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Haluan lukea tarinan miehestä, joka ei halunnut olla mies. Se on Vanhassa Testamentissa ja se 
menee näin. Naisprofeetta Deborah, Labidonin vaimo, hallitsi Israelia tuohon aikaan ja hän piti oikeutta 
yllä Deborahin tuomioistuimessa. Muuten, sana Deborah, mikä on myös tyttäremme nimi, tarkoittaa "busy 
be" eli suomeksi olla kiireinen. Ja se todella kuvaa tytärtämme. Oikeutta pidettiin Deborahin 
tuomioistuimessa Ramahin ja Debellin välillä vuoristoisella maaseudulla Ehraimissa. Ja israelilaiset 
tulivat hänen luokseen riita-asioiden sovittelemiseksi ja hän sanoi Barackille, Abinoemin pojalle: 
"Herra, Israelin Jumala käskee sinua." Huomatkaa hän ei sanonut, minä käsken sinua vaan hän sanoi, 
Herra, Israelin Jumala käskee sinua. Mene ja ota 10000 miestä naftalinista ja sebulonista ja johda 
joukkosi Taborin vuorelle. Minä houkuttelen Jabinin armeijan sinne joukkoineen ja vaunuineen 
Gisonin joelle ja annan ne sinun käsiisi. Barack sanoi hänelle, jos sinä lähdet, menen minäkin. Mutta 
jos et lähde kanssani, minä en mene. Huomatkaa, hän sanoi näin naiselle: "Jos et ole eturintamassa 
kanssani, minä en taistele." Hän ei sanonut, että minä noudatan Herraa ja menen ja suojelen kansaani 
ja vaikka kuolen. Vaan hän sanoi, että minä en mene ellet sinä tule eturintamaan kanssani. 
Hyvä on sanoi Deborah lähden kanssasi, mutta koska sinä tällä tavalla asian hoidat, kunnia ei tule 
olemaan sinun. Sillä Herra ojentaa sisarealaiset naiselle. Ja Barack on ollut häpäisty juutalainen sen 
jälkeen. Hän ei ottanut vastuuta kantaakseen. Ja jos tunnette tarinan, tiedätte, että sisarealaiset kuolivat
yllätyshyökkäyksessä. Muutama teistä nauroi. Oletteko te lukeneet tarinan? Minun on luettava se 
teille, koska te ette nauraneet. Nainen nimeltään Jayel naulasi naulan päähänsä vasaralla - mikä ei 
tavallaan ole naiselle tyypillistä työtä lainkaan. Mutta hänen täytyi tehdä se ja Jumala sanoi Barackille, 
koska sinä et ollut mies, minä aion häpäistä sinut kaiken kansan edessä. Koska sinä et lähtenyt tuonne 
ulos taistelemaan ja Jumala etsii miehiä, jotka taistelevat hänen puolestaan. 

Mitä me olemme tähän mennessä havainneet? Genesis 1:ssä mies ja nainen ovat tasavertaisia 
Jumalan näkökulmasta. Jumala on täällä ja mies ja nainen ovat täällä - ja he ovat samalla tasolla. Mutta 
suhteessaan toisiinsa mies ja nainen eivät ole samalla tasolla. Heitä yhdistävä viiva on hieman 
kallellaan. Ei paljon, mutta kallellaan kuitenkin. Niin että avioliitto ei ole demokratia eikä diktatoria. 
Se on jotain niiden välistä. Demokratia olisi jotain tuon tapaista. Diktatoria olisi tällainen - missä mies 
hallitsee. Ja naisella on halua kontrolloida miestä ja siksi nainen halveksii miestä. Ja pääsyy siihen, 
miksi avioliitot hajoavat on tämä. Siitä on tullut taistelu persoonallisuuksien ja tahtojen välillä. Ja 
kumpikin yrittää hallita toista ja muuttaa toista. Sanonta menee, että rakkaus on sokea ja siinä 
sananlaskussa on hitunen totuuttakin. Jos et ole huolellinen, sinä saat ideaalin kuvan kumppanistasi. Ja 
sitten kun kuherruskuukausi on ohitse, havaitset, että tuo ideaalikuvaus ei ole koko totuus. Sinä tulet 
oppimaan, mitä hän todellisuudessa on naisiaan/miehiään. Se on kriittinen kohta - joko hyväksyt hänet 
sellaisena kuin hän on tai yrität lopun elämääsi muuttaa häntä. Se on hetki, jolloin taistelu alkaa.
Joten tuo hieman kallellaan oleva viiva heijastaa suhdetta Jumalan ja ihmisen välillä niin, että mies 
ottaa jumalaisen osan ja nainen ottaa ihmisen osan. Mies heijastaa Jumalan isyyttä. Nainen heijastaa 
uskoa Jumalaan. Ja te naiset voitte jättää meidät miehet taaksenne uskon asioissa. Se on jotain, missä 
te voitte opettaa meitä miehiä. Usko Jumalaan, luottamus Jumalaan, Jumalan tahdon noudattaminen. 
Sitten havaitsimme, että kun synti astui kuvaan, tuo hieman kallellaan oleva viiva muuttui jyrkästi 
kallellaan olevaksi. Ja miehet alkoivat käyttäytymään aivan kuin he olisivat itse Jumala. Ja naiset eivät 
pitäneet siitä. Miehet alkoivat kohdella naisia kuin he olisivat alempiarvoinen laji. Jatketaan nyt 
eteenpäin ja tarkastellaan Jumalan vastausta tähän tilanteeseen. Jumala haluaa lunastaa koko tilanteen -
laittaa asiat kohdalleen ja oikein.

Mutta monet ihmiset ovat ymmärtäneet väärin sen, mitä Jumala tekee, kun hän lunastaa sen. Hän ei 
tee sitä niin, että hän oikaisee sen jyrkässä kulmassa olevan viivan tasaisemmaksi. Anteeksi, otetaan tämä 
uudelleen oikein. Hän ei oikaise sitä synnin jyrkkään kulmaan saattamaa viivaa. Se on uusi opetus, 
joka on tulossa kirkkoon ja se perustuu yhteen jakeeseen Uudessa Testamentissa ja jonka käsittelemme
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myöhemmin. "Kristuksessa ei ole miestä eikä naista." On hämmästyttävää kuinka monet ihmiset 
ottavat tuon yhden jakeen, peruuttavat kaiken muun mitä Pietari ja Paavali sanoivat miehen ja naisen 
välisestä suhteesta, ja tulkitsevat tuon jakeen, että Kristuksessa kaikki eroavaisuudet, kaikki 
sukupuolen ominaispiirteet, on hävitetty. Jos se olisi totta, olisi täysin oikein, että homoseksuaalit 
pääsevät naimisiin - kunhan molemmat ovat vain kristittyjä. Ymmärrättekö mitä minä sanon? Jos tuo 
lause tarkoittaa, että Kristuksessa tuo viiva on täysin vaakatasossa jälleen kerran, niin silloin mies voi 
mennä naimisiin miehen kanssa ja nainen voi mennä naimisiin naisen kanssa. Ja voitte järkyttyä, mitä 
juuri nyt sanon, sillä sitä tapahtuu Jeesuksen nimessä parhaillaan. On kirkkoja, jotka sallivat 
homoseksuaalien naimisiin menon ja he tekevät sen sillä perusteella, että tuo jyrkkä miestä ja naista 
yhdistävä viiva, missä mies dominoi ja nainen halveksii, on käännetty aivan vaakatasoon. Ja se ei ole 
sitä.

Lunastuksessa Jumala palauttaa oman alkuperäisen luomuksensa. Hän tuo takaisin sen, miltä se 
näytti Eedenin puutarhassa. Tässä maailmassa. Seuraavassa piirtoheitinkalvossa näytän teille, että 
seuraavassa maailmassa Hän aikoo oikaista sen yhdistävän viivan. Taivaassa vaimoni ja minä emme 
ole naimisissa. Älkää ajatelko, että te olette uudelleen yhdessä aviokumppaninne kanssa taivaassa 
avioliitossa - te ette ole. Avioliitto on tätä maailmaa varten. Taivaassa tuo yhdistävä viiva on aivan 
horisontaalinen jälleen. Toisin sanoen Genesis 1 tulee uudelleen voimaan taivaassa kokonaan. Mutta 
niin kauan kuin olemme maassa, Genesis 2 on voimassa ja sen kaltainen tilanne tulee palauttaa. 
Hirvittävän tärkeää. Toisin sanoen Jumala ottaa syntiviivan, joka on jyrkässä kulmassa oleva 
syntiviiva, ja laittaa sen ennalleen sellaiseksi kuin se oli Eedenin puutarhassa Genesis 2:ssa. 
Havaitsemme, että hän teki niin Vanhassa ja Uudessa Testamentissa kaikkialla - vaiheittain. Hän otti 
osan Vanhasta Testamentista ja osan Uudesta Testamentista ja laittoi ne Genesis 2:een. Mietin tässä, 
että oletteko havainneet, että vaikka Vanhan Testamentin naisilla asiat eivät olleet niin älyttömän 
hyvin, heillä asiat olivat kuitenkin paljon, paljon paremmin kuin missään muussa muinaisen maailman 
kulttuurissa tai yhteiskunnassa. Vanha Testamentin lait olivat niin paljon edellä aikaansa verrattuna 
lakeihin Egyptissä, Syyriassa ja missä muussa maassa tahansa, että naisilla ei ole koskaan asiat olleet 
niin hyvin Israelissa. Tiedän, että siihen aikaan oli vielä jonkin verran moniavioisuutta jäljellä, se ei 
ollut kokonaan hävinnyt. Aabrahamilla oli enemmän kuin yksi vaimo, Daavidilla oli enemmän kuin 
yksi vaimo, Salomonilla oli 700 vaimoa ja 300 avovaimoa ja he kutsuivat itseään vaimoiksi. Minä en 
tule koskaan ymmärtämään, miten miestä voidaan kutsua viisaaksi, jos hänellä on 700 vaimoa. Ja 300 
avovaimoa - siinä on kokemusta kerrakseen. Moniavioisuuden täytyi odottaa Uuteen Testamenttiin 
saakka, jotta se saatiin täysin kohdalleen ja oikein. 

Se mitä minä nyt sanon tässä, on, että Jumala siirsi sen jyrkän viivan huomattavasti Vanhassa 
Testamentissa ja Kristuksessa toi sen takaisin Genesis 2:een. Muistatteko kun kerroin, en nyt muista 
oliko se eilen vai milloin, kun puhuin siitä, että meidän on pidettävä ne kaksi totuutta toisiinsa 
kiinnittyneinä. Toinen oli pystysuuntainen, vertikaali, suhde Jumalan ja ihmisen välillä, joka oli 
tasavertainen, ja lähes horisontaali, vaakasuora, yhteys, joka ei ollut tasavertainen. Ne on pidettävä 
yhdessä. Itse asiassa nuo kaksi totuutta pysyvät yhdessä läpi koko Vanhan Testamentin, läpi koko 
Jeesuksen elämän ja palvelustyön ja läpi koko Uuden Testamentin. Nuo kaksi totuutta ovat vasta 
muuttumassa uudessa taivaassa ja uudessa maassa. Jeesus ei muuttanut sitä peruskuviota, jonka olen 
teille tässä esittänyt. Hän palautti Genesis 2:n, mutta ensin Vanha Testamentti. 
On ilmiselvää, että johtajuus, tuo vihreä viiva, menee aina mieheen. Johtajuus on aina miesten. 
Israelissa ei koskaan sallittu kuningatarta - vain kuningas. Muilla valtioilla oli kuningatar esim. 
Sudanilla ja hänen nimensä oli Candensy. Sheballa oli kuningatar. Mutta ei ikinä, koskaan, Israelissa. 
Kun Israelissa valittiin vanhimpia, valittiin 70 miestä. Jumalaa ei koskaan tunnettu Saaran, Rebecan ja 
Raakelin Jumalana. Hän oli Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala - ja Hänet tullaan aina tuntemaan 
noiden kolmen miehen Jumalana. 

Kun Israelista tuli kansa, heimonsa päälliköiksi ei valittu Jaakobin sisaria vaan hänen poikiaan - 12 
poikaa. Ja omaisuuden periminen Vanhassa Testamentissa tapahtui poikien kautta, koska he kantoivat 
vastuun omaisuudesta ja perheistään. Ja me havaitsemme, että johtajuus läpi koko Vanhan Testamentin
on miesten käsissä. Ja samaan hengenvetoon minä lisään, että katsokaa, mikä arvo ja kunnia kuitenkin 
naisille annetaan kaikkialla Vanhassa Testamentissa. Sanotaan, että Saara, Rebekka ja Raakel olivat 
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kauniita katsella. Ja Uudessa Testamentissa nuo kolme naista mainitaan esimerkkinä meille. Koko 
Vanhan Testamentin läpi tunnetaan naisprofeettoja - palvelustehtävänä heillä oli profetoiminen. Se ei 
ole siis palvelustehtävä, joka liittyy mitenkään sukupuoleen. Kyseessä on palvelustehtävä, joka sekä 
Vanhassa että Uudessa Testamentissa mainitaan sekä miesten että naisten kutsumustyönä. He siis 
kuulevat Jumalan äänen ja sanan ja kertovat sen uskonveljille ja sisarille - Deborah oli eräs merkittävä 
profeetta mutta oli paljon muitakin. Mooseksen sisar Miriam oli profeetta. Ja kun Uusi Testamentti tuli
ja Pyhä Henki laskeutui kaiken lihan päälle, riippumatta iästä, sukupuolesta tai yhteiskunnallisesta 
asemasta niin sekä miehet että naiset profetoivat - se ei ollut mitään uutta! Ymmärrättekö, naiset 
profetoivat - he olivat naisprofeettoja läpi koko Vanhan Testamentin. Itse asiassa kun Jeesus lopulta 
syntyi, hänet havaitsivat lopulta profeetta ja naisprofeetta. Muutaman ensimmäisen elonpäivänsä 
aikana. 

Siellähän oli vanha mies, Simeon, joka tuli temppeliin ja näki pienen pojan 15-vuotiaan tytön, 
Miriamin, käsivarsilla. Se on hepreankielinen nimi Marille. Ja vanha kunnon Simeon sanoi: "Herra, 
voin nyt kuolla tyytyväisenä!" Olen nähnyt hänet! Mutta häntä seurasi välittömästi vanhahko nainen 
nimeltään Anna, jolla myös oli profetian lahja. Mutta tämähän oli tilanne läpi koko Vanhan 
Testamentin - siellä oli huomattavia naisprofeettoja. Sananlaskujen kirjassa havaitsin mielenkiintoisena
sen seikan, että pääsemme itse tarinoiden taakse. Raamattu ei pelkästään ole Pyhä kirja eikä sitä pitäisi 
pitää liian pyhänä kirjana, koska se on samalla hyvin inhimillinen kirja. Ja mitä enemmän löydät sieltä 
takaa ihmismäisiä piirteitä, sitä mielenkiintoisemmaksi menee, koska Jumala ilmoitti sanansa juuri 
ihmisille. Ihmisillä on ihmisten tunteet ja ihmisten tilanteet. 

Salomon kirjoitti kolme kirjaa. Hän kirjoitti sananlaskut, saarnaajan ja laulujen laulun. Ja useinkin 
mietin, minkä ikäisenä hän kirjoitti nuo kolme kirjaa. Tässä on saarnaajan kirja, jossa sanotaan: 
"Muista Luojaasi nuoruutesi vuosina ennen kuin silmäsi muuttuvat himmeiksi ja korvasi kuuroiksi ja 
jalkasi vapisevat ja hampaita on vain muutama jäljellä." Kuinka vanha hän oli, kun kirjoitti tuon? No, 
hän on vanha mies. Ja sitten katsotaan sananlaskuja: "No poikani, katsopa naista!" Kuinka vanha hän 
oli tuota kirjoittaessaan? Hän on keski-ikäinen, eikö niin? Hän on havainnut omat virheensä ja pyrkii 
siinä opastamaan poikaansa. Ja sitten kun luemme laulujen laulun (Korkea veisu), niin kuinka vanha 
hän on siinä? Nuori mies. Hän on täynnä runoutta ja rakkauslaulua. Hän on nuori mies siinä. Siinä me 
näemme ihmisen tarinan takana. On erittäin tärkeää saada ihmisen näkökulma tarinaan mukaan. 
Sananlaskuissa hän varoittaa poikaansa tuosta naisesta. Hän sanoo, että prostituoitu tekee sinusta 
leivänpalan. Se on...hyvä neuvo. Mutta sitten lopussa hän pääsee kuvauksessaan täydelliseen vaimoon.
Ja tuo vaimo ei ole sidottu keittiön pesualtaaseen - voitteko uskoa sitä!? Vaimo käy ulkona ja tekee 
kauppoja. Hänellä on tuloja. Ja hänen miehensä on erittäin ylpeä vaimostaan. Hän on hyvä 
kauppanainen. Hän tekee kaikenlaisia juttuja.

Kun luimme Living Bible (elävän Raamatun) läpi kirkossamme, pormestari tuli seuraamme ja 
kysyi voiko hän lukea osan, koska hän oli kuullut, että siellä luetaan Raamattua. Kyseessä oli pieni mies 
nimeltään Oldeman Sparrow ja hän oli nimellisesti roomalaiskatolinen - mutta ei tehnyt paljoakaan 
asian hyväksi. En ole koskaan kuullut ihmisten lukevan Raamattua kannesta kanteen, voinko liittyä 
seuraan, kysyi pormestari. Tottakai, mutta sinun täytyy kiirehtiä, koska on vain yksi paikka jäljellä 
tiistai-iltapäivällä 15:30, sinä saat sen paikan. Kirjoitimme hänen nimensä siihen ja hän saapui paikalle
tiistai-iltapäivänä klo 15 maissa kultaketjuineen valmiina lukemaan Raamattua ja hän kysyi: "Mitä 
minun pitää lukea?" Sanoimme, että emme tiedä ja että sinun vain pitää odottaa kun edellinen lopettaa 
klo 15:30 ja sinä vain jatkat siitä. "Aha, hyvä on", hän sanoi. Minä halusin tuoda vaimoni mukanani, 
mutta hän on niin kiireinen, kun meillä on vieraita käymässä ja hän on ollut ylhäällä aamuvarhaisesta 
ja hän on kokkaillut ja tehnyt kaikenlaista koko päivän ja hän oli niin kiireinen ettei päässyt tulemaan. 
Sanoin: "Ei se mitään, hyvä että sinä pääsit tulemaan." 

Pormestari nousee seisomaan lukeakseen osuutensa ja hänelle tulee kohta Sananlaskut 31, jossa 
kerrotaan tästä hienosta vaimosta, joka nousee aamuvarhaisella tekemään ruokaa ja joka tekee kaikkia 
niitä asioita. Ja samalla kun pormestari luki tekstiä hänen silmänsä pullistuivat ja pullistuivat ja sitten 
hän tuli kohtaan Sananlaskut 31: "...hänen miehensä on hyvin tunnettu mies, koska hän istuu 
hallintoelimissä kaikkien muiden kaupunkilaisjohtajien kanssa." Ja siinä meillä on Elävä Raamattu! Ja 
pormestari tuijottaa penkkiään ja sanoo: "Minä olen lukenut itsestäni Raamatusta!" Minä sanoin: 
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"Kyllä, se kertoo meistä." Pormestari kysyi, voisiko hän ostaa tuollaisen Raamatun. Sanoin, ilomielin. 
Se oli yksi kirja siitä 500 kg:n kirjamäärästä, jonka hän osti ja vei kotiinsa ja luki sitä vaimolleen. 
Kyllä, vaimo, tekee monia, monia, monia, asioita. Hän tekee paljon asioita köyhille ja tarpeessa 
oleville. Hän on kiireinen hoitaessaan ihmisten asioita. Hän on tuolla ulkona tekemässä kauppoja. Hän 
katsoo, että perheessä on kaikkea, mitä se tarvitsee ennen kuin hän lähtee tekemään kauppoja. Sitten 
hän lähtee ulos. Ainoa asia mitä hän ei tee, on se, että hän ei käy uskonnollisissa kokouksissa. Oletteko
havainneet sen? Hän on vain niin kiireinen kaikissa muissa toimissaan. 

Tarvitseeko minun jatkaa? On paljon kirjoja Raamatussa, jotka kertovat naisesta naisen jälkeen, 
jotka ovat aktiivisia toimissaan Vanhassa Testamentissa. On jopa yksi nainen, joka pelasti kansakunnan - 
Ester. Ja siinä on toinen kirja Raamatussa, jossa ei mainita Jumalaa eikä siinä mainita mitään 
hengellistä, koska se kertoo vain ja ainoastaan tuosta yhdestä naisesta, jota oli kiva katsella - hän oli 
puoleensa vetävä. Ja joka pelasti kokonaisen Jumalan kansan. Älä koskaan aliarvioi naisen asemaa 
Vanhassa Testamentissa! Ei se tietenkään ole yhtä korkea asema kuin naisella on Uudessa 
Testamentissa. Mutta se on hyvin, hyvin, hyvin, hyvin, paljon korkeampi asema kuin Vanhan 
Testamentin aikaisessa maailmassa muualla. Siellä oli yhä joitain epäoikeudenmukaisuuksia ja 
epätasa-arvoisuuksia kuten esimerkiksi, että mies saattoi erota vaimostaan, mutta nainen ei voinut 
erota miehestään. Jeesus asetti sen oikein. Ja hän teki sen molempiin suuntiin. Mutta se oli yleistä 
Uudessa Testamentissa. Se mitä yritän tässä sanoa on se, että vaikka Vanha Testamentti on monissa 
kohdissa alle täyden kristillisen standardin naisten ja miesten osalta, se on kuitenkin suurin noste 
muinaisessa maailmassa, mitä naisiin tulee. Ainoa asia mitä sinun tulee tehdä tämän havaitsemiseksi 
on hieman tutkia asioita. Tutkia muita kulttuureita ja huomaat tämän seikan. 

Joten vihreä lanka, vaikka sitä ei oltu täysin palautettu Vanhassa Testamentissa, se oli jo matkalla. 
Hyvinkin pitkään ollut jo matkalla. Vaikka johtajuus on yhä miesten käsissä, me tulemme Uuteen 
Testamenttiin ja tietenkin Jeesukseen. Mietin pitkään pitäisikö minun puhua Jeesuksesta tänään vai 
huomenna aamulla. Minä haluaisin puhua Jeesuksesta juuri nyt. Jeesus sitten palautti tuon vihreän 
viivan paikalleen Genesis 2:ssa. Ei kuitenkaan Genesis 1:ssä vaan vain Genesis 2:ssa. Ja olen varma, 
että te naiset, olette käyneet riittävän monessa kokouksessa tietääksenne "ihmeellisen Jeesuksen". 
Ainakin hänen omille aikalaisilleen hän oli "ihmeellinen Jeesus". Se oli se asenne naisia kohtaan. 
Juutalaisuus oli uskontona Jeesuksena aikaan lipsunut alamäkeen Genesis 3:seen. 300 vuoteen Jumala 
ei ollut puhunut kansalleen ja kun Jumala ei puhu kansalleen, se lipsuu. Sitä tarkoittaa sanonta, jos ei 
ole näkyä, ihmiset juuttuvat kahleisiinsa. Ja pelkäänpä että juuri sitä oli tapahtunut, koska Malakain 
jälkeen ei oltu kuultu Jumalan sanaa, ei Jumalan ääntä, ei Jumalan haastetta ihmisille ennen kuin vasta 
400 vuoden mykkyyden jälkeen tuli Johannes-kastaja. Ja tuona aikana, kun Jumala ei haastanut 
ihmisiä profeettojensa suulla, juutalaisuus oli vajonnut niin alas, että he aloittivat aamurukouksensa 
näin: "Kiitos Jumala että et luonut minua pakanaksi tai orjaksi tai naiseksi." Tuollaista rukousta ei 
löydy mistään Vanhasta Testamentista vaan se oli rukous, jota juutalaiset rukoilivat Jeesuksen päivinä. 
Lisäksi Jeesuksen aikaan tultaessa synagogassa oli kiellettyä opettaa naiselle mitään. Rabbit eivät 
puhuneet naisille - uskon asioista. Naiset laitettiin rakennuksen erilliseen osaan eristykseen ja kaikki 
opetus annettiin miehille. Ja sellaiseen tilanteeseen ilmestyi Jeesus.

Jeesus ei epäröinyt puhua naisille ja puhua heille. Havaitsetteko, mikä järkytys se oli sosiaalisesti 
tuohon aikaan. Ja vielä enemmän sinä päivänä, kun hän puhui teologiasta samarialaisen naisen kanssa, 
jolla oli viisi miestä ja joka eli kuudennen kanssa. Joka ikinen yksityiskohta tuossa tarinassa on 
epätyypillistä juutalaiselle rabbille. Hän oli vallankumouksellinen tässä asiassa. Uskon, että teoriassa 
Jumala olisi voinut luoda Jeesuksen maan tomusta. Hän olisi voinut tuoda toisen ihmisen, toisen 
Aatamin, Jeesuksen, tähän maailmaan samalla tavalla kuin hän toi ensimmäisen ihmisen, ensimmäisen 
Aatamin. Mutta Hän ei tehnyt niin. Hän valitsi naisen, joka synnytti Jumalan Pojan tähän maailmaan. 
Minun täytyy katua yhtä asiaa protestanttina. Katolinen opetus neitsyt- Mariasta, joka muuten ei ole 
Raamatun mukaista opetusta, että hän oli eräs Raamatun hahmo, josta en ole saarnannut. Ja se on 
hyvin surullinen reaktio, koska Maria on eräs hienoimmista Raamatun henkilöistä. Minä olen 
kieltäytynyt kutsumasta häntä neitsyt-Mariaksi, koska hän ei enää ole neitsyt - hänellä on muita lapsia. 
Ja hän ei ole saanut niitä neitseellisessä synnytyksessä. Mutta minä kutsun häntä siunatuksi, koska hän 
itse profetoi, että jokainen sukupolvi hänen jälkeensä tulee kutsumaan häntä siunatuksi. Ja olen erittäin
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iloinen saadessani puhua siunatusta Mariasta. Enkä aio antaa väärää opetusta tästä aiheesta. 
Maria oli malli karismaattiselle uskovalle, joka antoi Pyhän Hengen tehdä kaikkea sitä, mitä Herra 

halusi hänen kauttaan tehdä. Jopa sillä kustannuksella, että hänestä olisi tullut sosiaalisesti epäsuosittu. 
Se on merkittävä kertomus ja tottakai muistamme, että Raamattu kertoo Marian puhuneen kielillä, eikö
niin. Hän teki niin, se kerrotaan niin, ainakin minun Raamatussani. Eikö? Ja siinä hän oli, kun Gabriel 
ilmestyi hänelle, hän oli korkeintaan 15-vuotias ja enkeli antoi hänelle merkittävän uutisen. Vain 15-
vuotias tyttö. Se oli itse asiassa aika korkea ikä sellaiselle ilmestykselle, mutta merkit viittaavat, että se
oli hänen ikänsä. Ja siinä tilanteessa arvostetuin enkeli puhui 15-vuotiaalle tytölle. Ja mikä oli Marian 
reaktio? Se tapahtukoon minulle - aivan niin kuin Herra tahtoo. Maria on ihmeellinen nainen. Sanon, 
että hän on ihmeellinen nainen, koska hän on elossa aivan kuten on Aabraham, Iisak ja Jaakob - 
Jumala ei ole kuolleitten Jumala vaan elävien Jumala! 

Hämmästyttävä asia tässä on se, että Jeesus oli ainoa henkilö, joka valitsi oman syntymänsä tähän 
maailmaan. Minä en valinnut omaa syntymääni, etkä sinä - me vain löysimme itsemme täältä. Se oli 
jonkun toisen päätös tai lihallinen impulssi, joka toi meidät tähän maailmaan. Mutta Jeesus oli ainoa 
henkilö joka sanoi: "Minä valitsen syntymäni! Minä valitsen tullakseni ihmiseksi, mieheksi. Minä 
valitsen. Minä valitsen Jumalan ainoana Poikana tullakseni täysin riippuvaiseksi naisen rinnan 
maidosta. Oletteko koskaan miettineet sellaisen päätöksen tekemistä ja mitä se on mahtanut tarkoittaa 
Jumalan ainoalle Pojalle? Valita tullakseen avuttomaksi vauvaksi, jota oma äiti kaitsee ja huolehtii. 
Mutta hän valitsi sen. Ja elämänsä loppupuolella hän valitsi ilmoittaakseen erittäin tärkeän asian - 
oman ylösnousemuksensa. Hän ilmoitti sen naisille, jotta nämä ilmoittaisivat asian opetuslapsilleen. 
Miehethän, opetuslapset siis, olivat juosseet pakosalle ymmärrettävistä syistä, koska he riskeerasivat 
henkensä toisin kuin naiset. Mutta joka tapauksessa, kun miehet juoksevat pakosalle, naiset pysyvät 
paikallaan ristillä. Naiset olivat viimeiset, jotka näkivät hänen lähtevän ja ensimmäiset, jotka 
havaitsivat hänen tulleen takaisin. Ja kaiken aikaa löydämme Jeesuksen, joka puhuu naisille - tavalla 
jolla hänen aikanaan yksikään rabbi ei ollut tehnyt tai tulisi tekemään. Tämä on siis Genesis 1:een 
perustuvaa toimintaa. Jokaisen ihmisen ikuinen arvo, ihminen, joka on Hänen kuvakseen luotu. 
Minäpä kerron teille tosiasian: heti kun unohdamme, että ihminen on luotu Jumalan kuvaksi, alamme 
kohtelemaan toisiamme väärin. Ja välittömästi kun miehet unohtavat, että naiset on luotu Jumalan 
toimesta yhdenvertaiseksi miesten kanssa, miehet alkavat kohtelemaan naisia huonosti. 

Muistatte varmaankin Dorothy Sawyersin. Hänen dekkarikirjojaan on tehty tv-sarjaksi. Hän 
kirjoittaa myös mahtavia uskonnollisia kirjoja. Muistan olleeni poika - olen nyt 57-58. Jotkut teistä ovat 
riittävän vanhoja muistaakseen tämän. Muistan olleeni poikana kuin liimattuna langattoman radion:n 
ääreen kuunnellen näytelmää : "Mies syntynyt kuninkaaksi." Kuinka moni teistä on kuullut tuon 
näytelmän? Vain muutama. Sen oli kirjoittanut Dorothy Sawyers ja se oli ensimmäinen näytelmä, jossa 
uskallettiin laittaa Jeesus moderniin ympäristöön. Muistan olleeni poikana ihmeissäni: "He olivat todellisia 
ihmisiä!" Opetuslapset olivat aivan kuin minä. Ja juuri Dorothy Sawyers on kirjoittanut hienoimman 
lausunnon Jeesuksesta. Ja hänen asenteensa naisiin on hienoin, mitä olen koskaan lukenut. 
Hän kirjoittaa näin: "He eivät olleet koskaan tunteneet tämän kaltaista miestä. Eikä koskaan tulisi 
olemaan vastaavaa miestä. Profeetta ja opettaja, joka ei koskaan nalkuttanut heille. Hän ei koskaan 
imarrellut, holhonnut, vitsaillut heidän kustannuksellaan, ei koskaan kohdellut naisia tyyliin - "Jumala 
meitä auttakoon" tai naiset - "Jumala heitä siunatkoon". Hän nuhteli aiheuttamatta riitaa ja ylisti 
liioittelematta. Hän otti heidän kysymyksensä ja keskustelunsa vakavasti. Hän ei koskaan kehoittanut 
heitä olemaan naisellisia. [Tässä kohdassa kaksi lausetta, joissa suomentajan taidot jäävät vajaiksi.] 
Hänellä ei ollut hiomattomia käytöstapoja eikä kiusaantunutta miehistä kunnianarvoa 
puolustettavanaan. Hän joka otti heidät (naiset) sellaisena kuin kohtasi heidät. Ja oli täysin 
itsetiedostamaton. Ei ole olemassa yhtäkään toimintoa, saarnaa tai vertauskuvaa, koko evankeliumissa,
joka lainaa löyhkänsä naisellisuuden kieroutuneisuudesta. Kukaan ei pystynyt arvaamaan Jeesuksen 
puheiden tai tekojen perusteella, että naisten luonteessa olisi ollut jotain "hassua". 

Eikö ollut upea lausunto? Koskettiko se teitä? No, jos olette kristitty, te tunnette Kristuksen 
henkilökohtaisesti. Ja tiedätte, millainen hän on. Ja tiedätte, kuinka hän kohtelee naisia. Omasta 
henkilökohtaisesta kokemuksestanne käsin. Tämä on siis Jeesuksen palvelustyön Genesis 1 -puoli. 
Mutta siinä oli myös Genesis 2 -puoli. Hän piti ne tasapainossa. Ja minä mainitsen nyt kaksi asiaa, 
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jotta saadaan asioihin selvyys. Toisaalta hän ei koskaan antanut naisen sanella hänelle, mitä tehdä. 
Ehkä ette ole koskaan havainneet sitä. Minäpä anna yhden, kaksi, esimerkkiä siitä. Muistatteko häät 
Kanaanissa, missä hän muutti veden tomaattisoseeksi? Ainakin se on sitä, mitä jotkut kristityt 
näyttävät ajattelevan. Muistatteko sen? Kun hän muutti veden, uskallanko sanoa ääneen, viiniksi. Ja 
vielä parhaaksi mahdolliseksi viiniksi. No, joka tapauksessa se ei ole syy, miksi otin asian esille. 

Hänen oma äitinsä sanoi hänelle, ettei heillä ollut viiniä. Mitä hän vastasi? Ei mitenkään 
ystävällisesti. Hän sanoi: "Nainen, älä sotke minua siihen. Ei ole oikea aika." Se on hyvin vahva nuhtelu 
omalle äidille. Ei edes Maria ole sellaisessa asemassa, että voisi kertoa pojalleen, mitä hänen on tehtävä. 
"Ei nyt." Kun hän oli pikkupoika, hän oli vanhempiensa alapuolella - aivan kuten Herra vaatii. Se on 
Jumalan tahto. Mutta välittömästi kun hän aloitti oman palvelustyönsä, Maria ei voinut sanoa hänelle, 
mitä hänen oli tehtävä. Se on perustava totuus, kun rukoillaan Mariaa. Toivottavasti kuulette minua. 
Maria on nainen, eikä hän kerro Jeesukselle, mitä on tehtävä. Se soveltuu ohjeeksi tänä päivänä aivan 
kuten Galilean Kanaanissa häiden aikaan. Se ei ole sinun paikkasi kertoa minulle, mitä minun on 
tehtävä. Hän totteli taivaallista Isäänsä eikä maallista äitiään. Tiedättekö, että kun hän oli 12-vuotias ja 
menossa Bar Mitzvah -juhlaansa Jerusalemiin, heillä oli tapana, ei mitenkään mukava tapa, kun he 
matkustivat tuohon aikaan 15 mailia päivässä niin, että naiset menivät ensin lasten kanssa ja he tekivät 
ruokaa, pystyttivät teltat ja valmistelivat leirin niin, että kun miehet saapuivat parin tunnin päästä, 
kaikki oli valmiina. 

Se oli siihen aikaan järjestely. Joten kun he olivat matkalla Jerusalemiin Jeesus-poika matkasi 
Marian kanssa. Kun he olivat paluumatkalla Jerusalemista Maria oletti, että 12-vuotias Jeesus matkustaisi 
isänsä kanssa, koska häntä pidettiin nyt miehenä. Mutta Joosef oletti, että Jeesus kulkee Marian kanssa, 
koska loppujen lopuksi Jeesus ei ollut hänen poikansa. Joten kun he viimein kohtasivat tuona paluumatkan 
ensimmäisen päivän iltana 15 mailin päässä Jerusalemista, Maria kysyi: "Missä Jeesus on?" Ja Joosef 
vastasi, että luuli hänen olevan Marian kanssa. "Ei, hän on nyt 12 ja pitäisi olla sinun kanssa." "Minä 
luulin, että sinun kanssa." No, ei siinä auttanut kun palata Jerusalemiin takaisin etsimään poikaa ja kun he 
löysivät hänet, vasta kolmen päivän etsinnän jälkeen, koska olivat etsineet täysin vääristä paikoista, he 
löysivät hänet temppelistä. 

Ja Maria sanoi äidin huolestuneella ja vihaisella äänellä: "Me olemme etsineet sinua joka puolelta!" 
Kuuletteko, tässä on ihmisen näkökulma kirjoituksissa - hän oli huolestunut ja ahdistunut. Ja tältä se 
kuulosti: "Isäsi ja minä olemme etsineet sinua joka paikasta." Mikä tarkoittaa, että Maria ei koskaan 
kertonut totuutta Jeesukselle hänen syntymästään. Isäsi ja minä olemme etsineet kaikkialta sinua. 
Jeesus sanoi: "Minun isäni? Minä olen nyt 12." Kun olet 12-vuotias, sinä osallistut isäsi töihin 
[juutalaisessa kulttuurissa]. "Teidän olisi pitänyt tietää, mistä löydätte minut. Minä olin koko ajan Isäni
kanssa." Hänen töissään, hänen Isänsä talossa. Siinä on kohta, jossa Maria ymmärsi, että Jeesus tiesi, 
kuka hän oli. Vaikka Maria ei koskaan kertonut hänelle. Raamattu on niin todellinen, eikö vain. Siitä 
on kysymys. Kyseessä on hänen äitinsä, jota nuhdellaan joka kerran, sen jälkeen, kun Jeesus on saanut 
kasteensa - kaikkialla evankeliumin tarinoissa se menee niin. Oletteko havainneet sen? Eräässä 
kohdassa sanotaan, että sisaresi, veljesi, äitisi ovat ulkona odottamassa. 

Ulkona sen takia, että he olivat tulleet katsomaan Jeesusta, jonka sanottiin olevan skitsofreenikko, 
hullu ja mielipuoli. Ja he olivat tulleet viemään hänet kotiinsa omaan vuoteeseen ja lukittuun huoneeseen 
pois julkisuudesta - he halusivat suojella tätä mielensä menettänyttä poikaa. Ja Jeesus sanoi: "Minun äitini, 
veljeni ja sisareni? Minäpä kerron teille kuka on äitini, siskoni ja veljeni. Kuka tahansa, joka tekee 
taivaallisen Isäni tahdon. He ovat minun perheeni nyt." Sinä olet äitini, sinä olet veljeni. Ja niin asia etenee 
ristille saakka, missä Jeesus sanoi: "Johannes, tuossa on äitisi. Nainen, tuossa on poikasi.” Hän purki 
perheensä ristillä.

Maria mainitaan tuon jälkeen vain kerran ja se on apostolien teot 1:ssä, missä hän rukoilee ja 
valmistautuu helluntaihin ja apostolien teot 2:ssa hän saa myös kasteen ja puhuu kielillä ja hänen 
palvelustyönsä loppuu. Toisin kuin monille meistä, meidän palvelustyömme alkaa, kun saamme Pyhän 
Hengen kasteen - hänen päättyi. Häntä ei koskaan mainita uudelleen. Hän on tehnyt ihmeellisen 
osansa. Mutta se on nyt ohitse. Meidän täytyy muistaa se. Toinen nainen, jota Jeesus nuhteli siitä, että 
kertoi hänelle, mitä hänen pitää tehdä, oli sarafealainen nainen. Muistatteko sen tarinan? Jeesus oli 
melkein töykeä hänelle. Hänen puheensa naiselle oli epätavallista. Nainen tuli hänen puheilleen ja 
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halusi, että Jeesus poistaisi pahan hengen tyttärestään, ja tilanteen olisi pitänyt olla sellainen, että 
varmasti Jeesus olisi suhtautunut siihen myötätunnolla ja ymmärryksellä jossain toisessa tilanteessa, 
mutta hän ei tehnyt niin nyt. Jeesus sanoi naiselle: "Ei ole oikein ottaa leipää pöydältä ja antaa sitä 
koirille." Se on uskomaton asia, mutta Jeesus sanoi sen. Koska nainen yritti päästä käsiksi johonkin. 
Nainen yritti sanella Jeesukselle jotain, mitä Hänen taivaallinen Isänsä ei ollut hänen käskenyt tehdä 
siinä kaupungissa. Ja Jeesus nuhteli naista. Mutta kyseessäpä olikin hyvin nokkela nainen. Nainen 
jatkoi: "Mutta kyllähän koiran pennutkin saavat pöydältä pudonneet leivän tähteet." Ja tuo nokkela 
vastaus kosketti Jeesusta ja hän sanoi: "Hyvä on, tuon vastauksesi takia, annan sinulle sitä, mitä 
pyysit." Mutta siltikin Jeesus asetti naisen paikalleen - sinun ei pidä sanella, mitä minä teen. 

Jeesus piti naisia ympärillään apostolisena joukkueena. Eikä pelkästään miehiä, mikä oli jo 
skandaali sellaisenaan - profeetta piti naisia joukkueessaan. Mutta niin hän teki. Ja naiset palvelivat häntä 
omalla ammattitaidollaan. Asia sanotaan kirkkaasti ja selvästi Luukkaan evankeliumissa 8:4 - Jeesus valitsi 
miestä kirkkonsa perustaksi. Kyse on siis koko ajan tasapainosta. Pystysuuntaisen ja vaakatasoisen 
suhteen tasapainosta. Ne on molemmat oltava siinä mukana sekä Genesis 1 että Genesis 2. Yksikään 
nainen ei ollut niin kaukana totuudesta, etteikö Jeesus olisi voinut kohdata ja koskettaa häntä. Minä 
olin kerran kandalaisessa tv:ssä ja minulle sanottiin, että voin puhua ihan mistä vain 20 minuuttia. 
Toivoisin, että BBC tekisi joskus samalla tavalla. Joka tapauksessa olin pääkanavalla Kanadan 
televisiossa, joka näkyy siellä kaikkialla. He kysyivät, mistä haluan puhua 20 minuuttia ja minä 
vastasin: "Minä haluan puhua Jumalan kuningaskunnasta." He olivat niin yllättyneen näköisiä ja 
kysyivät: "Kuka sellaisesta on kiinnostunut?" Sitten he jatkoivat, että hyvä on puhu 20 minuuttia 
Jumalan kuningaskunnasta ja niin minä tein. 

Televisiostudiossa oli puhelimia siltä varalta, että katsojat haluavat soittaa sinne. Ja ensimmäinen 
puhelin soi ja sieltä kuuluu naisääni: "Olen huora." Se on prostituoitu siellä päin maailmaa. Olen huora
Angus-kadulla Torontossa, joka on pääkatu kaupungissa. Nainen jatkoi: "Olen katsonut ohjelmiasi ja 
voisitko olla ystävällinen ja vastata kysymykseeni?" Sanoin, että tottakai. Nainen kysyi: "Kuinka minä 
pääsen siihen kuningaskuntaan?" Minä kysyin: "Miksi sinä haluat päästä sisään?" Nainen sanoi: "On 
aika laittaa elämäni järjestykseen." Ja minä ajattelin, halleluja, olemme siis Uudessa Testamentissa. 
Olemme siis saarnanneet oikeaa evankeliumia, koska prostituoidut haluavat kuunnella sitä. Tämä on 
eräs esimerkki siitä, mistä tietää, että saarnamies kertoo oikeasta evankeliumista. Prostituoidut 
haluavat kuunnella sitä. Se on kuningaskunnan evankeliumi. 

Muistatteko sen päivän, kun fariseus kutsui Jeesuksen sabattina lounaalle. Ja kertoi hänelle, että 
siellä on vieraileva saarnamies ja ulos oli katettu ruokaa ja juomaa ja siellä tulisi olemaan oikea näytös, 
jota kaikki kyläläiset saisivat katsella aitauksen toiselta puolelta. Minäpä sanon teille, että on kohtalokasta 
kutsua Jeesus kylään, koska hän on kaikkein tahdittomin vieras, joka sinulla voi koskaan olla. Jeesus 
istui saarnamiehen viereen ja alkoi puhumaan ennen kuin kukaan ehti avata suutaan: "Huomasin 
kuinka te kaikki halusitte tuonne ylimmälle ja parhaimmalle paikalle istumaan." Teitä on vain liian 
paljon siihen pöytään, koska istuimia ei ole riittävästi koko porukalle. On paljon parempi istua 
alempana ja odottaa kutsua ylempään pöytään. Mikä keskustelun avaus! Ja hetken päästä hän sanoi 
juhlien isännälle, että muuten, te ette tervehtineet minua, kun tulin sisälle ovesta. No, se oli tuon ajan 
kielelle käännettynä, että muuten, te ette pesseet jalkojani kun tulin sisään - mutta kyse on siis samasta 
asiasta. Jeesus arvosteli isäntää vieraanvaraisuudesta - tai sen puutteesta! Kyseessä on siis erittäin 
epämiellyttävä henkilö seuralaiseksi. Profeetat eivät ole kuuluisia tahdikkuudestaan. 

Ja sitten kaikkein kauhistuttavin asia tapahtui. Nainen tulee juosten sisään kadulta. Nainen jonka 
tukka riippui valtoimenaan alhaalla, mikä tarkoitti vain yhtä asiaa tuohon aikaan. Jos päästit hiuksesi irti 
julkisesti, olit yhdenkaltainen nainen - ja se oli sillä selvä. Ja minä pystyn näkemään tilanteen silmieni 
edessä, kun nainen juoksi sisään ja kuinka kaikki miehet olivat kauhuissaan. Toivottavasti tuo nainen ei
tunnista minua. Ja sitten heidän kauhukseen. Heidän kauhukseen nainen meni suoraapäätä Jeesuksen 
luokse. Ja nainen polvistui Jeesuksen eteen ja alkoi itkemään ja pesemään Jeesuksen jalkoja käyttäen 
hiuksiaan pyyhkeenä. Kyseessä on kaikkein inhottavin asia, mitä ikinä voi tapahtua. Kaikki ympärillä 
olevat olivat kauhuissaan. Ja Jeesus sanoi juhlien isännälle: "Näetkö tämän naisen?" Näetkö tämän 
naisen? Tottakai isäntä näki, mutta oikeasti hän ei kyennyt näkemään. Isäntä näki vain naisen 
ulkopuolen vaan ei sisäpuolta. Ja todellinen ihminen ei ole sitä, mitä näet ulkoisesti henkilöstä. Vaan se
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ihminen, joka on sisäpuolella. 
Ja Jeesus sanoi: "Minä kerron pienen tarinan, Simon, juutalaisesta rahanlainaajasta. Tarina varmasti 

miellyttää sinua. Juutalainen rahanlainaaja oli lainannut kahdelle henkilölle rahaa siten, että toinen oli 
5000 ja ja toinen 5 puntaa velkaa. Ja juutalainen rahanlainaaja antoi molemmille velat anteeksi." 
Tuossa vaiheessa kaikki ympärillä olevat hymähtelivät: "Tuo ei voi olla totta." Tuollaista ei koskaan 
oikeasti tapahtuisi. Juutalainen rahanlainaaja ei anna 5000 puntaa anteeksi. Sitten Jeesus kysyi 
väkijoukolta: "Kumpi noista miehistä nyt rakasti miestä enemmän?" Simon sanoi: "No, minä oletan..." 
Se on sitä, mitä hän kirjaimellisesti sanoi. Minä oletan. Simon sanoi, että kyse oli vain oletuksesta. 
Rahanlainaajat eivät tee tuollaista. Sitä ei koskaan tapahdu. Simon: "Minä oletan, teoriassa, se joka sai 
anteeksi 5000 puntaa." Ja Jeesus vastasi: "Oikein!" Tämä nainen rakastaa minua niin paljon, koska 
hänelle on annettu niin paljon anteeksi. Mikä muuten saattaa selittää sen, miksi kirkossa on puutetta 
rakkaudesta Jeesusta kohtaan. Voisiko se selittää sen? Kuten eräs upea saarnaaja sanoi: "Meidän 
kirkkomme ovat täynnä kilttejä ja kivoja ihmisiä, jotka eivät koskaan ole tunteneet, syyllisyyden 
aiheuttamaa epätoivoa." Tai anteeksiannon ihmeellistä henkäystä. Oletan että rakkautesi määrä 
Jeesusta kohtaan riippuu siitä, miten paljon ajattelet, että olet tehnyt syntiä. Ja miten paljon olet saanut 
anteeksi. Tämä on Jeesus!

Ja kuitenkin hän valitsi 12 miestä. Kyseessä oli kaikkein loistavin tilaisuus, jos hän olisi halunnut 
tasoittaa tuon yhdistävän viivan, ja tehdä lopun jossittelulle ja sanoa, että miehet voivat tehdä mitä vain
ja naiset voivat tehdä mitä vain. Kyseessä oli mahtavin tilaisuus valita 6 naista ja 6 miestä apostoleiksi.
Sellainen valinta olisi lopettanut kaiken keskustelun aiheesta, joka on jatkunut 2000 vuotta sen jälkeen.
Mutta hän ei tehnyt niin. Ja tänä päivänä on ihmisiä, jotka sanovat, ettei hänellä riittänyt rohkeus siihen
- tehdäkseen sitä, mikä olisi ollut oikein. Kuunnelkaa, Jeesus kaatoi ja kumosi kaikkia niitä sosiaalisia 
koodeja ja tapoja, jotka eivät olleet oikeudenmukaisia. Hänellä olisi ollut rohkeutta kumota tämäkin. 
On olemassa sellaisia ihmisiä, jotka sanovat, että hänen oli valittava 12 miestä, koska naiset eivät 
voineet olla todistajina oikeudessa tuohon aikaan. Hänen oli valittava 12 miestä, koska noihin aikoihin 
naiset eivät voineet olla todistajina oikeudessa. Ja hän tarvitsi 12 todistajaa, jotka pystyisivät 
vannomaan, että mies, jonka he tunsivat entuudestaan ja joka kuoli ja jonka he näkivät 
ylösnousemuksen jälkeen, olisi yksi ja sama mies. Näin ollen hänellä täytyi olla todistajinaan 12 
miestä, jotta he kävisivät laillisista todistajista - en usko että tämä on totuus. 

Minä uskon, että totuus on se, että Jeesus tuli aloittaakseen uuden Jumalan ihmisen. Ja koska 
vanhan Jumalan ihmisen perustajina oli 12 miestä, piti uuden Jumalan ihmisen perustana olla 12 miestä. Ja 
kun näet uuden Jerusalemin, näet 12 nimeä, Jaakobin poikien nimet, portissa. Ja näet 12 nimeä, 
apostoleiden nimet, perustuksessa. 24 nimeä, kaikki miehiä, kaikki juutalaisia. Ja löydät siis 24 
vanhinta hallinnoimassa uutta taivasta ja uutta maata. Jeesus piti yhä kiinni periaatteesta, että miehet 
johtavat. Joten säilyttäkää koko tarina ja pitäkää se tasapainossa. Noista 12 miehestä, kun Juudas 
[suomennos hankalaa], he sanoivat, että heidän täytyy valita yksi miehistä - joka on matkannut 
kanssamme. Juudaksen tilalle ja niin he tekivät. Ja siinä meillä on kirkon perustus ja joka aina tulee 
pysymään sellaisena. Joten Jeesus pitää Genesis 1:n ja Genesis 2:n tasapainossa. Hän arvostaa sekä 
miehiä että naisia yhtä paljon. Hän palveli sekä miehiä että naisia tasa-arvoisesti ja salli heidän palvella
häntä tasa-arvoisesti. Klassinen Martta ja Maria -tarina [äänitteestä puuttuu osa], ja siitä hän tiesi, että 
tulee kuolemaan eikä saa normaalia hautausta. Hän näki vaivaa puhuakseen eikä ollut niin kuin Martta 
kiireisenä keittiössä touhuamassa. Ja hän kertoi Marialle, mitä tulee tapahtumaan. Ja sen seurauksena 
Maria juoksi keittiöstä paikalla mukanaan erittäin kallista alabasteriöljyä ja voiteli sillä Jeesuksen. Ja 
Juudas sanoi: "Tuo on silkkaa tuhlausta." Mutta Jeesus sanoi, ei, et kutsuisi sitä tuhlaukseksi, jos se 
tehtäisiin hautajaisten jälkeen kuolleelle ruumiille. Ja se on ainoa voitelu, jonka kehoni tulee saamaan -
hautajaisissani. Ja itse asiassa se oli niin, koska siihen mennessä, kun he tulivat hautakammioon 
mukanaan öljyä, hautakammio oli jo tyhjä. Joten Maria sai asian selville, koska hän jutteli Jeesukselle 
ja koska Jeesus jutteli Marialle - ja he jakoivat sen yhdessä. 

Saatteko tästä kokonaiskuvan? Kyseessä ei siis ole vaakasuora viiva evankeliumeissa. Kyseessä on 
tuo vihreä linja, mutta se ei siis enää ole hyväksikäyttöä tai hallintaa tai väärinkäyttöä. Se on 
kumppanuutta. Se on yhteistyötä eikä kilpailua. Katsokaa kelloa. Se on 25 yli yhdeksän. Miten paljon 
kello onkaan! Minä lopetan tähän tänään. Nähdään huomenna. Olettehan te britannian kesäajassa? 
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Herra, Jeesus, minä niin kiitän sinua siitä, että olet elossa. Ja siitä, että nämä sisaret täällä kanssani 
tuntevat sinut. Ja tuntevat sinut henkilökohtaisesti. Ja he tuntevat, että se mitä sanon heille Sinusta, on 
totuus. Ja minä kiitän sinua siitä, että sinä näet meidät kaikki tässä huoneessa yhtä arvokkaina Isällesi. 
Jumala, auta meitä järjestämään elämämme yhdessä samoin kuin yksinkin. Ja että tuomme suurta 
kunniaa nimellesi. Ja minä pyydän sitä sinun nimesi tähden. Aamen.

”Sillä jos me tahallamme teemme syntiä, päästyämme totuuden tuntoon, niin ei ole enää uhria meidän 
syntiemme edestä, vaan hirmuinen tuomion odotus ja tulen kiivaus, joka on kuluttava Jumalan 
vastustajat.” (Kirje heprealaisille 10:26-27)

”Rauhan minä jätän teille: minun rauhani – sen minä annan teille. En minä anna teille, niinkuin 
maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen älköönkä peljätkö.” (Joh. 14:27)

”Häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa 
valtakuntaan… että tulisitte täyteen hänen tahtonsa tuntemista kaikessa hengellisessä viisaudessa ja 
ymmärryksessä.” (Kirje kolossalaisille 1:13, 9)

”Herra sanoi minulle: ’Sinä olet nähnyt oikein; sillä minä valvon sanaani toteuttaakseni sen.’” (Jeremia
1:12)

”Ja kuka hyvänsä antaa yhdelle näistä pienistä maljallisen kylmää vettä, hänen juodaksensa, 
opetuslapsen nimen tähden, totisesti minä sanon teille: hän ei jää palkkaansa vaille.” (Matt. 10:42)

”Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot.” (1. Joh. 3:8)

”Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus; ja Jumala on uskollinen, hän ei salli teitä 
kiusattavan yli voimienne, vaan salliessaan kiusauksen hän valmistaa myös pääsyn siitä, niin että 
voitte sen kestää.” (1. Kor. 10:13)

”Jo ennenkuin minä valmistin sinut äidin kohdussa, minä sinut tunsin, ja ennenkuin sinä äidistä 
synnyit, minä sinut pyhitin;” (Jeremia 1:5)

”Herra, minun Jumalani, suuret ovat sinun ihmetekosi ja sinun aivoituksesi meitä kohtaan. Ei ole 
ketään sinun vertaistasi. Niitä minä tahdon julistaa, niistä puhua, niitten paljous on suurempi, kuin 
luetella taidan.” (Psalmi 40:5))

”Mutta minun Jumalani on rikkautensa mukaisesti täyttävä kaikki teidän tarpeenne kirkkaudessa, 
Kristuksessa Jeesuksessa.” (kirje filippiläisille 4:19)

”Jumalattomat pakenevat, vaikka ei kenkään aja takaa, mutta vanhurskaat [oikeamieliset Jumalassa] 
ovat turvassa kuin nuori jalopeura.” (Sananlaskut 28:1)

”Herra antaa sinun voittaa vihollisesi [kaikki pahuus, sairaudet, demonit, köyhyys tai perheongelmat 
ovat kirouksia], jotka nousevat sinua vastaan; yhtä tietä ne lähtevät sinua vastaan, mutta seitsemää tietä
he sinua pakenevat! [Jeesus kantoi kaikki kiroukset, joten minun ei tarvitse elää niiden kirousten 
kanssa!] (5. Mooseksen kirja 28:7)
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