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1. Paratiisi:  ”Paratiisi” esiintyy eri muodoissa eri uskontojen 
historiassa.  Se on ihmiskunnan kultaisen aikakauden onnen ja 
Jumalan häiriintymättömän autuuden rauhan tyyssija.  
Raamatun alussa ”Paratiisin” synonyymi on ”Eedenin puutarha” 
(”gan Eden”), jonka Jumala oli istuttanut (1 Moos. 2:8 – 16; 
3:8.23).  Sana ”paratiisi” on persiankielen lainasana 
tarkoittamassa muurein eristettyä kuninkaallista puutarhaa tai 
puutarhan hienointa osaa, kuten Korkean Veisuun kuvakielessä 
(4:12-15):  ”Suljettu yrttitarha on siskoni, morsiameni, suljettu 
kaivo, lukittu lähde.  Sinä versot kuin paratiisi, jossa on 
granaattiomenia ynnä kalliita hedelmiä, koofer-kukkia ja 
narduksia,  nardusta ja sahramia, kalmoruokoa ja kanelia ynnä 
kaikkinaisia suitsukepuita, mirhaa ja aloeta ynnä kaikkinaisia 
parhaita balsamikasveja.   Sinä olet yrttitarhojen lähde, elävien 
vetten kaivo, Libanonilta virtaavaisten.”   Paratiisi on Jumalan 
istuttama, ei luoma, kuten aivan alussa tapahtui. 

Eedenistä lähti nelihaarainen joki:  Piison, Giihon, Hiddekel (Tigris) 
ja Eufrat (1 Moos. 2:10).  
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Maantieteen kannalta Paratiisin piiri käsittää Armenian, Libanonin, 

Mesopotamian, Arabian ja Etiopian.  ”Piison” on epävarma – Ganges, 

Niili – tai kenties kuivunut virran uoma esim. Mesopotamiassa tai 

Arabiassa.  ”Giihon” (”esiin kuohuva”) on voinut tarkoittaa Kuusin eli 

Etiopian Sinistä Niiliä.  Toisaalta vedenpaisumuksen jälkeen muinaiset 

virrat ovat voineet muuttaa juoksuaan tai kokonaan kadota.   Ovathan 

Sahara ja Mongolia olleet vihreitä maanääriä.  Saharan alla on suuria 

pohjavesijärviä.   Tänä päivänä ”Eedenin” nimi elää Arabian 

niemimaan ”Adenin” nimessä.   Vain Eufrat ja Tigris ovat varmat 

kiinnekohdat, mutta loppu on Ilmestyskirjan näköpiirissä (Ilm. 16:12): 

”Ja kuudes enkeli vuodatti maljansa suureen Eufrat-virtaan, ja sen vesi 

kuivui, että tie valmistuisi auringon noususta tuleville kuninkaille.”     

Sanheribin kenraalin Rabsaken pilkkapuheessa Hiskialle mainitaan 

voitettujen kansojen joukossa myös eedeniläiset pakanat (”bene 

Eden”, Jes. 37:12).  Hesekielin Tyyron itkuvirressä mainitaan 

eedeniläiset Tyyron kauppakumppaneina (Hes. 27:23). 
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VT:n sisällä on myös toisenlainen Paratiisin muoto kuin tasangon 
puutarha:  Jumalan pyhä vuori on profeetta Hesekielin 13:sta 
profetioiden sarjasta (590-570 e.Kr.)  kuudes (26-28; Hes. 28:12-15):  
”Ihmislapsi, viritä itkuvirsi Tyyron kuninkaasta ja sano hänelle: Näin 
sanoo Herra, Herra: Sinä olet sopusuhtaisuuden sinetti, täynnä viisautta, 
täydellinen kauneudessa.  Eedenissä, Jumalan puutarhassa, sinä olit. 
Peitteenäsi olivat kaikkinaiset kalliit kivet; karneolia, topaasia ja jaspista, 
krysoliittia, onyksia ja berylliä, safiiria, rubiinia ja smaragdia sekä kultaa 
olivat upotus-ja syvennystyöt sinussa, valmistetut sinä päivänä, jona sinut 
luotiin.  Sinä olit kerubi, laajalti suojaavainen, ja minä asetin sinut 
pyhälle vuorelle; sinä olit jumal'olento ja käyskentelit säihkyväin kivien 
keskellä.  Nuhteeton sinä olit vaellukseltasi siitä päivästä, jona sinut 
luotiin, siihen saakka, kunnes sinussa löydettiin vääryys.”    Edelleen 
Hesekielin profetiassa Egyptin faaraon tuhosta (31:16.18) faarao on 
uljas, kaatumaan määrätty puu, joka ennen ylpistymistään voitti 
komeudessa jopa Herran Paratiisin puut.   Mainitut havainnot eivät 
hämmennä muka ristiriitaisina vaan täydentävät toisiaan, jotta suuri 
kuva muinaisuudesta muuttuisi oikeammaksi.   

  



11. Erilliskysymyksiä   5 



11. Erilliskysymyksiä   6 

Paratiisi ei kadonnut, vaikka ihmiskunta kadotti itseltään Jumalan hyvän 

puutarhan.  Paratiisi on ollut olemassa Jumalan aivoituksissa, ja mikä 

elää Jumalan aivoituksissa on todellisempi kuin nykyinen paikka tai 

sen puute maantieteessä.   Paratiisi tekee uutta paluutaan uskoville: 

 Jes. 11:  Paratiisin tila palaa Mesopotamian virtojen kuivuttua ja 

Punaisen meren Jumalan vihan kohdatessa niitä.  Israelin jäännös 

palaa ja kansat etsiytyvät ristin lipun alle:  ”Sinä päivänä pakanat 

etsivät Iisain juurta, joka on kansojen lippuna, ja hänen asumuksensa on 

oleva kunniata täynnä.  Ja sinä päivänä Herra vielä toisen kerran 

ojentaa kätensä hankkiakseen itselleen kansansa jäännöksen, joka on 

jäljellä Assurissa, Egyptissä, Patroksessa, Etiopiassa, Eelamissa, 

Sinearissa, Hamatissa ja merensaarilla” (Jes. 11:10-11). 

 Jes. 35:  Pyhä tie läpi paratiisiksi muuttuvan nykyisen erämaan. 

 Nämä raamatunkohdat eivät ole vertauskuvia, kuten moni hurskas 

selittäjä on opettanut, vaan ne toteutuvat ajan ja iankaikkisuuden 

rajan tällä puolen. 
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Hesekielin kirjan lopussa on laaja jakso (Hes. 40 – 48) uudesta Jumalan 

temppelistä ja erämaan muuttumisesta Paratiisiksi temppelistä 

pulppuavan elämän veden virran vaikutuksesta.   

Tällaisten profetioiden äärellä on Hebrealaiskirjeen tavalla kysyttävä 

aina, mikä on Kristuksen asema niissä, sillä hän, tosi Jumala ja tosi 

ihminen on aina suurempi sitä tuttua pyhää, jonka kohtaamme VT:n 

kirjoissa:  ”Ei ole ikiajoista kuultu, ei ole korviin tullut, ei ole silmä 

nähnyt muuta Jumalaa, paitsi sinut, joka senkaltaisia tekisi häntä 

odottavalle” (Jes. 64:4) / ”Mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, 

mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut ja minkä Jumala on valmistanut 

niille, jotka häntä rakastavat” (1 Kor. 2:9).   Jeesuksen vastustajille 

temppeli seremonioineen oli kallisarvoisempi kuin temppelin esikuvan 

täyttyminen Jeesuksessa Kristuksessa.  Hänet he tuomitsivat 

kuolemaan ja menettivät temppelin.   

Paratiisin palaaminen kuuluu UT:n eskatologiaan.  Se on täysin linjassa 

VT:n kokonaisuuden ja profeetallisten osien kanssa. 
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Profeetta Hesekielillä temppeli ja paratiisi kietoutuivat yhteen siten, että 

temppeli ikään kuin talletti Paratiisin elementit, kunnes Paratiisin aika 

oli palata takaisin Pyhään maahan.  UT:ssa Paratiisi on tälläkin 

hetkellä olemassa: "Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi". 

Niin Jeesus sanoi hänelle: "Totisesti minä sanon sinulle: tänä päivänä 

pitää sinun oleman minun kanssani paratiisissa”  (Luuk. 23:42-43).  
Paavali tempaistiin Paratiisiin 2 Kor. 12:4-, jota hän kutsuu 

kolmanneksi taivaaksi.  Ilm. 20:n 1000-vuotisesta valtakunnasta 

yllättäen puuttuvat Paratiisin nimi ja tuntomerkit.   Vastakohtana 

VT:lle, Ilmestyskirja sanoo, ettei perillä ole enää temppeliä, koska 

Jumala asuu kasvoista kasvoihin autuaiden kanssa (Ilm. 21:22).  

Meillä on siis läpi VT:n ja UT:n vahva ja rikas Paratiisin perinne, jonka 

osista ei ole helppoa saada saumatonta kokonaisuutta.   Siksi ryövärin 

esimerkki auttaa meitä; kun Jeesus muistaa uskovaisensa ja myös 

minut, olen pian oleva Paratiisissa ja näen, millainen se todella on. 
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2.  Kultilllinen puhtaus ja pyhyys:   Ilmestysmajan ja temppelin 

uhripalveluksessa ja sen mukaisessa jokapäiväisessä hurskaudessa 

”puhtaus” ja ”pyhyys”  olivat keskeisiä määreitä.  Epäpuhtaaseen ei 

saanut koskea, syömisestä puhumattakaan.  Jumalan lähellä ei suvaita 

mitään saastaista eikä epäpyhää:   ”Pois, pois! Lähtekää sieltä, älkää 

koskeko saastaiseen; lähtekää sen keskeltä, puhdistautukaa, te Herran 

aseenkantajat”  (Jes. 52:11).  Puhtausmääräysten tarkoituksena  oli 

pitää Israel erillään pakanakansojen saastaisista, epäjumaliin 

liittyvistä tavoista, itsensä viiltelemisestä ja likaamisesta, joka turmelee 

Jumalan kuvan.  Ilmestysmajan/temppelin jumalanpalveluselämässä 

oli rappion välillä uudistuksen aikoja, erityisesti Daavidin, Salomon ja 

Joosian aikoina:  ”Sellaista pääsiäistä ei oltu vietetty Israelissa profeetta 

Samuelin ajoista asti; sillä ei kukaan Israelin kuninkaista ollut viettänyt 

semmoista pääsiäistä, kuin nyt viettivät Joosia, papit ja leeviläiset, koko 

Juuda ja saapuvilla olevat israelilaiset sekä Jerusalemin 

asukkaat.  Joosian kahdeksantenatoista hallitusvuotena vietettiin tämä 

pääsiäinen”  (2 Aikak. 35:17-19).     
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Sukupuolisuuteen liittyvät puhtausmääräykset opettivat – toisin kuin 

pakanauskonnoissa  - aviosuhteen ja Jumala-suhteen pyhyyttä ja sen 

vaatimaa puhtautta, koska se suhde on Jumalasta, ja itse Jumala 

käyttää pyhien profeettojensa saarnoissa avioliiton kieltä kun hän 

puhuu itsestään ja Israelin kansasta.  Korkea Veisu opettaa Jumalan 

luoman ja avioliittoon vievän miehen ja naisen välisen rakkauden 

onnea ja korkeaa arvoa.  Puhtausmääräykset muistuttivat arjen 

elämässä  avioelämän puhtaudesta, jonka puuttuessa ei voi lähestyä 

Jumalaa.   Ihmisten kesken määräykset varjelivat elämää puhtaana 

ihmisen syntisyyttä ja sen seurauksia vastaan.  

Eläinten erottaminen puhtaisiin ja sallittuihin sekä epäpuhtaisiin ja 

kiellettyihin opetti aterioimisen puhtautta ja pyhyyttä  Jumalan 

silmien edessä.   Ihmissyöntiä ei saanut harjoittaa eikä epäjumaliin ja 

synnin kiroukseen erityisesti liittyvien eläinten lihaan saanut koskea. 

Kuollut raato synnin seurauksen, kuoleman, viimeinen raja oli erityisen 

saastainen.  
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Jumalan pyhä 

läsnäolo             > <       pyhitys  <     puhdistaminen       Saatana/demonit 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

valo              pyhä          puhdas          epäpuhdas                 pimeys                   

elämä             ja                ja                      ja                          kuolema 

taivas          puhdas       epäpuhdas     saastainen                 kadotus 

----------------------------------------------------------------------------------------------      

 

                    häpäiseminen   >>>>>   saastuttaminen     > < 

 

 

         

    (Prof. John Kleinig , Australia) 
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VT:n Tooran Pappiskirjan (Leviticus) systematiikassa pääsemme oikein 

ymmärtämään UT:n ja varhaisen kirkon kielenkäytön pelastuksesta ja 

tuomiosta: pyhyys/pyhittäminen, puhtaus, sovitus, lunastus, uhri 

toisaalla sekä saastaisuus, kauhistus, synti, syyllisyys toisaalla. 

Jeesuksen vastaus koskien temppeliä osoittaa, että koko VT:n Israelin 

oikea jumalanpalvelus, kultti, oli ja on hänessä mutta täyttyneenä, niin 

että tuon jumalanpalveluksen kuori täysin palvelleena putosi pois 

Jumalan Karitsan viimein saavuttua:  ”Hajottakaa maahan tämä 

temppeli, niin minä pystytän sen kolmessa päivässä".  Niin juutalaiset 

sanoivat: "Neljäkymmentä kuusi vuotta on tätä temppeliä rakennettu, ja 

sinäkö pystytät sen kolmessa päivässä?” Mutta hän puhui ruumiinsa 

temppelistä. Kun hän sitten oli noussut kuolleista, muistivat hänen 

opetuslapsensa, että hän oli tämän sanonut; ja he uskoivat Raamatun ja 

sen sanan, jonka Jeesus oli sanonut” (Joh. 2:19-22). 

Koko Vanha Testamentti syntyen ja kasvaen Jumalan ilmoituksesta ja 

pelastushistoriasta tähtää odottaen Jumalan sanan täyttymykseen.  
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