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Heimoliitosta kuningaskunnaksi
Israelilaisille osoitetaan Laissa, miten heidän tulee elää. Kun kansa noudattaa liitonarkkuun tallennettuihin
kahteen kivitauluun kaiverrettua sanoja, toteutuu Jumalan valtakunta tai lyhyemmin sanottuna Jumalan
valta ihmisten keskuudessa: ”Et pidä muita jumalia … et tapa … et varasta” ja niin edelleen. Joosuan kirjassa
Israelin 12 heimoa saavat tehtäväkseen vallata koko Kanaaninmaa. Tuomarien kirjassa opetetaan, miten
Laista luopuminen vie kansan ahdinkoon, josta Samuelin kirjojen mukaan heimojen yhteisen kuninkaan
toivotaan auttavan sen. Kuninkaiden kirjoissa nousee ihanteeksi kuningas Daavid, johon verrataan hänen
seuraajiaan.
Laki ja Edellisten profeettojen kirjat tuovat esiin, miten todellinen elämä jää kauas ihanteista. Kantaisät
Abrahamista alkaen tekevät sellaista, mitä ei voi pitää oikeana. Israelilaiset rikkovat Lakia vastaan
jatkuvasti. Kansa on itse ansainnut vastoinkäymisensä eikä sankarikuningas Daavid elä moitteettomasti. Esiisistä, kansasta ja sen johtajista kerrotaan paljon kielteisiä asioita. Tuntuu aivan ymmärrettävältä, että
juutalaiset pitävät Vanhan testamentin itsellään eivätkä kovin innokkaasti levittele kaikkien ihmisten
tiedoksi omien sukulaistensa lankeemuksia ja heidän niistä ansaitsemia rangaistuksia ja kirouksia.
Ihanteiden eli Jumalan lain ja todellisuuden eli ihmisten elämän välistä eroa voidaan kutsua synniksi. Aivan
yksityiskohtaisesti kuvataan Laissa, miten uhrit sovittavat erilaisia syntejä. Uhripalvelus keskitetään
Kuninkaiden kirjoissa Jerusalemin temppeliin, mutta Toisen kuninkaiden kirjan lopussa vihollinen vie Juudan
yläluokan pakkosiirtolaisuuteen ja tuhoaa Jerusalemin temppelin. Jumalan kansan pitkä selviytymistarina
jatkuu kuitenkin tämän kohtalokkaan iskun jälkeen. Toivon kipinä näkyy lopulta, kun Babylonian kuningas
armahtaa pakkosiirtolaisuudessa Juudan kuninkaan. Ajatus paluusta Luvattuun maahan elää lupauksena,
joka sisältyy Lakiin. Jumala ei tuhoa kansaansa vaan koulii sitä ankaralla kädellä.

Jerusalemista keskus
Jerusalemista ei puhuta mitään Laissa. Sen nimi tulee esille vasta Edellisissä profeetoissa. Joosuan kirjassa
kerrotaan kansoista, joita vastaan israelilaiset taistelevat valloittaessaan Luvattua maata. Vihollisten
joukkoon kuuluu Jerusalemin kuningas, joka muodostaa viiden kuninkaan liiton, mutta israelilaiset lyövät
tämän liittokunnan taistelussa.
Kun Joosua jakaa Luvatun maan heimojen kesken, Juudan heimon pohjoisraja kulkee pitkin
Hinnominlaaksoa. Aivan sen pohjoispuolelle Benjaminin heimon alueella sijaitsee Jerusalem, jota suojelee
Siionin vuorilinna. Jerusalem jää pitkään jebusilaisille, jotka kuuluvat sukuluetteloissa Haamin jälkeläisiin ja
Kanaaninmaan kansoihin. Kun luetellaan kansoja, joilta israelilaisten tulee valloittaa maa, jo Laissa
mainitaan jebusilaiset, ja Joosuan kirjassa he kuuluvat tuhottavien viholliskansojen joukkoon.
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Kartta: Jerusalemin pintamuodot

Lännestä tuleva Hinnominlaakso ja pohjoisesta tuleva Kidroninlaakso yhtyvät Jerusalemin eteläpuolella ja
niiden vedet virtaavat kohti Kuolluttamerta ohi Öljymäen eteläpään, jossa sijaitsee Betanian kylä.
Kidroninlaakson länsipuolella pistää etelään kapea harjanne, jolle on rakennettu Siionin linnake ja sen
ympärille kasvanut Daavidin kaupunki. Siionin nimi siirtyy myöhemmin suuremmalle kukkulalle, joka
sijaitsee alkuperäisen Siionin harjanteen länsipuolella.
Jerusalemin pintamuotoja esittävään kuvaan on merkitty Jerusalemin vanhan kaupungin nykyiset 1500luvulla rakennetut muurit sekä niiden sisäpuolella temppelialue ja siitä länteen Pyhän haudan kirkko.
Jyrkkärinteinen Siionin harjanne on sopinut hyvin linnakkeen paikaksi. Gihonin lähde antaa vettä kuivanakin
aikana, ja kallioon kaivetut tunnelit turvaavat asukkaiden vedensaannin lähteestä piirityksen aikana. Vettä
voidaan varastoida Siloan altaaseen harjanteen eteläpään luo.
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Kuvat: Jerusalemin kaupunki ja Salomon temppeli
Daavidin kaupunki Siionin vuorella
Kuvassa näkyy ennallistettuna Daavidin
kaupungiksi kutsuttu Siionin harjanne.
Oikeassa ylänurkassa eli pohjoisessa
sijaitsevat linnake ja Daavidin palatsi.
Oikealla alhaalla sijaitsevan portin luota
johdatetaan vettä kaupungin muurien
sisäpuolelle ja kaupungin eteläkärjen luona
sijaitsevaan
Siloan
varastoaltaaseen.
Salomo rakentaa palatsinsa ja temppelin
Daavidin kaupungin pohjoispuolelle.

Jerusalemin kaupunki

Salomon temppeli

Sisäkuva ylhäältä

Poikkileikkaus

Ulkokuva sivulta

Ulkokuva edestä

Benjaminilaiset eivät pysty valloittamaan heidän alueensa
sisällä sijaitsevaa Jerusalemia. Vasta Daavidin joukot
tunkeutuvat Siionin vuorilinnaan, ja Daavid tekee
Jerusalemista Israelin kahdentoista heimon yhteisen
pääkaupungin. Kaupunkiin jää kuitenkin edelleen asumaan
jebusilaisia. Daavid vahvistaa uuden pääkaupungin asemaa
Daavidin aikana _________
tuomalla sinne Israelin heimojen yhteisen liitonarkun. Daavid
Salomon aikana - - - - - - - - Pakkosiirtolaisuudesta paluun jälkeen . . . . sijoittaa Aikakirjojen mukaan arkun Morian vuorelle vähän
Daavidin kaupungista pohjoiseen päin, ja Salomo rakentaa
Monessa kartassa temppeli on sijoitettu
siihen kaikkien kahdentoista heimon yhteisen temppelin,
lähemmäksi Daavidin kaupunkia.
jonka kaikkein pyhimpään sijoitetaan liitonarkku.
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Salemin kuningas Melkisedek esitellään Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa Korkeimman Jumalan papiksi.
Tämä saattaa viitata siihen, että Jerusalemia on pidetty uskonnollisesti merkittävänä paikkana jo ennen
kuin David tuo kaupunkiin Israelin liitonarkun. Kun Salomo rakentaa Daavidin kaupungin pohjoispuolelle
temppelin, Jerusalemista tulee Israelin 12 heimon uskonnollinen ja valtiollinen keskus.
Salomo rakennuttaa kuuluisan temppelinsä liitonarkun sijoituspaikaksi. Ensimmäisen Kuninkaiden kirjan
mukaan Salomon oman palatsi vetää korkeudessa vertoja temppelille ja pinta-alaltaan se on neljä kertaa
temppeliä suurempi. Salomon pylvässalikin voittaa koossa temppelin. Lisäksi hän rakennuttaa komean
palatsin kuningattarelleen, Egyptin prinsessalle. Rakennusten rinnastaminen voi viitata kuningas Salomon
haluun mahtailla, kun kuningas Daavid näyttää tulleen toimeen vaatimattomammilla rakennushankkeilla.
Kartat:
Jakautunut kuningaskunta

Israel Saulin, Daavidin ja Salomon hallitessa

Taistelut jatkuvat
Kanaanin maan valloitusta ei seuraa pysyvä rauha, mutta maan kukistettujen aikaisempien asukkaiden
sijaan tärkeimmiksi vihollisiksi tulevat filistealaiset ja muut naapurikansat. Samuel voitelee Saulin
kuninkaaksi ja tämän johdolla israelilaiset pystyvät aikaisempaa paremmin pitämään puoliaan filistealaisia
vastaan, vaikka eivät pysty kokonaan vapautumaan näiden ylivallasta. Saul asuu kotikaupungissaan
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Benjaminin alueella Gibeassa. Kun Saul ja hänen kolme poikaansa ovat saaneet surmansa taistelussa
filistealaisia vastaan, Juudan miehet voitelevat Daavidin Juudan kuninkaaksi. Pohjoiset heimot seuraavat
Saulin poikaa Isbosetia. Kun Isboset on murhattu, pohjoiset heimot voitelevat Daavidin myös Israelin
kuninkaaksi. Tämän jälkeen Daavid valloittaa Siionin linnoituksen, josta tulee hänen pääkaupunkinsa
Jerusalem.
Toisen Samuelin kirjan mukaan Daavid laajentaa valtakuntaa pohjoiseen Damaskokseen ja aramilaisten
alueelle ja Ensimmäisen kuninkaiden kirjan mukaan Salomo pääsee Esjon-Geberin Punaisellemerelle EsjonGeberin satamakaupungista eli nykyisestä Eilatista Punaisellemerelle. Israelin kuningaskunnan valta Aramin
ja Edomin alueilla on voinut rajoittua menestyksellisiin sotaretkiin ja verojen kokoamiseen, mutta joka
tapauksessa Daavidin ja Salomon valta ulottuu laajemmalle kuin Saulin.
Kun Saul on kuollut, Daavid lyö ne, jotka toivovat kuninkuuden pysyvän Saulin suvussa. Vaarallisia
selkkauksia ja kapinoita nousee myös hänen oman perheensä piiristä ja tyytymättömien israelilaisten
keskuudesta sekä vihamielisten naapurikansojen taholta.
Eri äideistä syntyneet Daavidin pojat eivät muodosta sopuisaa veljessarjaa. Miekka surmaa kolme
vanhimmista pojista. Absalom tappaa vanhimman veljeksistä eli Amnonin, hän itse saa surmansa
epäonnistuneessa kapinassaan ja Adonian surmauttaa Salomo, koska epäilee Adonian havittelevan
kuninkuutta. Absalomin kapinan aikoihin myös pohjoisen israelilaisten keskuudessa ilmenee yritystä
irtautua Juudasta, mutta valtakunta pysyy vielä yhtenäisenä.
Kun Daavid on tullut vanhaksi, täytyy ratkaista, kuka nousee hänen seuraajakseen. Vanhin eli Amnon ja
kolmanneksi vanhin eli Absalom ovat kuolleet ennen isäänsä. Koska toiseksi vanhimmasta eli karmelilaisen
Nabalin lesken Abigailin pojasta Kilianista ei puhuta mitään, kruununtavoittelijoiden jonon ensimmäiselle
sijalle pääsee Adonia. Sotaväen päällikkö Joab ja ylipappi Abjatar kannattavat Adoniaa, mutta profeetta
Natan ja ylipappi Sadok sekä Davidin henkivartiosto päällikkönsä Benajan johdolla kannattavat Salomoa,
heettiläisen Urian vaimon Batseban poikaa. Kun Salomo on noussut valtaistuimelle Daavidin kuoleman
jälkeen, hän raivaa näköpiiristään vastustajansa. Hän antaa Benajalle tehtäväksi tappaa Adonia ja Joab,
mutta vanha Daavidin kumppani sissivuosilta ylipappi Abjatar säilyttää henkensä. Salomo karkottaa hänet
perintömailleen Anatotiin muutaman kilometrin päähän Jerusalemista. Abjatarin jälkeläiset eivät saa
palvella temppelissä, mutta suku jatkuu ja antaa ilmeisesti arvokkaan panoksen kansan historiaan. Tähän
sukuun kuuluu profeetta Jeremia.
Kahdentoista heimon kuningaskunta pysyy yhtenä kokonaisuutena vain kolmen hallitsijan eli Saulin,
Daavidin ja Salomon valtakausien ajan. Kuitenkin yhtenäisestä valtakunnasta puhutaan jatkossa kuin
normaalitilanteesta. Salomo muodostaa kuningaskunnassaan 12 maakuntaa, joista kerätään veroa.
Maakuntien rajat seuraavat osittain sitä, miten Joosuan kirjassa 12 heimoa saavat alueensa. Juuda ei
muodosta veropiiriä vaan jää kokonaan jaottelun ulkopuolelle. Tämä voi osaltaan aiheuttaa muissa
heimoissa halun irtautua Juudasta. Pohjoisosan irtautumisen johtajaksi tulee sen alueen pakkotöiden eli
työvelvollisten valvoja Jerobeam.
Eteläisessä osassa eli Juudassa hallitsee Daavidin suku pakkosiirtolaisuuteen asti. Sen sijaan pohjoisessa
osassa eli Israelissa hallitsijasuku vaihtuu vallankaappauksissa tiheään ja uusi kuningas tuhoaa edeltäjänsä
perheen. Juuda ja Israel ajautuvat moneen kertaan sotaan keskenään ja joskus hakevat naapurimaista
tukea taisteluunsa.
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Suurvallat sortuvat, pienen kansan elämä jatkuu
Kaavio: Raamatun aikakartta 1000—400 eKr.
Israelin ja Juudan naapurimaita
Egyptin valta Kanaaninmaassa on
päättynyt 1200-luvulla. Tämä antaa sekä
israelilaisille että filistealaisille tilaisuuden
tunkeutua kilvan Kanaaninmaahan ja
asettua sinne asumaan.
Assyrian valta kasvaa 800-luvulta alkaen.
Se lyö Israelin eli Pohjoisvaltion vuonna
721 ja vie sen johtavan luokan
pakkosiirtolaisuuteen.
Assyrian kukistaa vuonna 625 UusBabylonia, joka valloittaa Juudan, hävittää
Jerusalemin temppelin vuonna 587 ja vie
Juudan johtavan luokan pakkosiirtolaisuuteen.
Tähän
päättyy
Toisen
Kuninkaiden kirjan historia.
Persiasta tulee Lähi-idän johtava valtio
550. Sen valta ulottuu Vähästä Aasiasta ja
Egyptistä
lännessä
Intiaan
idässä.
Jälkimmäisissä
profeetoissa
ja
Kirjoituksissa puhutaan Juudan paluusta
vanhaan kotimaahan. Tämän jälkeen alkaa
juutalaisuuden aika ja jälleenrakennus.

Kuvion pylväät vasemmalta oikealle: Aikajanan vasemmalla puolella 3 + 12 profeettakirjaa, tämän jälkeen
Heprealaiset, Juuda, Israel; Egypti; Assyria, Uus-Babylonia ja Mesopotamia; Roomalaiset ja etruskit;
Kreikkalaiset; Foinikialaiset (syyrialaiset); Aramealaiset; Heettiläiset; Iranilaiset, Meedia ja Persia.

Uskonnollisen elämän keskittyminen
Kun Israel valloittaa Luvatun maan, uskonnollinen elämä keskittyy liitonarkun, pyhäkköteltan ja ylipapiksi
voidellun Aaronin jälkeläisen ympärille. Uhraaminen jatkuu kanaanilaiseen tapaan uhrikukkuloilla eri
puolilla maata, mutta Jerusalemin erottaa muista pyhistä paikoista se, että liitonarkkuun Jerusalemissa on
sijoitettu laintaulut.
Erityisen suuri ja maineikas uhrikukkula sijaitsee Gibeonissa kymmenkunta kilometriä Jerusalemista
luoteeseen. Gibeonilaiset saavat ainoina kanaanilaisina jatkaa elämäänsä Israelin heimojen keskuudessa,
mutta heidän on toimitettava halvimpia palvelustehtäviä pyhäkössä. Kuninkaaksi voideltuna Salomo
toimittaa Gibeonin uhrikukkulalla runsaat uhrit ja kohtaa siellä unessa Jumalan. Jatkossa Salomo vahvistaa
Jerusalemin keskeisen aseman rakennuttamalla sinne temppelin.
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Kun Salomo on kuollut ja Israel irtautuu Juudasta, Israelin kuninkaat pyrkivät järjestämään omaa
uskonnollista elämää oman kuningaskuntansa alueelle, jotta alamaiset eivät kiintyisi Jerusalemin
temppeliin. Vieraiden jumalien palvelua esiintyy Juudankin puolella jopa Jerusalemin temppelissä, mutta
profeetat tuomitsevat sen ankarasti. He korostavat, että kaikkien israelilaisten tulee pysyä uskollisina
Herralle ja varoittavat, että onnettomuudet ja tappiot niin Israelin kuin Juudan puolella johtuvat
luopumuksesta.
Kun Israel ja Juuda jakautuvat kahdeksi kuningaskunnaksi, Herralle uskollisia pappeja siirtyy Israelin
puolelta Juudaan. Kun Assyria on kukistanut Israelin, pappeja siirtyy taas valloitetuilta alueilta Jerusalemiin.
Tässä vaiheessa pappi opettaa Betelissä Jumalan sanaa. Juuri tätä tilannetta vastaa Viides Mooseksen kirja,
jossa keskitetään jumalanpalvelus yhteen paikkaan. Samarialaiset ovat tulkinneet sen tarkoittavan
Garisimin vuorta. Vähän tämän jälkeen Jerusalemin temppelistä löytyy korjaustöiden yhteydessä lain käärö,
jonka perusteella toteutetaan eräänlaista uskonpuhdistusta. Tällöin tulkitaan, että ainoalla
jumalanpalveluksen paikalla tarkoitetaan Jerusalemin temppeliä. Jumalanpalveluksen keskittyminen ja
pappien kokoontuminen Jerusalemiin antavat entistä paremman mahdollisuuden koota Vanhan
testamentin perintöä yhdeksi kokoelmaksi. Temppelin tuhoa seurannut uhripalveluksen päättyminen tekee
puhutusta ja kirjoitetusta Jumalan sanasta entistä arvokkaampaa.

Lähteet
Jo Joosuan kirjassa viitataan kirjalliseen lähteeseen, Oikeamielisen kirjaan. Siihen sisältyy Toisen Samuelin
kirjan mukaan Daavidin Jousilaulu, jossa tämä valittaa Jonatanin kuolemaa. Kun Toisessa Samuelin kirjassa
kerrotaan kuningas Daavidin hallinnosta, luetellaan hänen tärkeimmät virkamiehensä. Näiden joukkoon
kuuluu sotilaallisten johtajien ja pappien ohessa kirjuri, joskus myös sihteeri tai kansleri. Salomon ajasta
kuningaskunnan tuhoon asti Kuninkaiden kirjoissa viitataan säännöllisesti kirjallisiin lähteisiin aivan kuin
nykyaikaisessa historiankirjoituksessa. Kunkin Juudan kuninkaan kohdalla sanotaan, että hänen teoistaan
saa lisätietoja Juudan kuninkaiden historiasta ja Israelin kuninkaiden teoista vastaavasti Israelin
kuninkaiden historiasta.
Viidennessä Mooseksen kirjassa luetellaan johtotehtäviä saaneita tuhannen päämiehistä alkaen.

Luettelossa viimeisinä mainitaan vuoden 1992 suomennoksessa tuomarien jälkeen kirjurit. Edellisessä
Raamatun suomennoksesta puhutaan tässä yhteydessä päällysmiehistä, saksalaisessa Raamatussa
virkamiehistä. Ilmeisesti on epävarmaa, oliko kirjurinvirkoja Israelissa ennen kuin kuninkaan hovissa.

Toisessa Kuninkaiden kirjassa kerrotaan kuningas Hiskian sairaudesta ja toipumisesta samoin sanoin kuin
Jesajan kirjassa. Vastaavasti Jeremian kirja päättyy Jerusalemin tuhon ja pakkosiirtolaisuuden kuvaukseen
samoin sanoin kuin Toisen kuninkaiden kirjan lopussa. Tässä ei enää viitata kirjoitettuun Juudan
kuninkaiden historiaan.
Juutalainen perimätieto Talmudissa kertoo, että Jeremia on kirjoittanut Kuninkaiden kirjan, joka on
myöhemmässä vaiheessa, jaettu kahteen eli Ensimmäiseksi ja Toiseksi kuninkaiden kirjaksi.

Profeetat
Vaikka kuningaskunta jakautuu Israeliksi ja Juudaksi, profeetat Elia ja Elisa sekä Aamos vaikuttavat sekä
pohjoisessa että eteläisessä valtakunnassa. He kuuluvat kuitenkin henkisesti ja hengellisesti Juudaan,
samoin Aamos ja hänen jälkeensä esiintyneet profeetat, joiden kirjoituksia on säilynyt Vanhassa
testamentissa. Tämä ilmenee siinä, että Laki on sekä juutalaisten että samarialaisten pyhä kirjoitus mutta
Profeetat vain juutalaisten. Sen jälkeen, kun Assyria on kukistanut pohjoisen valtion eli Israelin, sen
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asukkaista puhutaan hyvin lyhyesti. Jumalan kansan historia keskittyy Edellisissä profeetoissa seuraamaan
Juudaa eteläisen valtion tuhoon asti.
Pappien henkinen ja hengellinen pääoma siirtyy sukupolvesta toiseen pappissukujen piirissä. Kuninkaan
asema siirtyy seuraajalle perintönä isältä pojalle tai edellisen hallitsijan kukistajalle vallankaappauksessa.
Sen sijaan useassa kohdassa näkyy, että profeetat kouluttavat seuraajiaan. Profeetanoppilaita eli
”profeetan poikia” liikkuu suurina joukkoina, puhutaan kolminumeroisista luvuista. Profeettakouluja voi
toimia samanaikaisesti usealla paikkakunnalla. Elisan yhteydessä puhutaan erikseen Jerikon ja Betelin
profeetanoppilaista. Oppilaita tulee niin paljon, että koulutaloa pitää laajentaa – ilmeisesti Jerikossa, koska
tässä yhteydessä puhutaan Jordanista. Koska perimätieto kertoo profeettojen tehtäväksi suullisen lain
jatkamisen nuoremmalle sukupolvelle, profeetanoppilaiden on opittava ratkaisemaan oikeudellisia
kysymyksiä. Ensimmäisessä Samuelin kirjassa kerrotaan, miten profeetta Samuel jakaa tuomarina oikeutta
joka vuosi Betelissä, Gilgalissa ja Mispassa. Profeettojen toiminta täydentää Lain tuntevien pappien työtä.

Voideltu
Edellisissä profeetoissa puhutaan ylipapeista, mutta heidän voitelemisestaan korkeaan virkaansa ei puhuta
yksityiskohtaisesti niin kuin Laissa Aaronin ja hänen poikansa voitelusta. Sen sijaan kuninkaaksi voitelusta
puhutaan lyhyesti Tuomarien kirjassa ja moneen kertaan Samuelin ja Kuninkaiden kirjoissa.
Neljännessä Mooseksen kirjassa sanotaan, että vahingossa toisen ihmisen surmannut ja
turvakaupungista suojan saanut voi lähteä rauhassa turvakaupungista, kun pyhällä öljyllä voideltu
ylipappi on kuollut. Vastaavassa kohdassa Joosuan kirjassa hän voi lähteä, kun virassa oleva ylipappi
on kuollut. Pieni ero korostaa, että Profeetoissa Jumalan voideltu tarkoittaa melkein aina kuningasta.

Ensimmäisessä Kuninkaiden kirjassa kuvataan, miten profeetta Elia heittää viittansa Elisan harteille ja näin
aivan kirjaimellisesti kutsuu hänet manttelinperijäkseen. Samassa yhteydessä kerrotaan lisäksi, miten Elia
saa käskyn voidella Hasael Syyrian kuninkaaksi, Jehu Israelin kuninkaaksi ja Elisa seuraajakseen profeettana.
Tässä kohdassa ilmenee, että Herran valta ulottuu Israelin ulkopuolelle. Hänet usein esitellään kantaisien ja
Israelin Jumalaksi, mutta hän voi valita myös Syyrian kansalle ja Daavidin suvusta luopuneelle
pohjoisvaltiolle uudet hallitsijat. Vaikka Jumalan voideltu saa yleensä tehtäväksi palvella ylipappina tai
kuninkaana, tässä kohdassa profeetta Elisa rinnastetaan näihin johtomiehiin Jumalan voideltuna. Voitelun
suorittaminen kuuluu profeetalle. Mooses voitelee Aaronin, Samuel Saulin ja Daavidin ja Elia seuraajansa
Elisan sekä Aramin ja Israelin eli pohjoisvaltion kuninkaat samalla kerralla.
Kun Daavid saa pyhän voitelun Juudan ja Israelin hallitsijaksi, hän saa valtuuden johtaa kansaa joka on
ympärileikattu ja sitoutunut noudattamaan Lakia. Kun Daavidin kuningaskunta laajentuu, alamaisiksi tulee
myös sellaisia, jotka kuuluvat muihin kansoihin. Näitä ei pakoteta liittymään Israelin uskonnolliseen
yhteisöön, ja näin samaan kansaan kuuluu muitakin kuin juutalaisia. Muita ei liitä Jumalan kansaan Lain
noudattaminen vaan Jumalan voidellun tunnustaminen hallitsijakseen.
SEITSEMÄS ETAPPI
Tuiran kirkossa 31.1.2019
Iankaikkinen Laki ja ajankohtaiset profeetat
Aamos, Hoosea ja Jesaja
Jumala on kansojen kuningas. Ps. 47:9
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