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Israelin opetuksia
Se jumalallinen julistus, joka perusti seurakunnan olevaksi, edellyttää, että uskovat elävät
elämäntapaansa erottuvana (distinct) ja erillisenä (separate) kansana JUMALAN vaativan lain
mukaisesti. Tuo ihmeellinen suunnitelma vaatii, että kristityt säilyttävät selkeän erottautuneisuuden
ja omistautuneisuuden identiteetin. Tämä erottuneisuus oli alunperin tarkoitettu muovaamaan
seurakunta kansaksi, joka on täydellisesti irrotettu tämän pahan maailman rappiosta sekä uskossaan
että ilmenevässä elämäntavassaan.
Mutta te olette "valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa,
julistaaksenne sen jaloja tekoja", joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen
valkeuteensa (1.Piet. 2:9).
Tämän kaliiperin korkea kutsumus pohjimmiltaan määritteli ratkaisevan hetken seurakunnalle sen
syntymisessä. Tällä samalla näyttämöllä JEHOVA oli tähän saakka julistanut, ei ainoastaan
muinaisen Israelin kansan olemassaoloa, vaan myös HÄNEN iankaikkista liittoaan heidän
kanssaan. HERRA varmisti, että sellainen liitto käsittäisi hengellisen säästö-ohjelman, joka
pakottaisi tiukkaan pitäytymiseen Israelin erottautuneisuuteen (separateness) valittuna kansana.
Tuon pyhän sopimuksen seuraksena Israelia sitten vaadittiin automaattisesti mukautumaan pyhän
HERRALLE erottautumisen noudattamiseen. JUMALAN valitulta kansalta, joka allekirjoitti
sellaisen ylivertaisen liiton oman Luojansa kanssa, vaadittiin nyt, että he elävät elämäänsä tuon
hallitsevan sopimuksen puitteissa. Tässä käsiteltävä pyhä sopimus on jotakin sellaista, joka toi
mukanaan pidättyväisyyden välineet. Klassinen ja ajaton esimerkki on, kun HERRA vaati Israelia
HÄNEN liitonkansanaan olemaan sekoittumatta niihin saastuneisiin yhteisöihin, jotka olivat heidän
naapureitaan.

Noudata, mitä minä tänä päivänä käsken sinun noudattaa. Katso, minä karkoitan sinun tieltäsi
amorilaiset, kanaanilaiset, heettiläiset, perissiläiset, hivviläiset ja jebusilaiset. Kavahda, ettet
tee liittoa sen maan asukasten kanssa, johon tulet, etteivät he tulisi teidän keskuudessanne
ansaksi. (2.Moos. 34:11-12)
Israelin iankaikkisuuden asiassa JUMALA KAIKKIVALTIAS ei jättänyt nitään sattuman varaan.
Harkiten hän määräsi Israelille sellaisen uuvuttavan pakotteiden ja kieltojen järjestelmän, että se
pystyisi saavuttamaan asetetun määränpäänsä. Ollen hyvin paljon tietoinen niiden yhteisöjen
kavalasta luonteesta, joiden keskuudessa Israel halusi elää, HERRA näin antoi em. varoituksen
kieltäen Israelia ennaltaehkäisevästi sitoutumasta noihin yhteisöihin. Keskeisiä viettelevimpien
loukkausten joukossa, joita sellaiset yhteisöt todennäköisesti esittivät Israelin edessä, olivat
sosiaaliset sopimukset (contracts), nimittäin kahdenkeskiset sopimukset (treaties). HERRA oli hyvin
tietoinen siitä, että näihin sopimuksiin sisältyvät lyhyen aikavälin yhteiskunnalliset lisukkeet
toimisivat viekoittelevina syötteinä ja saisivat Israelin ansaan ja tarpeettomasti altistaisivat sen
okkultismin vaaroille. Tässä oli vaara, että joka kerran, kun yhteisö sitoutuu kahdenkeskiseen
sopimukseen toisen kanssa, siihen usein sisältyy vapaaehtoinen sopimus, aselepo, suostumus ja
(kysymyksen) ratkaisu. Nimenomaan tämä kompromissin muoto on se, joka pitkälti rapauttaa sen
särmän, ainutlaatuisuuden ja erottuvuuden, jolla Israel oli tarkoitettu nousemaan korkealle noiden
alempien yhteisöjen yläpuolelle. HERRA ei missään vaiheessa visioinut skenariota, jossa Israel
pitäytyisi aselepoon tai minkäänlaiseen sopimukseen sellaisten pahojen ja saastuneiden perinteiden
kanssa. JUMALAN liiton kansana Israelilla oli jo tulevaisuus, jonka JEHOVA ITSE oli suunnitellut
heille ja heidän omaksi parhaakseen ja tosiasia on, että sillä tulevaisuudella ei ollut mitään
tekemistä sen okkultismin kanssa, jota amorilaiset, jebusilaiset, hivviläiset, heettiläiset jne., jotka
elivät Israelin ympärillä, harjoittivat. Juutalainen kansa säilytettiin todistajana, että Kristus syntyisi
Aabrahamin siemenenä. T iukat vaatimukset, joiden oli määriteltävä Messiaan polku, olivat nyt
valjenneet Israelille kansana. Se sai aikaan, että HERRA ei pysähtynyt siihen! Hän edelleen kiristi
silmukkaa näiden vapautettujen entisten orjien yhteisöjen ympärillä hyvin tietoisena, että he olisivat
helposti voineet kavaltaa vasta ansaitun vapautensa. Uusi pakottava tarve oli asetettava Israelin
turvajärjestelmään, jotta viettelyksen petos ei vangitsisi heitä johonkin sellaiseen, jota olivat
muutoin kielletyt avioliitot.
Älä lankoudu heidän kanssansa; älä anna tyttäriäsi heidän pojillensa äläkä ota heidän
tyttäriänsä pojillesi vaimoiksi. Sillä he viettelevät sinun poikasi luopumaan minusta ja
palvelemaan muita jumalia; ja silloin Herran viha syttyy teitä kohtaan, ja hän hävittää sinut
nopeasti. (5.Moos. 7:3-4)
… niiden kansain naisia, joista Herra oli sanonut israelilaisille: "Älkää yhtykö heihin, älköötkä
hekään yhtykö teihin; he varmasti taivuttavat teidän sydämenne seuraamaan heidän
jumaliansa." Näihin Salomo kiintyi rakkaudella. (1.Kun.11:2)
Juuri tästä syystä pyhä Raamattu selvästi neuvoo sekä Israelia että seurakuntaa:
Puhu kaikelle israelilaisten seurakunnalle ja sano heille: Olkaa pyhät, sillä minä, HERRA,
teidän JUMALANNE, olen pyhä. (3.Moos. 19:2).
Tästä tuli JUMALAN tärkeä määräys, joka oli tarkoitettu siivilöimään kaikki tämän pimeän
maailman saastuttavat vaikutukset seurakuntaan, että se voisi tajuta pelastuksensa HERRALLE
pyhitettynä kansana. Tuo maamerkkijulistus luomisessa nopeasti määritteli alunperin tarpeen
JUMALAN kansalle hankkia itselleen hengellinen puhtaus eksistentiaalisena välttämättömyytenä.
Hengellisestä puhtaudesta tuli sitten todella JUMALAN pelastuksen pohjakallio ihmiskunnalle.

Kuinka olkoonkin, JUMALA myös etenee asettaen useita varovaisuuden parametreja, mitä tulee
hengelliseen epäpuhtauteen. Hengellinen puhtaus voidaan sitten määritellä epäpuhtauden
puuttumisen tilana. Hengellinen epäpuhtaus toisaalta merkitsee turmeluksen ja saastutuksen
kaikkien voimien pahan koalition, joka kuljettaa tätä pimeää maailmaa, täydellistä
ruumiillistumista. Tässä tapauksessa klassinen kohta, joka tuo kontekstiin tämän hengellisen
puhtauden hyveen, on Room. 12:2. Tuossa kohdassa HERRA tuo esiin tämän uudenlaisen
raamatullisen suojan sanoessaan:
Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen
kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. (Room.
12:2).
Ja koska vanhurskaus kestää iäti, kun pahuus toisaalta on alati kuolevaisen luonteensa petoksen
alainen, ne kaksi edustavat toistensa vastakohtia. Koska vanhurskaudella ja pahuudella ei
kertakaikkiaan ole mitään yhteistä, HERRA ryhtyi harkittuun ponnistukseen erottaa kristillinen
elämäntapa siitä kasvavasta turmeluksesta ja saastutuksesta, joka esiintyy sellaisissa pahoissa
asioissa, kuin moraalittomuus, petos, häpeä, ja kuolema. Kuten Israel silloin, kun se eniten oli
tehnyt kompromisseja, tämän päivän seurakunnalla yhtälailla on vastassaan alituinen vaara
menettää erottuvan ja pyhän identiteettinsä perintö omaksumalla ympärillään olevien pahojen
yhteisöjen käytäntöjä. Johtuen suuresta haavoittuvuudesta synnille HERRA äärettömässä
viisaudessaan on aina asettanut seurakunnalle rajoituksen, joka kieltää kohtuuttoman
periksiantamisen maailmalle. Pimeimmällä hetkellään sellainen rajoitus oli kirjaimellisesti estänyt
Israelin seka-avioliitoista ja kaikenlaisista sopimuksista niiden saastuneiden yhteisöjen kanssa, jotka
olivat sen naapureita. Harvinainen selostus Lootin elämästä Sodomassa ja Aabrahamin hälyttävästä
kokemuksesta Egyptissä todella taputtavat sille epäsovinnaiselle uskollisuudelle, jolla he katselivat
hengellistä puhtautta huolimatta saalistavan pahan ympäristön hyökkäyksistä. Sitä vastoin se
surullisuus, joka ympäröi kuvausta Lootin vaimosta Sodomassa ja Egyptin himokasta kuningasta,
ovat vain pari surkeinta opetusta, jotka soittavat vakavia varoituskelloja seurakunnalle hengelliseen
väärennökseen sortumisen vaaroista. Tämän päivän seurakunnan täytyy siksi harkiten lähteä
ristiretkelle turvaamaan itsensä jokaiselta hengellisen epäpuhtauden muodolta elämän ja kuoleman
kysymyksenä. Kuitenkin riittää, kun huomautetaan, että hengellinen puhtaus voidaan saavuttaa ja
säilyttää seurakunnassa vain ja ainoastaan olemalla täysin kuuliaisia ja tarkkaavaisia SANALLE.
Tämä merkitsee sitä, että Pyhä Henki jatkuvasti haluaa seurakunnan, joka pyrkii sieluksi, joka on
puhdistettu pois synnistä ja ikuisesti ankkuroitu täydelliseen palvontaan. Siten on selvää, että
puhtauden laji, jota JEHOVA JUMALA etsii seurakunnasta, ei todellakaan ole mitään muuta kuin
sielun saastumaton jumalallinen puhtaus. Tämä ylistetty hengellisen puhtauden tila on korkein ja
kunnioitetuin luokka, jota HERRA pohtii arvioidessaan uskovien sydämiä seurakunnassa. Tämän
ylevän puhtauden luokan saavuttaminen seurakunnassa oli alunperin tarkoitettu vapauttamaan
valtava määrä vanhurskaita hyveitä uskovan sielusta koko tunnettuun laajaan maailmaan. Jos
evankeliointi oli tarkoitettu saavuttamaan ihmiskunnan sielu pohjiaan myöten, niin tämä oli sitä.
Kuitenkaan sellaista sielun suuresti ylistettyä puhtauden tilaa ei koskaan voida saavuttaa
puolivillaisilla terapioilla, jotka vain pyrkivät hieromaan langenneen seurakunnan pintaa, sensijaan
että menisivät ongelman ytimeen ja käsittelisivät suoraan sitä. Tämän päivän luopio seurakunta on
täydellistänyt taiteen juontaa näitä tilapäisiä toimenpiteitä, kuten hyvinvointikonferenssit,
menestyskokoontumiset, retriitit, siementen kylvämiset jne. keinona voittaa hengelliset vaivansa.
Tämän se on tehnyt täydellisen hyvin yrittäessään luotsata kristillisen elämänsä tämän
anteeksiantamattoman maailman läpi. Jospa vain se tietäisi, että hengellisen epäpuhtauden syviä
haavoja ei koskaan voida toivottaa pois eikä parantaa sellaisilla pinnallisilla ratkaisuilla, vaan
sensijaan niiden parantuminen on saavutettavissa vain ajan koetteleman aidon PARANNUKSEN
mekanismin kautta. Vaikka voi olla ylenmäärin totta, että monesti pahan verho leijuu uskovan
sielun yllä, niin kuitenkin on myös totta, että aito PARANNUS seurakunnassa voi auttaa poistamaan
sellaisen varjostavan naamarin johtaen sielun vapautukseen. Se on prosessi, joka pyrkii

ankkuroimaan sielun pyhyyden taivaalliseen palvontaansa. Vihollinen vaatii usein uskovan sielua
sellaisten verhojen kautta, kuin himo, moraalittomuus, kiukku, kiintymys, ahneus, minä, ilkeys,
petos, riippuvuus jne. Tällaisten pahojen piirteiden kimput ovat usein punoneet ihmisten sielut siten
kietoen tämän päivän uskovien yhteisön tähän kavalaan maailmaan. Toisaalta HERRA Jeesus
ristillä todella vapautti seurakunnan selvittämällä sellaiset perusteettomat vaateet ja helpottamalla
uskovan menetetyn identiteetin palauttamista takaisin täydellisen puhtauden tilaan. Messias
kirjaimellisesti poisti verhon ihmisten varjostettujen sielujen silmiltä. Tämän tultua sanotuksi, sinä
päivänä, kun nykyajan seurakunta lopulta sitoutuu uutterasti parannuksen ja vanhurskauden
polkuun, se todella tuona päivänä voittaa kaikki vastustajan pahat vaikutukset ja aloittaa puhtauden
hengellisen matkan kohti kunniakkainta JUMALAN valtakuntaa. Se on epäilemättä päivä, jolloin
tämän päivän uskovien epäpuhtaat sielut lisääntyvästi alkavat heijastaa heidän omaa valoaan
merkkinä heidän todellisesta autuuden muodostaan, joka on ylevin tila taivaassa. Siksi JUMALAN
silmissä hengellinen puhtaus muodostaa sydämen pyhityksen ja uskovan sisäisen sielun vihkimisen.
Kun tämä pimeä maailma hylkää seurakunnan ja seurakunta alinomaa pyrkii tavoittelemaan
täydellisempää seuraa JUMALAN kanssa ajatuksissaan ja teoissaan, niin siitä voidaan puhua
HERRALLE erottautuneena. Tämä suuresti korostaa arvostetuinta ja halutuinta luokkaa valmiuden
hierarkiassa tempaukseen. Tuona tilinteon päivänä, kun HERRA ilmestyy valtavassa
kirkkaudessaan tempauksessa, on ehdottoman pakollista jokaiselle uskovalle olla saavuttanut
hengellisen kypsyyden mitan. Ilman tahraa ja ryppyä sellainen Kristuksen morsian saavuttaa
täydellisen ykseyden JUMALAN KAIKKIVALTIAAN kanssa. Kestävä opetus tästä on, että aina,
kun kristityt eivät tottele JUMALAN käskyä, he väistämättä vajoavat syvyyden kuiluihin, ellei
PARANNUKSEN voima pelasta heitä nopeasti. Tämä krooninen tietoisuuden puute, mitä tulee
puhtauteen, on traagisesti tuuditellut tämän päivän seurakunnan kohti tämän maailman pahoja
houkutuksia. Sellainen leijaileminen pois totuudesta on hyvin tappava ja heijastaa sitä tahraavaa
vaikutusta, jota kanaanilaiset käyttivät turmelemaan Israelin lapsia.
Puhtaus ja risti
Se pelastus, jonka HERRA armollisesti paljasti ristillä, oli pohjimmiltaan tarkoitettu juurruttamaan
seurakuntaan lujuus kuuliaisuuteen ja valppauteen tuon taivaallisen armon JUMALAN uuden lain
täyttämiseksi.
Koska meillä siis on nämä lupaukset, rakkaani, niin puhdistautukaamme kaikesta lihan ja
hengen saastutuksesta, saattaen pyhityksemme täydelliseksi Jumalan pelossa. (2.Kor. 7:1).
Hengellinen puhtaus ei ole mainittu vain jokaisessa kunnioitetussa Ristin evankeliumissa, vaan
myös julistettu kaikissa Vanhan Testamentin kirjoituksissa. Kaikki ne Näkijät, joilla oli etuoikeus
ennalta nähdä Ristin kunniakas tulemus, ovat pyhässä julistuksessaan liittäneet suunnattoman arvon
puhtauteen Kristus Messiaan pyhitetyssä tehtävässä. Yrittäessään luokitella lisääntymistä Ristin
kirkkaudessa nämä muinaiset profeetat ovat vakavasti esittäneet, että kun tuo dispensaatio saapuu,
niin silloin olisi kiistaton lisääntyminen Kristuksen kirkkaudessa HÄNEN tulemuksessaan. Siksi he
ovat näyissään laajasti todistaneet Messiaan valtakunnan kasvusta ja kuinka se muuttuisi puhtauden
kasvuksi seurakunnassa. Kuvaillessaan tuon valtakunnan Kuninkaan valtavan laajaa hallintaa nämä
Näkijät eivät epäröineet painottaa, että Messiaan hallinto pohjimmiltaan lepäisi hengellisen
puhtauden horjumattomalla kulmakivellä. Raamatun profeetat ovat sitten huomioissaan esittäneet,
että hengellinen puhtaus on se ainut tekijä, joka hallitsee hengellistä kasvua uskovien sydämissä.
Vartiossaan nämä pyhät profeetat päättelivät, että liike ylöspäin taivaallisessa järjestyksessä olisi
lähes mahdotonta, jos tuon tulevan dispensaation kansa jollakin tavalla laiminlöisi omaksua
hengellisen puhtauden. Näin oli, koska Näkijät jo näkivät, että tuleva dispensaatio olisi hengellinen
dispensaatio ja että Messiaan tuleva valtakunta perustettaisiin oikeudelle ja vanhurskaudelle.
Jatkuu...

