämä röykkiö olkoon tänään todistajana meidän välillämme, minun ja
sinun"; sen tähden hän antoi sille nimen Galed
*5 Mattias oli Hasmonien suvun jäsen. Vaikka perhettä usein kutsutaan makkabeiksi,
Makkabilaiskirjasta johtuen, heitä kutsutaan usein myös hasmonilaisiksi tai hasmonealaisiksi. Mattiaksella oli
viisi poikaa (Johannes, Simon, Juudas, Eleasar ja Joonatan)
*7 Totisesti niillä uskomme isillä oli täydellinen uskovan sydän, jotka odottivat Messiasta kuninkaakseen.
Tosin juutalainen kansa ei tunnustanut häntä, vaikka näkivät Jeesuksen. Juutalaiset ovat uskollisia
kuningasodotuksessaan. He kyllä tulevat näkemään hänet kruunu päässään ja valittavat sitä, etteivät ole
ottaneet häntä vastaan aikaisemmin, vaan ovat joutuneet suuriin koettelemuksiin.

Kuva 5. Itkumuuri ja kalliomoskeija, jonka paikalle temppeli rakennetaan. Job.12:6 Ryöstäjien
ilmestysmaja poistetaan, ja niiden itseluottamus, jotka ärsyttävät Jumalaa; sillä heidän sydämessään ei ole
Jumalaa.

7:1 Salomon sanoi, profetian hengen kautta Herran edessä, Kuinka kauniit ovat israelilaisten
jalat, kun he nousevat näyttäytymään Herran eteen 1 kolme kertaa vuodessa, villisian nahka sandaaleissa, ja
uhraamaan heidän lupauksia ja vapaaehtoisia uhreja; ja heidän poikansa jotka lähtevät heidän lanteistaan
ovat kauniita kuin jalokivet jotka ovat kiinnitetty pyhään 2 kruunuun jonka Besaleel ammattilainen valmisti
pappi Aaronille.
2 Ja koulusi* pää, joka on ansioitunut kaikkien oppimattomien ihmisten edistämisessä. Samoin
kuin sikiö vastaanottaa sen ravinnon sen navan kautta, sen äidin kohdussa; joka loistaa laista kuin kuun
rengas, kun selitys tulee kuulutettavaksi puhtaaksi tai saastaiseksi, oikeutetuksi tai tuomittavaksi; eikä lain
sanat koskaan petä hänen suustaan, samoin kuin suuren joen vedet, joka lähtee Eedenistä, eivät koskaan 3
petä; ja seitsemänkymmentä viisasta miestä ovat hänen ympärillään, kuin pyöreä 4 puimatantere. Ja heidän
varastohuoneet ovat täynnä pyhiä kymmenyksiä, ja lupauksia, ja vapaaehtoisia uhreja jotka pappi Esra, ja
Serubbaabel, ja Joosua, ja Nehemia, ja Mordokai Bilsan, suuren 5 seurakunnan miehiä jotka ovat kuin
ruusuja, määräsivät heidän käyttöönsä, koska he tutkivat lain parissa öin ja päivin.
3 Sinun 6 kaksi lunastajaasi* jotka ovat sovittava sinut, Messias, Daavidin poika, ja Messias,
Efraimin poika, ovat kuin Mooses ja Aaron, Joosebedin pojat, joita voidaan verrata kahteen nuoreen peuraan
jotka ovat kaksosia.
4 Ja 7 oikeuden puheenjohtajalla, joka ratkaisee teidän lakiasianne, on valtaa sinun kansassasi
sitomaan heitä, ja tuomaan sen esiin joka on tuomittu oikeudessa, peräti tuomaan hänet esiin, kuten
kuningas Salomon, joka teki norsunluutornin, ja alisti Israelin huoneen kansan, ja käänsi heidät maailman
Herran puoleen. Sinun kirjurisi ovat täynnä viisautta, niin kuin vesialtaat; ja he tietävät kuinka laskea 8
karkausajanjaksoja; ja he laskevat karkausvuosia, ja korjaavat kuukausien alkuja ja vuosien alkuja suuren
sanhedrinin huoneen portissa, ja Juudan huoneen johtaja on verrattavissa kuningas Daavidiin, joka rakensi
Siionin linnoituksen, joka on kuin Libanonin torni, jonka päällä, joka seisoo, voi laskea 9 kaikki tornit jotka ovat
Damaskoksessa.

5 Kuningas

joka on asetettu teidän johtajaksenne, vanhurskas pää, on kuin 10 profeetta Elia,
joka oli kiivaudessaan innokas taivaan Herran puolesta, ja surmasi valheprofeetat Karmelin vuorella, ja
palautti Israelin huoneen kansan Herran Jumalan pelkoon; ja kansan köyhät, jotka kulkevat kumartunein
päin koska he ovat köyhiä, puetaan violettiin, niin kuin Daniel oli puettu Babylonin kaupungissa, ja Mordokai
Susassa, Aabrahamin vanhurskauden tähden, joka kauan sitten tiedusteli maailman Herralta; ja Iisakin
vanhurskauden tähden, jonka hänen isänsä sitoi uhrataksensa hänet; ja Jaakobin pyhyyden tähden, joka
kasasi sauvat vesikouruiksi.
6 Kuningas Salomon sanoi, Kuinka kaunis sinä olet, oi Israelin seurakunta, kun sinä kannat
päälläsi minun valtakuntani iestä, kun minä ojennan sinua rangaistuksilla sinun rikkomustesi tähden, ja sinä
kestät niissä rakkaudella, ja he näyttävät Sinun nähtesi kuin nautinnoilta.
7 Ja kun sinun pappisi 11 levittävät kätensä rukoukseen, ja siunaavat heidän veljiään, Israelin
huonetta, heidän kätensä sormet ovat levittäytyneenä kuin palmun oksat, ja heidän vartalonsa on kuin
taatelipuu; ja sinun seurakuntasi seisoo kasvokkain pappeihin päin, ja heidän kasvonsa ovat kumartuneet
maahan kuin viinirypäletertut.
8 Herra sanoi Hänen sanansa kautta, Minä menen ja koettelen Danielia, ja katson kykeneekö
hän vastustamaan yhtä koetusta kuten hänen isänsä Aabraham, joka on verrattavissa palmun oksiin, 12
kymmenellä koetuksella; kyllä, Minä tulen myös koettelemaan Hananjaa, Mishaelia, ja Asarjaa, kykenevätkö
he seisomaan heidän koetuksissaan; sillä joiden vanhurskauden tähden Minä tulen lunastamaan Israelin
huoneen kansan, joka olet kuin viinirypäletertut; ja Danielin, Hananjan, Mishaelin, ja Asarjan maine, tullaan
kuulemaan koko maailmassa; ja heidän tuoksunsa on oleva erinomainen, kuin Eedenin puutarhan
omenoiden tuoksu.
9 Daniel ja hänen kumppaninsa sanoivat, Me tulemme totisesti ottamaan päällemme Herran
sanan julistuksen, kuten isämme Aabraham, jota voidaan verrata vanhaan viiniin, otti sen itsellensä; ja me
tulemme vaeltamaan tietä joka on oikea Hänen edessään, samoin kuin profeetat Elia ja Elisa vaelsivat,
joiden vanhurskauden kautta kuolleet, jotka ovat kuin nukkuvia ihmisiä, nousivat ylös; ja kuten Hesekiel,
Busin poika, profetian kautta joiden suusta nuo jotka nukkuivat heräsivät, peräti kuolleista jotka olivat Duran
13 laaksossa.
10 Jerusalemin seurakunta 14 sanoi, Koko ajan jonka minä vaelsin maailman Herran tietä, Hän
saattoi Hänen Läsnäolonsa asua minun kanssani, ja Hänen mieltymyksensä oli minua kohti: mutta kun minä
käännyin sivuun Hänen poluiltaan, Hän poisti Hänen Läsnäolonsa minun luotani, ja kuljetti minut pois
kansakuntien joukkoon; ja ne hallitsivat minua niin kuin mies hallitsee vaimoaan.
11 Kun Israelin huoneen kansa teki syntiä, Herra kuljetti heidät vankeuteen, Seirin maahan,
Edomin vainioille. Israelin seurakunta sanoi, minä anon Sinua, oi koko maailman Herra, ota vastaan minun
rukoukseni, jonka minä olen rukoillut Sinun edessäsi, vankeuden kaupungeissa ja pakanoiden maakunnissa.
12 Israelin lapset sanoivat toisillensa, Nouskaamme aikaisin aamulla, menkäämme
synagogaan ja kouluun, tutkikaamme lain kirjaa, ja nähkäämme onko Israelin huoneen kansan vapautuksen
15 aika (joka on verrattavissa viiniin) tullut, että Hän voi vapauttaa heidät heidän vankeudestaan; ja
kysykäämme viisailta miehiltä, onko todistus vanhurskaitten vanhurskaudesta, (jotka ovat täyttyneet
käskyistä kuin granaattiomenat siemenistä), viety Herran eteen; onko tullut aika nousta ylös Jerusalemiin,
missä ylistetään taivaan Jumalaa, uhrataan polttouhreja, ja pyhiä juomauhreja. Ja kun on Herran mielihalu
vapauttaa Hänen kansansa pois vankeudesta, Kuningas Messiaasta sanotaan, Nyt on vankeuden aika
päättynyt, ja vanhurskaiden vanhurskaus on tullut miellyttävänä voiteen tuoksuna, ja viisaat miehet korjaavat
asuntonsa koulun porttien luona; he opiskelevat kirjurien sanoja, lain sanoissa. Nouskaa nyt, ottakaa
vastaan valtakunta jonka Minä olen varannut teille.*

Alaviitteet:
*1 Juutalaisen koulun nimi on yeshiva.

Kuva 6. Yeshiva, juutalainen koulu, jossa opiskellaan Jumalan lakia.
*6 Kts. myös Laul.4:10. Ohessa Toni Ariaksen kirjoitus uusitestamentillisista uskovista efraimilaisista ja
Daavidin juutalaisista ja heidän yhteisestä pelastuksesta:
Uskon "Israelin Öljypuun" täydelliseen ennalleen asettamiseen. Tämä tarkoittaa Juudan,
Efraimin ja ei israelilaisten (Gerim) kokoamista yhdeksi Israelin valtioksi Messiaan kautta. Roomalaiskirjeen
luvun 11 "jalo öljypuu" ei ole "Juutalainen" öljypuu, kuten usein opetetaan, vaan Jer.11:15-16:n mukaan se
on Israelin molemmat huoneet. Sen vuoksi palaavat ei-juutalaiset israelilaiset ovat palaamassa omaan
puuhunsa "oksastuksen" kautta (Room.11:16, Jer.11:15,16).
Uskon että Juutalaisen kansan jäsenet ovat olleet tunnistettavia Juudan jälkeläisiä. Eijuutalaiset Messiaan seuraajat kaikista kansakunnista ovat ensisijaisesti Efraim ja ovat tulleet nyt eitunnistettaviksi Efraimin jälkeläisten edustajiksi (Sak.8:23).
Uskon että Juutalainen kansa on pidetty Jahven toimesta tunnistettavana säilyttämään
Tooran, Juhlat, Sapatin ja heprean kielen. Juutalaisen kansan kansallinen pelastus tulee olemaan
ihmiskunnan lunastuksen kruunaava hetki ja on välttämättömyys Israelin Kuningaskunnan ennalleen
asettamiselle. Efraim "metsäöljypuu" on kutsuttu yllyttämään Juudaa omistamaan mitä heillä ei ole;
henkilökohtaista suhdetta Jahven kanssa kuten myös yltäkylläistä elämää Tooran noudattamisessa.
Uskon että ei-juutalaiset Jeshua Messiaan seuraajat ovat ensisijaisesti Efraim, niitä jotka
olivat kerran kansakuntien seassa kuten "lo-ammi," ei kansa, mutta jotka on nyt ennalleen asetettu Israelin
kansalaisuuteen Israelin Messiaan Liiton kautta. He ovat Efraimille ja Jaakobille tehdyn lupauksen ja
profetian täyttymys, kun Efraimin siemenestä luvattiin tulevan pakanakansojen paljous, "melo hagoyim" (1
Moos. 48:19).
Uskon että Efraimin oman identiteettinsä tunnistaminen ja ennalleen asettaminen Juudaveljen kanssa on totuus joka tulee pelastamaan koko Israelin (Hes.37:16-28).
Uskon että koko Israel on osaksi sokea (Jes.8:14, Room.11:25). Juutalainen Israel on sokea
Jahven Pojalle ja Hänen sovitukselleen, kun taas Efraim-Israel on sokea Israelilaiselle perimälleen ja
identiteetilleen, ja Tooran ikuiselle voimassaololle. Näinä viimeisinä päivinä soenneet tulevat ulos molempien
Israelin huoneiden sisältä, alkusoittona kansalliselle ennalleen asettamiselle Jeshuan kautta.
Uskon että Jeshuan fyysinen paluu maahan tuo tullessaan lopullisen Israelin Kuningaskunnan
ennalleen asettamisen (Apt.1:6), kun Hän ottaa molemmat "sauvat" (Hes. luku 37:n) ja tekee ne yhdeksi
Jahven kädessä Israelin vuorilla (Hes.37:22), ja kaikki Israel on pelastuva, kunnioittaen Jeshuaa, totellen
Tooraa ja nauttien ennalleen asetetusta Daavidin majasta joka oli sortunut.
*15 Tuhat vuotinen valtakunta. Miik.4:6 Sinä päivänä, sanoo Herra, minä tahdon koota ontuvat ja kerätä
hajalleen-ajetut ja ne, joille minä olin tuottanut onnettomuutta. 7 Minä teen ontuvista talteen jäävät ja kauas
joutuneista väkevän kansan. Ja Herra on oleva heidän kuninkaansa Siionin vuorella siitä alkaen ja
iankaikkisesti.

8:1 Ja kun Kuningas Messias 1 paljastetaan Israelin seurakunnalle, Israelin lapset sanovat
Hänelle, Ole sinä meidän kanssamme veljenämme, ja nouskaamme ylös Jerusalemiin, ja imekäämme sinun
luonasi lain tuntemusta, niin kuin imeväinen lapsi sen äidin rinnoista; sillä kaiken ajan jonka minä vaeltelin
ilman omaa maatani, milloin minä muistin Suuren Jumalan nimen, ja luovutin minun elämäni Kaikkivaltiaan
puoleen, edes maailman kansakunnat eivät pilkanneet minua.
2 Minä johdatan sinua, oi Kuningas Messias, ja tuon sinut minun pyhäkköhuoneeseeni; ja sinä
olet opettava minut Herran pelkoon, ja vaeltamaan Hänen poluillansa; ja siellä me tulemme viettämään 2
leviathan juhlaa*, ja juomaan vanhaa viiniä, joka on ollut varattuna sen viinirypäleisiin siitä lähtien kun
maailma oli luotu, ja granaattiomenoista, hedelmistä jotka ovat valmistetut vanhurskaille Eedenin
puutarhassa.
3 Israelin seurakunta sanoi, minä olen valittu kaikkien kansojen yläpuolelle, koska minä olen
3
sitonut tefillin* minun vasempaan käteen, ja minun päähäni, ja olen kiinnittänyt mezuzani* 4 oveni oikeaan
pieleen, sen kolmanteen osaan, minun huonettani vasten; niin että vahingollisilla hengillä ole voimaa tuhota
minua.
4 Kuningas Messias on sanova, Minä velvoitan teitä, oi Minun kansani, Israelin huone, minkä
vuoksi te yllytätte itsenne maailman kansoja vastaan päästäksenne pois vankeudesta? Ja miksi te uhittelette
Gogin ja 5 Magogin sotajoukkoja vastaan? Pysykää pieni hetki kunnes kansat ovat tuhoutuneet jotka
nousevat sotimaan Jerusalemia vastaan; ja sen jälkeen maailman Herra tulee muistamaan rakkaita
vanhurskaita, ja Hänen hyvä tahtonsa on tuoda sovitus* teidän eteenne.
5 Profeetta Salomon sanoi, Kun kuolleet heräävät eloon kuolleista, Öljymäki 6 halkeaa kahtia,
ja kaikki Israelin kuolleet jotka ovat olleet talletettuina nousevat ylös sen alta; kyllä, peräti vanhurskaat, jotka
kuolevat vankeudessa, kulkevat läpi maanalaisten 7 säiliöiden, ja tulevat ulos Öljymäen alta* mutta pahat
jotka kuolevat ja jotka haudataan maahan talletetaan tulevaisuutta varten niiden poisheittämiseksi, 8 niin kuin
mies heittää kiven lingolla; silloin kaikki maapallon asukkaat sanovat, Mikä on tämän kansan ansio, joka
nousee ylös maasta, peräti kymmenentuhatta kertaa kymmenentuhatta, niin kuin päivänä jolloin he
saapuivat erämaasta Israelin maahan, ja ovat herkullisesti ravittu Herran armon kautta kuten aurinko lämmitti
päivällä kun he olivat 9 Siinai vuoren juurella vastaanottamassa lakia; ja sillä hetkellä Siion, joka on 10 Israelin
äiti, synnyttää lapsensa*, ja Jerusalem vastaanottaa hänen vankeuden lapset.
6 Israelin lapset sanoivat sinä päivänä heidän Herrallensa, Me anomme Sinua, aseta meidät
sormuksen allekirjoituksena Sinun sydämeesi, samoin sormuksen allekirjoituksena Sinun käsivarteesi, ettei
meitä vietäisi enää vankeuteen; sillä Sinun Jumalallinen rakkautesi on väkevä kuin kuolema, ja voimallinen
kuin helvetti on palava jumalattomille heidän kateudestaan meitä kohtaan; ja vihamielisyys jota he ovat
säilyttäneet meitä vastaan on verrattavissa helvetin tulen Kekäleeseen*, 11 jonka Herra loi maailman
luomisen toisena 12 päivänä, poltettavaksi 13 niiden kanssa jotka harjoittavat epäjumalanpalvontaa.
7 Maailman Herra sanoi Hänen kansalleen, Israelin huoneelle, Jos kaikki kansat, 14 jotka ovat
verrattavissa meren vesiin, jota on paljon, olisivat kokoontuneet yhteen, he eivät olisi kyenneet
sammuttamaan Minun rakkauttani sinua kohtaan; ja jos kaikki maailman kuninkaat, jotka ovat verrattavissa
joen vesiin jotka virtaavat raivoisasti, he eivät olisi kyenneet poistamaan sinua maailmasta*: mutta jos mies
tulee antamaan kaiken hänen kotinsa omaisuuden saavuttaaksensa viisauden vankeudessa, Minä palautan
hänelle 15 kaksinkertaisesti tulevassa maailmassa; ja kaiken sotasaaliin 16 jota he ovat ottava Gogin
sotajoukoilta on oleva hänen.
8 Siihen aikaan taivaan enkelit sanovat toisilleen, Meillä on yksi kansakunta maailmassa ja se
on kevyesti aseistautunut viattomuudessaan, ja kuninkaat ja maaherrat eivät vie häntä käymään sotaa Gogin
sotajoukkojen kanssa. Mitä me teemme siskollemme, päivänä joka on valmistettu kansakunnille kun ne
puhuvat lähtevänsä sotaan häntä vastaan?
9 Israelin ruhtinas Mikael* 17 on sanova, Jos hän on valmistautunut kuten linnoitettu muuri
kansakuntien joukossa ja antaa hänen hopeansa omistaaksensa maailman 18 Herran nimen
ainutlaatuisuuden, niin minä ja sinä, yhdessä kirjureidenne kanssa, tulemme ympäröimään hänet kuin
hopeareunukset, ettei kansoilla olisi valtaa hallita häntä, samoin kuin madolla ei ole valtaa hallita hopeaa*; ja
vaikka hän on köyhä 19 käskyjen periaatteessa*, me tulemme etsimään armoa hänelle Herralta; ja lain
vanhurskaus muistetaan hänelle, jota lapsetkin opettelevat, mikä tulee kirjoitetuksi 20 sydämen tauluun, ja
seisovat vahvasti kansakuntien edessä kuin setripuu.

Kuva 7. Lapset oppimassa lakia.
10 Israelin seurakunta vastasi ja sanoi, Minä olen vahva lain sanoissa kuin muuri, ja minun
poikani ovat vahvistettuja kuin torni; ja siihen aikaan Israelin seurakunta löysi armon hänen Herransa
silmissä, ja kaikki maailman asukkaat pyysivät hänen rauhaansa*.
11 Yksi kansakunta nousi maailman Herran arvalla, 21 jonka luona on rauha, joka on
verrattavissa viinitarhaan; 22 Hän asetti sen Jerusalemiin, ja luovutti sen Daavidin huoneen kuninkaiden
käteen*, joka vartioi sitä kuin viinitarhuri vartioi viinitarhaansa; sen jälkeen Israelin kuningas Salomon kuoli,
se jäi hänen poikansa Rehabeamin käsiin; Nebatin poika, Jerobeam, tuli ja jakoi valtakunnan hänen
kanssaan, ja otti pois hänen käsistään kymmenen sukukuntaa, siilolaisen Ahian sanan mukaan, joka oli
vaikutusvaltainen mies.
12 Kun Salomon, Israelin kuningas, kuuli siilolaisen Ahian profetian, hän pyrki 23 tappamaan
hänet; mutta Ahia pakeni Salomonilta, ja meni Egyptiin. Ja siihen aikaan kuningas Salomonia tiedotettiin
profetian kautta että hän hallitsisi niitä kymmentä sukukuntaa kaikki hänen päivänsä: mutta hänen ku
olemansa jälkeen Jerobeam, Nebatin poika, hallitsisi heitä; ja kahta sukukuntaa, Juudaa ja Benjaminia,
hallitsisi Salomonin poika, Rehabeam.
13 Salomon sanoi profetiansa lopuksi, Maailman Herra on sanova Israelin seurakunnalle
päivien lopulla, Oi sinä Israelin seurakunta, joka olet verrattavissa pieneen puutarhaan kansakuntien välissä,
ja istut koulussa sanhedrinin kumppaneittesi kanssa, ja muu kansa joka kuulee koulun johtajan ääntä*, ja
oppii hänen suustansa hänen sanansa, saaden Minut kuulemaan sinun sanojesi äänen, kun sinä istut
oikeuttamassa ja tuomitsemassa, ja Minä hyväksyn miten vain sinä päätät lain mukaan.
14 Sillä hetkellä Israelin seurakunnan vanhimmat sanovat, Pakene, oi minun Rakkaani, maailman Herra, tästä
saastuneesta maailmasta, ja saata Sinun Läsnäolosi asumaan korkeimpaan taivaaseen, ja vihan aikana,
kun me rukoilemme Sinun edessäsi, ole Sinä kuin metsäkauris, joka, kun sen nukkuu, 24 sillä on toinen silmä
kiinni ja toinen silmä auki; tai kuten nuori peura, joka, kun se pakenee, katsoo taaksensa; siten katso Sinä
meihin, ja harkitse meidän suruamme ja meidän ahdistustamme, korkeimmasta taivaasta, kunnes aika tulee
jolloin Sinä otat meidät nautinnoksesi, ja lunastat meidät*, ja tuot meidät Jerusalemin vuorelle, missä papit
uhraavat Sinun edessäsi miellyttävän tuoksuista suitsuketta.*

Alaviitteet:
*2 Rukouskoteloita joissa on Tooran jakeita. kts.Wikipedia

Kuva 8. Tefillin. Juhlien aikaan juutalainen pitää raamatunlauseita otsassa ja käsivarressa.
*2 Sanonta juhlasta, jossa on niin paljon ruokaa kun lohikäärme on tapettu. Job.41 on tarkka kuvaus tästä
lohikäärmeestä. Job.41:21 Sen sieraimista lähtee savu, kuin liekki levitessään ympäri kattilan sivuja. 22 Sen
puhallus sytyttää hiilet, ja liekki lähtee sen suusta ulos.
Job.3:8 Kirotkoot sen ne jotka kiroavat päivän, jotka ovat valmiina herättämään Leviatanin.
*3 Ovenpielikotelo kts. Wikipediasta.
*5 Sak.12:10 He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet.

Kuva 9. Lapset katselevat, kun valtavat dinosaurukset laukkaavat.

*7 Sak.14:2-5 Minä kokoan kaikki pakanat sotaan Jerusalemia vastaan. Kaupunki valloitetaan, talot
ryöstetään, naiset raiskataan, ja puoli kaupunkia lähtee pakkosiirtolaisuuteen, mutta jäljelle jäävää kansaa ei
hävitetä kaupungista. 3 Ja Herra on lähtevä liikkeelle ja sotiva näitä pakanoita vastaan, niinkuin
sotimispäivänänsä, taistelun päivänä. 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. 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. Ja Herra, minun Jumalani, tulee; kaikki pyhät sinun kanssasi.
*10 Jer.30:6 Kysykää ja katsokaa: synnyttääkö miehenpuoli? Miksi näen kaikkien miesten pitelevän käsin
lanteitansa synnyttäväisten tavalla, ja miksi ovat kaikki kasvot käyneet valjuiksi? 7 Voi! Suuri on se päivä, ei
ole sen kaltaista. Se on Jaakobille ahdistuksen aika, mutta hän on pelastuva siitä.
Jaakobin ahdistus on tarkoitettu juutalaisen kansan koetukseksi ja puhdistamiseksi, koska he eivät ottaneet
aikanaan Jeesusta vastaan. Juutalaiset täytyy kypsyttää ottamaan vastaan Jeesus. Roomalaiskirje osoittaa,
ettei Jeesukseen uskovia kristittyjä ei ole tarkoitettu vihan aikaan. Vihan aikana tosin tulee uusia Jeesukseen
uskovia.
Room.5:8 Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä,
kuoli meidän edestämme. 9 Paljoa ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään,
pelastumme hänen kauttansa vihasta.
Dan. 12:10 Monet puhdistetaan, kirkastetaan ja koetellaan, mutta jumalattomat pysyvät jumalattomina, eikä
yksikään jumalaton ymmärrä tätä, mutta taidolliset ymmärtävät.
Synnyttäminen tarkoittaa juutalaisten hengellistä heräämistä koetuksen kautta. Juutalaisia tapetaan
runsaasti, koska he eivät uppiniskaisina uudistisynny helposti. Voima puuttuu.
Jes.7:14 ja sama jae 2.Kun.19:3 Ja he sanoivat hänelle: "Näin sanoo Hiskia: 'Hädän, kurituksen ja
häväistyksen päivä on tämä päivä, sillä lapset ovat tulleet kohdun suulle saakka, mutta ei ole voimaa
synnyttää.
Jes.66:7 Ennen kuin Siion kipuja tuntee, hän synnyttää; ennen kuin hänelle tuskat tulevat, hän saa
poikalapsen. 8 Kuka on sellaista kuullut, kuka senkaltaista nähnyt? Syntyykö maa yhden päivän kivulla, tahi
synnytetäänkö kansa yhdellä haavaa? Siionhan tunsi kipuja ja samalla jo synnytti lapsensa. 9 Minäkö avaisin
kohdun sallimatta synnyttää, sanoo Herra, tahi minäkö, joka saatan synnyttämään, sulkisin kohdun?
Juutalaisen kansan esikoisjoukko eli poikalapsi on 144000 juutalaista. Vaimo on Israel joka vie
käynnistyneen kansan synnytyksen loppuun.
Ilm. 12:5 Ja hän synnytti poikalapsen, joka on kaitseva kaikkia pakanakansoja rautaisella valtikalla; ja hänen
lapsensa temmattiin Jumalan tykö ja hänen valtaistuimensa tykö.
Ilm. 12:13 Ja kun lohikäärme näki olevansa heitetty maan päälle, ajoi hän takaa sitä vaimoa, joka oli
poikalapsen synnyttänyt.
*10 Kuka on helvetin tulen Kekäle? Enkelit luotiin toisena päivänä. Ensimmäisenä heistä lankesi Saatana.
Raamatuntutkijat päättelevät raamatun perusteella, että enkelit luotiin joko toisena tai kolmantena päivänä.
Targum vastaa tähän kysymykseen.
*14 Iranin presidentti Mahmud Ahmadinejad on sanonut ”pyyhkivänsä Israelin pois maailmankartalta”. Ja
toisaalla ”Israel tullaan eliminoimaan”.
*16 Ylienkeli Mikael
*18 Jesajan kirjassa sanotaan matojen kalvavan kansojen sotajoukkojen ruumiissa jotka lojuvat maassa, kun
Herra on tullut. Israelin kansa puhdistetaan niin kuin hopea. Vrt kansat/madot ja Israel/hopea.
Sak.13:9 Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niin kuin hopea sulatetaan, ja
koettelen heitä, niin kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä
sanon: "Se on minun kansani", ja se sanoo: "Herra, minun Jumalani".
*19 Juutalaiset eivät tunnusta Jeesuksen opetusta laista. Jeesus muutti lain ja opetti sen oikean tulkinnan,
mutta ei tietenkään kumonnut lakia eikä siitä poistunut pieninkään aramean kirjainmerkki.

*20 Jes.2:4 KR38 Ja hän tuomitsee pakanakansojen kesken, säätää oikeutta monille kansoille. Niin he
takovat miekkansa vantaiksi ja keihäänsä vesureiksi; kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he
enää opettele sotimaan.
Miika 4:3 KR38 Ja hän tuomitsee monien kansojen kesken, säätää oikeutta väkeville pakanakansoille,
kaukaisiin maihin saakka. Niin he takovat miekkansa vantaiksi ja keihäänsä vesureiksi; kansa ei nosta
miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan.
*22 Israelin kuningas on aina oleva Daavid. Vaikka Daavidia ei sanota nimeltä, niin teksti sanoo osuvasti ”sen
jälkeen...Salomon”. Hes.34:23, Hes.37:24, Jer.30:9 (vaan he saavat palvella Herraa, Jumalaansa, ja
Daavidia, kuningastansa, jonka minä heille herätän.) Kristus voidellaan lopullisesti koko maailman
kuninkaaksi ja Herraksi (Jer.23:5).
*23 Juutalaiset ovat niin ahkeria opiskelemaan, että Antikristus käyttää sitä hyväkseen opettaessaan, ja saa
”valitutkin harhaan”. Antikristus mm. nousee temppeliin ja ”julistaa olevansa Jumala”. Tämä kohta ei suoraan
liity Antikristukseen, vaan olkoon yleisenä varoituksena juutalaisille vääristä Messiaista.
*24 Sak.12:9 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, niin kuin murehditaan katkerasti esikoista.
*24 Jes.66:20 Ja he tuovat kaikki teidän veljenne kaikista kansoista uhrilahjana Herralle hevosilla, vaunuilla,
kantotuoleilla, muuleilla ja ratsukameleilla minun pyhälle vuorelleni Jerusalemiin, sanoo Herra, niin kuin
israelilaiset tuovat ruokauhrin puhtaassa astiassa Herran temppeliin. 21 Ja heitäkin minä otan leeviläisiksi
papeiksi, sanoo Herra.

Kuva 10. Yonan koodeksi 400-luvulta ja on itäistä tekstitraditiota.

