
JEFTA – IHMISTEN HYLKÄÄMÄ, MUTTA JUMALAN HYVÄKSYMÄ 
(Kuvat löytyy Lastenmission materiaalista: Jumala välittää, kun lapset ovat surullisia) 

 

KUVA1 

Raamatussa, Tuomarien kirjassa, kerrotaan Jefta-nimisestä nuoresta miehestä, joka asui Israelissa. 

Jefta oli urhea soturi. Mutta Jeftan kodissa elämä ei ollut onnellista. Jeftan nuoremmat veljet eivät 

halunneet Jeftan asuvan heidän kanssaan. Tai oikeastaan he eivät olleet veljiä, vaan velipuolia. 

Heillä oli sama isä Gilead, mutta eri äiti. Ja siitä oli tullut heidän perheeseen ongelmia,  ja Jeftan 

velipuolet vihasivat Jeftaa. Jefta oli hyvin onneton ja surullinen, kukaan ei välittänyt hänestä. 

 

Ehkä sinustakin on joskus tuntunut siltä kuin Jeftasta; kukaan ei välitä minusta, mä oon aivan on-

neton. Voi olla, että kaverit tai naapurit ei pidä sinusta ja arvosta sinua, ei ota mukaan yhteisiin 

peleihin, ja jäät yksin. Ja se tuntuu vaikealta ja olet ehkä siksi surullinen. On kuitenkin olemassa 

joku, joka rakastaa sinua täydellisesti. Hän on Jumala, taivaallinen Isämme.  

 

Jumala itse kertoo Raamatussa, että Hän rakastaa sinua paljon enemmän kuin yksikään ihminen 

pystyy sua rakastamaan. Jumala rakasti Jeftaakin, vaikka hänen perheessä tapahtuikin monia ikä-

viä asioita. 

 

KUVA 2 

Ootko sä koskaan riidellyt sisaruksiesi kanssa? 

 

Erään kerran Jeftan kotona riideltiin ehkä kovastikin, kun jo aikuisiksi kasvaneet Jeftan velipuolet 

sanoi Jeftalle: ”Sinä et kuulu tähän perheeseen ja me emme halua sinun asuvan täällä” Ala laput-

taa. Voi Jefta parka! Jefta joutui loppujen lopuksi lähtemään sekä omasta kodistaan että omasta 

maastaankin, muuttamaan ulkomaille, kauas pois perheensä luota. 

 

Oliko Jefta sitten aivan yksin? Ei Jumala oli Hänen kanssaan. 

 

Jumala rakasti Jeftaa silloinkin, kun hän joutui jättämään kotinsa ja läheiset ihmiset. Jumala ei hy-

lännyt häntä, vaikka hänen velipuolensa hylkäsivät. Jumala itse sanookin Raamatussa, että ”Minä 

en sinua jätä, en koskaan sinua hylkää.”  

 

Sama koskee myös sinua. Tuntui susta miltä tuntui, oli hyvä tai huono tilanne; Jumala ei hylkää si-

nuakaan koskaan. 

 

Rakastiko Jumala Jeftan velipuolia? Kyllä Hän rakasti. Hän rakastaa jokaista ihmistä. Mutta Jumala 

ei pitänyt siitä, mitä velipuolet tekivät Jeftalle. Se oli väärin, se oli väärin Jeftaa kohtaan, ja se oli 

vastoin Jumalan tahtoa.  

 

Mietipä, ootko sä koskaan tehnyt, tai sanonut, tai ajatellut jotain väärää… Olet. Raamattu sanoo, 

että me kaikki olemme syntisiä, ja synti meissä vaikuttaa niin, ettei me toimita useinkaan niin kuin 



Jumala tahtois meidän toimivan. Jokainen meistä niin kuin Jeftan velipuolet ja Jefta itsekin, tarvit-

semme anteeksiantamusta… Vaikka me kuinka halutas olla kivoja ja toimia oikein, välillä niin teh-

däänkin ja se on hienoa se, niin ei meistä kuitenkaan tule täydellisiä. 

  

Veljien ilkeyden tähden Jefta joutui pois kotoaan, ja se oli varmasti vaikea paikka, vaikka hän oli jo 

aikuinen. Mitähän Jeftan elämässä uudessa maassa tapahtui? Raamatussa kerrotaan näin: Tuom. 

11:3b ”Siellä hänen ympärilleen kokoontui joutilaita miehiä, jotka seurasivat häntä hänen retkil-

lään.” Eli hänestä tuli epämääräisen miesjoukkion johtaja. Raamattu ei kerro, mitä he sitten teki-

vät. Mutta Jefta oli siinä johtajan tehtävässään rohkea. Hän oli hyvä johtaja.  

 

KUVA3 

Nimittäin Jeftan kotikulmillakin, Israelissa asti oli taatusti kuultu Jeftan rohkeudesta ja johtajan tai-

doista. Sillä kun ammonilaiset, vieras kansa, hyökkäsi Israeliin, missä Jeftan perhe asui, ja aloitti 

sodan israelilaisia vastaan, Israelin hallitsijat ajattelivat, että nyt on vastassa niin paha vihollinen, 

että tarvitaan joku johtamaan meitä sodassa. Ja he lähtivät pyytämään Jeftaa takaisin kotiin, ar-

meijan ylipäälliköksi. Jefta lähti. Hänestä tuli siis Israelin sotajoukon johtaja. 

 

KUVA 4 

Jumala teki ihmeen, auttoi sodassa niin, että israelilaiset Jeftan johdolla voittivat sodan. Eikä siinä 

vielä kaikki, sillä Jefta kutsuttiin oikeesti takaisin kotiin ja hänestä tuli oman kansansa johtaja. Ajat-

tele, millainen elämänmuutos Jeftan elämässä tapahtui! Jumala teki todellisen ihmeen!!! Ensin ku-

kaan ei välittänyt Jeftasta, vaan hänet ajettiin kotoa pois ja omasta maastaan, hän oli hylätty  mies; 

mutta se ei tapahtunut Jumalan sallimatta. Jumala johti asioita koko ajan, ja hän pystyi kääntä-

mään ikävät asiatkin parhain päin, sillä kun aika koitti, Jefta kutsuttiin takaisin kotiin, omaan maa-

hansa, oman perheensä luo… ja hänestä tuli oman kansansa johtaja. Jumala osoitti rakkautensa, 

huolenpitonsa ja johdatuksensa Jeftan elämässä. Sellainen on meidän Jumala!!! 

 

Jumala rakastaa suakin niin paljon, että hän tahtoo, että sä kuulut Hänen perheeseensä ja olet Hä-

nen lapsensa. Jos sä et vielä kuulu Jumalan perheeseen, eli et usko Jeesukseen, tiedätkö, on vain 

yksi asia joka estää sun pääsyn Jumalan lapseksi. Se on se synti. Mutta tiedätkö, se syntiongelma-

kin on jo ratkaistu. MITEN? 

 Jeesus kuoli ristillä, jotta sinä saisit kaiken anteeksi. Ja koska Jeesus ei vaan kuollut, vaan nousi 

kuolleista ja elää tänäänkin, niin jos sä tahdot elää Jumalan lapsena, niin sä voit vain rukoilla. Jee-

sus anna mulle anteeksi, mä haluun olla sun lapsesi. Kiitos, että rakastat mua. Jeesus kuulee sun 

rukouksesi ja vastaas siihen. Sä saat aina uskoa ja luottaa Jeesukseen.  Hän on kanssasi aina, hän 

ei aja sua luotaan pois. Jumala ei toimi niin kuin Jeftan veljet. 

 

KUVA 5 

Eikö ole ihmeellistä, miten Jumala pitää huolen meistä omista lapsistaan. Ja miten Jumala rakastaa 

silloinkin, vaikka muut ihmiset pitäisivät sua huonona tai jollain tavoin kelvottomana. Ja sä jäät po-

rukan ulkopuolelle. Sä oot sellainen, kun Jumala sanoo sun olevan, sä oot ainutlaatuinen ja tärkeä, 

rakastettava ihminen ja sulle on oma paikka ja tehtävä tässä elämässä, sano muut ihmiset ihan 



mitä vaan. Jumala rakastaa sua täydellisesti ja tahtoo johtaa sun elämää, vaikka se kulkeekin vä-

lillä vaikeita polkuja pitkin ja oot toisinaan surullinen ja susta tuntuu pahalta. Jumala ei silloinkaan 

hylkää sua, hän ei ikinä sua hylkää ei jätä.  

Jumala tuntee sun tunteet. Hän ymmärtää sua. Ja muista että sä voit aina rukoilla ja pyytää apua. 

Muista myös kiittää, siitä, että hän rakastaa sua ja johdattaa sua. 

Ja Jumala voi ja tahtoo kääntää vaikeatkin asiat hyväksi. Sillä Jumala tahtoo aina vain sinun paras-

tasi!!  

 

KUVA 6 

Jumala tahtoo myös käyttää sua, niin kuin hän käytti Jeftaakin, jota hän käytti johtajana.  

Hänellä on sulle tehtävä just nyt, olit minkä ikäinen tahansa ja asuit missä tahansa. Hän haluaa 

käyttää sua Hänen rakkautensa välikappaleena ja sovinnonrakentajana; siinä että sä voisit elää 

rakastaen ja huomioiden toisia ja sit kun tulee riitaa, niin että sä voisit olla antamassa ja pyytä-

mässä anteeksi.  

Ja että sä voisit olla kertomassa Jeesuksesta, todellisesta rakkaudesta ja anteeksiantajasta, niille 

jotka eivät Jeesusta vielä tunne.  Jumala itse antaa sulle voimaa siihen tehtävään ja rakkautta toi-

sia kohtaan. Voit luottaa vain Häneen.  

 

 

 

 


