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KATKELMA LÄHETYSKIRJEESTÄ
Jerusalemin rukouslista 10.7.15
Joseph Shulam
Olemme Dallasissa, Texasissa, maanantaihin, 13.7., saakka. Herran auttaessa ja siunatessa
lennämme maanantaina Kaliforniaan. Tänään mielessäni on yksi kipeimmistä asioista, joita
Jeshuan opetuslapset joutuvat kohtaamaan meidän päivinämme. Uskomme Jumalaan ja Hänen
Sanaansa asetetaan kyseenalaiseksi ja sitä vastaan hyökätään kaikilta mahdollisilta tahoilta,
sellaisiltakin joita edes paholainen ei osannut kuvitella mahdolliseksi. Ajattelen, että meidän tulisi
vastata näihin haasteisiin ja hyökkäyksiin, jotka on suunnattu terveen ja tuottavan yhteiskunnan
ydintä vastaan, kolmeen seikkaan pitäytyen, jotka ovat: rakkaus Jumalaan, rakkaus ihmiskuntaan
ja rakkaus Raamattuun perustuvaan totuuteen, joka näkee koko kuvan ja jokaisen puolen Jumalan
Sanasta. Tänä päivänä kaikkein tärkein, mitä kristikunta tarvitsee pystyäkseen kestämään
vastustajien nuolet, on Jumalan lasten välinen ykseys. Miksi me tarvitsemme sitä, ja miksi meillä
täytyy olla yhteys ja yhteistyö ja verkostuminen ja keskinäinen kunnioitus kaikkien niiden kesken,
jotka väittävät olevansa Jeshuuan opetuslapsia ja uskovansa Hänen messiaanisuuteensa?
Uudessa Liitossa uskonyhteisöä kutsutaan kreikaksi Ekkleesiaksi, seurakunnaksi.
1. Jeshuua sanoi viimeisessä rukouksessaan: ”Minä en rukoile ainoastaan heidän puolestaan vaan
myös niiden puolesta, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun, että he kaikki olisivat yhtä,
niin kuin sinä ,Isä, olet minussa ja minä sinussa. Rukoilen, että hekin olisivat yhtä meissä, jotta
maailman uskoisi sinun lähettäneen minut. Sen kirkkauden, jonka sinä olet antanut minulle, minä
olen antanut heille, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä – minä heissä ja sinä minussa
– jotta he olisivat täydellisesti yhtä ja maailma tietäisi, että sinä olet lähettänyt minut ja
rakastanut heitä, niin kuin sinä olet rakastanut minua” (Joh.17:20-23).
a. On selvää, että Jeshuan toive ja Isän tahto on, että ne, jotka uskovat Häneen, ovat YHTÄ
niin kuin Hän ja Isä ovat YKSI.
b. On selvää, että Jeshuuan opetuslasten, jotka uskovat Häneen, tulee olla YHTÄ
Hänessä ja Isässä, niin että maailma voi uskoa Jumalan lähettäneen Jeshuuan. Tämä on erittäin
tärkeä syy evankelioida, syy joka on tänä päivänä ihan hukassa tunnustuskuntiin jakautumisen ja
niiden välisen kilpailun ja jopa kristittyjen välisen vihamielisyyden vuoksi. Me olemme aivan
voimattomia kohtaamaan sitä ”laulua” , joka tulvii uusien moraalittomien lakien säätämisestä ja
radikaalin jihdisti-islamin kiihkeästä vihasta sivistyneen yhteiskunnan perimmäisiä pilareita
vastaan.
2. Apostoli Paavali sanoo: ”Minä, joka olen vankina Herran vuoksi, kehotan siis teitä vaeltamaan
saamanne kutsumuksen arvoisesti kaikessa nöyrinä, lempeinä ja pitkämielisinä, kärsien toisianne
rakkaudessa. Pyrkikää rauhan yhdyssiteen avulla säilyttämään Hengen ykseys: yksi ruumis ja yksi
Henki, niin kuin teidät on kutsuttukin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte,
yksi Herra, yksi usko, yksi kaste; yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien, kaikkien kautta ja
kaikissa” (Ef. 4:1-6).
a. Paavali luettelee seuraavat ominaisuudet, joita tarvitaan ”Hengen
yhteyden säilyttämiseksi rauhan yhdyssitein”:
i.
nöyryys
ii.
lempeys = sanoa totuus rakkaudellisesti
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iii.
Pitkämielisyys= kyky kärsiä luovuttamatta
iv.
kärsiä toinen toistaan rakkaudessa= olla kärsivällinen ja ymmärtää toisia, koska
rakastat heitä ja arvostat niitä heissä olevia hyviä puolia.
Jumalan suunnitelma koskee YHTÄ seurakuntaa/ yhtä yhteisöä, joka on alamainen vain Hänelle
eikä kenellekään muulle. Tällä yhteisöllä on oleva Yksi Pää – Itse Messias. YKSI toimintasääntö –
Jumalan Sana. YKSI päämäärä – nähdä Ilosanoman valon leviävän kautta maailman ja tuovan
pelastuksen kadotetuille ja tekevän maailmasta paremman paikan kaikille.
Jos Jumalan suunnitelma on, että on YKSI seurakunta, jolla on YKSI seurakunnan pää, Itse Jeshuua,
ja kun näemme tänä päivänä sadat jopa tuhannet kristilliset, toisiaan vastaan sotivat,
tunnustuskunnat, tulemme väkisin tähän johtopäätökseen:
1. Tunnustuskunnat eivät ole osa Jumalan alkuperäistä suunnitelmaa ja siksi ne eivät
ole osa Jumalan tahtoa ja toivetta.
2. Tunnustuskunnat ovat ihmisten tekemiä instituutioita, jotka seuraavat opettajia,
jotka ovat lähteneet omille teilleen ja vaikuttaneet jakautumista ja vihollisuutta Messiaan
suuremmassa Ruumiissa, ja perustaneet instituutioita, jotka ajavat omia etujaan.
3. Yhteyden palauttamiseksi Messiaan Ruumiiseen tarvitaan kiireesti oikea
tehokuuri.
Seuraavaksi nouseekin kysymys, mitä voidaan tehdä yhteyden palauttamiseksi Messiaan
maailmassa hajallaan olevaan Ruumiiseen.
1. Voimme tehdä työtä yhdessä palauttaaksemme alkuperäisen ykseyden (Messiaan Ruumiiseen).
2. Voimme painottaa yhä uudestaan sitä seikkaa, että jokaisen uskovan ainoa korkein auktoriteetti
on Raamattu Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta Ilmestyskirjaan.
3. Mielipiteitten suhteen on vapaus, mutta Jumalan Sanassa selvästi ilmaistuista asioista on oltava
yhtä mieltä. Seurakunnan ainoana uskontunnustuksena tulisi olla Jumalan Sana alusta loppuun
asti, eikä mitään ihmisen tekemää tunnustusta pidä vaatia keneltäkään ihmiseltä yhteyden tai
veljeyden osoituksena.
4. Kaikkien Jeshuuan opetuslasten tulisi rohkaista toinen toistaan niin kuin Kirjoituksissa sanotaan:
”Sitten vielä, veljet, kaikki mikä on totta, mikä kunnioitettavaa ja oikeaa, mikä puhdasta,
rakastettavaa ja hyvältä kuulostavaa, jos on jokin hyve ja jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa”
(Fil.4:8).
5. Veljeys perustana kaikkien niiden välillä, jotka rakastavat Messiasta ja yrittävät seurata Häntä.
6. Olisi painotettava elämää, jossa tehdään työtä uskomattomien voittamiseksi Herralle.
Evankeliointi tulisi suunnata ihmisiin ja kansoihin, joille Raamattu ja Messias Jeshuua ovat täysin
tuntemattomat.
Millään ihmisauktoriteetilla ei saisi olla valtaa puuttua asioihin ja tehdä uusia lakeja, jotka eivät ole
Jumalan Sanassa selvästi annettujen käskyjen mukaisia. Jumala on antanut jo täyden tiedon
Tahdostaan ja Viisaudestaan ilmoittamalla tahtonsa koko Raamatussa.
Raamatun teksteistä tehdyt päätelmät ja johtopäätökset, jos ne on tehty totuudenmukaisesti,
voivat olla hyviä ja oikeita, mutta niitä ei voi pitää kristittyjä sitovina. Omantunnon vapauden ja
toisten kunnioittamisen ja sen, että arvostamme heidän vilpitöntä pyrkimystään elää Jumalan
sanan mukaan, pitäisi olla meidän ohjeenamme, meidän jotka tunnustamme, että Jeshuua on
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Messias ja Elävän Jumalan Poika. Mistään teologisesta päätelmästä ei voida tehdä yhteyden ja
veljeyden ehtoa.
Jos emme pysty tekemään työtä yhdessä mitätöimättä toinen toistamme meillä olevien tai
perimiemme mielipiteiden vuoksi, emmekä seiso selvästi Jumalan Sanan varassa, kohtalonamme
on nähdä kristillisen tai/ja juutalaisen uskomme tuhoutuvan seuraavan sukupolven aikana.
Kristinuskon säilymiseksi seuraavan sukupolven aikana Messiaan Ruumiin Ykseys on välttämätön.
Meidän on kaikkien ymmärrettävä, että jos emme tee yhteistyötä ja etsi sitä mikä yhdistää meitä,
Jeshuuan uskon olemassaolo on vaarassa. On selvää, että voimme toimia yhdessä vain
pitäytymällä siihen, mikä on selvää Jumalan Sanassa, ja jättämällä laskelmoinnit ja ihmistekoiset
tunnustuskunnalliset uskontunnustukset sivuun. Jos on kyse mielipiteistä, antakaa ihmisille vapaus
pitää omat mielipiteensä älkääkä ryhtykö toisten ihmisten mielipiteitten tuomareiksi älkääkä
tyrkyttäkö toisille omia mielipiteitänne. Pystymme toimimaan yhdessä ja vastustamaan Jumalan ja
Jumalan kansan todellisia vihollisia vain seisomalla Kirjoitusten varassa.
Meidän kaikkien täytyy rukoilla toistemme puolesta ja rukoilla palavaa halua totuuteen ja
rohkeutta seistä Jumalan Sanan ja Hänen Totuutensa varassa, koska se on ainoa vapauden antava
henkivakuutus. Jeshuua on Hän,joka sanoi: ” Te tulette tuntemaan Totuuden ja Totuus tekee teidät
vapaiksi.” Taistelu on Herran, mutta meille on annettu vastuu rukoilla ja TOIMIA rakastaen ja
kunnioittaen kaiken sen puolesta, mikä on puhdasta ja hyvää ja hengellistä ja hyödyllistä koko
maailmalle.
Rakas Herra, rukoilen Jeshuuan nimessä, että katsot meidän puoleemme ja tämän maailmasi
puoleen ja armahdat meitä ja meidän hallituksiamme ja vaikutat meissä ja meidän johtajissamme
kuningas Daavidin rohkeuden, Salomon viisauden ja Jumalan rakkauden antamaan meille voimaa
ja luottamusta tehdä työtä Jumalan lasten yhteyden ja Messiaan Ruumiin ykseyden puolesta.
Meidän täytyy kaikkien ymmärtää, että islam, maallistuminen, moraalittomuus ja liberalismi
työskentelevät yhteisrintamassa hävittääkseen ja tuhotakseen koko juutalais-kristillisen etiikan ja
uskon. Yhteys ja yhdessä työskenteleminen ei ole pelkästään Raamatun antama tehtävä, vaan se
on välttämättömyys, jotta maailmassa olisi seuraava sukupolvi Jeshuuan opetuslapsia ja jotta
Jumalan suunnitelma maailman pelastumiseksi toteutuisi.
Niin kauan kuin seurakunnat ja tunnustuskunnat ajavat omia itsekkäitä pyrkimyksiään eivätkä elä
Raamatun käskyn mukaan toinen toistensa yhteydessä niin kuin Jeshuua on yhtä Isän kanssa, he
eivät toimi Pyhän Hengen antamien päämäärien toteuttamiseksi ja maailman voittamiseksi
Jumalalle ja Messiaalle.
Israel ja Messiaan Ruumiin yhteys:
”Hän on meidän rauhamme. Hän teki nuo molemmat ihmisryhmät yhdeksi ja purki niitä erottavan
vihollisuuden muurin, kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksineen.
Näin hän teki, jotta hän omassa itsessään loisi nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi ja niin tekisi
rauhan ja jotta hän yhdessä ruumiissa ristillä sovittaisi nuo molemmat Jumalan kanssa ja niin
omassa itsessään tekisi lopun vihollisuudesta. Hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka olitte kaukana ja
rauhaa niille, jotka olivat lähellä. Hänen kauttaan on meillä molemmilla pääsy yhdessä ja samassa
hengessä Isän luo” (EF.2:14-18).
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Ruumiin varsinainen yhteys on sovinto juutalaisten ja ei-juutalaisten välillä Jeshuuan ristin kautta
ja vihollisuuden päättyminen Jumalan omien välillä. Meidän kaikkien tulisi rukoilla näitä asioita
joka päivä ja tehdä kaikkemme edistääksemme ja toimiaksemme Jumalan tahdon toteutumiseksi:
että me olisimme YKSI niin kuin Messias ja Isä Jumala ovat YKSI…
Joseph Shulam

