24/ 24









RAAMATTUKOULU




JOB 
PSALMIT
 KORKEAVEISU





Arvo Silventoinen





Tämän Raamatun sanan äärellä on hyvä muistaa, että tämä ilmoituksen sana on annettu meille opetukseksi ja kehotukseksi. Siinä on Jumalallinen rikkaus ja viisaus meidän edessämme. Timoteus-kirjeessä Paavali kirjoitti Timoteukselle; ”nämä kirjoitukset voivat tehdä viisaaksi, niin että pelastuu uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.”

Rukoilemme yhdessä. Isä rakas, Jeesuksen nimessä jälleen tunnustamme edessäsi sen, että me emme voi ottaa näitä hengellisiä viisauksia, rikkauksia, lohdutusta, rakkautta, voimaa tästä sanasta ellei sinun Pyhä Henkesi meille tätä sanaa avaa. Kiitos siitä että olet antanut Pyhän Henkesi kirkastamaan meille tätä sanan rikkautta. Sitä me tänäänkin pyytelemme, että itse olisit meidän kanssamme ja keskellämme ja avaisit meille näitä sanasi lähteitä, niin että voisit virvoittaa meitä, ja saisimme lähteä täältä uusin voimin jatkamaan matkaa. Jeesuksen nimessä, Aamen.

Raamatussa Vanhan Testamentin puolella sivulta 585 on Jobin kirja. Kun katselemme tätä Vanhan Testamentin rikasta kirjaa, toteamme että siinä on lukuja peräti 42. Mainitsen pieniä vinkkejä taustatiedoiksi omaa henkilökohtaista Jobin kirjan tutkistelua varten. Jobin kirja kuuluu Vanhan Testamentin runollisiin kirjoihin. Niitä ovat myös psalmit, sananlaskut, saarnaaja, korkeaveisu ja valitusvirret. Jobin kirja on todennäköisesti peräisin patriarkkojen ajalta, ja näin ollen Raamatun vanhin kirja, ehkä noin 3500 vuotta vanha. 

Luin tänään koko Jobin kirjan alusta loppuun saakka. Ajattelin sitä, että kun Job asui siellä noin 3500 vuotta sitten, niin totesin kuinka tämän päivän ihmistä lähelle tulevat nämä kysymykset, joitten parissa Job askarteli. Näemme kuinka ajankohtainen on Raamattu myös tänään. Jobin korkea ikä viittaa patriarkkojen aikaan. Siellä ei myöskään mainita laista eikä Jumalan palvelusta, ei sapatista eikä temppelistä. Job toimi kuten Nooa, pappina omassa perheessään. Jobin kirjaa on sanottu maailman kirjallisuuden ihanimmaksi runoteokseksi.
Jobin kirja voitaisiin noin karkeasti jakaa kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa 1:1–2:10 käsitellään Jobia ja Saatanaa. Sen aiheeksi voisi laittaa Job ja Saatana. Ensin tulee Jobin hurskaus esille, hänen suuri omaisuutensa ja rikkautensa, Jumalan haaste ja sitten Saatanan syytökset. Jobin kärsimykset tulevat myös ensimmäisessä osassa esille. Saatanan ensimmäinen juoni, omaisuuden ja lasten menetys. Saatanan toinen juoni, terveyden ja vaimon ymmärtämyksen menetys. Kun näitä asioita ajattelee, kuinka ne ovat myös tämänpäiväisiä ja ajankohtaisia.

Toisen osan Jobin kirjassa muodostavat luvut 2:11–37:24, ja sen teemaksi voisi laittaa Job ja hänen ystävänsä. Ensin siinä tulee esille Jobin ystävien myötätunto, sitten Jobin valitus ja sen jälkeen vuoropuheluosa. Kolmannen osan muodostavat luvut 38–42, ja sen teemaksi voisi laittaa Job ja Herra. Siinäkin on kaksi osaa. Jumalan vastaus, Jumala puhuu Jobille ja alkaa kysellä Jobilta asioita. Jumala ei selittele Jobille näitä tilanteita minkä takia ja mitä hänen kohdallaan on tapahtunut. Jälkimmäisessä osassa toisen osan muodostavat asiat, Herra julistaa päätöksen Jobin kirjan viimeisessä luvussa. Siinä on hyvin riemullista luettavaa, se kertoo kuinka Job tuntee Herran, Job pääsee tuntemaan myös itsensä, ja kuinka Jumala vanhurskauttaa Jobin ja tuomitsee hänen ystävänsä. Job rukoilee ystäviensä puolesta, ja hänelle avautuu kaksinkertainen siunaus. Aivan ihmeellisiä asioita Jobille avautuu, ja tässä on kerrottu myös meidän elämäämme ajatellen tärkeitä asioita.

Avainjakeita Jobin kirjassa ovat, 1. luvussa jakeet 8-9,22, luvussa 42 jakeet 5-6 ja 10. Siellä tutkitaan myös sitä, että miksi hurskaan täytyy kärsiä. Kerrotaan myös Jobin valkoisista synneistä. Syntejähän on kahdenlaisia, on valkoisia syntejä ja mustia syntejä. Kärsivälle tuo lohdutuksen vain Jumalan näkeminen, henkilökohtainen Jumala-kokemus. Nöyrtymisen siunauksesta puhutaan meille läpi Raamatun. Pietarin kirjeessä on hyvin sattuvasti tästä asiasta sanottu, että Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille Hän antaa armon. ”Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että Hän ajallansa teidät korottaisi.”Voisimme ottaa esille joitakin keskeisiä näkökohtia Jobin kirjan sisältöä ajatellen. Ensiksi voidaan todeta kuinka Job oli Jumalan mielestäkin täydellinen. Hän oli sellainen mies, joka oli elämässä onnistunut. Kun ajatellaan hänen vaellustansa, kuinka Jumala osoitti, että hän on nuhteeton, rehellinen mies, pelkää Jumalaa ja karttaa pahaa, se tulee 1. luvun jakeessa 8 esille. Myös ajallista siunausta hänen elämässään oli.

Lukiessani 1. luvun jakeita 8,9 ja 10, jakeessa 10 sanotaan kuinka Herra sanoi; ”olethan itse kaikin puolin suojannut hänet.” Saatana sanoo Jumalalle, kuinka Jumala on suojannut Jobin kaikilta puolilta. Hänen talonsa, kaiken mitä hänellä on, olet siunannut hänen kättensä työn ja hänen karjalaumansa ovat levinneet ympäri maata.

Eivät monet suomalaiset ahkerat miehet ja naiset ymmärrä miten valtava Jumalan siunaus on siinä, että Jumala on antanut esimerkiksi terveyttä. Jumala on suojellut joka puolelta talon ja ammatin. Ei ole tullut onnettomuuksia ja sairauksia, pidetään itsestään selvänä. Kyllä Jumala monella tavalla myös epäuskoista ihmistä tällä tavalla suojelee ja hoitaa. Jos Hän ottaisi varjelevan kätensä pois, eivät tilanteet olisi tällaisia. Ihminen sokeudessaan ei näe, eikä anna kunniaa Jumalalle siitä, että tällaista valtavaa rikkautta minun elämässäni on, perheeni elämässä. Kun Jumala antaa sellaisen hetken että peite otetaan pois silmiltä, niin sitten sanotaan että kyllä sinä Herra olet ollut armollinen ja pitkämielinen. Anna minulle anteeksi etten ole antanut kaikesta sinulle kiitosta ja kunniaa. Silloin alkaa jotakin siitä nähdä.

Ei tätä Jobkaan nähnyt, hän oli onnistunut mies. Hän oli ihailun kohteena ja toiset palvoivat Jobia. Tämä tuotti Jobille salaista mielihyvää. Syvällä sydämessä hän nautti tästä kaikesta ja siitä myönteisestä vaikutuksesta minkä hän teki ympäristöön. Hän ei ollut itse tästä tietoinen. Jumala näki Jobin pyhyyden ja iloitsi siitä, mutta Jumala näki myös Jobin salaisen ylpeyden. Jumala näki että keskellä pyhyyttään ja oikeamielisyyttään Job sairastaa vaikeata ja tuskallista sairautta, ja sen nimi on hengellinen minä-sairaus. 
Luvussa 29 tulee paljon esille tätä.Jakeesta 11 eteenpäin Job luettelee hyvin runsaasti minä-sanaa. Job sanoo; ”sillä kenen korva minusta kuuli, hän ylisti minua onnelliseksi. Kenen silmä minut näki, hän minusta todisti. Minä näet pelastin kurjan joka apua huusi.” Jakeessa 13; ”siunaus tuli minun osakseni. Minä saatoin lesken sydämen riemuitsemaan.” Jakeessa 14; ”vanhurskaudella minä vaatetin, se verhosi minut. Oikeus oli minulle viittana.” Jakeessa 15; ”minä olin sokean silmä ja ontuva jalka.” Jakeessa 16; ”minä olin köyhien isä. Minä tarkoin tutkin. Minä särjin väärintekijäin leukaluut.” Jakeessa 18; ”pesääni minä saan kuolla. Minä lisään päiväni paljoiksi.” ”Minun osalleni;” jakeessa 19. Jakeessa 20; ”kunniani uudistuu alati. Jouseni nuortuu minun kädessäni. He kuuntelivat minua.” Jakeessa 23; ”he odottivat minua.” Jakeessa 24; ”minä hymyilin heille, minun kasvojeni loistaessa.” Jakeessa 25;”minä istuin ylinnä.” Minä, minä, minä.

Tällä tavalla hän aivan kuin pyöri oman erinomaisuutensa, onnistumisensa ympärillä ja näki kuinka hän on orpoja auttanut ja ontuvia tukenut. Kaikella tavalla on nuhteeton Jumalan edessä. Jumala päätti vapauttaa Jobin tästä sairaudesta. Jumala alkoi pyhittää Pyhää, ettei sairaus pahenisi ja ettei Job hukkuisi omaan vanhurskauteensa. On vanhurskaita jotka hukkuvat omaan vanhurskauteensa. Jumalan rakkaus vaatii, ettei hän voi pysyä passiivisena tällaisessa tilanteessa. Jumala aloitti toimintansa.

Luvussa 36 jakeessa 15, jakeen lopussa; ”avaa hänen korvansa ahdistuksella.” Herra avaa hengellisesti kuuron korvat ahdistuksella. Herra avaa hengellisesti sokean silmät ahdistuksella. Herra avaa suljetun sydämen, joka on sulkenut Jumalan rakkauden pois omasta olemuksestaan, Herra avaa sen ahdistuksellaan. Näin ahdistuksella on tässä täysin myönteinen sävy. Usein me ajattelemme näin, että jos elämään tulee ahdistuksia, se on ilman muuta kielteistä. Mutta näin ei ole Jumalan toiminnassa. Jumalan toiminnassa ahdistuksella on valtavan myönteinen sävy.

Kun katselemme Jobin elämässä ahdistuksen kautta, riisumisen kautta, tyhjentämisen kautta, kyynellaaksojen kautta Jumala vei tätä Jumalalle rakasta ihmistä siihen rakkauden syleilyynsä. Jos ajattelemme tuhlaajapoikaa, hänellä oli aivan samanlainen tilanne. Kun hän oli isänsä kodissa, hän näki että hyvin pyyhkii. Siellä oli rakastava isä ja hyvä koti. Isä sanoi että hän antaa sen osan omaisuudesta mikä hänelle kuuluu. Pannaan pojalle 200 000 kouraan, niin hän saa pitää iloa. Voisi ajatella tämän päivän nuorta ajatellen, että poika meni moottoripyöräkauppaan ja osti 750 Hondan ja tavaroita vähän siihen telineelle ja kiersi hanat auki. Se oli komea lähtö pihasta, hiekka pöllysi ja vauhti oli lujaa. Hän saattoi nostaa kätensä, että näitten käsien avulla minä elämässäni tulen toimeen. Tuo isä on vähän vanhanaikainen, ei hän ymmärrä tätä elämän sykettä mikä pitää tämän päivän nuoren elämässä olla. Ja vauhti oli päällä.

Matkan varrella rahat alkoivat käydä vähiin ja ystävät kävivät vähiin. Siellä poika istuu jossain sikakaukalon äärellä ja pohtii elämän menoa. Taitaa tulla ikävä kotiin ja tippa silmään, elämän ahdistuksia. Näissä tilanteissa hän tulee tulokseen; ”minä nousen ja menen isäni tykö.” Tämä oli niin väkevä voima tämä ahdistus, joka pani pojan kävelemään sinne kohti kotia. Kun poika oli lähellä kotia, isä juoksi häntä vastaan ja sulki hänet syliinsä. Tämä ahdistus sai olla ajamassa hänet isän rakkauden kokemiseen. Maistamaan sitä valtavaa turvallisuutta, mitä hän saattoi kokea isän sylissä.

Niin monet, voisi sanoa miljoonat voisivat kertoa kuinka elämän ahdistukset ovat olleet elämässä käännekohta sellaiseen Jumalan rakkauden ja armon kokemiseen, josta ei voinut oikein uneksiakaan. Niin että voi laulaa niin kuin hengellisen laulun tekijä; ”mun ihmeinen Vapahtajani, näin ennen, en tuntenut sua en.” Me ajattelemme, että nämä kyynellaakson päivät, nämä ahdistuksen päivät ovat sellaisia, että Jumala on minut hyljännyt, Jumala on kääntänyt selkänsä, olen Jumalan vihan alla. Ne olivatkin osoitusta siitä, että kuulehan rakas lapseni, sinua odotetaan täällä, sinulle on varattu katettu pöytä. Siellä on lämpöä, turvallisuutta, rakkautta, hellyyttä, kaikkea mitä sisimpäsi janoaa ja kaipaa.

Herra avaa ihmisen korvan ahdistuksen kautta. Näin kävi Jobin kohdalla. Tällaisen kunniallisen ja hyvän ihmisen kohdalla, niin kuin on sanottu, niin Jumalan täytyy tehdä kaksinkertainen työ. Ensin tästä hyvästä ihmisestä täytyy tehdä Jumalan armoa ja rakkautta tarvitseva. Sillä totta on se Jeesuksen sana, että terveet eivät tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Herra löi Jaakobia lonkkaluuhun, kun hän painiskeli Herran kanssa, niin että Jaakob ontui lonkkaansa. Hän oli sairas ja tarvitsi Jumalan käden kosketusta. Sellainen itsessään sairas saa olla suuren taivaallisen lääkärin hoitopöydällä. Suuri taivaallinen lääkäri jakaa hänelle sellaista terveyttä, joka on todellista ja pysyvää, ei näennäistä hetkellistä lievitystä. Hetkelliseen lievitykseen ihminen mielellään tyytyisi.

Jeesus sanoi; ”minä en ole tullut kutsumaan vanhurskaita vaan syntisiä.” Siinä Jumalalla työ onkin, tehdä ihmisestä ensin syntinen, joka tarvitsee apua ja armoa. Jobin kirjan lopussa viimeisessä luvussa on jae, joka kannattaa kirjoittaa ja laittaa muistiin näkyvälle paikalle. Jobin kirja 42 jae 10, tässä on kerrottu tie pysyvään siunaukseen. ”Kun Job rukoili ystäväinsä puolesta, käänsi Herra Jobin kohtalon, ja Herra antoi Jobille kaikkea kaksin verroin enemmän kuin hänellä ennen oli ollut.” Tässä on nimenomaan sellaista minäkeskeistä ihmistä ajatellen lääke, miten Herra voisi tämän minä-sairauden parantaa.

Varmaan on niin, että meissä kaikissa on tällaista minä-sairautta. Pyörimme oman itsemme ympärillä, emme näe omaa nenäämme pitemmälle. Meillä on pitkät varpaat ja olemme kokeneet, että meidän varpaillemme tallottiin kotona, työpaikalla ja sukulaisten keskuudessa. Minulla on oikeus loukkaantua, minulla on oikeus mököttää ja mennä nurkkaan ja olla oikein loukatun näköinen, että toinenkin näkee että näin siinä on käynyt. Mökötämme nurkassa 2-3 päivää, kenties viikon tai kuukauden, joku voi mököttää kauemminkin. Ei se kovin suureksi siunaukseksi ole ympäristölle. Jos ajattelemme että kristitty mököttää ja on kääntänyt selkänsä ystäville, ja ilmaisee voimakkaasti sanoin ja tuntein miten häntä on kohdeltu ja väärin ymmärretty.

Muistaakseni Niilo Ylivainio kertoi, että hän oli loukkaantunut myös Jumalaan. Kun hän oli vuosikausia saarnannut Jumalan sanaa ja sitten tulivat sairaudet. Raihnaisuus alkoi painaa ja ystävät hylkäsivät, joukot olivat poissa ja hän yksin pienessä talossaan valmistautui kuolemaan. Sitten Herra kohtasi tämän vanhan saarnamiehen, ja miten mielellään Herra kohtaa myös tällaista mököttäjää ja loukkaantunutta. Hän tulee lempeästi ja niin kuin paimen menee lampaan luo ja antaa leipäpalan. Herra meni Niilo Ylivainion luo ja alkoi hänelle kertoa omasta olemuksestansa ja Jumalan rakkaudesta. Niinhän siellä sitten kävi, että Niilo sai sellaisen mielen että hän alkoi rukoilla toisten puolesta ja siunata toisia ihmisiä. Kun hän alkoi siunata toisia ihmisiä ja ylistää ja kiittää Jumalaa Hänen ihmeellisestä huolenpidostaan ja armostaan, niin Jumala käänsi myös Niilon kohtalon. Jumala voima alkoi tulla hänen elämäänsä, löytyi kiitosaiheita. Hän sai pakata muuttokuormansa ja muuttaa sieltä nurinakadun varrelta kiitoskadun varrelle asumaan. Nurinakadun varrelle jäi yksi huoneisto tyhjäksi. Siellä kuulemma oli kyllä jonottajia, ei se tyhjäksi jäänyt. Kiitoskadun varrella on paljon hyviä rantahuviloita, sinne voisi muuttaa ihan vapaaehtoiset. Tässä on sanottu meille siunatun elämän salaisuus ja vain elävän Herran kohtaaminen voi tämän meissä tehdä. Niin että me alamme rukoilla ja siunata sitten toista, sitä vaikeaa lähimmäistä.

Apostolien teot 16–25; ”Keskiyön aikaan Paavali ja Siilas olivat rukouksessa ja veisasivat ylistystä Jumalalle ja vangit kuuntelivat heitä.” Siellä oli ihan sama niin kuin Jobin kohdalla. Job alkoi rukoilla ystäväinsä puolesta, Jumala käänsi Jobin kohtalon. Seurauksena oli että Jumalan armo ja lohdutus ja siunaus alkoi tulla hänen elämäänsä kaksinkertaisena, suurempana kuin siellä alussa. Jumalan rakkaus sai hoitaa omaa elämää ja myös ympäristöä. Se oli kaikki armoa, ja se on armoa myös tänään. Herra vie sille paikalle jossa nähdään, minussa se on, minun lihassani ei asu mitään hyvää.

Nämä sielunhoitajat, Jobin ystävät olivat tällaisia kirjoituspöytä-teologeja, he eivät kyenneet auttamaan. Heillä oli valmiita standardikaavoja minkä mukaan he jakelivat neuvoja Jobille. Elifas perusti oppinsa inhimilliseen kokemukseen, Bildad perusti oppinsa traditioon ja sen fraaseihin, Sofar perusti oppinsa inhimilliseen viisauteen ja Elihu oli kyllä oikea mies ja puhui Jumalan tahdon mukaisesti, mutta oli itsevarma ja taitamaton, ja näin hän ei kyennyt Jobia auttamaan. Job sai kuitenkin pitää kiinni Jumalasta, mutta pitkään hän piti kiinni myös loukatusta ylpeydestään, kunnes sai sitten nöyrtymisen ja parannuksen armon ja sitä kautta avautui hänelle uusi elämä. Tie on kaita, kiusaukset ja houkutukset tulevat mustiin syntiin päin, eli julkisynteihin. Valkoiset synnit vaanivat myös vaeltajaa, ne ovat hengen syntejä kuten ylpeys, kateellinen mieli, väärä mielen laatu, ahneus jne. Herra kutsuu puhdistautumaan myös valkoisista synneistä. Kun Pyhä Henki alkaa tehdä työtä, niin Pyhä Henki kirkastaa Kristusta. Pyhän Hengen tehtävä on näyttää synti todeksi ja sitten myös Jumalan rakkaus todeksi.

Job sai päästä kokemaan; ”minä tiedän lunastajani elävän.” Job on myös Vanhan Testamentin Kristus-tyyppi. Kärsimys ja korotus, niin kuin Jeesuksen kohdalla. Job voitti vihollisen, joka oli hänen kärsimystensä takana. Jeesus on voittanut kaikki meidän vihollisemme. Job rukoili ystäväinsä puolesta, niin kuin Jeesus on esirukoilija.

Raamatun suurista henkilöistä voidaan todeta, että Nooa opetti uskossa rakentamaan, vaikka rakentaminen näytti mielettömältä. Daniel opetti uskossa pelkäämään ja tottelemaan Jumalaa, miten vaaralliselta se näyttikin. Job opetti uskossa kärsimään vaikka se näytti turhalta.
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Psalmeista sanotaan että se on Raamatun sydän, ja siitä käytetään myös nimeä Raamattu Raamatussa, Vanhan Testamentin puolella alkaen sivulta 623. Psalmien kirja jakaantuu viiteen kirjaan, ensimmäinen Psalmien kirja käsittää luvut 1-41, toinen Psalmien kirja luvut 42–72, kolmas kirja Psalmien kirjassa luvut 73–89, neljäs kirja luvut 90–106, viides kirja 107–150. Psalmien kirjan nimi tarkoittaa, että se on Israelin virsi- ja rukouskirja. Heprealainen nimi tarkoittaa ylistysten kirja. Psalmoi on kreikkaa ja tarkoittaa laulut, ja tästä tulee suomalainen nimi psalmit. Kreikkalainen sana psaltaa dreidrion tarkoittaa harppu- tai muu kielisoitin, ja tästä tulee suomalainen nimi psalttari.

Psalmien kirjassa voimme nähdä että siinä on ovi kiitokseen ja rukoukseen, ja siitä voi ihan tavallinen ihminen käydä sisälle tällaiseen ihmeelliseen temppeliin, johon meille on ovi avattu. Siinä on mahdollisuus levähtää ja käydä rukoukseen. Käydä Jumalan kasvojen eteen hoidettavaksi ja parannettavaksi, sillä eihän sydämestä voi nousta kiitos ja ylistys, ellei Herra saa sitä ensin parantaa ja hoitaa.

Psalmien kirja on kokoelma josta voidaan sanoa että se on puhtainta kultaa. Siinä kerrotaan Herran suuresta nimestä. Jos haluamme oppia Herran suurta nimeä tuntemaan, silloin meidän olisi hyvä lukea Psalmien kirjaa. Herran suuren nimen tuntemisesta on joku sanonut, että se on parantavaa palsamia kaikkiin ihmiselämän haavoihin. Kun ajattelemme esim. apostoli Paavalin rohkeuden salaisuutta, se löytyy 2. Timoteuskirje 1-12 jossa hän sanoo; ”Minä tunnen hänet, johon minä uskon.” Niinpä kristityn Jumalan lapsen suurimman mielenkiinnon kohteena täytyisi olla Herran suuri nimi. Jotkut ovat löytäneet tämän valtavan kultakaivoksen, aarteen Psalmien kirjassa, ja ovat tehneet päätöksen, että joka päivä luen Psalmeista ainakin yhden luvun. Siinä voi oppia tuntemaan Herran suurta nimeä. Tätä kirjaa lukiessa voimme oppia tuntemaan Hänen ihmeellistä olemustaan, minkäkaltainen on tämä Herra, suuren Kuninkaan persoonaa, suuren Herran työtä.

”Hänen tekonsa ovat ylistettävät, Hänen olemassaolonsa on ylistyksen aihe.” Jokainen psalmi oikeastaan kertoo tästä suuresta rikkaudesta. Olen lukenut jostain; ”Maailmasta tulee outo hullu, tuskallinen paikka. Elämä siellä on pettymystä ja epämieluista niille, jotka eivät tunne Jumalaa. Jos halveksit Jumalan tutkimista, tuomitset itsesi hoipertelemaan ja kompuroimaan läpi elämäsi umpimähkään, ikään kuin vailla tajua suunnasta ja ymmärtämättä mikä sinua ympäröi. Näin toimien tuhlaat elämäsi ja kadotat sielusi.”

Voisi sanoa, että jos me jätämme lukematta Psalmien kirjaa, silloin meille jää tuntemattomaksi Jumalan olemus niiltä osin mitä ilmoituksen sanaa meille tässä Raamatun Raamatussa, Raamatun sydämessä kerrotaan. Ei ihme, että on paljon sellaisia jotka hoipertelevat ja kompuroivat läpi elämänsä umpimähkään. Eivät tiedä ympäristöstä, eivät tiedä elämän lähteestä.

Psalmeista voidaan sanoa, että psalmit ovat täynnä Kristusta. Meillä on Kristuksen oma määräys tarkkailla häntä psalmeissa. Luukkaan evankeliumissa luvussa 24 luemme Jeesuksen oman sanan; ” Ja hän sanoi heille, tätä tarkoittivat minun sanani kun minä puhuin teille ollessani vielä teidän kanssanne, että kaiken pitää käymän toteen mikä minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa ja profetoissa ja psalmeissa.”

Jeesus toi tällaisen sanan, ja osoittaa että psalmeissa on hänestä kirjoitettu. Jos haluat oppia tuntemaan Jeesusta Kristusta syvemmin, niin lue silloin psalmeja. Psalmit kertovat Jeesuksen profeetallisesta tehtävästä ja hänen pappistehtävästään. Keskeisiä psalmeja ovat 22, 40, 49, 110. Psalmit kertovat hänen kuninkaallisesta tehtävästään, psalmit 2, 21, 45, 72, Jeesuksen kärsimyksistä, psalmi 22 ja 69, Jeesuksen ylösnousemuksesta, psalmi 16. Psalmien kirjassa on erityisesti messiaanisia psalmeja. Tällaisia psalmeja ovat 2, 16, 22, 24, 40, 45, 68, 69, 72, 97, 110, 118. Tänä päivänä joku professori joka kouluttaa pappeja, sanoo tulleensa siihen tulokseen, että Vanha Testamentti ei puhu mitään Kristuksesta. Täytyy sanoa, että oudolla tavalla hän on Raamattua lukenut, jos ei esim. näistä psalmien kohdista Jeesusta Kristusta löytänyt.Palautetaan mieliimme Luukas 24–27, tästä ajankohtaisesta aiheesta puhutaan nykyisin joka puolella paljon, ja se kannattaa opetella muistamaan ulkoa. ”Jeesus alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista, ja selitti heille mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu.” Voidaanko tämä enää selkeämmin sanoa, jos kerran uskotaan, että Jeesus Kristus on historiallinen henkilö, että hänen puheillansa on jotakin arvoa. Tässä ei ole mitään tulkitsemista, näemme kuinka Jeesus sanoi; ”mitä hänestä on näissä kaikissa kirjoituksissa sanottu.”

Emme ole huonossa seurassa, kun uskomme että vanhan Testamentin kirjoitukset puhuvat Kristuksesta, olemme Kristuksen seurassa. Emme ole huonossa seurassa myöskään siinä mielessä, koskapa Paavali lähtee myös kirjoituksissaan samasta. Apostolien teot 17:2–3; ”Tapansa mukaan Paavali meni sisälle heidän luoksensa, ja keskusteli kolmena sapattina heidän kanssansa lähtien kirjoituksista. Selitti ne ja osoitti, että Kristuksen piti kärsimän ja nouseman kuolleista, ja sanoi, tämä Jeesus jota minä teille julistan, on Kristus.”

Minusta on aika ylevää olla tällaisessa seurassa, kun uskoo, että Vanhan Testamentin kirjoitukset, Mooseksen, Profeettojen, Psalmien kirjat kertovat Jeesuksesta. Saa olla Jeesuksen seurassa, saa olla Paavalin seurassa, saa olla Pietarin seurassa, Johanneksen seurassa, ja sitten siinä suuressa joukossa jonka elämässä keskeistä on; ”Minä uskon kaiken mitä on kirjoitettuna laissa ja profetioissa.” On varmaankin mielenkiintoista olla Jumalan taivaassa näitten seurassa ja katsella, että siellä niitä oli v. 1984 sellaisia jotka eivät uskoneet että tämä on totta. Saamme sanoa; ”kiitos Jumalalle, että sinä Pyhä Henki avasit meille näitä kirjoituksia sydämelle, niin että saisi sydämen uskossa ottaa tämän sanan vastaan.” Sai ahmia sitä, sai juoda siitä, sai tulla ravituksi. Sai oppia tuntemaan Kristuksen, anteeksiantamuksen lähteen, sai oppia tuntemaan Jumalan, niin että saattoi sanoa; ”Rakas Taivaallinen Isä.” Ei tarvinnut elää siellä orpona, niin kuin ne joilla ei Taivaallista Isää ole. Sai oppia Jumalan auttavan käden, hoitavan parantavan käden.Psalmien kirjasta löytyy eri aiheisiin opetusta ja neuvoa ja viisautta. Tällaisia aiheita voidaan mainita esim. opetus, psalmit 1, 19, 39. Psalmi yksi on psalmi jota pitäisi kerrata. ”Autuas se mies”, voidaan sanoa myös, autuas se sisko, ”joka ei vaella Jumalattomain neuvossa, eikä astu syntisten teitä, eikä istu kussa pilkkaajat istuvat, vaan rakastaa Herran opetusta.” Suomalaisessa Raamatussa käännetty lakia, jonka voi kääntää myös ”rakastaa Herran opetusta.” ”Ja tutkistele hänen opetustansa päivät ja yöt.”

Hänestä sanotaan; ”Hän on niin kuin istutettu puu vesiojain tykönä, joka antaa hedelmänsä ajallaan, jonka lehti ei lakastu, ja kaikki mitä hän tekee, menestyy.” Sitähän sanotaan, että ihmiset ovat kiinnostuneita siitä miten menestyisin. Tässä on sanottu menestymisen salaisuus. Kiinnostaako tämän päivän ihmistä menestyminen? ”Menestymisen salaisuus on siinä, että rakastaa Herran opetusta.” Ja ei ainoastaan rakasta sillä tavalla, että no tuollahan se Raamattu on kotona kahden kynttilän välissä, pyyhitään siitä pölyt päivittäin. Vaan sillä tavalla, että tutkistelee hänen opetustansa päivittäin. Pyhä Henki avaa tätä ihmeellistä sanaa. Saa olla niin kuin kasvi vesiojain tykönä ja saa sieltä ravintoa ja virvoitusta.

Toinen aihe ylistys, tulee esille psalmeissa 8, 29, 93, 100. Psalmissa 100 kehotetaan kiittämään Herraa; ”Kohottakaa riemuhuuto Herralle kaikki maa. Palvelkaa Herraa ilolla, sillä Herra on hyvä. Hänen armonsa pysyy iankaikkisesti, Hänen uskollisuutensa polvesta polveen.” Jumalan olemuksen ammentaminen Raamatusta, on uskonelämää ajatellen ihan niitä keskeisimpiä asioita. Minkälainen Jumala kuva sinulla on?

Suomalaisista sanotaan, että he eivät tunne omaksensa ylistystä ja palvontaa ja kiitosta, niin että kerättäisiin kattilankannet ja rummut ja ”päristimet”, ja sitten paukutettaisiin ja ylistettäisiin Herraa. Raamattu kyllä tuntee tällaista. Uskoisin näin, että ylistys ja kiitos ja palvonta ovat seurausta siitä, että Pyhä Henki on saanut avata sydämelle tämän todeksi; ”Herra on hyvä.” Sanooko sinulla sisin Aamen, kun luetaan Raamatusta; ”Herra on hyvä.” Vai nouseeko siellä kapina ajatuksissa? Ei tarvitse sellaisia nousta, tämä on Raamatun totuus. Tämä tulee muuallakin esille. Voisit lukea psalmin 135, ylistys Herralle. Jakeessa 3; ”Ylistäkää Herraa, sillä Herra on hyvä.” Psalmi 147, ihmeellistä ja suurenmoista sanomaa; ”Meidän Herramme on suuri, suuri voimassansa.” Psalmi 145:9; ”Herra on hyvä kaikille.” Jos ajattelet, että Herra on hyvä muille, ei minulle, koska olen tällainen raadollinen mitätön kurja. Tänäänkin pinna paloi ja kiivastuin työpaikalla. Pyyheliina heilahti, sanoja tuli kuin miekanpistoja ja katkeroiduin. Ajattelin, että siinä sitä taas ollaan ja kiusaajakin tuli ja sanoi, että sinäkö olet uskova ihminen. On valtavan hienoa lukea psalmi 145:9; ”Herra on hyvä kaikille.” Halleluja, ylistys Jumalalle.

Herra ei ole hyvä ainoastaan Miinalle ja Kallelle, ei ole lueteltu nimiä. ”Ja armahtaa kaikkia tekojansa,” myös sellaisia jotka ovat keskeneräisiä, rakenteilla, valuvikaisia, joilla on heikko itsetunto, jotka ovat kiusattuja, langenneita, elämän kolhimia, haavoittuneita. Herra on hyvä. Kun Pyhä Henki saa avata tätä sydämelle, se on juuri sitä palsamia, joka vain voi hoitaa meidän sisäistä elämäämme. Sieltä voi rikkinäisen ihmisen elämän tulevissa vaiheissa löytyä sellainen hetki, jos on kuljettu kyynellaaksoja, niin sydän alkaa sanoa tämän ihmeellisen asian edessä; ”Herra sinä olet ihmeellinen.”

Kolmantena kiitosaihetta käsittelevät psalmit 30, 65, 103, 107, 116. Katumuspsalmeja ovat 6, 32, 38, 51, 102, 130, 143. Luottamus Herraan tulee erityisesti esille psalmeissa 3, 27, 31, 46, 56, 62, 86. Ahdingon tilanteista puhuvat psalmit 4,13, 55, 64, 88. Kaipaus tulee esille psalmeissa 42, 63, 80, 84, 137. Suurenmoisia psalmeja ovat esim. 42 ja 84. Psalmissa 42 sanotaan; ”Niin kuin peura halajaa vesipuroille, niin minun sieluni halajaa Jumalaa, elävää Jumalaa.” Peurasta tiedetään, että se saattaa vaeltaa pitkiä matkoja ja sitten kuulemma illan katveessa hämärtyessä kohottaa päänsä ja nuuskii ja nuuskii, ja yrittää hajuaistillaan saada selville, missä on vesipuro.

Peura halajaa vesipuroille ja nuuskii, ja etsii suuntaa mistä löytyisi vesipuro. Ihmisen sisimmässä on tällainen kaipaus, nimenomaan etsikkoaikana, Jumalan kutsun alla on kaipaus päästä vesipuroille. Miten suurenmoista kun hän löytää tien Jumalan sanan äärelle uskovien yhteyteen. Sitä me rukoilemme täällä Tampereella ja ympäristössä, että Tampereen Vanhassa kirkossa olisi tiistaisin Jumalan lähde pulppuamassa. Aiheena on ajateltu joka illalle, tule elämän lähteelle. Että Herra vaikuttaisi eri puolilla Tamperetta ja ympäristössä ihmisille sellaista, että tiistai-iltana kello 19.00 Vanhassa kirkossa todistetaan ja kerrotaan ja lauletaan. Siellä on alttarihetki jolloin saan käydä elämän lähteellä.

Psalmissa 84 jakeessa 3 on myös suurenmoinen kaipaus; ”Minun sieluni ikävöitsee ja halajaa Herran esikartanoihin. Minun sydämeni ja ruumiini pyrkii riemuiten elävää Jumalaa kohti. Löysihän lintunen majan ja pääskynen pesän, johon se poikasensa laskee, sinun alttarisi.” Jospa sellainen turvaton, pesätön, koditon ihminen, Isätön ihminen löytäisi tiensä sinne. Saisimme olla yhdessä siskoina ja veljinä hänelle kirkastamassa Kristusta, ja hän saisi tulla elämän lähteelle. Voisi olla totta, että löysihän lintunen majan ja pääskynen pesän, myös tämän päivän koditon saisi löytää kodin ja Kristuksessa taivaallisen Isän.

Jumalan kansan historia on esillä psalmeissa 7, 8, 105, 106. Psalmeissa tapaamme kaiken mitä ihmissydämessä liikkuu, syvimmästä surusta riemuitsevimpaan iloon asti. Psalmeista voimme löytää itsemme missä tilanteessa ja mielentilassa tahansa: iloisena, masentuneena, vääryyttä kärsineenä, epätoivoisena, yksinäisenä, unettomana, nuorena, vanhana.
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Vanhan testamentin puolella sivu 760, sananlaskut, saarnaaja, korkeaveisu. Ensimmäiseksi voidaan todeta, että nimi korkeaveisu on Lutherilta peräisin. Alkuperäinen nimi on laulujen laulu. Kirjan tekijä on Salomo, tätä todistaa mm. kasvien ja mausteiden perusteellinen tunteminen. Tyyli on sananlaskujen tyyliä ja monet paikan nimet edellyttävät Salomon asemaa. Salomo kirjoitti 1005 laulua. Ensimmäinen Kuningasten kirja 4:32, laulujen laulu on paras hänen lauluistaan. Salomo kirjoitti korkeaveisun nuorena miehenä, sananlaskut keski-iässä j saarnaajan vanhuudessaan.

Vaikka korkeaveisu on kuulunut alun alkaen Vanhan Testamentin Kaanoniin, monet ovat asettaneet sen Kaanoniin kuulumisen kyseenalaiseksi. Kaanon tarkoittaa Raamatun kokoonpanoa. Jäsentelystä voimme nähdä viisi asiaa. Ensiksi, morsiamen ja yljän sydämen kaipuu 11–27. Toiseksi, morsiamen ja yljän ero 28–35. Morsiamen ja yljän onnellinen yhteys 36–51. Neljänneksi uusi ero, morsian ylkää etsimässä 52–84. Viidenneksi, morsiamen ja yljän lopullinen ja täydellinen yhteys 85–8:14.

Korkeaveisun pääteema ja avainsana on rakkaus. Korkeaveisun kirjasta 87; ”Eivät suuret vedet voi rakkautta sammuttaa, eivät virrat sitä tulvaansa upottaa. Jos joku tarjoaisi kaikki talonsa tavarat rakkauden hinnaksi, häntä vain halveksuttaisiin.” Pääsanoma on Kristuksen rakkaus sekä Kristuksen ja seurakunnan välinen yhteys. Korkeaveisun opetuksesta kaksi asiaa: ensiksi saarnaajan opetus, kuinka rikas ihminen voi olla köyhä, vaikka hän omistaisi kaikki maailman aarteet, mutta ei omista Kristusta. Toiseksi korkeaveisun opetus, kuinka köyhä ihminen voi olla rikas, vaikka hän ei omistaisi mitään, mutta omistaa kuitenkin Kristuksen.

Korkeaveisun sisältö. Ensiksi, korkeaveisu on maailman kirjallisuuden kauneimpia runoja. Toiseksi, mikään Vanhan Testamentin kirja ei ole niin vaikeasti selitettävissä ja ymmärrettävissä kuin korkeaveisu.
Korkeaveisua luettaessa on muistettava:
a) se on runoutta
b) sen kieliasu on itämainen ja siksi meille vieras
c) se on vertaus, joka edellyttää tulkintaa d) vertauskuvallista tulkintaa ei saa viedä kaikkiin yksityiskohtiin, sellainen veisi mielikuvituksellisuuteen ja mauttomuuteen
e) suomalaisessa käännöksessä on vaikea erottaa, mistä eri henkilöiden puheenvuorot alkavat. Alkukieli on paljon selvempi, eri sukujen: siellä on femiini, maskuliini ja neutri, sekä yksikkö- ja monikkomuotojen käytön tähden.

Juutalaisuudesta voidaan mainita, että juutalaisuudessa korkeaveisu:
1) juutalaiset vertaavat sananlaskuja temppelin esikartanoon, saarnaajaa Pyhään ja korkeaveisua kaikkein Pyhimpään. Tässä tulee esille miten korkealle juutalaiset arvostavat korkeaveisua. Eli he asettavat temppeliä ajatellen sen kaikkein Pyhimpään.
Juutalaiset käyttivät:
a)saarnaajaa lehtimajajuhlassa, kun sato oli korjattu ja elämä oli rikkaimmillaan, muistuttaen sillä itseään ainoasta tarpeellisesta
b)korkeaveisua pääsiäisjuhlan kahdeksantena päivänä. Tämä kuvaa meidän syvää yhteyttä pääsiäislampaaseen, Jeesukseen Kristukseen.
Kolmanneksi korkeaveisua voidaan verrata psalmiin 45.

Seuraava asia jonka otamme esille, on korkeaveisun sanoma. Se on olennaisin osa ja sillä kohtaa näemme, että Korkeaveisua tutkittaessa tuleekin määrättyjä vaikeuksia.
a) Korkeaveisun erilaisia tulkintoja:
1. allegorinen selitys, jossa mitään ei oteta kirjaimellisesti, vaan hengellistetään. Toisin sanoen Pyhä Henki olisi esittänyt hengelliset totuudet maallisin kuvin. Näin korkeaveisua tulkitsee esim. kiinalainen Tsao kirjassaan Laulujen laulu.
2. naturalistinen tulkinta, jonka mukaan korkeaveisu on vain maallinen lemmenlaulu. Liberaaliteologit näkevät asian näin.
On sanottu että allegorinen selitys on kuin juureton kasvi ja naturalistinen kuin kukan nuppu, joka kuolee ennen puhkeamistaan.
3. historiallis-typologinen tulkinta. Tämän mukaan korkeaveisu kuvaisi Salomon rakkautta naiseen nimeltä Sulamit. Tämän tulkinnan mukaan Salomo ja paimen olisivat sama persoona. Salomo yrittää ensin kuninkaana voittaa Sulamitin rakkauden, kun hän ei kuitenkaan saavuta Sulamitia, tulee hän paimenena Sulamitin luo. Kuningas Salomon rakkaus köyhään Sulamitiin ja tekeytyminen paimeneksi tämän saavuttamiseksi kuvaisi Kristuksen Jumalan pojan rakkautta seurakuntaan ja tulemista ihmiseksi, paimeneksi, saavuttaakseen meidät. Tämä tulkinta lähentelee pääkohdiltaan allegorista tulkintaa, monet konservatiiviset teologit yhtyvät tähän. 

Historiallis-typologista tulkintaa, jonka mukaan korkeaveisu kuvaisi todella Salomon rakkautta Sulamit-nimiseen neitokaiseen. Sitä vastaan puhuu mm. se, että alkutekstissä käytetään samaa sanaa Sulamitista ja Salomosta, Sulamitin ollessa sanan feminiini-muoto ja Salomon maskuliini-muoto. Salomo tarkoittaa rauhan kuningas ja Sulamit rauhan tytär. Sulamit ei vaikuta historialliselta henkilöltä, vaan pikemminkin kuvitellulta ihannemorsiamelta.

4. ns. paimentulkinta. Salomo ja paimen ovat kaksi eri henkilöä, jotka kilpailevat Sulamitin rakkaudesta.
a) Salomo rikkauksineen edustaa maailman ääntä kiusauksineen, jotka houkuttelevat Sulamitin eri seurakuntaan.
b) Köyhä paimen edustaa ihmiseksi tullutta Jumalan poikaa, Jeesusta, hyvää paimenta, joka antoi kaikkensa morsiamen Sulamitin eli seurakunnan edestä.
Paimentulkintaa rikastuttavat vielä korkeassa veisussa mainitut monet sivuhenkilöt. Sulamitin veljet, äiti, hovinaiset, kaupungin vartijat, kadun kansa.
c) Sekä Vanha Testamentti että Uusi Testamentti puhuvat Kristuksesta ja hänen seurakunnastansa ylkänä ja morsiamena, aviomiehenä ja aviovaimona. Juutalaiset, Jumalan rakkaus kansaansa kohtaan tämä tulee näkyviin kautta Vanhan Testamentin ja myös tämän päivän elämässä, vaikka tämä kansa, juutalaiset eivät ole rakastaneet Jumalaa. Jumalan rakkaus ei ole muuttunut. Tämä kansa on Jumalan kansa siitä huolimatta, vaikka se monella tavalla on Jumalan tahtoa rikkonut. Kristityt, Kristuksen rakkaus seurakuntaan. Tällä kohtaa korkeaveisu avaa valtavan suurenmoisia näköaloja, ja silloin pitäisi lukea rinnan Korkeaveisun kirjaa, Johanneksen evankeliumia ja Efesolaiskirjettä.

2. luvun jakeet 13 ja 14 voisimme katsella joitakin yksityiskohtia Kristuksen rakkaudesta seurakuntaa ja ihmistä kohtaan. 13. jakeen lopussa sanotaan; ”Nouse armaani, sinä kaunoiseni ja tule.” Jakeessa 14; ”Kyyhkyseni, joka piilet kallion koloissa, vuoren pengermillä, anna minun nähdä kasvosi. Anna minun kuulla äänesi, sillä suloinen on sinun äänesi ja ihanat ovat sinun kasvosi.” Tämä sana avaa suurenmoista näköalaa minkälainen on Kristuksen mieli seurakuntaa kohtaan ja yksityistä seurakuntalaista kohtaan. Siinä voi nähdä Jeesuksen silmät, jotka katselevat vähäpätöistä, piiloutunutta, ahdistunutta jopa eksymyksen teille joutunutta ihmistä, joka piileskelee kallion koloissa, vuoren pengermillä.

Luukas 15:21, tuhlaajapoika kertomuksessa kerrotaan; ”Mutta poika sanoi hänelle, isä minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi, enkä enää ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan.” Jae 22; ”Silloin isä sanoi palvelijoilleen, tuokaa pian parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin, ja pankaa sormus hänen sormeensa ja kengät hänen jalkaansa, ja noutakaa syötetty vasikka ja teurastakaa, ja syökäämme ja pitäkäämme iloa. Sillä tämä minun poikani oli kuollut ja virkosi eloon. Hän oli kadonnut ja on jälleen löytynyt, ja he rupesivat iloa pitämään.

Kun tuhlaajapoika tuli lähelle isän kotia, ehkä hänen kasvonsa olivat naarmuuntuneet, likaiset. Ehkä hän oli ollut ryyppyreissuilla ja kaatunut, vaatteet likaiset ja riekaleiset. Raamattu kertoo että isä on mielessänsä ajattelemassa, anna minun nähdä sinun kasvosi, vaikka ne ovat likaiset ja vaikka ne ovat monella tavalla kolhiintuneet sikakaukaloitten äärellä, ne olivat isälle äärettömän rakkaat. Isä sulkee tuhlaajapojan syliinsä, suutelee häntä hellästi ja siinä isä saa kokea kuinka ihanat ovat sinun kasvosi. Sellaiset kasvot, jotka ovat ehkä kyyneleiset, jotka eivät luonnollisesta ihmisestä ihanilta näytä. Tämä korkeaveisun sana avaa sellaista näköalaa Jumalan sydämeltä ihmiseen, joka voi kristityn kohdalla avata aivan uudenlaisen maailman.
Jos me tuolla kadulla näemme ihmisen, bussissa, junassa, työpaikalla sellaisen joka on meille hankala, sellaisen joka on kivettynyt ja kovettunut maailman kohtaloissa, poluilla, että me voisimme nähdä jokaisen ihmisen samalla tavalla kuin Jeesus Kristus näkee ihmisen. Jos tapaamme henkilön joka on ns. puliukko tai juopunut, joka on elämässään kolhinut itsensä, miten Jeesus näkee hänessä ja hänen kasvoissansa sellaista mikä on ainutkertaista.

Kun ajattelemme toivomusta, että anna minun kuulla äänesi. Tuhlaajapojan ääni oli isälle suurenmoista musiikkia, isän sydän iloitsi kun hän sai kuulla poikansa äänen. Ei ainoastaan silloin kun ihminen on joutunut lankeemuksen teille näin syvästi niin kuin tuhlaajapoika, tiedämme että samanlainen perusasenne Jeesuksella on ihmistä ja seurakuntaa kohtaan kuin tässä kerrotaan, Kristuksen ihmeellinen rakkaus.

Paavo Hiltunen on kirjoittanut korkeaveisusta kirjan ja myös pitänyt Raamattutunteja, ja hän kertoi, että kun hän luki Korkeaveisun kirjaa, niin hänelle avautui aivan uudenlaisia ulottuvuuksia Jumalasuhdetta ajatellen.

Kolmanneksi seurakunnan tie Kristuksen täydelliseen yhteyteen ja tuntemiseen. Tämä Korkeaveisun kirja avaa tietä tähän. Seurakunnan tie Kristuksen täydelliseen yhteyteen ja tuntemiseen, siltä pohjalta voisimme tätä Korkeaveisun kirjaa katsella. 1. luvussa jakeessa 2; ”Sinun rakkautesi on suloisempi kuin viini.” Jakeessa 4; ”Vedä minut mukaasi. Me riemuitsemme ja iloitsemme sinusta, me ylistämme sinun rakkauttasi enemmän kuin viiniä, syystä he sinua rakastavat. Minä olen musta, mutta ihana.”

Tuossakin on valtava hengellinen sanoma sellaiselle ihmiselle, jolla on hyvin heikko itsetunto. Tällaisia ihmisiä, jolla on heikko itsetunto, niitä tapaa hyvin usein. He katselevat itseänsä ja näkevät, minä olen musta. Ajatella jos pääsemme näkemään tällä tavalla, että minä olen musta, mutta ihana. Herra näkee minut, Hänen lapsensa ihanana. Ei hänellä ole sellainen mieli, että Hän olisi aina meitä vaanimassa että mistä hän saisi meidät kiinni, ja sitten olisi tukistamassa. Voimme ajatella että jokainen meistä, nimenomaan Jumalan lapsista, on Herralle ihana. Jumalan taivas katselee meitä tällaisin silmin. Jeesuksen asenne ihmistä kohtaan, millä hehkulla ja lämmöllä hän on ihmistä etsimässä.

Korkeaveisu 8:14 ja Ilmestyskirja 22, jakeet 20 ja 21, voidaan myös lukea rinnakkain. Ilmestyskirjasta luku 22, jakeet 20 ja 21; ”Hän joka näitä todistaa sanoo, totisesti minä tulen pian.” Siinä on kysymys jakeesta 17; ”Henki ja morsian sanovat tule ja joka kuulee, sanokoon tule. Joka janoaa tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi.” Sanoma on molemmissa kirjoissa sama, seurakunta kiusausten, koettelemusten ja kärsimysten kautta kutsutaan karitsan häihin.

Ilmestyskirjassa 19:9 sanotaan; ”Autuaat ne jotka ovat kutsutut karitsan hääaterialle.” Autuas-sana on sama kuin onnellinen. Kun Korkeaveisun kirjaa tutkitaan, voidaan nähdä miten lihallinen ja hengellinen mieli lukee tätä Korkeaveisun kirjaa. Jumalan hengen valaisemat löytävät mitä puhtainta ja suloisinta taivaallista virvoitusta ja Jumalallista suloutta Korkeaveisusta. Mm. Luther ja Taylor ja Burngrant ammensivat hyvin runsaasti Korkeaveisun kirjasta.

Liberaali joka katselee tätä pelkkänä runoutena, näkee siinä kiihotusta aistillisille himoilleen Korkeasta veisusta, ja pilkkaajat saavat sieltä aihetta ivata Jumalan sanaa, ja kääntävät Jumalan suurimman armon irstaudeksi. Siinä on sama niin kuin kaikessa muussa Jumalan sanan tutkistelussa, luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä mikä Jumalan hengen on, se on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää koska se on tutkisteltava hengellisesti. Tämä jae kannattaa laittaa muistiin, 1. Korinttolaiskirje 2:14. Se on merkittävä jae kun ajatellaan Pyhän Hengen työtä ja Raamatun ymmärtämistä. Tässä luonnollinen ihminen tarkoittaa samaa kuin uudesti syntymätön ihminen. Kääntymätön, Pyhästä Hengestä osaton ihminen, ja siitä sanotaan: ”ei ota vastaan sitä mikä Jumalan hengen on.” Se on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava hengellisesti. Hengellisestä ihmisestä sanotaan, että hän tutkistelee kaiken, ja ammentaa näitä suuria taivaallisia rikkauksia. Korkeaveisun hengellinen sanoma avautuu vain Pyhän Hengen kautta. Lutherin opetus, että meidän tulee rukoillen tutkistella Jumalan sanaa, että Pyhä Henki avaisi sitä meille. Se on hyvin tärkeää myös Korkeaveisun kirjan kohdalla. Samaa luemme myös 2. Pietarin 1, jakeet 20–21; ”Ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä. Sillä ei ole koskaan tuotu mitään profetiaa esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen minkä saivat Jumalalta.”

Siihen tarvitaan Pyhän Hengen valo ja viisaus, niin että voisi Korkeaveisun sanoman ymmärtää oikein. Voisi olla totta se, niin kuin Pehr Wallendorf sanoi, että meidän tulisi lukea Raamattua ja Vanhaa testamenttia sillä tavalla, että jokaiselta Raamatun aukeamalta voisimme nähdä Jeesuksen kasvot. Kun Korkeaveisun kirjaa lukee tässä mielessä, niin sieltä avautuvat Jeesuksen kasvot ja sillä tavalla myös uskon elämä rakentuu.
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