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Johtajuus on miesten – Jumalan kuva – osa 1 / 4

Tekijä: David Pawson

Lähde: http://davidpawson.org/resources/resource/550?return_url=http%3A%2F%2Fdavidpawson.org
%2Fresources%2Fseries%2Fleadership-is-male

David Pawson kirjoittaa: "Monet näkevät tämän opetuksen ajoitusvirheenä, toivottoman 
vanhanaikaisena ja kuolevana kaikuna vastakkainasettelusta, joka käytännöllisesti katsoen on 
poistunut." Tilanne on voinut muuttua, sekä kirkon sisällä että sen ulkopuolella, kahdessa vuosi- 
kymmenessä. Mutta kaksi asiaa ei ole muuttunut. Jumalana sana, ilmaistuna kirjoituksissa, ei ole 
eikä Hänen rakkautensa, joka ilmenee kuuliaisuutena.

Meitä ei ole kutsuttu olemaan uskottavia oman aikamme yhteiskunnalle vaan, sen sijaan, mallintaa 
todellista terveellistä, pyhää ja onnellista yhteiskunnallista kulttuuria maailmassa, joka on mennyt 
sijoiltaan.Tämä ei ole tutkielma avioliitosta tai naisten palvelustyöstä (vaikka molemmista on vihjeitä),
vaan tämä on osoitettu yksinomaan kysymykselle johtajuudesta Jumalan lunastettujen ihmisten joukossa, 
joka on, mistä olen tullut vakuuttuneeksi, oltava miesten.

Onko ajatus naisten johtajuudesta raamatullinen vai onko se vain yksi tapaus kristillisyyden 
mukautumisesta maailmaan? Mitä Henki sanoo kirkoille? Tässä on yksi puoli keskustelusta, ehkäpä 
parhaiten kuvailtuna "vastustaen liikettä"! Tämä ei ole tutkielma avioliitosta tai naisten palvelustyöstä -
se on osoitettu yksinomaan Jumalan lunastettujen ihmisten johtajuudelle.

Jumalan kuva

Minä luen tätä teille, jos sopii. Muuten kun LB (Living Bible) julkaistiin luimme sen läpi 
keskeytyksettä ääneen alkaen klo 21.00 sunnuntai-iltana ja lopetimme torstaiaamuna aamiaisen 
aikoihin. Me vain luimme sen ääneen kokonaan läpi. Yötä päivää. 24 tuntia vuorokaudessa. Mitäpä 
ajattelette siitä? Koska Paavalihan sanoi Timothylle, että sitoutukaa kirjoitusten julkiseen lukemiseen - 
joten me ajattelimme, että meidän on paras tehdä niin. Noin 2000 ihmistä oli kuuntelemassa ja myimme 
500 Raamattua. Ja elämä toisensa jälkeen tuli kosketetuksi ja sai vaikutusta. Ja vaimoni sanoo, että minä 
mieluummin luen Raamattua kuin saarnaan. Yllättääkö se teidät? No, ainakin, kun luen Raamattua 
tiedämme, että jokainen sana on kuuntelemisen arvoinen. 

Sitten Jumala sanoi, että tehdään ihminen meidän kuvaksemme ja kaltaiseksemme. Ja annetaan 
ihmiselle valta hallita kaikkia meren kaloja, taivaan lintuja, karjaa ja villieläimiä. Te tiedätte missä 
tämä on, mutta minä luen tämän teille, joten voitteko kuunnella minua. Te voitte lukea itse sitten 
kotonanne - sopiiko? Ja annetaan ihmiselle valta hallita kaikkia meren kaloja, taivaan lintuja, karjaa ja 
villieläimiä. Joten Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Jumalan kuvaksi Hän heidät loi - mieheksi ja
naiseksi Hän loi heidät. Ja Jumala siunasi heitä ja sanoi: "Olkaa hedelmällisiä ja lisääntykää ja täyttäkää 
maa." Hallitkaa meren kaloja ja taivaan lintuja ja kaikkia eläviä olentoja maan päällä. Minä annan teille 
kaikki siementä kantavat kasvit maan päällä ja jokaisen puun, jossa on siemeniä hedelmän sisällä. Ne on 
teidän ruokaanne. Ja kaikille maan pedoille, taivaan linnuille ja kaikille eläville olennoille maan päällä - 
kaikille joissa on elämän henki - minä annan vihreät kasvit ravinnoksi. Ja niin tapahtui. 

Vuosia sitten luin vaimoni kanssa Genesis 1:n pienelle tytölle ja siinähän sanotaan tasaisin 
väliajoin: ”ja niin tapahtui”. Ja pian tyttö katsoi meitä ja totesi: "No sooner said than done." [Helpommin 
sanottu kuin tehty.] Hieno tiivistelmä luomiskertomuksesta. Ja Jumala katsoi kaikkea, mitä oli tehnyt, ja 
totesi, että se oli oikein hyvää. Ja tuli ilta ja tuli aamu, kuudes aamu. Niin tulivat valmiiksi taivas ja maa 
kaikkine joukkoinensa. Seitsemännen päivän koittaessa Jumala oli päättänyt kaiken työnsä. Ja Jumala 
lepäsi seitsemäntenä päivänä ja siunasi tuon päivän. Hän teki siitä päivästä pyhän ja lepäsi kaikesta 
siitä luomistyöstään, jota oli tehnyt. Tämä on kertomus taivaan ja maan synnystä, kun ne luotiin. 
Siihen aikaan kun Herra Jumala teki maan ja taivaan, ei ollut vielä yhtään kedon pensasta maan päällä 
eikä kasvanut mitään ruohoa, koska Herra Jumala ei vielä ollut antanut sataa maan päälle eikä ollut 
ihmistä maata viljelemässä. Vaan maasta kumpusi vettä, ja se kasteli maan pinnan. Ja Herra Jumala 
muovasi ihmisen maan tomusta ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän henkäyksen. Näin ihmisestä tuli 
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elävä olento. 

Herra Jumala istutti paratiisin Eedeniin, itään, ja asetti sinne ihmisen, jonka oli tehnyt. Ja Herra 
Jumala teki kaikenlaisia puita kasvamaan maasta, jotka olivat miellyttäviä silmälle ja hyvää ruuaksi. Ja 
puutarhan keskellä oli elämän puu ja hyvän- ja pahantiedon puu. Eedenistä lähti joki, joka kasteli 
paratiisia ja se jakaantui neljään päähaaraan. Ensimmäisen nimi on Pison ja se kiertää koko Havilan 
maan, missä on kultaa. Se maan kulta on hyvää. Siellä on myös suitsutuspihkaa ja onyks-kiveä. Toisen 
joen nimi on Gihon ja se kiertää koko Gushin maan halki. Kolmas joki on Tigris ja kulkee Assurian 
itäpuolelta. Neljäs joki on Eufrat. 

Herra Jumala otti ihmisen ja laittoi hänet puutarhaan Eedeniin tekemään siellä työtä ja 
huolehtimaan siitä. Herra Jumala käski ihmistä sanoen: "Voit vapaasti syödä mistä paratiisin puusta tahansa 
sen hedelmiä, mutta et hyvän- ja pahantiedon puusta. Koska kun siitä syöt, sinä varmasti kuolet." Herra 
Jumala sanoi, että ei ole ihmisen hyvä olla yksin. Minä teen hänelle sopivan apurin. Herra Jumala oli 
muovannut maan tomusta kaikki pedot ja linnut ja toi ne ihmiselle nähdäkseen, miten hän nimeää ne. 
Ja millä tahansa nimellä ihminen kutsui kutakin olentoa, se oli hänen nimensä. Joten ihminen antoi 
nimet kaikille karjaeläimille, pedoille ja linnuille, mutta Aatamille ei löytynyt sopivaa apuria. Joten 
Herra Jumala laittoi ihmisen syvään uneen ja ihmisen nukkuessa Hän otti yhden hänen kylkiluistaan ja 
laittoi tilalle lihaa. Ja sitten Herra Jumala teki naisen ottamastaan kylkiluusta. Ja Hän toi naisen miehen
luokse. Ja hän sanoi, että tämä se on, luu minun luustani, liha minun lihastani, häntä kutsuttakoon 
naiseksi. Sillä hänet oli otettu miehestä. Siitä syystä mies jättää isänsä ja äitinsä ollakseen yhdessä 
vaimonsa kanssa ja heistä tulee yhtä lihaa. Mies ja hänen vaimonsa olivat molemmat alasti eivätkä 
tunteneet häpeää. 

Eikö olisi mukava elää tuota aikaa? Kaunis paikka. Hyvä on, kerron aiheeni. Olen tuonut 
muutaman piirtoheitinkalvon, jotta voitte samalla katsoa kun puhumme aiheesta. Laitamme niitä yksi 
toisensa jälkeen näkyville. Olisiko täällä joku joka tulisi käyttämään tuota laitetta puolestani? Jos istut 
tuohon, kiitos paljon. Minä kerron tämän viikonlopun aiheen: mies, nainen ja Jumala. Meidän valamme ja 
suhteemme siten kuin Luojamme ne tarkoitti ja on eräänä päivänä palauttava ne meille. Me olemme 
kuolevan sivilisaation jäseniä. Historia tuntee 21 sivilisaatiota, jotka ovat nousseet valtaan ja kadonneet. Ja 
jokainen on jättänyt merkkinsä historiaan. Puhun sellaisista sivilisaatioista kuten kreikkalainen, kiinalainen 
ja roomalainen sivilisaatio - babylonialainen. Ne ovat tulleet ja menneet. Meolemme osa länsimaista 
sivilisaatiota, joka on tuhoutumassa. Jokainen näistä 21 sivilisaatiosta on tuhoutunut, ei ulkoisen 
sotilaallisen voiman takia, vaan sisältäpäin moraalisesti. Mitä enemmän sinuun hyökätään ulkoapäin sitä 
vahvemmaksi tulet. Mitä enemmän sinuun hyökätään sisältäpäin sitä heikommaksi tulet. Tämä on se syy, 
miksi Saatana yrittää tuhota kirkon sisältäpäin, koska hän tietää, että jos hän hyökkää kirkkoa vastaan 
ulkoapäin - se tulee vahvemmaksi. Vaimoni ja minä olemme olleet rautaesiripun takana muutaman 
kuukauden ja olen ollut bambuverhon takana Kiinassa ja siellä kirkko on vahva ja kasvaa! Koska siihen 
kohdistuu ulkopuolelta painetta. Mutta länsimainen kirkko on tuhoutumassa sisältäpäin. Sotilaallinen 
voima ei voi tuhota sivilisaatiota vaan se voi tuhoutua moraalisesti sisältäpäin. Kaikki sivilisaatiot 
nousivat, olivat huipulla ja sitten ne alkoivat rappeutumaan - ja katosivat. Länsimainen sivilisaatio on 
saavuttanut huippunsa ja on nyt matkalla alas. 

Kysymys kuuluu nyt: meneekö kirkko sen mukana? Ja se on melkoinen kysymys? Siihen on kaksi 
vastausta: toinen on kyllä - kirkko voi kadota sivilisaation mukana. Jos sivilisaatio vaikuttaa kirkkoon 
eikä kirkko vaikuta sivilisaatioon, niin silloin kirkko katoaa sivilisaation mukana. Mutta on toinen 
mahdollisuus, joka on tämä: kirkko ottaa käsiinsä johdon ja vaikuttaa sivilisaatioon ja kun sivilisaatio 
katoaa, kirkko nousee voimakkaana vaihtoehtoisena yhteiskuntana, joka kuuluu taivaan valtakuntaan. 
Se on taustatarina. Meneekö kirkko lännessä, lännen mukana? Tai kun länsi tuhoutuu, nouseeko 
kirkko? Se riippuu siitä, kuka vaikuttaa keneen. Pelastusveneen on oltava vedessä, mutta kun vesi 
pääsee pelastusveneeseen... Ymmärrättekö minua? Miksi merikelpoinen lautta vajosi? Koska vesi 
pääsi alukseen. Niin kauan kuin vene on vesillä, hyvin menee. Mutta kun vesi pääsee veneeseen, tulee 
ongelmia. Kirkon on oltava maailmassa. Mutta kun maailma pääsee sisälle kirkkoon, tulee ongelmia. 
Kirkon on vaikutettava sivilisaatioon sen hyväksi - toimimalla suolana ja valona. Mutta kun sivilisaatio
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sanelee kirkon sukupuoli-identiteetin, kuten nyt on tapahtumassa länsimaisessa maailmassa, silloin 
alus uppoaa. 

Erityinen asia, jota haluan painottaa, on sukupuoli-identiteetti. Enkä käytä tässä kohdassa sanaa 
sukupuoli, koska sukupuoli-identiteetti on jotain paljon isompaa kuin sukupuoli. Sukupuoli on 
yksinkertaisesti sitä, että oletko fyysisesti mies vai nainen. Sukupuoli-identiteetti käsittää paljon 
enemmän kuin fyysisen olemuksesi. Se käsittää myös sen oletko maskuliininen vai feminiininen. 
Sukupuoli-identiteetti käsittää miehen ja naisen välisen seksuaalisen eroavaisuuden lisäksi myös 
tunteellisen, älyllisen ja hengellisen eroavaisuuden maskuliinisen ja feminiinisen välillä. Me emme 
unohda Saatanan välineitä ja tiedämme, että hänen päätehtävänsä on tuhota se, minkä Jumala on 
luonut. Saatanallahan ei ole voimaa luoda - hän ei voi tehdä mitään tyhjästä. Hän ei voi sanoa: 
”Tulkoon...ja se tuli.” Saatana ei voi luoda - vain Jumala voi. Koska Saatana ei voi luoda hyviä asioita, 
hän saa viihteensä tuhoamalla hyviä asioita. 

Ja minä uskon, että teillä on hyvät tiedot tästä aiheesta täällä pohjoisilla saarilla. Saatana on 
alkuperäinen vandaali. Hänen turhautumisensa siihen, ettei ole saanut aikaan omaa kuningaskuntaansa,
purkautuu siinä, että hän tuhoaa kaiken hyvän, jonka Jumala rakentaa. Joten hän saa jännityksensä 
tuhoamalla asioita. Minä en aio puhua tästä, mutta te tiedätte, että Saatana tekee kaikkensa tuhotakseen
perheet. Koska Jumala loi perheet. Ja Saatana tekee kaikkensa tuhotakseen avioliitot, ryöstääkseen 
lapset perheiltä ja poistaakseen perheet maan päältä. Ja hän on onnistunut siinä. Me tiedämme, että 
Saatana on keskittynyt lasten tappamiseen kristityissä maissa. Siksi hän tappoi kaikki poikalapset 
Egyptissä, kun Mooseksen piti tulla. Siksi hän tappoi kaikki poikalapset Beetlehemissä, kun Jeesus 
syntyi. Ja siksi hän keskittyy kristittyihin maihin esittelemään aborttia. Ymmärrättekö mitä sanon? Me 
tiedämme kuinka hän toimii. Hän yrittää tuhota ihmisten kunnioituksen lakia ja järjestystä kohtaan. 
Hän yrittää tuhota lain ja järjestyksen ylläpitäjien kunnioituksen. Enkä sano tätä vain siksi, että olen 
täällä pohjoisella saarella. On olemassa järjestäytynyt yritys tuhota moraalin vartijoiden rauha Englannissa. 
Ja tuhota kunnioitus heitä kohtaan. Hän etsii tilaisuuksia tuhota järjestäytynyt hallitus. Koska Jumala 
viisaudessaan on antanut meille hallituksen. Valtio on Jumalan palvelustyötä, sanoo roomalaiskirje 13, 
rajoittamaan pahuuden työtä. Mutta Saatana on päättäväinen tuhotakseen tuon rajoituksen. 

Tämän viikonlopun aiheeni yksinkertaisuudessaan on tämä: Saatana yrittää tuhota eroavaisuuden 
miehen ja naisen välillä. Koska se on kaikkein kaunein asia, minkä Jumala loi. Kun Jumala loi miehen 
ja naisen, Hän sanoi, tämä on minun mestariteokseni. Se on paras asia, minkä olen koskaan tehnyt. 
Laitoin itseni siihen. Minun kuvani on siinä. Jumala ei koskaan kiitellyt puita, eläimiä tai lintuja, mutta
Hän sanoi niin, luotuaan miehen ja naisen - maskuliinisen ja feminiinisen. Ja Saatana yrittää tuhota 
tuon eroavaisuuden. Jokin aika sitten kävin kaupungissa ennen lähtöäni ulkomaille käydäkseni nopeasti 
leikkauttamassa hiukseni. Vein vaimoni ostoksille ja lopulta pääsin paikkaan, jossa sain hiusteni 
trimmaamisen - se oli unisex-liike. Ja erittäin viehättävä nuori nainen alkoi trimmaamaan hiuksiani. 
Katsoin peiliin ja omaksi ilokseni näin siinä vaimoni. Näin hänen olevan siinä kampaajalla komean nuoren 
mieskampaajan käsittelyssä. Olimme samassa liikkeessä. Katsahdimme toisiimme ja lähes purskahdimme 
nauruun - mutta mikä sekaannus. Se on ensimmäinen askel, jonka Saatana ottaa tuhotakseen tämän 
romanttisen eron miehen ja naisen välillä. Unisex - jos hän saa kaikki käyttämään farkkuja, hän on jo 
voitolla. Jos hän saa tuhottua eron, hän on saanut jalansijan.

Seuraava askel on homoseksuaalisuus. Se tarkoittaa, että hän sanoo naisille: te ette tarvitse miehiä.
Ja se tarkoittaa sitä, että hän sanoo miehille: te ette tarvitse naisia. Menin erääseen paikkaan jokin aika 
sitten, enkä yritä shokeerata teitä, vaan yritän olla realisti siinä, mitä sanon tänä viikonloppuna. Kysyin,
että missä minä olen yötä ja minulle sanottiin, että yövyt korityöntekijän luona koriverstaassa. Kun pääsi 
sinne havaitsin, ettei mies ollut naimisissa. Mietin, että osaako hän tehdä ruokaa - ehkä hän on hyvä kokki. 
Havaitsin, että talossa oli toinen nuori mies. Olin ollut talossa 20 minuuttia, kun näin heidän katsovan 
toisiaan erittäin epäterveellä tavalla ja koko asia oli selvää. Nuori mies oli kuollut siinä paikassa vain kaksi 
viikkoa aikaisemmin. Ja kun olin siellä korintekijää oltiin viemässä sairaalaan epäiltynä aidsista. Muistan 
hänet makaamassa lattialla nyyhkyttämässä ja kertomassa koko kammottavaa tarinaansa. Ja minä olin 
järjestelemässä kokousta hänen kirkossaan. Tämä on Saatanan työtä. 
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Viime vuonna Australiassa, olen varma, että te naiset, varsinkin ne joilla on hoitoalan tai 
lääketieteellistä kokemusta, tiedätte, että joskus kohdussa hedelmöitys tapahtuu väärässä paikassa - 
vatsaontelon alueella. Sinne syntyy kehittyvä alkio ja kyseessä on vaarallinen tilanne. Mutta lapsi voi 
pelastua ja tulla ulos keisarinleikkauksella. Viime vuonna Australiassa hedelmöitetty munasolu 
asetettiin miehen vatsaonteloon. Ja mies kantoi lasta täydet 9 kuukautta ja lapsi tuli ulos maailmaan 
keisarinleikkauksen avulla. Tämä on se maailma missä elämme nyt - kyseessä on kristitty maa. 
Tämähän tarkoittaa sitä, että nyt me voimme saada perheen, joka koostuu kokonaan miehistä. Ja 
muutaman vuoden kuluttua voimme valita jälkeläisemme sukupuolen. Ja jo nyt perheet tekevät 
aborttipäätöksiä vain sen takia, että sikiö on väärää sukupuolta. Ja tämä on Paholaisen työtä. Ja toivon, 
että vihaatte häntä. Hän yrittää tuhota Jumalan luoman järjestyksen. Ja on onnistunut siinä. Paholainen ei 
halua meidän olevan mies ja nainen - maskuliininen ja feminiininen. Pelkäänpä että ajatus on levinnyt 
hyvin laajalle, että kristityt ovat seksiä vastaan ja että Jumala on seksiä vastaan. Mikään ei ole kauempana 
totuudesta. Se on Saatana, joka tuhoaa seksin. Se oli Jumala, joka loi miehen ja naisen. Tässä on 
taustatarina, jota vasten voitte peilata sitä, mistä puhun tänään. Ja taistelu ei ole vain kirkko vastaan 
maailma vaan taistelu on kirkon sisällä. Ja taistelu on karismaattisen uudistumisen sisällä. 

Aivan käsittämättömän hienovaraisen petoksen avulla ihmisiä, jotka ovat Pyhän Hengen täyttämiä, 
johdetaan harhaan tässä asiassa. Voitteko uskoa sitä? Sen takia meidän ei pidä ainoastaan olla varuillaan ja 
kantaa vahvaa henkien erottelun kyvyn lahjaa, jotta tiedämme, mistä kaikki tulee vaan meidän on myös 
hallittava hyvin se, mitä Raamattu sanoo tästä aiheesta. Näin me voimme olla mallina maailmalle sen 
sijaan, että maailma asettelee toimintasuunnitelman kirkolle. Kirkko voi alkaa asettaa 
toimintasuunnitelman maailmalle. Tai ainakin se voi sanoa: meillä on parempi tapa - joka on Jumalan tapa. 
Hyvä on, tämä on riittävästi esittelyksi.

Haluan käyttää lopun ajan tänään Raamatun kahteen ensimmäiseen kappaleeseen. Koska niistä 
löydämme perusteet kaikkiin kysymyksiin, joita meillä on edessämme tänä päivänä. Kuinka toimin ei-
uskovan miehen kanssa? Vastaus on Genesiksen kappaleissa 1 ja 2. Miten on eron ja uudelleen 
naimisiin menemisen laita? Vastaus on Genesiksen kappaleissa 1 ja 2. Ja minä en sano, että koska minä
ajattelin näin vaan koska kun Jeesukselta kysyttiin erosta, hän viittasi Genesiksen kappaleeseen 2. Kun
Paavali käsitteli miehen ja naisen välisiä suhteita sekä miehen ja naisen rooleja kirkossa, hän meni 
Genesiksen kappaleisiin 1 ja 2. Toisin sanoen Genesis 1 ja 2 ovat valmistajan ohjeet. Hänen 
alkuperäinen tarkoituksensa. Mitä Jumalalla oli mielessään, kun hän loi meidät - maskuliinisen ja 
feminiinisen, miehekkään ja naisellisen, sukupuolen ja sukupuoli-identiteetin. Mitä hän ajatteli? Mitä 
oli hänen mielessään ja sydämessään? Miksi hän teki niin? Ja Genesiksen kappaleista 1 ja 2 löydämme
vastaukset ihmeellisesti kaikkiin niihin kysymyksiin, joista tänään keskustelemme. Ja 
valmistautuakseni näihin kysymyksiin olen lukenut viisi feminististä kirjaa. Jotta minä ymmärrän, 
mistä ihmiset puhuvat enkä lue vain Raamattua. Minä kuulen, mitä ihmiset sanovat. Ja asetan heidän 
puheensa siihen valoon, mitä Jumala sanoo. Ja luulen, että jokainen tässä huoneessa mukaan lukien 
puhujanne, huomaavat, että heidän on uudelleenajateltava sitä, mitä olemme olettaneet kristilliseksi 
tavaksi tällä alueella.

Tulemme havaitsemaan yllätyksiä tällä alueella sitä mukaa, kun etenemme - olen siitä melko 
varma. Hyvä on, jos joskus aloitat lukemaan Raamattuasi, vaikka olisit jäänyt jumiin Levitikukseen, olet 
ainakin päässyt läpi Genesiksestä. Muuten, jos jäät jumiin Levitikukseen, älä lopeta Raamattusi 
lukemista. Lue jokin toinen kohta ja palaa sitten. Älä yritä puskea itseäsi läpi, kun olet jumissa. Jos 
olet jumittunut Levitikukseen, mene ja lue Johanneksen evankeliumi ja palaa sitten Levitikukseen. Tai 
lue heprealaiskirjeet ja palaa sitten takaisin Levitikukseen ja huomaat ymmärtäväsi sitä hieman 
paremmin. Ei sinun tarvitse lukea sitä kerralla läpi. Jos jäät jumiin, lue jokin toinen osa siitä. Mitä 
enemmän luet koko kirjasta sitä enemmän ymmärrät yksittäisiä osia siitä. Jos olet lukenut Genesis 1:n 
ja 2:n viime aikoina, olet huomannut, että ne ovat kaksi erillistä esitystä luomistyöstä. Ne on kirjoitettu
täysin erilaisesta näkökulmasta. Ja tämä on sen takia, että koko totuutta monessa kohdassa Raamattua, 
ei voida antaa yhdellä esityksellä. Siksi koko totuutta Jeesuksesta ei voitu antaa yhdessä evankeliumissa. 
Jumala viisaudessaan antoi neljä kuvaa Jeesuksesta. Saadakseen koko totuuden esitettyä meille. Ja me 
tarvitsemme kaikki neljä. Matteus osoittaa meille juutalaisten kuninkaan. Markus osoittaa meille Ihmisen 
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Pojan. Luukas osoittaa meille maailman Pelastajan. Ja Johannes osoittaa meille Jumalan Pojan. Ja me 
tarvitsemme kaikki nuo kuvaukset, saadaksemme koko totuuden henkilöstä. 

Vastaavasti olette saattaneet havaita, että Kuninkaitten kirjat ja Aikakirjat käsittävät täysin saman 
ajanjakson historiassa. Mutta eri näkökulmasta. Ja me tarvitsemme molemmat kuvaukset, jos 
haluamme koko totuuden. Toisin sanoen Jumala antaa meille joskus kaksi, joskus kolme ja joskus jopa 
neljä ulottuvuutta, jotka katsovat samoja tapahtumia eri näkökulmista saadaksemme koko totuuden 
siitä. Jos haluat koko totuuden henkilöstä, sinun kannattaa, sen sijaan että katsot tuohon suuntaan tai 
tuohon suuntaan, se on hakuammuntaa. Todellisuudessa paras tapa selvittää totuus minusta on tuossa 
suunnassa. Miksi Jumala kertoi luomistapahtuman kahdesti? Kahdesta eri näkökulmasta. Koska on 
kaksi eri totuutta ja kaksi eri ulottuvuutta luomistapahtumassa. Ja mitä minä näytän teille, ennen kuin 
tämä päivä on lopussa, että jos näette vain toisen näistä totuuksista, te saatte luomisesta 
epätasapainoisen kuvan. Ja se on sitä mitä on tapahtumassa. Kristityt näkevät joko yhden tai sitten sen 
toisen suhteessa sukupuoleen. Ja jos he näkevät vain yhden kahdesta, he ovat epätasapainoisia. Ja koko
totuus kärsii, koska ei ole mitään niin vaarallista kuin puolitotuus. 

Annan teille pienen vihjeen. Genesis 1 sanoo, että mies ja nainen ovat tasa-arvoisia. Genesis 2 
sanoo, että mies ja nainen ovat eriarvoisia. Ja nuo kaksi ulottuvuutta ovat välttämättömiä. Ja me pidämme 
ne koossa koko totuutena. Jos näet vain osatotuuden, että olemme tasa-arvoisia, meistä tulee 
epätasapainoisia ja ajaudumme pois kurssilta. Tai toisaalta jos näemme osatotuuden, että mies ja 
nainen ovat epätasa-arvoisia, ajaudumme jälleen pois kurssilta. Yhden Uuden Testamentin jakeen 
mukaan, Pietarin, joka oli naimisissa, mistä olen iloinen. Koska kaikki ovat Paavalia vastaan, koska 
hän ei ollut naimisissa. Mutta Pietari sanoi tismalleen saman asian kuin Paavali ja hän oli naimisissa. 
Hänellä oli anoppi. Ja Pietari sanoi tämän, hän sanoi tämän aviomiehille. Älkää pitäkö vaimojanne 
vähempiarvoisina vaikka he ovat heikomman sukupuolen edustajia, koska te olette molemmat perillisiä 
yhdessä ikuiseen elämään. Älkää ylenkatsoko vaimojanne vaikka olette epätasa-arvoisia, koska olette 
molemmat tasa-arvoisia. Oletteko koskaan havainneet tuota jaetta? Se on totuus, jonka Pietari havaitsi 
Genesis 1:ssä ja Genesis 2:ssa ja laittoi ne yhteen. 

Ja valitettavasti on havaittavissa, että jotkin kristityt perustavat kaikki näkemyksensä miehen ja 
naisen suhteesta Genesis 1:n perusteella. Ja jotkut perustavat kaikki näkemyksensä Genesis 2:n perusteella. 
Ja Jumala antoi meille molemmat. Mitkä ovat nämä kaksi eri ulottuvuutta. Kun luet Genesis 1:tä ja suljet 
silmäsi, missä sinä olet? Kun luet Genesis 1:tä ja suljet silmäsi, mitä näet. Missä sinä olet? Oletko 
tehnyt niin? Ette ole, jos tulkitsen oikein kasvojenne ilmeitä. Mutta jos teette sen tänä iltana ja luette 
Genesis 1:n ja kysytte sitten itseltänne, missä minä olen? Olet avaruudessa. Olet taivaassa ja katsot alas. Ja 
näet kaiken sen tapahtuvan alapuolellasi, eikö. Se on sen kappaleen tunne. Se on sen kappaleen 
näkökulma. Se on Jumalan näkökulma ja se on taivaallinen näkökulma. Ja sinä katsot alas ja näet tämän 
pienen pallon täynnä nestettä. Ja sitten huomaat kuivan maan ilmestyvän ja katselet sitä välimatkan päästä. 
Ja sinä katsot sitä Jumalan kanssa taivaassa ja näet kaiken tapahtuvan siellä alhaalla. Eikö? Mikä on se 
hengellinen ääni, missä pastorit laulavat hengellisessä tilassa Genesis 1:stä ja katsovat sen tapahtumia 
enkeleineen kaikkineen. 

Mutta sitten kun luet Genesis 2:n ja suljet silmäsi ja kysyt itseltäsi: missä olet nyt? Olet maassa. Ja 
katselet ympärillesi. Et katsele sitä ylhäältä vaan olet itse asiassa Eedenin puutarhassa - tuossa on 
Adam ja eläimet. Toisin sanoen katselet sitä horisontaalisella tasolla. Genesis 1 on vertikaalinen ja 
Genesis 2 on horisontaalinen. Genesis 1:ssä painotus on Jumalan ja ihmisen suhteessa. Luojan ja 
Hänen luomakuntansa suhteessa. Kun Genesis 2:ssa painotus on noiden luomakunnan jäsenten välisissä 
suhteissa. Ihmisen ja eläinten suhteissa. Miehen ja naisen suhteessa. Ja tämä kertoo meille koko totuuden 
miehestä ja naisesta. Koska sukupuoli on mainittu molemmissa sekä Genesis 1:ssä että Genesis 2:ssa. 
Seksuaalisuutemme ei ole ainoastaan miehen ja naisen välinen suhde vaan suhteemme Jumalaan. Ja tässä 
on vielä jotain muuta. Toivon että teillä on sellainen Raamattu, jossa on eri tekstimuotoilu runoudelle ja 
proosalle eli kertovalle kirjallisuudelle.

Onko teillä Raamattunne painettuna? Kun teksti on proosaa eli kertovaa kirjallisuutta kuten 
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sanomalehdessä, teksti kulkee sarakkeittain sivulta toiselle. Mutta kun se on runoutta, rivit ovat 
lyhyempiä. Onko teidän Raamattunne sellainen? No hyvä, hankkikaa sellainen Raamattu. On valtavan 
tärkeää, kun Jumala puhui proosamuodossa, Hän tarkoittaa yhtä asiaa ja kun Hän puhui runoutta, Hän 
tarkoittaa toista. Ja minä kerron teille, mikä on niiden ero. Tämä todella auttaa teitä ymmärtämään 
Raamattuanne paremmin. Kun Jumala puhuu proosaa, Hän puhuu teidän mielellenne. Hän antaa teille 
innostusta. Hän antaa teidän mielellenne ajatuksia. Mutta kun Hän puhuu runoutta, Hän antaa teille 
tunteita sydämeenne. Kun Hän puhuu proosaa, Hän puhuu omista ajatuksistaan teidän ajatuksiinne. 
Kun Hän puhuu runoutta, Hän puhuu omasta sydämestään teidän sydämeenne. Kun me muutimme 
vaimoni kanssa äskettäin, löysimme rakkauskirjeemme toisillemme, kun olimme kihloissa - sidottuna 
kiinni kääreelle. Otin niistä muutaman ja luin ne uudelleen. Olin kauhistunut. Kuinka epäkypsä mies 
voi kirjoittaa sellaista roskaa. Osa teistä tunnistaa itsensä tässä kohdassa. Kirjoititteko koskaan SWLK 
kirjeenne loppuun? Sealed with a loving kiss (=suljettu rakkauden suudelmalla) niiden kesken, joita ei 
ole vielä esitelty toisilleen. Muistan kuulleen erään nuoren miehen sanoneen tyttöystävälleen, että aina 
kun saan kirjeen sinulta, minä suutelen sitä. Koska ajattelen, että siinä on sinun huulipunaasi. Ja tyttö 
punastui ja sanoi, että oikeastaan minä kostutan kirjeen koiran nenänpäässä. Ja kaikki miehet jättivät 
suhteensa. 

Kuunnelkaa, tämä kirja on rakkauskirje. Ja nuo kirjeet, jotka löysimme vaimoni kansa, ovat 
murenemassa ja hajoamassa. Ei sen takia, että ne on kirjoitettu 30 vuotta sitten vaan siksi, että me 
luimme ne yhä uudelleen ja uudelleen. Ettekö tekin tee niin? Mutta emme me sentään lue päivän 
sanomalehteä kuin yhden kerran. Itse asiassa, jos saat kirjeen, jossa on ikkuna, sinun pitäisi sulkea 
talosi kaikki ikkunat ennen kuin avaat kirjeen. Tai muuten sinä hyppäät ulos jostain niistä. Mutta kun 
saat rakkauskirjeen. Muistan olleeni Royal Air Forcessa (Iso-Britannian lennosto), kun sain nuo kirjeet
ja säilytin niitä päällystakkini taskussa. Olin silloin kappalainen RAF:ssa miehen kanssa, joka on nyt 
professori, Finley Homes, tämän kaupungin yliopistossa. Hän oli toinen kappalainen ja me olimme 
yhdessä kappalaisia. Otin nuo kirjeet, joita olin säilyttänyt päällystakkini taskussa, ja luin ne yhä 
uudelleen ja uudelleen puristaakseni niistä joka ikisen pisaran mehua. Luin ne uudelleen kerta toisensa 
jälkeen. Huomaatteko, eivät ihmiset lue Raamattua ikään kuin se olisi lääkettä. On olemassa ihmisiä, 
jotka sanovat: "Kymmenen jaetta päivässä pitää paholaisen loitolla." Emme me kohtele rakkauskirjettä
sillä tavalla. 

Niissä kirjeissä jotka minä kirjoitin, oli niissä kaikkea muutakin kuten pieniä piirroksia, aika ajoin 
kokeilin runouttakin, eikö vain. Ainakin minä kokeilin, hän ei [naurahtaa vaimolleen]. Miksi kirjoittaa 
runoutta? Siksi että se tuntuu oikealta tavalta siinä tilanteessa. Voit puhua sydämestä toiseen. Kun 
proosa puolestaan on mielestä toiseen (head to head) kirjoitettua. Kun Jumala kirjoitti Raamatun, Hän 
käytti paljon proosaa, jotta voit ajatella sen kaiken itse oikealla tavalla mielessäsi, mitä Hän kertoo 
itsestään. Ja Hän kirjoitti paljon runoutta, jotta voit tuntea (tunteen tasolla) Hänet oikealla tavalla. Ja 
Genesis 1:ssä ja Genesis 2:ssa on molemmissa vain yksi jae runoutta kaikissa niissä kappaleissa. 
Kaikki muu on proosaa. Aamu ja ilta... se on proosaa. Tiedättekö mikä on se yksi jae Genesis 1:ssä, 
jossa Jumala purskahti runouden puolelle? Se on jae 27. Ja näin siinä sanotaan: "Ja Jumala loi ihmisen 
omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät." Ja tuohon 
yhteen jakeeseen Jumala on laittanut koko sydämensä ja Hän purskahti runouteen sitä kirjoittaessaan. 
Hän ei kirjoittanut runoa vuorista, puista, kaloista tai linnuista. Muut ihmiset ovat kirjoittaneet sellaisia
runoja. Jumala ei koskaan kirjoittanut runoa luonnosta. Mutta Hän kirjoitti runon sukupuolesta. Vain 
yhden jakeen ja se on runomuodossa. Toivottavasti Raamattunne osoittaa sen teille.

Ainoa jae runoutta Genesis 2:ssa on samasta aiheesta, eikö ole uskomatonta. Kun Jumala toi hänet 
(naisen) Aatamin luokse ja odotti, mikä olisi hänen reaktionsa siihen. Tämä on englanninkielinen 
käännös, tämä on tarkin käännös mitä olen löytänyt, alkuperäisestä hepreankielisestä jakeesta. "Wau, 
tämä on se!" [Puhuja huudahtaa äänekkäästi.] Anteeksi suorapuheisuuteni, mutta se oli sitä, mitä 
Aatami sanoi. Hepreankielellä. "Vihdoinkin, tämä on se!" No, se on ymmärrettävää, kun olet yrittänyt 
ystävystyä virtahevon ja kirahvin kanssa. Hän purskahti runouteen ja paljasti sydämensä. "Tämä on se!
Tämä on kuin minä, luu minun luustani, liha minun lihastani jne." Ja siinä kohdassa on siis runo. Eikö 
ole mielenkiintoista, että ainoa jae kummassakin kappaleessa, joka on runoutta, sydämen kieltä, on 
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kirjoitettu miehestä ja naisesta. Sukupuolesta. Sukupuoli-identiteetistä. Ja kaikki tämä on paljon ennen 
kuin synti astui kuvaan ja pilasi sen. Älä koskaan tavaa syntiä: s-e-x (S-u-k-u-p-u-o-l-i). Koska jos niin
teet, teet väärin. Se on Jumala, joka ajatteli asian niin kuin noissa runoissa sanotaan. 

Minulla oli etuoikeus saarnata avoimen taivaan alla kokouksessa, joka oli ensimmäinen kristillinen 
kokous tuossa paikassa. Uskonnolliset kokoukset olivat kiellettyjä tuossa paikassa, mutta yksi 
poikkeuslupa uskonnolliselle tilaisuudelle oli annettu. Ja se televisioitiin koko Kanadaan ja kaikkialle 
USA:han. Ja se tapahtui Niagaran putousten vieressä. Voitteko kuvitella puhuvanne Niagaran 
putousten taustajylinän päälle. Kolme miljoona gallonaa vettä minuutissa jylisee putouksesta alas - 
mikä näky. Ja oli minun vuoroni puhua ja olin ensimmäinen puhuja. Minä nousin ylös ja sanoin: 
"Haluaisin puhua teille siitä, mitä näette takanani. Koska minä todella tunnen miehen, joka teki sen." 
No, he näyttivät hieman yllättyneiltä. Mutta minä sanoin, kyllä, hänen nimensä on Jeesus. Ja ilman 
häntä ei ole mitään luotu, mikä on luotu. Ja ennen kuin hän teki tuolit ja pöydät, hän teki puut. Ja 
ennen kuin hän teki ikkunat, hän teki Niagaran putoukset. Mutta sitten jatkoin, että en aio puhua 
Niagaran putouksista, koska se on liian päivänselvää. Minä haluan puhua sukupuolesta. Haluan kertoa 
teille, että Jumala saa suurta tyydytystä sukupuolesta. No, sinne tuli pysäyttävä hiljaisuus vähän 
samankaltainen kuin on täälläkin. Ja kaikki kirkkoihmiset katselivat ympärilleen ja ihmettelivät, 
kuinka he ovat päätyneet tähän tilaisuuteen. Ja kaikki muut näyttivät yllättyneiltä kuullessaan 
saarnamiehen sanovat sellaista, koska ei ole tavallista kuulla sellaista alttarin puhujankorokkeelta täällä
pohjoisilla saarilla, eihän. 

Mutta sanoin, kuka sen päätteli ja suunnitteli. Kun nuori mies ja nuori nainen rakastuvat toisiinsa, 
vannovat sitoutuvansa toisilleen loppuelämäkseen, lähtevät kuherruskuukauden ajaksi täyttämään tuota
lupaustaan toisilleen eräässä kaikkein hienoimmissa nautinnoissa, jonka Jumala koskaan teki - Jumala 
on heidän kanssaan. Hän nauttii siitä heidän kanssaan, koska Hän näkee sen toimivan. Koska Hän sen 
keksi. No, seuraava puhuja oli roomalaiskatolinen pappi. Hän nousi ylös ja sanoi, en ole naimisissa 
enkä ole samankaltainen kuin he, mutta haluan puhua teille kuherruskuukaudesta. Kolmas puhuja oli 
helluntailainen pastori. Ja kun oli hänen vuoronsa, hän sanoi, että ette usko tätä. Kun tänä aamuna 
kysyin Herralta, mistä minun pitäisi puhua täällä, Hän sanoi, että kerro heille kuherruskuukaudestasi. 
Ja niinpä hän teki niin. No, minä sain selville vasta kun kokous oli jo päättynyt, putousten äärellä oli 
tuhansia ihmisiä kokoontuneena, että Niagara on kuherruskuukausien pääkaupunki tuossa osassa 
maailmaa. Ja kaikissa hotelleissa ja motelleissa on erityisjärjestelyt vasta naimisiin menneille heidän 
kuherruskuukauttaan silmällä pitäen. Siellä on täytynyt olla satoja vasta naimisiin menneitä pariskuntia
kuuntelemassa - olen niin iloinen että he saivat kuulla sitä, mitä heille puhuimme. Jotain todellista, 
jotain merkityksellistä heidän elämälleen. Mutta minä halusin heidän tietävän, että se oli Jumala, joka 
sen keksi. Ja Jumala nauttii, kun se toimii niin kuin sen pitääkin. Ja Hän on antanut meille valmistajan 
ohjeet sitä varten. 

Mutta nyt tulemme siihen vaiheeseen, jossa laajennan keskustelua hieman tarkempiin 
yksityiskohtiin. Minä lopetan puheeni tasan kello kymmenen. Sopiiko se teille? Se antaa minulle 7-8 
minuuttia puheaikaa. Jatkamme huomenna aamulla, mutta minä yritän rakentaa tässä hyvin tärkeän 
perustuksen. Joten katsotaanpa Genesiksen kappaletta yksi ja sen yhtä kappaletta, missä on runoutta. Ja 
eräs ensimmäisistä asioista, jonka havaitsin, oli se, että Jumala ei tehnyt meitä mieheksi ja naiseksi vain 
siksi, että lisääntyisimme. Koska kun Hän käski meitä lisääntymään ja täyttämään maan, Hän palaa 
takaisin proosamuotoon. Ja kun Hän kertoi eläimille, että heidän on lisäännyttävä, Hän kertoi sen 
proosamuodossa. On siis olemassa jotain miehissä ja naisissa, joka ei liity lisääntymiseen. Sillä on 
jotain tekemistä Hänen kuvansa kanssa. No tuo on shokki. Valitettavasti suurin osa kristityistä muuttuu
niin hengelliseksi, että he eivät käsitä tätä. He eivät näet, että on perustavalaatuinen yhteys 
seksuaalisuuden ja hengellisyyden välillä. Ja tulen näyttämään teille tämän viikonlopun aikana, että se 
kulkee läpi koko Raamatun. Se on eräs syy sille, että Raamatun keskellä on rakkauslaulu, jossa ei 
kertaakaan edes mainita Jumalaa. Se on nimeltään Korkea veisu (Song of Solomon englanniksi). Ja 
siinä ei ole hengellistä tosiasiaa sisällä. Siinä ei ole mitään taivaasta tai rukouksesta. Jumalaa ei 
mainita. Se on rakkauslaulu nuoren miehen ja nuoren naisen välillä. Ja tulette hämmästymään siitä, 
millaisiin vaikeuksiin ihmiset joutuvat yrittäessään tulkita sitä. Minäkin yritin lukea sitä enkä erottanut 
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päätä hännästä. Minulle ei ollut kukaan opettanut sitä pyhäkoulussa. Ehkä he ajattelivat, että olen liian 
nuori.

Minä aloin tutkia Korkeaa veisua niihin aikoihin, kun sain äänenmurroksen. Ja luin sen ja 
ihmettelin, että mitä ihmettä tuollainen tekee Raamatussa. Jumala on laittanut sen siihen, koska siinä on 
varmasti jokin piilotettu viesti - ajattelin. Tutkiakseen minua ja sitä, kuinka hengellinen minä todella olen. 
Koska ihmiset kertoivat minulle, että se on täynnä hengellistä merkitystä. Minä en löytänyt niitä. Luin 
siitä lauseen, jossa sanotaan: rintojeni välissä. Ja sitten luin eräästä kommentaarista sen tarkoittavan 
Uuden ja Vanhan Testamentin väliä. Ja minä ajattelin: "Herra, auta minua!" Minä olen hengellisesti 
sokea, koska en minä näe siinä Uuden ja Vanhan Testamentin väliä. Minä en vielä tuohon aikaan 
ymmärtänyt, että eräs kristillisyyden vaaroista on päätyä ylihengelliseksi. Silloin ei eletä oikeassa 
maailmassa. Raamattu on todellisen maailman todellinen kirja. Ja kertoo todellisista henkilöistä. Ja et 
ehkä ole koskaan havainnut, että noin puolet ihmisistä täällä pohjoisilla saarilla on miehiä ja puolet 
naisia. Ja se oli Jumala, joka niin järjesteli. Ja se oli Hän, joka sen suunnitteli niin. Se ei ole niin kuin 
eläimillä on, että voisimme lisääntyä. Se on niin sen takia, että me voimme heijastaa Hänen kuvaansa. 
Ja Hän näki tuon upean eron miehen ja naisen välillä. Heijastus. Hänestä itsestään. 

On olemassa kaksi tai kolme tapaa lähestyä tuota hämmästyttävää lausetta. Yhteen ja samaan 
lauseeseen ja runoon on laitettu kaksi asiaa. Jumalan kuva, mikä on ehdottomasti korkein asia, mitä 
meistä voidaan sanoa. Ja sitten sukupuoli samassa lauseessa. Joillain kristityillä ei ole kykyä käsitellä 
tuota asiaa. Koska he eivät ole koskaan saaneet kokonaista käsitystä elämästä. Ja pääsyy sille on, että 
me olemme perineet kreikkalaisen tavan ajatella emmekä heprealaista tapaa. Kreikkalaiset eivät koskaan 
voineet laittaa hengellistä ja fyysistä maailmaa yhteen, mikä on syy siihen, että jotkin kreikkalaiset 
muuttuivat ylihengellisiksi ja osa ylifyysisiksi. Mutta he eivät koskaan osanneet suhteuttaa näitä kahta 
maailmaa keskenään. Ja koska oppilaitosjärjestelmämme perustuu, ei Raamattuun, vaan kreikkalaiseen 
ajattelutapaan, mekään emme osaa yhdistää niitä keskenään. Ja meidän hienot julkiset rakennuksemme 
perustuvat kreikkalaisten temppeleihin - olette varmasti havainneet sen. Ja fyysinen ja hengellinen 
maailma pysyvät erillään. Ja minäpä sanon teille, että ne ovat kauempana toisistaan pohjoisilla saarilla kuin 
muualla Isossa-Britanniassa. 

Olin vieraana perheessä lounasaikaan, joka oli hyvä lounas, hyvin tehty ja kuuma ja olin nälkäinen. 
Ja talon isäntä kääntyi puoleeni ja kysyi voisinko sanoa rukouksen heidän puolestaan. Ja minä pystyin 
lukemaan hänen kasvoiltaan, että hän halusi mukavan, pitkän rukouksen. Ja minä sanoin: "Herra, olen 
valmis tähän ja se on valmis minuun. Kiitos." Ja avasin silmäni. Ja vanhempien kasvoihin oli kirjoitettu, 
että tämä Jumalan miehen kuva on langennut. He ajattelivat viihdyttävänsä erittäin hengellistä miestä. 
Mutta entäpä lasten silmät? Teidän olisi pitänyt nähdä lasten silmät. Se oli puhetta minun sydämeeni! Tämä 
oli meidän sydämemme mukainen mies! Se on siis uskontoa kuten tiedätte. No, te nauratte, mutta tehän 
tiedätte, että tilanne on murheellinen.

Tiesittekö, että juutalaisten rukouskirjassa on rukous, joka lausutaan, ennen kuin mennään vessaan. 
Ylistä Jumalaa fyysisestä vapautuksesta. Ja sitten kun et enää kykene hallitsemaan rakkoasi tai suoltasi, 
sinä toivot, että olisit ylistänyt Jumalaa siitä fyysisestä toiminnallisuudesta. Se on eräs korkean iän 
mukanaan tuoma nöyryytys. Noiden asioiden kontrollin menettäminen. Juutalaiselle kyseessä ei ole mitään 
ristiriitaista siinä, että he sanovat, Herra tuo tuntuu hyvältä, minä ylistän sinua siitä, että kehoni on niin 
ihmeellisesti ja pelottomasti tehty. Ylihengellisille tuo on lähes jumalanpilkkaa. No, toivottavasti te ette 
lähde täältä ja kerro ihmisille, että kuulitteko, mitä se kauhistuttava saarnaaja sanoi. Hän oikeasti sanoi 
ääneen jotain sellaista, minkä Jumala on luonut. Huomaatteko, mistä minä puhun teille. Me luemme siis 
Jumalan kuvasta, miehestä ja naisesta, johon emme osaa samaistua. Tässäpä teille kuva, johon osaatte 
samaistua. 

On olemassa ihmisiä, jotka yrittävät sanoa, että Jumala antoi kuvansa, jakoi kuvan kahteen 
osaan ja antoi puolet kuvastaan miehelle ja puolet naiselle. Mukava teoria. Ja täyttä roskaa. Mutta minä 
olen sen kuullut - ehkä tekin. Minä haluaisin ajatella, että Jumala antoi minulle "oikeudenmukaisuuden" 
puolikkaan ja vaimolleni "armon" puolikkaan ja yhdessä voimme esittää kokonaisen kuvan lapsillemme. 

Orig
in

al



68 / 335

Mutta todellisuudessa Jumala sanoi meille molemmille, että olkaa oikeudenmukaisia ja armahtavaisia. 
Olisi niin mukava ajatella, että Jumala antoi minulle kovemman puolen luonteestaan ja vaimolleni 
pehmeämmän puolen siitä. Mutta ei. Jos se olisi totta, että puolet Hänen kuvastaan olisi miehellä ja puolet 
naisella, me emme voisi sanoa, että Jumalan täyteys tuli Jeesukseen ruumiillisesti [tämä sanotaan 
Raamatussa]. Koska hän on mies tai oli mies. Ja hän oli Jumalan kuvan ilmentymä kehollisesti. Joten siinä 
on ristiriita. 

On toisia, jotka yrittävät sanoa, että mitä tarkoittaa se, että Jumala ei ole vain yksi henkilö. Hän on 
kolme henkilöä yhdessä. Hän on yhdistetty henkilö. Hän on pieni perhe. Hän on kolminaisuus. Hän on 
kolmoset vaikka ei olekaan, joten me käytämme sanaa kolminaisuus. Hän on kolme yhdessä. Ja Hän 
halusi kommunikoida oman kuvansa sisällä. Me emme saa Hänen kuvaansa vain yhdestä vaan meillä 
on oltava enemmän kuin yksi. Joten hän teki meistä hieman vähemmän kuin kolme, joten hän teki 
meistä kaksi yhdessä. Tämä yhdistetty henkilö, joka on Jumala. Kyseessä on mielenkiintoinen teoria. 
Mutta en usko, että se on sitä, mitä Hän tarkoitti. Minä palaan takaisin tähän. Se tarkoittaa, että olipa 
kyseessä sitten mies tai nainen, ne molemmat kantavat Jumalan kuvaa maskuliinisuudessaan ja 
feminiinisyydessään. Mikä tarkoittaa, että suhteessamme Jumalaan pystysuunnassa, me olemme täysin
tasavertaisia. Se tarkoittaa, että naiset eivät ole sitä, miten heitä monissa paikoissa ja eri aikoina on 
kohdeltu - tavallaan ihmistä alempana olevana lajina. Tai alempiarvoisena Jumalan henkilöitymänä. 
Koko Raamattu perustuu Genesis 1:n totuuteen, että suhteessaan Jumalaan nainen on yhdenvertainen 
miehen kanssa. Ja ikuisen arvokas. Ja huomenna näemme, että kun Jeesus tuli, hän esitti käytännössä 
tuon samanarvoisuuden lähes kaikessa, mitä hän sanoi tai teki. Mikä oli erittäin epätavallista 
muinaisessa maailmassa. Kello on lähes kymmenen. Lupasin lopettaa ja lopetan tähän. Mutta jos tämä 
on sitä, mitä saatte minulta, te olette vastaanottaneet vasta puolet totuudesta - Genesis 1:n. Mutta 
Genesis 2:ssa on totuuden toinen puolikas. Ja tarkastelemme sitä huomenna. 

"Isä, kiitän sinua siitä, että olemme niin pelottomasti ja ihmeellisesti tehty. Kiitän Sinua siitä, että 
Sinä olet asiat järjestellyt tällä tavalla. Että mies ja nainen ovat Sinun luomiasi. Sinun kuviasi. Ja että 
olemme ikuisen arvokkaita Sinun puoleltasi. Ja että meidän pitäisi arvostaa Sinun kuvaasi toisissamme. 
Herra, kun tutkimme sanaasi yhdessä, anna meidän innostua totuudesta. Totuudesta, joka irrottaa meidät 
tämän maailman kahleista. Ja pääsemme omaan vapauden maailmaamme. Jumala, vapauta meidät 
sellaiseksi kuin sinä tarkoititkin. Löytääksemme todellisen identiteettimme ja todellisen 
seksuaalisuutemme. Jeesuksessa Kristuksessa, Herrassamme, ja Hänen nimensä tähden. 

"Totisesti Hän on sanonut minulle, kun uskon Häneen, minä teen samoja töitä kuin Hän on tehnyt ja 
jopa suurempia tekoja kuin ne, koska Hän menee Isän luokse.” (Joh. 14:12), henkilökohtaistettu

”...minä elän suuressa odotuksessa.” (1. Piet. 1:3), henkilökohtaistettu

”Tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin profetoimisen lahjaa.” (1.
Kor. 14:1) 

”Profeetoista saakoon kaksi tai kolme puhua, ja muut arvostelkoot; mutta jos joku toinen siinä istuva saa
ilmestyksen, vaietkoon ensimmäinen. Sillä te saatatte kaikki profetoida, toinen toisenne jälkeen, että kaikki
saisivat opetusta ja kaikki kehoitusta. Ja profeettain henget ovat profeetoille alamaiset; ” (1. Kor. 14:29-32)
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