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LUPAUSTEN TÄHTITAIVAS
Paljon lupauksia
"Ja hän vei hänet ulos ja sanoi: "Katso taivaalle ja lue tähdet, jos ne taidat lukea". Ja hän sanoi
hänelle: "Niin paljon on sinulla oleva jälkeläisiä" (1 Moos.15:5).
Aabraham vietiin avoimen tähtitaivaan alle: Hänellä tulee olemaan jälkeläisiä yhtä paljon kuin
taivaalla on tähtiä! Valtava lupaus miehelle, jolla ei ollut ainuttakaan jälkeläistä ja joka vielä oli jo
yli 80 vuotias.
Taivaalla on paljon tähtiä. Kukapa ne mahtaa lukea! Jumalan lupauksia on myös paljon - kymmeniä
tuhansia.
Tasan ei käy onnen lahjat
Maailmassa on paljon epätasaisuutta ja kurjuutta. Maallinen onni tulee harvojen osaksi. Varallisuus,
lahjat ja koulutus määräävät pitkälti ajallisen onnen. Suomeakin kutsutaan
"hyvinvointiyhteiskunnaksi", mutta kuinka paljon kurjuutta maamme sisältääkään! "Sivistynyt
yhteiskunta vuotaa verta tuhansista haavoistaan!" Maallista hyvää pyritään jakamaan
oikeudenmukaisesti - huonolla menestyksellä. Varsinkin vaalien alla poliitikoilta satelee lupauksia
tuloerojen kaventamisesta.
Kirkkokin tahtoo olla kantamassa oman kortensa kekoon mm. yhteisvastuukeräyksen välityksellä.
Kirkon tulisi kuitenkin keskittyä HENGELLISEN HYVÄN jakamiseen. Maallista hyvää on
rajallisesti jaettavaksi, mutta "Jumalan virta on vettä täynnä" (Ps.65:10).
Taivaallisten aarteiden on toisin
Taivaallistenkin aarteiden osalta me helposti ajattelemme: nekin ovat tarkoitetut vain muutamille ja
vain jollekin eliittiryhmälle. Näin ei kuitenkaan ole. Jeesus kertoi kutsumuksestaan:
"Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille;
hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista,
päästämään sorretut vapauteen, saarnaamaan Herran otollista vuotta" (Luuk.4:18-19).
Kuitenkin vähäosaisilla on sama ahdas portti ja kaita tie kuin muillakin. Ilman parannusta ja uskoa
eivät hekään tulee autuaiksi. Tässä tarvitaan kaikilta nöyrtymistä, mutta vähäväkisille on
nöyrtyminen helpompaa kuin hyväosaisille. Jumala on heidän sydämissään tehnyt jo alustavan
muokkaustyön antamalla heille epäonnea maallisissa asioissa.
Vapautuksen teologia
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Etelä-Amerikassa ja vähän muuallakin on saarnattu "vapautuksen teologiaa". Siinähän köyhät ja
muut vähäväkiset vanhurskautetaan heidän maallisella kurjuudellaan. He siis ovat autuaita "ilman
uskoa ja ilman Kristusta". Tämä ei ole Raamatun evankeliumia, vaan toista, kirouksen alaista
väärennettyä evankeliumia. "Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille
evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu"
(Gal.1:8).
Herra on luvannut hyvää!
"Ja Mooses puhui Hoobabille, midianilaisen Reguelin, Mooseksen apen, pojalle: "Me lähdemme
siihen paikkaan, josta Herra on sanonut: 'Sen minä annan teille'. Lähde meidän kanssamme, niin me
palkitsemme sinut hyvin, sillä Herra on luvannut hyvää Israelille." Mutta hän vastasi hänelle: "En
lähde, vaan minä menen omaan maahani ja sukuni luo". Niin Mooses sanoi: "Älä jätä meitä, sillä
sinähän tiedät, mihin meidän sopii leiriytyä erämaassa; rupea siis meille oppaaksi. Jos lähdet
meidän kanssamme, niin me annamme sinun saada osasi siitä hyvästä, minkä Herra meille suo" (4
Moos.10:29-32).
Tänäänkin voidaan pyytää ihmisiä lähtemään Jeesuksen seuraan sanomalla: HERRA ON
LUVANNUT HYVÄÄ ISRAELILLE!
Mikä on Israel?
1. Maallinen, fyysinen Israel
Tuo Israel, josta edellä kerrottiin, oli maallinen (fyysinen) ja luonnollinen Israel. Raamatussa on
paljon lupauksia, jotka koskevat tuota (ja vain tuota) Israelia. Jumala ei ole hylännyt Israelia eikä
myöskään nimittänyt toista kansaa Israelin tilalle Jumalan valituksi kansaksi (korvausteologia).
Yksi suurimmista fyysistä Israelia koskevista vielä täyttymättömistä lupauksista on:
"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, ja niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin kirjoitettu on: "Siionista on
tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista" (Room.11:25-26).
2. Hengellinen Israel
Tässä "Israel" - nimitystä käytetään vertauskuvallisessa (allegorisessa) mielessä.
"Mutta ei niin, että Jumalan sana olisi harhaan mennyt. Sillä eivät kaikki ne, jotka ovat Israelista,
ole silti Israel, eivät kaikki ole lapsia sentähden, että ovat Aabrahamin siementä, vaan: "Iisakista
sinä saat nimellesi jälkeläiset"; se on: eivät ne, jotka lihan puolesta ovat lapsia, ole Jumalan lapsia,
vaan lupauksen lapset, ne luetaan siemeneksi" (Roo.9:6-8).
Kaikki "lupausten lapset", ne joiden kohdalla on täyttynyt lupaus Pyhän Hengen vuodattamisesta
(uudestisyntymisessä), kuuluvat hengelliseen Israeliin. Näin on sekä israelilaisten että pakanoiden
kohdalla. Lupausten Israel käsittää molemmat: uskovat israelilaiset ja uskovat pakanat.
Silmien avautuminen
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Ihminen voi olla sokea kahdella tavalla.
1. Hän ei näe omaa kurjuuttansa, eikä siksi tarvitse Kristusta auttajakseen. Hänestä on tullut
"omavarainen kristitty".
"Sillä sinä sanot: Minä olen rikas, minä olen rikastunut enkä mitään tarvitse; etkä tiedä, että juuri
sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston. Minä neuvon sinua ostamaan minulta
kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit eikä
alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit" (Ilm.3:17-18).
2. Hän näkee kurjuutensa, mutta ei näe perintöosaansa. Hän elää tällöin tuhlaajapojan vanhemman
veljen ilotonta elämää. Hän siis elää rikkaana köyhää elämää! (Luuk.15:25-32).
Vaikka ihminen olisi tullut uskoon, hän voi elää köyhää elämää. Hänelle ei ole avautunut "Jumalan
lupausten tähtitaivas". "anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä,
antaisi teille viisauden ja ilmestyksen Hengen hänen tuntemisessaan" (Ef.1:17).
Lupausten maa
Israelille oli luvattu Kanaanin maa - se oli siis LUPAUKSEN MAA.
"Ja Herra sanoi Abramille, sen jälkeen kuin Loot oli hänestä eronnut: "Nosta silmäsi ja katso siitä
paikasta, missä olet, pohjoiseen, etelään, itään ja länteen. Sillä kaiken maan, jonka näet, minä annan
sinulle ja sinun jälkeläisillesi ikuisiksi ajoiksi. Ja minä teen sinun jälkeläistesi luvun paljoksi kuin
maan tomun. Jos voidaan lukea maan tomu, niin voidaan lukea myöskin sinun jälkeläisesi" (1
Moos.13:14-16).
Toisenlainen maa
Kanaanin maa oli luvattu Israelille "ikuisiksi ajoiksi", siksi siihen ei muilla kansoilla ole osaa eikä
arpaa. Mutta toisessakin mielessä Kanaanin maa on lupausten maa: Siellä eläminen oli aivan toista
kuin Egyptissä. Monet Jumalan lupaukset koskivat uudessa maassa elämistä - nämä lupaukset
puuttuivat Egyptin maassa elettäessä.
"Sentähden minä olen astunut alas vapauttamaan heidät egyptiläisten kädestä ja johdattamaan heidät
siitä maasta hyvään ja tilavaan maahan, maahan, joka vuotaa maitoa ja mettä" (2 Moos.3:8).
"Sillä se maa, jota sinä menet omaksesi ottamaan, ei ole niinkuin Egyptin maa, josta te olette
lähteneet ja jota sinä, siemenesi siihen kylvettyäsi, jalalla polkien kastelit niinkuin vihannestarhaa"
(5 Moos.11:10).
Maa oli valloitettava
Lupausten maa oli Herran lahja, ja kuitenkin se oli valloitettava. Tarvittiin israelilaistenkin
toimintaa.
"Herran palvelijan Mooseksen kuoltua sanoi Herra Joosualle, Nuunin pojalle, Mooseksen
palvelijalle, näin: "Minun palvelijani Mooses on kuollut; nouse siis ja mene tämän Jordanin yli, sinä
ja kaikki tämä kansa, siihen maahan, jonka minä annan heille, israelilaisille. Jokaisen paikan, johon
te jalkanne astutte, minä annan teille, niinkuin olen Moosekselle puhunut" (Joos.1:1-3).
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Jumala antoi ihanan maan sulasta armosta, mutta se oli israelilaisten vallattava taisteluilla
omakseen! Näin on uskonelämässäkin. Uudestisyntymisessä olemme saaneet ihanan maan, mutta se
on kuitenkin pyhityksessä vallattava "palapalalta".
"Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso,
uusi on sijaan tullut" (2 Kor.5:17).
"Niinkuin te siis olette omaksenne ottaneet Kristuksen Jeesuksen, Herran, niin vaeltakaa hänessä,
juurtuneina häneen ja hänessä rakentuen ja uskossa vahvistuen, niinkuin teille on opetettu; ja olkoon
teidän kiitoksenne ylitsevuotavainen" (Kol.2:6-7).
Kaikki on teidän
Korintolaiset olivat muodostaneet ryhmiä (lahkoja) apostolien ympärille. Paavali halusi hajottaa
moisen "pikkusieluisuuden":
"Älköön siis kukaan kerskatko ihmisistä; sillä kaikki on teidän, teidän on Paavali ja Apollos ja
Keefas, teidän on maailma ja elämä ja kuolema, nykyiset ja tulevaiset, kaikki on teidän. Mutta te
olette Kristuksen, ja Kristus on Jumalan" (1 Kor.3:21-23).
Lupaukset Kristuksessa
Raamattu ilmoittaa, että kaikki Jumalan lupaukset tulevat osaksemme Kristuksen kautta. Siis
kymmenet tuhannet lupaukset lankeavat osaksemme ollessamme Kristuksessa. Se on
suunnattomasti enemmän kuin lottovoitto.
"Mutta Jumala sen takaa, että puheemme teille ei ole "on" ja "ei". Sillä Jumalan Poika, Kristus
Jeesus, jota me, minä ja Silvanus ja Timoteus, olemme teidän keskellänne saarnanneet, ei tullut
ollakseen "on" ja "ei", vaan hänessä tuli "on". Sillä niin monta kuin Jumalan lupausta on, kaikki ne
ovat hänessä "on"; sentähden tulee hänen kauttaan myös niiden "amen", Jumalalle kunniaksi
meidän kauttamme" (2 Kor.1:18-20).
Kun tuhlaajapoika oli maailman raiteilla poissa isän kodista, hän oli myös ulkopuolella isän kodin
rikkauksien. Mutta niin pian kun hän palasi kotiin, tilanne muuttui: hän oli yksi osakas isän kodissa.
"Mutta jos olemme lapsia, niin olemme myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä ja Kristuksen
kanssaperillisiä" (Room.8:17).
SUURET LUPAUKSET
Pyhän Hengen saamisesta:
"Ja kun hän oli yhdessä heidän kanssansa, käski hän heitä ja sanoi: "Älkää lähtekö Jerusalemista,
vaan odottakaa Isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Sillä Johannes
kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä, ei kauan näitten päivien jälkeen" (Apt.1:45).
Jeesuksen tykö tulemisesta:
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"Kaikki, minkä Isä antaa minulle, tulee minun tyköni; ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä
ulos" (Joh.6:37). Tässä ei aseteta lainkaan mitään ehtoja, millaisina meidän pitäisi tulla. "Tule
niinkuin olet vaan muuta Hän ei vaadikaan."
Kaikki parhaaksi:
"Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat,
niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut" (Room.2:28).
Varma voitto:
"Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut"
(Room.8:37). "Nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us"
(Rom.8:37; King James Version). Me olemme siis "enemmän kuin voittajia", tai: "ylivoittajia".

