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SISÄLLYSLUETTELO 
 

1. Vain kaksi pääsi perille 

2. Vapahtaja ja koira 

 

 

1. VAIN KAKSI PÄÄSI PERILLE 

 

Vanhan liiton pääsiäistä vietettiin Egyptin or-

juudesta vapautumisen muistojuhlana. Egyptistä 

lähti liikkeelle noin 600 000 miestä sekä naiset 

ja lapset. Moniko näistä miehistä pääsi erämaa-

vaelluksen jälkeen perille Luvattuun maahan? 

Vain kaksi, Joosua ja Kaleb. 

 

Tässä on vakava varoitus siitä, että Jumalan 

kansaan kastettu jäsen (Kaislameren kautta kul-

kenut israelilainen) ei automaattisesti pääse pe-

rille taivaaseen (Luvattuun maahan). Jumalan 

sanaa vastaan kapinoiva eli se joka ei usko Ju-

malaa, ei ole otollinen. 

 

Herra armahtakoon, ettemme me olisi niitä, jot-

ka hylkäävät Jumalan sanan. Kaikkivaltias aut-

takoon, että päivä päivältä tunnustaisimme Py-

hän Raamatun todeksi, oikeaksi ja vanhurskaak-

si, mutta itsemme parannukseen velvollisiksi. 

Ongelma ei ole Jumalan sanassa, vaan lihansa 

puolesta loppuun saakka syntisessä ihmisessä. 

 

 

2. VAPAHTAJA JA KOIRA 

 

Vain kaksi pääsi perille: Joosua ja Kaleb. Joo-

suan nimi (hepr. Jehoshua) on rakkaan Vapahta-

jamme Jeesuksen nimi. Nehemian kirjasta 

(Neh. 8:17) tiedämme, että Jeshua-nimi on ly-

henne tästä Jehoshua-nimestä. Joosua saarnaa 

nimensäkin puolesta avoimesti Jeesusta, Vapah-

tajaa. 

 

Kalebin nimi merkitsee puolestaan "koira" 

(hepr. kelev). Koira on Raamatussa saastaisuu-

den symboli ja esikuva. Koira ei ollut israelilai-

sille hellyyden kohteena oleva rakas lemmik-

kieläin, vaan jätteet ja raadot syövä villikoira tai 

äkäinen vahtikoira. 

 

Koira-sanaa käytetään niin Vanhassa kuin Uu-

dessa testamentissa kuvaamaan seksuaalista 

saastaisuutta. VT:ssa koiraksi kutsutaan ho-

mosuhteeseen antautuvaa miespuolista prostitu-

oitua (5. Moos. 23:19). Myös UT:ssa homosek-

suaalisuutta harjoittavia kutsutaan koiriksi 

(Ilm. 22:15): Taivaan ulkopuolelle jäävät "koirat 

ja velhot ja huorintekijät ja murhaajat ja epäju-

malanpalvelijat ja kaikki, jotka valhetta rakasta-

vat ja tekevät".  

 

Mitä siis tarkoittaa se, että Joosua ja Kaleb – 

"Jeesus ja koira" – kuitenkin taivaaseen kulke-

vat? Se joka tunnustaa oman läpikotaisen saas-

taisuutensa pääsee Jeesuksen seurassa taivaa-

seen! Oli saastaisuus ilmennyt sitten seksuaali-

suudessa tai millä tahansa muulla elämänalueel-

la, niin Jeesuksen verellä se puhdistetaan. Itses-

sään saastainen Kaleb-koira, joka nöyrtyy tun-

nustamaan syntinsä, saa kulkea "Joosuan" kans-

sa perille kirkkauteen.  

 

Taivaan riemuun ei kukaan muu pääsekään kuin 

se, joka tunnustaa oman "koiruutensa" eli totuu-

den omasta lihastaan, joka on läpikotaisin saas-

tainen ja syntinen. Tällainen turvaa yksin vie-

raaseen vanhurskauteen ja itsensä ulkopuolelta 
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tulevaan pyhyyteen, se on Herran Jeesuksen 

loppuun asti täyttämään pelastustyöhön. 

 

Se, joka ei tunnusta Raamatun edessä omaa 

saastaisuuttaan eikä usko Jeesuksen vereen tuon 

saastaisuutensa puhtaaksi pesijänä, jää taivaan 

ulkopuolelle iankaikkisen helvetin piinaan ja 

vaivaan. 

 

Mutta syntinsä tunnustava ja ne Jeesuksen ni-

messä sekä veressä anteeksi uskova perii ian-

kaikkisen elämän uudessa paratiisissa. Tämä on 

varmasti totta. Aamen. 


