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Jumalan lapsina, miehinä ja naisina 
 

 

Taivaallinen ylkämme Jeesus ja seurakuntamorsian 
 

Jes. 62:5: Sillä niinkuin nuori mies ottaa neitsyen avioksi, niin sinun lapsesi ottavat sinut omaksensa; ja 

niinkuin ylkä iloitsee morsiamesta, niin sinun Jumalasi iloitsee sinusta. 

Jer. 3:20: Mutta niinkuin vaimo on uskoton puolisollensa, niin olette te, Israelin heimo, olleet uskottomat 

minulle, sanoo Herra.  

Hoosea 1:2: Kun Herra alkoi Hoosealle puhua, sanoi Herra Hoosealle: "Mene, ota itsellesi haureellinen 

vaimo ja haureudesta syntyneet lapset, sillä maa on peräti rikkonut avion luopumalla Herrasta".  

Israelin kansaa kuvataan Vanhassa testamentissa Jumalan morsiamena ja vaimona. Liittoa Jumalaan 

verrataan avioliittoon. Avioliiton pyhyys ja arvokkuus perustuu osaksi juuri tähän näkökohtaan. Toisaalta 

avioliitto on selkeästi asetettu luomiskertomuksessa, ja asia on esillä läpi koko Uuden testamentin. 

Avioliitto on aikuisen miehen ja naisen välinen liitto, jonka Jumala siunaa. 

 

 

Matt. 9:15: Niin Jeesus sanoi heille: "Eiväthän häävieraat voi surra, niinkauan kuin ylkä on heidän 

kanssaan? Mutta päivät tulevat, jolloin ylkä otetaan heiltä pois, ja silloin he paastoavat.                     

Mark. 2:19-20 ja Luuk. 5:34-35 sanovat samoin. 

 

On aivan selvää, että Kristus kuvataan taivaallisena ylkänä, ja Hänen omansa, seurakunta, kuvataan 

morsiamena. Kaikki työmme evankeliumin parissa tähtää siihen, että Kristuksen omien joukkoon liittyisi 

yhä uusia ihmisiä. Tämän ymmärsi hyvin Johannes Kastajakin: 

Joh.3: 26-: ...ja kaikki menevät hänen tykönsä." ... Te olette itse minun todistajani, että minä sanoin: en 

minä ole Kristus, vaan minä olen hänen edellänsä lähetetty. Jolla on morsian, se on ylkä; mutta yljän 

ystävä, joka seisoo ja kuuntelee häntä, iloitsee suuresti yljän äänestä. Tämä minun iloni on nyt tullut 

täydelliseksi. Hänen tulee kasvaa, mutta minun vähetä.  

 

Tahdomme kasvaa ja kiinnittyä rakkaudella Kristukseen ja odottaa Häntä palaavaksi. Hän ja vain Hän on 

taivaallinen ylkämme. 

Matt. 25:6: Mutta yösydännä kuului huuto: 'Katso, ylkä tulee! Menkää häntä vastaan.'  

Matt. 25:10: Mutta heidän lähdettyään ostamaan ylkä tuli; ja ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen 

kanssansa häihin, ja ovi suljettiin.  

Kuljemme kohti taivaallisia häitä. Silloin ehtoollinen toteutuu taivaallisen hääaterian yhteydessä sen 

mukaisesti, kun Jeesus sanoi viimeisellä ateriallaan asettaessaan ehtoollisen: ”tästedes minä en juo tätä 

viinipuun antia, ennenkuin sinä päivänä, jona juon sitä uutena teidän kanssanne Isäni valtakunnassa." 

(Matt.26:29) Meistä yksikään ei pääse perille, ellei ole puettu taivaallisiin häävaatteisiin. Kyse on lahjana 

saatu vanhurskaus Kristuksen, Karitsan veressä. Siihen viittaa ehtoollisen malja, ja siitä puhuu koko 

Raamattu meille. 

 

Jumala on tahtonut niin, että kaikessa, meidän arjessammekin, kulkee muistutus Hänen pyhästä 

tahdostaan ja olemuksestaan. Jos me pienet ihmiset voimme miehinä ja naisina olla heijastamassa näitä 

Jumalan salaisuuksia, niin olkaamme kiitolliset siitä. 

Juuri avioliitto, perhe ja seurakunta heijastavat Jumalan ikuista järjestystä. Sen vuoksi on hyvä paneutua 

siihen, mitä Raamattu kertoo miehenä ja naisena elämisestä. On myös ajateltava seurakuntaa juuri tästä 

näkökulmasta. Mies ja nainen kilpailevat vain toistensa kunnioittamisessa ja ovat samanarvoisia. 

Kuitenkin Jumala on tahtonut, että Hänen olemuksensa ja suunnitelmansa olisivat nähtävissä meidän 

jokapäiväisessä elämässämme, niin myös seurakunnassa. 
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Luomiskertomus 

Yhteys                                                                                                                   
1 Moos.1:1: Alussa loi Jumala taivaan ja maan. 2. Ja maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä, 

ja Jumalan Henki liikkui vetten päällä. 

1. Moos. 1: 26:  Ja Jumala sanoi: "Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme; ja vallitkoot he 

meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat".  

Kol. 1:16: Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja 

näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen 

kauttansa ja häneen, 

 

Luomistapahtumassa on mukana Jumalan kaikki kolme persoonaa, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Näin Jumala 

on alusta lähtien sekä yksi, että yhteys. Jumala sanoi: Tehkäämme ihminen kuvaksemme, 

kaltaiseksemme; Tässä mielessä on erityisen merkittävää minusta, että ihminen on luotu hyvin läheiseen 

yhteyteen toisen sukupuolen kanssa. Se myös on tärkeä asia, että mies ja nainen täydentävät kuvaa 

Jumalasta, vaikka ovat jo erikseen myös Jumalan kuvia. Jumalan edessä ei ole miestä ilman vaimoa, eikä 

vaimoa ilman miestä.  

 

Jumalan naiseen liitettyjä piirteitä löytyy Raamatusta. Eräs kauniimpia on tässä: 

Jes.49:15: Unhottaako vaimo rintalapsensa, niin ettei hän armahda kohtunsa poikaa? Ja vaikka he 

unhottaisivatkin, minä en sinua unhota. Moni on saanut tästä lohtua. Esim. oma aikuinen lapsi on 

saattanut tehdä suuren rikkomuksen. Ehkä jo iäkäs äiti miettii, voiko Jumala armahtaa enää tämän 

tapahtuman jäkeen häntä ja hänen poikaansa. Vanhus saattaa muistaa lastaan rinnoillaan ja ajatella, että 

hän tahtoo antaa anteeksi. Jumala sanoo, että hänen armonsa ulottuu vielä tätäkin pidemmälle. 

 

Yhteydestä seurakunnassa 
Ef.4: 1-10: Niin kehoitan siis minä, joka olen vankina Herrassa, teitä vaeltamaan, niinkuin saamanne 

kutsumuksen arvo vaatii, 2. kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja pitkämielisyydessä kärsien toinen 

toistanne rakkaudessa 3. ja pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdyssiteellä: 4. yksi ruumis ja 

yksi henki, niinkuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte; 5. 

yksi Herra, yksi usko, yksi kaste; 6. yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja 

kaikissa. 7. Mutta itsekullekin meistä on armo annettu Kristuksen lahjan mitan mukaan. 8. Sentähden on 

sanottu: "Hän astui ylös korkeuteen, hän otti vankeja saaliikseen, hän antoi lahjoja ihmisille." 9. Mutta 

että hän astui ylös, mitä se on muuta, kuin että hän oli astunut alaskin, maan alimpiin paikkoihin? 10. 

Hän, joka on astunut alas, on se, joka myös astui ylös, kaikkia taivaita ylemmäksi, täyttääkseen kaikki. 

Tässä kuvataan jälleen yhteyttä. Siinä näkyy Jumala Isänä, Poikana ja Pyhänä Henkenä. Seurakunnassa, 

Kristuksen ruumiissa, toteutuu Jumalan tarkoittama yhteys kauneimmin. Siinä toteutuu myös Jumalan 

omien, uudestisyntyneiden uskovien yhteys. Kaikilla on Kristuksen Henki, Pyhä Henki. Kaikki ovat 

osallisia armosta ja myös armolahjoista, jotka ovat Kristuksen ruumiin rakentamiseksi annettuja. Kristus 

tuli alas, kun hän tuli ihmiseksi ja alentui ristin häväistykseen ja kärsimykseen tähtemme. Nyt hän on Isän 

oikealla puolella, mutta myös kaikkialla omiensa luona. 

 

Nyt pääsemme seuraaviin jakeisiin: 

Ef.4: 11. Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi 

ja opettajiksi, 12. tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin 

rakentamiseen, 13. kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, 

täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään, 

Yhteyttä ja seurannan rakentumista varten on virat ja armoitukset seurakunnassa. Täytyy muistaa niiden 

kohdalla tämä yhteyden periaate. Kaikki palvelevat. Silti virat eivät ole kaikille. Silti kaikilla ei ole 
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kaikkia armolahjoja. Kuitenkin Jumala jakaa armolahjat siten, että kaikki rakentuvat ja yhteys säilyy. 

Sisaruus ja veljeys Herrassa toteutuu. Toistemme palvelu eri lahjoin tulee esille. Rukoilemme toistemme 

puolesta, keskustelemme, jaamme huolemme ja ilomme. Seurakunnassa näkyy molempien sukupuolten 

panos ja erityislaatu, aivan kuin perheessäkin. Jotain suuriarvoista puuttuu, jos asiat eivät ole näin. 

 

 

Ihminen Jumalan kuvana 
1 Moos.: 1:27 Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja 

naiseksi hän loi heidät. Rinnakkaisviitteet 

1Moos. 9:6 Joka ihmisen veren vuodattaa, hänen verensä on ihminen vuodattava, sillä Jumala on tehnyt 

ihmisen kuvaksensa. 

Ef. 4:24 ja pukea päällenne uusi ihminen, joka Jumalan mukaan on luotu totuuden vanhurskauteen ja 

pyhyyteen. 

Kol. 3:10 ja pukeutuneet uuteen, joka uudistuu tietoon, Luojansa kuvan mukaan. 

Jokainen ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. Tämä on aivan selvää. Tähän ei vaikuta sukupuoli, ikä, rotu, 

kauneus, vajavaisuus, sairaus, asema -ei mikään. Tämä Jumalan kuvana oleminen ja ehyt yhteys Jumalaan 

turmeltui syntiinlankeemuksessa. Kuitenkin juuri uskovilla, uudestisyntyneillä Kristuksen omilla, on 

mahdollisuus uudistua ja tulla muistutetuksi erityisellä tavalla siitä aseman pyhyydestä, mikä ihmiselle on 

tarkoitettu. On mahdollisuus ymmärtää vähitellen yhä paremmin, mikä on Jumalan tahdon mukaista, ja on 

mahdollisuus uudistua Kristuksen Hengen vaikutuksesta. 

 

Juuri nykyaikana on aivan erityisesti muistettava, että Jumalan kuva ihmisessä ei häviä minkään 

rikkinäisyyden tai vamman vuoksi. Kristus itse oli äärimmäisen runneltu ja haavoitettu ja hylätty. ”Emme 

minäkään pitäneet”. Olen tehnyt elämäntyöni hammaslääkärinä. Minulla oli erityisen paljon potilaina eri 

tavoin ihmisinä ikään kuin vahingoittuneita. Hoitolan vieressä oli palvelukoti, jossa oli liikuntarajoitteisia 

ihmisiä. Osalla myös puhe ja ajattelutoiminta olivat hyvin vajavaiset. Koskettavia olivat erityisesti 

pitkälle edenneet lihasrappeumat. Samoin en varmaan koskaan unohda keski-ikäistä miestä, jota oli niin 

rajusti ja usein pahoinpidelty, ettei hänen kehityksensä ollut miltään osin normaalia. Pitkän uran aikana 

jouduin tekemisiin myös kehitysvammaisten kanssa. Eräs oli pieni poika, jonka synnytykseen liittyi 

hapenpuute, ja tämän seurauksena oli neliraajahalvaus sekä se, ettei tämä lapsi tule koskaan puhumaan. 

Hänen aivonsa olivat niin pahoin vaurioituneet. 

 

Näissä kaikissa ihmisissä on Jumalan kuva. He ovat arvokkaita, ja heitä tulee kohdella sen mukaisesti. 

Ennen vanhukset olivat kodeissa, nyt he ovat laitoksissa. He ansaitsevat arvokasta kohtelua ja hoitoa. 

On erityisellä taidolla huolehdittava yhteydestä siellä missä se on jatkuvasti katkeamisuhan alla. 

Kristuksen seurakuntaruumis on hajallaan ehkä yhtä paljon näistä edellä mainitsemistani syistä, kuin 

opillisista eroista johtuen. Hyvin moni ei kykene lähtemään jumalanpalvelukseen oman tai läheisen 

sairauden vuoksi. Ei lasketa murehtien, onko meitä paikalla 5 tai 15. Jos saamme voimaa levittää 

yhteentulomme ansiosta armoa ja evankeliumia, lohtua, eteenpäin, niin onko luvuilla mitään väliä? 

 

Itse uskon, että Jumala asettaessaan seurakuntaan virat ja antaessaan lahjojaan, on erityisesti tahtonut 

huomioida nämä vähäisimmät veljemme ja sisaremme, jotka eivät näy paikalla.  

 

 

Avioliitto 
1:28 Ja Jumala siunasi heidät, ja Jumala sanoi heille: "Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa 

ja tehkää se itsellenne alamaiseksi; ja vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä 

liikkuvat eläimet."  

Tässä kerrotaan, että Jumala itse siunasi luomansa miehen ja naisen. Hän siunasi miehen ja naisen 

yhteyden kaikin tavoin ja erityisesti vielä tehtävän muodostaa perhe, lisääntyä. Tässä ihmiselle annetaan 

tehtävä miehenä ja naisena vallita ja varjella muuta luomakuntaa. Tehtävä on selvästikin yhteinen. 
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Myös tämä liitto kuvaa niin äärettömän monin tavoin ja paikoin Jumalan ja ihmisen, tai Jumalan ja 

hänen kansansa liittoa. 

 

 

Lepopäivä, pyhäpäivä 
1.Mooseksen kirja 2: 

2:1 Niin tulivat valmiiksi taivas ja maa kaikkine joukkoinensa. 

2:2 Ja Jumala päätti seitsemäntenä päivänä työnsä, jonka hän oli tehnyt, ja lepäsi seitsemäntenä päivänä 

kaikesta työstänsä, jonka hän oli tehnyt. Rinnakkaisviitteet 

2Moos. 31:17 Se on oleva ikuinen merkki minun ja israelilaisten välillä; sillä kuutena päivänä Herra teki 

taivaan ja maan, mutta seitsemäntenä päivänä hän lepäsi ja hengähti."  

5Moos. 5:14 mutta seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi, sapatti; silloin älä mitään askaretta toimita, 

älä sinä älköönkä sinun poikasi tai tyttäresi, sinun palvelijasi tai palvelijattaresi, sinun härkäsi, aasisi tai 

muu juhtasi älköönkä muukalaisesi, joka sinun porteissasi on, että palvelijasi ja palvelijattaresi saisivat 

levätä niinkuin sinäkin. 

Hebr. 4:4 Sillä hän on jossakin sanonut seitsemännestä päivästä näin: "Ja Jumala lepäsi seitsemäntenä 

päivänä kaikista teoistansa"; 

2:3 Ja Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen, koska hän sinä päivänä lepäsi kaikesta 

luomistyöstänsä, jonka hän oli tehnyt. 

Itse koen jotenkin merkityksellisenä ottaa esiin lepopäivän myös puhuessani miehenä ja naisena 

olemisesta. Viitteet näyttäisivät edellyttävän juuri suvun johtajalta, mieheltä, sapatin erityistä 

huomioimista. Jopa niin, että se kertoisi sukupolvi toisensa jälkeen jokaiselle ihmiselle Jumalan 

pyhyydestä ja Jumalan asetuksista. Se kertoo myös levon tarpeesta, ja on kuva ikuisesta sapatinlevosta 

kerran perillä. 

Tässä mainitaan, että Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen. 

 

 

LUOMISKERTOMUKSESSA PALATAAN IHMISEN LUOMISEN KUVAUKSEEN 

2:7 Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen, ja niin 

ihmisestä tuli elävä sielu.  Rinnakkaisviitteet 

1Kor. 15:45 Niin on myös kirjoitettu: "Ensimmäisestä ihmisestä, Aadamista, tuli elävä sielu"; viimeisestä 

Aadamista tuli eläväksitekevä henki. 

1Kor. 15:47 Ensimmäinen ihminen oli maasta, maallinen, toinen ihminen on taivaasta. 

Kristusta verrataan Aadamiin, mieheen, ensiksi luotuun ihmiseen, joka luotiin maan tomusta. Kristus on 

viimeinen Aadam. Hänessä on luotu kaikki se, mitä me ihmiset tarvitsemme hengelliseksi 

elämäkseksemme. Kristuksessa on kaikki, mitä tarvitsemme voidaksemme elää ikuisesti puhtaina ja 

pyhinä kirkkaudessa. Silloin olemme jälleen viattomuuden tilassa, ja olemme taivaallisessa ruumiissa, ja 

olemme taivaallisissa asuinsijoissa. 

 

2:15 Ja Herra Jumala otti ihmisen ja pani hänet Eedenin paratiisiin viljelemään ja varjelemaan sitä.  

2:16 Ja Herra Jumala käski ihmistä sanoen: "Syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista,  

2:17 mutta hyvän- ja pahantiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun 

kuolemalla kuoleman."  

Itse koen tässä kohdin, että Jumala puhuu miehelle hänen hengellisestä asemestaan ja tehtävästään. Koen 

tämän liittyvän myös jo asetettuun sapattiin. Oli kuin jumalanpalveluselämä ja käytäntö olisi näin asetettu 

ihmistä varten. Kuuliaisuusasema ja Jumalan sanan kunnioittaminen oli kerrottuna tässä hyvin lyhyesti. 

Jumala puhui Aadamille ja antoi hengelliset asetukset, joita ihmisen tulisi noudattaa. Suhde Jumalaan oli 

tuolloin ehyt ja viaton, kuuliainen. 

 

2:18 Ja Herra Jumala sanoi: "Ei ole ihmisen hyvä olla yksinänsä, minä teen hänelle avun, joka on hänelle 

sopiva." 2:19 Ja Herra Jumala teki maasta kaikki metsän eläimet ja kaikki taivaan linnut ja toi ne ihmisen 

eteen nähdäkseen, kuinka hän ne nimittäisi; ja niinkuin ihminen nimitti kunkin elävän olennon, niin oli 
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sen nimi oleva. 2:20 Ja ihminen antoi nimet kaikille karjaeläimille ja taivaan linnuille ja kaikille metsän 

eläimille. Mutta Aadamille ei löytynyt apua, joka olisi hänelle sopinut.  

 

2:21 Niin Herra Jumala vaivutti ihmisen raskaaseen uneen, ja kun hän nukkui, otti hän yhden hänen 

kylkiluistaan ja täytti sen paikan lihalla.  

Näen kylkiluun toki edustavan sitä, että vaimo luotiin miehen rinnalle, mutta saankohan nähdä tässä jo 

vähän enemmänkin. Nainen on luotu miehen kylkihaavasta. Seurakunta on syntynyt Kristuksen 

kylkihaavasta. Ensin oli Kristus, ja Hän alennustilassaan ristillä sovittamassa syntimme. Vasta sitten oli 

Kristuksen morsian, seurakunta. Ensin oli mies Kristuksen edustajana ja sitten vasta vaimo.                      

(Joh. 19:34: vaan yksi sotamiehistä puhkaisi keihäällä hänen kylkensä, ja heti vuoti siitä verta ja vettä) 

 

Syntiinlankeemus 

1.Mooseksen kirja: 

3:1 Mutta käärme oli kavalin kaikista kedon eläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt; ja se sanoi vaimolle: 

"Onko Jumala todellakin sanonut: 'Älkää syökö kaikista paratiisin puista'?"  

3:2 Niin vaimo vastasi käärmeelle: "Me saamme syödä muiden puiden hedelmiä paratiisissa,  

3:3 mutta sen puun hedelmästä, joka on keskellä paratiisia, on Jumala sanonut: 'Älkää syökö siitä älkääkä 

koskeko siihen, ettette kuolisi.'"  

3:4 Niin käärme sanoi vaimolle: "Ette suinkaan kuole;  

3:5 vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän silmänne, ja te tulette 

niinkuin Jumala tietämään hyvän ja pahan."                                                                                               

Käärme on itse perkele, langennut enkeliolento. Hän tässä tuo esille oman lankeemuksensa 

perusasetelman: Teidän on mahdollista saavuttaa Jumalan kaltaisuus ja asema. Eiköhän nämä 

houkutukset ole aina nuo samat: lihan himo (nautinnot), silmäin pyyntö ja elämän korska (valta, tieto 

ylpeys). Tässä käärme esittää nämä houkutukset yhteisinä molemmille sukupuolille. Olennaista oli se, 

että käärme kuitenkin puhutteli Eevaa. 

3:6 Ja vaimo näki, että siitä puusta oli hyvä syödä ja että se oli ihana katsella ja suloinen puu antamaan 

ymmärrystä; ja hän otti sen hedelmästä ja söi ja antoi myös miehellensä, joka oli hänen kanssansa, ja 

hänkin söi. Rinnakkaisviitteet 

2Kor. 11:3 Mutta minä pelkään, että niinkuin käärme kavaluudellaan petti Eevan, niin teidän mielenne 

ehkä turmeltuu pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teissä on Kristusta kohtaan. 

Lankeemus siirsi ihmisen pois vilpittömyyden ja puhtauden tilasta. Tähän käärme on yhä 

houkuttelemassa meitä jokaista. Sillä hetkellä, kun he lankesivat kiusaukseen, he menettivät tietoisuuden 

Jumalasta ja saivat tietoisuuden itsestään.                                                                                                   

3:7 Silloin aukenivat heidän molempain silmät, ja he huomasivat olevansa alasti; ja he sitoivat yhteen 

viikunapuun lehtiä ja tekivät itselleen vyöverhot. 

1Tim. 2: 11-14: Oppikoon nainen hiljaisuudessa, kaikin puolin alistuvaisena; mutta minä en salli, että 

vaimo opettaa, enkä että hän vallitsee miestänsä, vaan eläköön hän hiljaisuudessa. Sillä Aadam luotiin 

ensin, sitten Eeva; eikä Aadamia petetty, vaan nainen petettiin ja joutui rikkomukseen.                                                                                                                                  

Minulle tämä ei ole vaikea paikka, mutta en tiedä kuinka oikein olen asian ymmärtänyt. Tässä kohdin 

Raamatussa oli puhe virasta. Ja olen tuolla aiemmin kertonut ymmärtäneeni, että Aadamille annettiin 

tehtävä toimia hengellisessä vastuuasemassa perheessä ja seurakunnassa. Ja Raamatun kokonaisuudesta 

ymmärrämme, että kysymys on samankaltaisesta Paimenen tehtävästä, mitä Kristus edusti. Kyse on 

huolehtimisesta, rakkaudesta ja palvelemisesta.  

Paratiisikertomuksesta ymmärsin Aadamin aseman myös sitä kautta, että ennen syntiinlankeemusta oli 

juuri asetettu sapatti, ja Jumala oli juuri puhunut Aadamille ohjeensa. Aadam oli luotu ensiksi, ja luotu 

edustamaan tulevaa toista Aadamia, Kristusta. Aadamin pappistehtävässä tapahtui lankeaminen samassa 
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hetkessä, kun käärme puhutteli Eevaa ja Eeva kuuli käärmettä. ”hän otti sen hedelmästä ja söi ja antoi 

myös miehellensä, joka oli hänen kanssansa, ja hänkin söi.” Nainen, myönnetään, joutui rikkomukseen. 

Mutta Aadan oli siinä hänen kanssansa ja ei toiminut hengellisessä kaitsijan tehtävässään. Tässä 

mielestäni Paavali teroittaa Timoteukselle, että kaitsijan tai vanhimmistoveljen virka kuuluu miehelle. 

Perheessä ja parisuhteessa hengellinen kaitsijantoimi kuuluu miehelle myös.  

Muissakin yhteyksissä käy hyvin esille, että ei ole kysymys puheen laadusta, vaan viran antamasta 

auktoriteetista, joka kuuluu miehelle. Eli minäkin voin aivan hyvin opettaa, mutta minulla on erityinen ilo 

tehdä tämä niin, että paikalla on yksikin vanhimmistoveli. Saan tulla puhumaan kutsuttuna tähän 

tehtävään ja niin, että kokonaisvastuu tästäkin yhteentulemisesta on paikalla olevalla pastorilla tai 

vanhimmistoveljellä. Minä olen oikeasti hyvin kiitollinen tästä asetelmasta. Saan tulla kuin valmiiseen 

pöytään. Lukuisat käytännön asiat on tehtynä, ja veljet kantavat kokonaisvastuun. Näin Kristuksen, 

sielujemme Paimenen, asema on nähtävissä. Uskon, että suoja henkivaltoja vastaan, on myös paras meille 

jokaiselle, kun pyrimme tottelemaan Jumalan sanaa. Kiitos, veljet! 

 

Syntiinlankeemuksen seurauksista 

3:8 Ja he kuulivat, kuinka Herra Jumala käyskenteli paratiisissa illan viileydessä. Ja mies vaimoineen 

lymysi Herran Jumalan kasvojen edestä paratiisin puiden sekaan.  

3:9 Mutta Herra Jumala huusi miestä ja sanoi hänelle: "Missä olet?"  

3:10 Hän vastasi: "Minä kuulin sinun askeleesi paratiisissa ja pelkäsin, sillä minä olen alasti, ja sentähden 

minä lymysin."  

3:11 Ja hän sanoi: "Kuka sinulle ilmoitti, että olet alasti? Etkö syönyt siitä puusta, josta minä kielsin sinua 

syömästä?"  

3:12 Mies vastasi: "Vaimo, jonka annoit olemaan minun kanssani, antoi minulle siitä puusta, ja minä 

söin."  

3:13 Niin Herra Jumala sanoi vaimolle: "Mitäs olet tehnyt?" Vaimo vastasi: "Käärme petti minut, ja minä 

söin."  

 

Herra Jumala sanoi käärmeelle 

3:14 Ja Herra Jumala sanoi käärmeelle: "Koska tämän teit, kirottu ole sinä kaikkien karjaeläinten ja 

kaikkien metsän eläinten joukossa. Vatsallasi sinun pitää käymän ja tomua syömän koko elinaikasi.  

3:15 Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille; se on 

polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän." Rinnakkaisviitteet 

Room. 16:20 Ja rauhan Jumala on pian musertava saatanan teidän jalkojenne alle. Herramme Jeesuksen 

armo olkoon teidän kanssanne.  

Hebr. 2:14 Koska siis lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että hän 

kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on perkeleen,  

1Joh. 3:8 Joka syntiä tekee, se on perkeleestä, sillä perkele on tehnyt syntiä alusta asti. Sitä varten 

Jumalan Poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot.                                                               

Ihmiskunta sukupolvesta toiseen tulee olemaan osallinen synnistä ja perkeleen kiusoista. Kuitenkin on 

tuleva Kristus, joka polkee rikki käärmeen pään, tuhoaa perkeleen. Kuitenkin Kristus joutuu itse 

kärsimään ja olemaan haavoitettu meidän tähtemme. 
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Jumala sanoi vaimolle 

3:16 Ja vaimolle hän sanoi: "Minä teen suuriksi sinun raskautesi vaivat, kivulla sinun pitää synnyttämän 

lapsia; mutta mieheesi on sinun halusi oleva, ja hän on sinua vallitseva." Rinnakkaisviitteet 

Ef. 5:22 Vaimot, olkaa omille miehillenne alamaiset niinkuin Herralle;  

5:23 sillä mies on vaimon pää, niinkuin myös Kristus on seurakunnan pää, hän, ruumiin vapahtaja.       

5:24 Mutta niinkuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehillensä kaikessa 

alamaiset.         1Kor. 11:3 Mutta minä tahdon, että te tiedätte sen, että Kristus on jokaisen miehen pää ja 

että mies on vaimon pää ja että Jumala on Kristuksen pää.                                                                    

Joskus näkee kirjoitetun, että tämä näin ilmaistu naisen asema on kuin rangaistus syntiinlankeemuksesta. 

Itse näen niin, että tuo alkuperäinen asetelma toistettiin jälleen kerran. Mielestäni sanat eivät ehkä ilman 

selvennystä kuvaa asiaa. ”olkaa omille miehillenne alamaiset niinkuin Herralle” kuulostaa kyllä pahalta. 

Kuitenkin sana Herra on tässä isolla ja tarkoittaa Kristusta. Se ei tarkoita tämän maailman herroja. 

Kaikissa noissa edellä olevissa jakeissa teroitetaan sitä, että kaikkien tulee kasvaa Kristukseen, joka oli 

kaikessa kuuliainen Isälle. Alamaisuudella tahdotaan ilmaista sitä, että suunta kohti Jumalaa on näkyvissä 

perheissämme ja seurakunnissamme. Se heijastuu kaikkiin toimiimme. On tyydyttävä siihen, että kyse on 

Jumalan salaisuudesta. 

Syntiinlankeemuksen seurausta naissukupuolelle on sen sijaan lasten synnyttämiseen liittyvät asiat. Nämä 

koskettavat oikeastaan jokaista aikuista naista, myös yksinäistä. Kuitenkin naisille lankeaa suuri kunnia, 

kun itse Kristus syntyi naisen kautta maailmaan. Joskus olen ajatellut, että Jumala on säästänyt naista 

myös joiltain vaivoilta ja vastuilta juuri tämänkin valtavan tehtävän vuoksi. Meidän kaikkien 

pelastumiseen liittyy Kristuksen syntyminen tähän maailmaan, ja tässä mielessä lasten synnyttäminen on 

Jumalan suunnitelmissa mitä arvokkain asia. 1 Tim.2:15. Mutta hän on pelastuva lastensynnyttämisen 

kautta, jos hän pysyy uskossa ja rakkaudessa ja pyhityksessä ynnä siveydessä  

En tiedä onko tässä jokin viittaus tähän naisten erityistehtävään, johon sitten liittyy myös Jeesuksen 

syntyminen. 

 

Jumala sanoi Aadamille 

3:17 Ja Aadamille hän sanoi: "Koska kuulit vaimoasi ja söit puusta, josta minä kielsin sinua sanoen: 'Älä 

syö siitä', niin kirottu olkoon maa sinun tähtesi. Vaivaa nähden sinun pitää elättämän itseäsi siitä koko 

elinaikasi; Rinnakkaisviitteet 

Room. 8:20 Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle - ei omasta tahdostaan, vaan alistajan - 

kuitenkin toivon varaan,   

3:18 orjantappuroita ja ohdakkeita se on kasvava sinulle, ja kedon ruohoja sinun on syötävä.  

3:19 Otsasi hiessä sinun pitää syömän leipäsi, kunnes tulet maaksi jälleen, sillä siitä sinä olet otettu. Sillä 

maasta sinä olet, ja maaksi pitää sinun jälleen tuleman." Rinnakkaisviitteet  

Ps. 104:29 Sinä peität kasvosi, ja ne peljästyvät, sinä otat pois niiden hengen, ne kuolevat ja palajavat 

tomuun jälleen. 

Room. 5:12 Sentähden, niinkuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan, ja synnin kautta kuolema, 

niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet 

3:20 Ja mies antoi vaimolleen nimen Eeva, sillä hänestä tuli kaiken elävän äiti.  

3:21 Ja Herra Jumala teki Aadamille ja hänen vaimollensa puvut nahasta ja puki ne heidän yllensä.  

3:22 Ja Herra Jumala sanoi: "Katso, ihminen on tullut sellaiseksi kuin joku meistä, niin että hän tietää 

hyvän ja pahan. Kun ei hän nyt vain ojentaisi kättänsä ja ottaisi myös elämän puusta ja söisi ja eläisi 

iankaikkisesti!"  

3:23 Niin Herra Jumala ajoi hänet pois Eedenin paratiisista viljelemään maata, josta hän oli otettu.  
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3:24 Ja hän karkoitti ihmisen ja asetti Eedenin paratiisin itäpuolelle kerubit ynnä välkkyvän, leimuavan 

miekan vartioitsemaan elämän puun tietä.  

 

1 Kor.11: 8. Sillä mies ei ole alkuisin vaimosta, vaan vaimo miehestä; 9. eikä miestä luotu vaimoa varten, 

vaan vaimo miestä varten. 10. Sentähden vaimon tulee pitää päässään vallanalaisuuden merkki enkelien 

tähden. 11. Herrassa ei kuitenkaan ole vaimoa ilman miestä eikä miestä ilman vaimoa.                    

Tätäkin olen ajatellut juuri Raamatun kokonaisuudesta käsin. Syntiinlankeemuksen aiheutti enkelin 

lankeaminen. Kyse oli Jumalan ihmeellisestä luodusta olennosta, joka tahtoi muuttaa asemansa toiseksi, 

päästä Jumalan rinnalle. Ymmärrän, että enkelimaailmaa on koskettanut saatanan lankeemus, ja myös 

ihmisen lankeemus. En pidä päässäni ulkoista vallanalaisuuden merkkiä, mutta ymmärrän tämän asian 

sisäisen sanoman. Uskon, että se on aina tärkeintä. Jumala on asettanut meidät perheessä ja seurakunnassa 

sellaiseen asemaan ja niihin tehtäviin, jotta Hänen hallintansa heijastuisi ja voisimme tätäkin kautta 

ymmärtää Jumalan tahtoa. Kaikessa on suunta kohti Jumalaa.  

Toinen tärkeä asia on se, että Kristuksen ruumiissa vallitsee yhteys. Se rakentuu juuri virkojen ja Jumalan 

antamien tehtävien ja armolahjojen kautta. Se on Pyhän Hengen yhteyttä. Seurakuntalaisen arvoa ei 

mitata noilla edellä mainituilla seikoilla, viralla tai armolahjoilla, mieheksi tai naiseksi syntymisellä. 

Jokaisen arvo on mitattavissa Kristuksen täydellisellä työllä puolestamme ja luomisen kautta, Jumalan 

kuvana olemisessa.  

Kuljemme myös kohti taivaallisia häitä. Kuljemme kohti kaiken uutta luomista. Silloin Kristus on kaikki 

kaikessa. Ymmärrystä ja kuuliaisuutta tarvitsemme täällä, missä emme vielä vaella näkemisessä. Tämän 

pienen hetken jaksamme kilpailla toinen toisemme kunnioittamisessa ja palvelemisessa, jotta 

kasvaisimme Kristukseen. 


