
JERUSALEM
 
 Jerusalem on oleva pakanain tallattavana, 
 kunnes pakanain ajat täyttyvät. 
 Luuk. 21:24b

Jerusalem on hyvin merkityksellinen ja mielenkiintoinen 
kaupunki. Mikä muu kaupunki herättää niin paljon tunteita 
ja vastakkaisia mielipiteitä? Kaikki kansat ja varsinkin mai-
den johtajat haluavat sanoa mielipiteensä tuosta alueesta 
ja varsinkin siitä kenelle se milloinkin tulisi kuulua. Mikään 
muu maa tai kaupunki ei herätä samankaltaisia reaktioita. 
Oletko miettinyt koskaan miksi?

Jerusalem on Jumalan antama aikakausien mittari. Läpi tun-
netun maailmanhistorian, eri kansat ja valtioiden suurmie-
het ovat kiinnittäneet huomionsa Israeliin ja Jerusalemiin, 
usein valitettavasti sen valtaamiseksi ja tuhoamiseksi.: As-
syrialaiset, seleukit, roomalaiset, mamelukit, muslimit, os-
maanit, britit… Yksi tärkeä asia, joka tuppaa unohtumaan 
tai sitä ei laisinkaan tiedetä, on Kaikkivaltiaan Jumalan pers-
pektiivi. Jumala on paljastanut ihmisille tahtoansa ja myös-
kin miksi Israel ja Jerusalem ovat niin kuumia puheenaiheita 
kaikkina aikoina. Seuraavaksi muutamia pääkohtia maini-
takseni.
Jerusalem on Jumalan pelastussuunnitelman ja historian 
päänäyttämö. Sinne Moorian vuorelle patriarkka Aabraham 
meni uhraamaan poikaansa Iisakia. (Hän tosin uhrasi oinaan 
sen sijaan, esikuvana tulevasta Messiaasta.) Kuningas Daa-
vid valtasi jebusilaiselta heimolta Jerusalemin juutalaisten 
pääkaupungiksi ja antoi määräyksen rakennuttaa Jumalal-
le temppelin Araunan puimatantereelle, jonka hänen poi-
kansa Salomon myöhemmin rakensi valmiiksi. Samaisessa 
paikassa kaupunginmuurien ulkopuolella, Golgatan ristillä 
Jumalan Poika täytti etukäteen hänestä ilmoitetut profetiat, 
joista tärkeimpänä kerrottakoon tässä yhteydessä Jeesuk-
sen sovituskuolemalla maksamat lunnaat ihmiskunnan syn-
tien tähden. Eipä siis ihme, että paikka on ollut maailman 
politiikan kuuma polttopiste jo melkein 4000 vuotta! Eikä 
ole sattumaa, että vielä tänäkin päivänä kansat tarkkaavat 
mitä maailman navassa, kolmen maanosan yhtymäkohdas-
sa, tapahtuu. Näin tulee olemaan loppuun asti ja huomio 
tulee tästä vielä lisääntymään!

KELLO KÄY
 
Se mitä Jerusalemissa tapahtuu, osoittaa missä ajassa olem-
me ja elämme. Jerusalem on historian aikamittari, Jumalan 
kello ja hänen suunnitelmiensa viisari. Jerusalem ei muut-
tunut Israelin pääkaupungiksi yhden miehen sanomisten 
toimesta. Se on ollut sitä jo 3000 vuotta. Ensin Daavid valitsi 
sen kaupungikseen. Sitten Israelin valtion syntyessä 1948, 
itsenäisyyssodan jälkeen, pääkaupungiksi valittiin arabien 
hyökkäyksissä jäljelle jäänyt Länsi-Jerusalem.  Eri asia on 
kuka sitten ymmärtää Jerusalemin merkityksen tai tunnus-
taa sen juutalaisten pääkaupungiksi. Se mitä Jerusalemissa 
tapahtuu osoittaa meille missä kohtaa pelastushistoriaa me 
elämme? Jeesus puhui Luukkaan evankeliumin luvussa 21. 
lopunajoista ja mitä tulisi tapahtumaan erityisesti Jerusale-
missa. Hän viittaisi etukäteen mm. vuoden 70 jKr. tapahtu-
miin, roomalaisarmeijan valloitukseen ja Jerusalemin tuho-
amiseen ja siitä alkaneeseen ei-juutalaisten eli pakanoiden 
aikaan, joka jatkuisi kunnes pakanoiden aika tulisi täytty-
mään. Mitä tämä tarkoittaa?

Israel sai koko Jerusalemin takaisin vuoden 1967 puolustus-
sodassa, Arabimaat Neuvostoliiton tuella hyökkäsivät Isra-
elia vastaan. Varsinainen sota kesti vain kuusi päivää. Juuta-
laiset valtasivat Itä-Jerusalemin pääsivät mm. Itkumuurille, 
joka on näkyvä osa Jeesuksen aikaista ja roomalaisten vuon-
na 70 jKr. tuhoamaa temppeliä. Vielä varsinainen temppe-
livuori on pakanain hallussa muslimien Kalliomoskeijan ja 
al-Aqsan moskeijan muodossa. Israel on kuitenkin antanut 
Temppelivuoren muslimien hallintaan ja luvannut säilyttää 
tämän Status quo –tilanteen jatkossakin. Viime aikoina YK:n 
Unesco-järjestö on pyrkinyt muuttamaan temppelialueen 
täysin islamilaiseksi paikaksi, ohittaen sen 3000 vuotta van-
han Israelin historian ja juutalaisten läsnäolon tuolla alueel-
la. Tämä on tarkoitushakuista historiallisten faktojen kiel-
tämistä. Näin ’pakanat’ vielä vaikuttavat tähän alueeseen, 
mutta Jumalan kello raksuttaa eteenpäin. 

 Sillä minä en tahdo, veljet ettette olisi oman   
 viisautenne varassa pitää teitä tietämättöminä   
 tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi   
 kohdannut paatumus hamaan siihen asti, 
 kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut, 
 Room. 11:25
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Ei ole hyvä olla tietämätön varsinkin kun on kyse Jumalan 
suunnitelmista! Jerusalemin hallinta näyttää Jumalan ai-
kakellossa osoittavan pakanain aikojen täyttymisen olevan 
hyvinkin lähellä. Mistä tämän tietää? Evankeliumi on levi-
ämässä ympäri maailmaa ja elämme aikakauden loppua ja 
uuden aikakauden tuloa ja täyttymistä. Jumala kutsuu yh-
teyteensä ihmisiä kaikista kansanheimoista, sukukunnista 
ja kielistä. Kun tämä missio täyttyy niin tapahtuu Jeesuksen 
sanojen mukaisesti seuraavaa:

 Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää   
 saarnattaman kaikessa maailmassa,   
 todistukseksi  kaikille kansoille; 
 ja sitten tulee loppu. 
 Matt. 24:14

Meidän tulisi ensinnäkin huolehtia siitä, että tunnemme 
Jumalan hyvän pelastussuunnitelman omakohtaisesti. Mi-
kään uskonto ei riitä vaan siihen tarvitaan Jumalan Pojan 
Jeesuksen Kristuksen pelastusteon omakohtainen vastaan-
ottaminen. Toiseksi, ei ole yhdentekevää miten vaellamme 
tämän lyhyen maallisen elämämme ajan. Kun Jeesus puhui 
evankeliumin leviämisestä kaikkeen maailmaan ja sitten tu-
lisi loppu, niin ei kannata jäädä odottelemaan tuon lopun 
tulemista vaan ottaa vaari Jumalan suunnitelmista. Kyse 
on Jumalan Valtakunnan ilosanoman leviämisestä ihmisten 
keskuudessa, samaan aikaan kun he ovat jonkin muun, so. 
tämän ajan ja maallisten valtakuntien kansalaisia. Kannat-
taa varmistaa, että sinulla on iankaikkisen Valtakunnan jä-
senyys!

JERUSALEM  LOUKKAA  MONIA
 Katso, minä teen Jerusalemin juovuttavaksi   
 maljaksi kaikille kansoille yltympäri, ja myös   
 Juudan kohdalle se on tuleva Jerusalemia   
 piiritettäessä. Ja sinä päivänä minä teen    
 Jerusalemin väkikiveksi kaikille kansoille: kaikki,  
 jotka sitä nostavat, repivät pahoin itsensä;  ja   
 kaikki maan kansakunnat kokoontuvat sitä   
 vastaan.  
 Sak.12:2-3

Lopuksi vielä tärkeä tulevaisuuteen liittyvä asia. Jerusalem 
tulee olemaan kompastuskivi monille kansoille. Kun ihmiset 
eivät välitä Lähi-idän historiasta eivätkä tunne varsinkaan Ju-
malan ihmisille ilmoittamaa pelastushistoriaa, niin mennään 
pahasti metsään. Silloin eksytään ja päädytään mitä vaaral-
lisimpiin johtopäätöksiin ja ratkaisuihin, varsinkin mitä tulee 
juutalaisten ja Israelin asemaan. Profeetta Sakarjan kirjan 
viimeisessä luvussa 12. paljastuu tärkeä syy miksi Jerusalem 
on jatkuvasti uutisotsikoissamme. Niin paljon kuin Jerusale-
mia halutaankin muokata ja jakaa ihmisten mielipiteiden ja 
etujen mukaisesti, on se kuitenkin liian iso järkäle siirrettä-
väksi. Sitä nostamaan pyrkivät ihmiset loukkaavat itsensä ja 
vaarantavat jopa oman kansansa. Sillä Jumala on luvannut 
kirota ne, jotka kiroavat Israelin. Koska Kaikkivaltias Juma-
la on kiinnittänyt huomionsa tähän verrattain pieneen kau-
punkiin, on meidänkin syytä ottaa asia vakavasti. Meidän on 
ymmärrettävä, että Jerusalem on ollut läpi historian juutalai-
sille tarkoitettu asuinpaikka sekä Jumalan Pojan, Herramme 
Jeesuksen ristinkuoleman, ylösnousemuksen, taivaaseenas-
tumisen ja hänen paluunsa tapahtumapaikka. 

Tulevaisuudessa Jerusalem on siunaukseksi kaikille kansoil-
le kun pakanakansat tunnustavat Kaikkivaltiaan Jumalan ja 
vaeltavat sinne rauha sydämessään. Jos haluat tietää asiasta 
lisää, niin kannattaa opiskella Jumalan sanan korkeampaa 
tiedettä ja profetiat tulevaisuudesta, lukemalla esim. Sakar-
jan, Danielin ja Hesekielin kirjat, sekä evankeliumit ja Ilmes-
tyskirjan. Näin saat ajankohtaista ja iankaikkista tietoa histo-
riastamme, nykyisyydestä ja tulevasta.
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Hyvää loppuelämää,

Jumalasuhteesi ratkaisee 
millainen loppuelämäsi 
on, sillä kaikki ihmiset ovat 
iankaikkisuusolentoja, 
toivottavasti tiedät jo 
tämän?

Juhani Ahola
Pastori

MIKSI
JERUSALEM 
LOUKKAA 
NIIN MONIA? 


