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”Siinä missä Jumalan olemassaolo 
takasi muinoin Israelin olemassa-
olon, Israelin kansan yhä jatkuva 
olemassaolo on tänä päivänä tae 
Jumalan olemassaolosta.”
Emil Fackenheim

JUMALAN POJAN 
TUNTEMINEN



”Ja seitsemännessä kuussa kuu-
kauden kymmenentenä päivänä 
anna pasuunan raikuen soida; so-
vituspäivänä antakaa pasuunan 
soida koko maassanne.
Ja pyhittäkää viideskymmenes 
vuosi ja julistakaa vapautus maas-
sa kaikille sen asukkaille. Se olkoon 
teille riemuvuosi (yovel); jokainen 
teistä saa palata silloin perintö-
maallensa ja sukunsa luo.”
( 3. Moos. 25:9-10)

50. vuotta sanotaan hepreaksi 
yoveliksi eli riemuvuodeksi, oi-
naansarven soiton vuodeksi. Rie-
muvuosi sai nimensä juhlavuoden 
alkamista julistavan shofarin ni-
mestä. 
Yovelin ääni julistaa uuden aika-
kauden alkaneen, aikakauden jol-
loin Jumala suosii Israelia. 
Yovel-sanan voi hepreaksi lukea 

kahdella tavalla: jovel, joka tar-
koittaa oinasta tai oinaansarvea 
kuten shofar-torvi, tai verbin pas-
siivimuotona juval, ”viedään”, ku-
ten Jesaja 53:ssa ”niin kuin karitsa, 
joka teuraaksi viedään… minun 
kansani rikkomuksen tähden koh-
tasi rangaistus häntä.”
Kuin lammas, jolla on halu seurata 
paimenta nöyrästi ja tulla viedyksi, 
juval.

Shofarin kolme nimeä viitoittaa 
pelastustietämme: Keren, joka on 
kutsusta ilmoittava sarven nimi, ja 
joka nousi savuna ilmaan Iisakin 
sijasta, uhratun oinaan mukana 
(1.Moos 22:13). Siinain vuorella 
Israel kuuli tuon sarven, shofa-
rin, äänen ensi kertaa sen kutsu-
essa kansaa muutokseen. Kansa 
oppi tuntemaan tuon äänen Her-
ran itse puhaltaessa shofariin (2. 

Moos. 19:16). Siitä lähtien Israelia 
käskettiin puhaltamaan shofariin 
(3. Moos. 25:9), kunnes Herra jäl-
leen itse puhaltaa shofariin, yove-
liin (Sak. 9:14). Silloin Hän julistaa 
vapautuksen, riemuvuoden, kai-
kille kansoille, kaikille niille jotka 
kuulevat Hänen ääntään. 
Yeshua Messias, Jeesus Kristus,  
aloitti toimintansa julistaen syna-
gogassa Jesaja 61:1-2 ilosanomaa 
köyhille, vangituille vapautusta, 
sorrettujen päästämistä vapau-
teen, Herran otollista vuotta julis-
taen.

Julistaen Riemuvuotta, joka on 
Messias itse. Vain Hänessä saam-
me takaisin perintömme, jonka 
menetimme Eedenin puutarhassa.
Hänessä on yovelin olemus.
(http://torah-art.net)
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”Olkaa hedelmälliset, lisääntykää, täyt-
täkää maa ja ottakaa se valtaanne.” 

Ihmiselle annettiin tehtävä heti start-
tiviivalla. Jumala antoi jo luomisessa 
meille suuntaviivat. Ihmisen tuli hallita 
luomakuntaa Jumalan alaisuudessa ja 
opettaa jälkipolville miten se tapahtuu. 
Perhe on Jumalan perusyksikkö jonka 
varaan sukupolvet, yhteiskunnat ja ih-
miskunta rakentuu. 

Sen sisällä tuli tapahtua pohjatyö, Juma-
lan tuntemiseen ja Hänen tahtoon kas-
vattaminen. Elämän tuli kulkea sykleissä 
jota maanviljely ja satokaudet rytmittä-
vät, ja jotka samalla opettavat Jumalan 
teistä. Nuori polvi oppisi arvostamaan 
vanhemman sukupolven viisautta, joka 
samalla ikään kuin huomaamatta osoit-
taa Jumalan viisauteen ja kaikkivoipai-
suuteen.

Mutta se hyvän ja pahan tiedon puu. 
Vihollinen tiesi mihin iskeä, onhan se 
itsekin luotu olento. Viisaus, kaikkivoi-
paisuus ja ikuinen elämä, mutta ilman 
Jumalan antamia rajoja ja sääntöjä. 

Täsmäaseen lailla osuvat sanat, houku-
tus ja lankeemus. Vale istuttaa sieme-
nen, joka kasvaa nopeasti kuoleman 
tuottavaksi synnin hedelmäksi. Hedelmä 
irtoaa oksasta, puraisu. Silmät aukeavat. 
Valtava tyrmistys ja järkytys. Häpeä.

Leikkaus tuosta tilanteesta tähän päi-
vään: vuosituhansia sotia, kansanmur-
hia, nälänhätää, kuivuutta, ruttoa, kul-
kutauteja, sairautta. 

Jumalan fokus on kuitenkin pitkässä su-
kupolvien ketjussa. Hänellä on selkeä 
suunnitelma, ja Hänen sanasta mekin 
saamme tietää miten kaikki päättyy. 
Jokaisella sukupolvella on omat Herran 
viljelijänsä. Niin myös nykyiselläkin. 
Mutta koskaan ennen tilanne ei ole ollut 
näin hälyttävä. Vaino uskovia kohtaan 
on ennennäkemättömän laajaa maail-
massa nyt. Sanan- ja uskonnonvapaus 
uhkaa jäädä jälkikristillisen maailman 

jalkoihin. Sitä kiinnostaa ainoastaan 
uusi maailmanjärjestys, the Great Reset 
ja yhtenäinen globalismi, josta uskonnot 
ja nationalismi on pyyhitty pois harvain-
vallan eliitin tieltä.

Jos perintömaata ei viljellä, se metsit-
tyy ja seuraava sukupolvi joutuu jälleen 
aloittamaan raivaustyön alusta. Mut-
ta mistä raivaajia, jos heitä ei opeteta 
työhön? Siksi meillä alkaa olla viimeiset 
hetket käsillä pysähtyä miettimään, mitä 
Jumala meiltä odottaa. Mikä meidän 
identiteettimme Hänessä on? Riittääkö 
kun vain uskoo, vai onko meillä oikeasti 
tehtävää täällä maan päällä?

Onko meistä tämän ajan stefanoksiksi, 
pietareiksi ja paavaleiksi? Missä ovat 
aikamme eliaat ja jeremiaat? Löytääkö 
Jeshua enää uskoa maan päältä kun Hän 
palaa?
Vanhurskaus kansan korottaa, mut-
ta synti on kansakuntien häpeä. (San. 
14:34)

Jos me emme astu mukavuusalueeltam-
me ulos ja vie Jumalan valoa pimenty-
neeseen maailmaan nyt, ei meillä pian 
ole enää mukavuusaluetta millä kelliä. 
Nyt on se oikea hetki. 

Vuosi 2021 on lopuillaan. Covid-19:stä 
tuli Covid-20, sitten Covid-21. Seuraa-
vaksi painimme Covid-22:n kanssa. Kii-
nan jättiläinen verryttelee lihaksiaan, 
ja Venäjän sotatorvet soivat pahaentei-
sesti. Iran etenee välikäsiensä ja ydin-
ohjelmansa kanssa kuin juna, eikä välitä 
kansainvälisestä toppuuttelusta. Kaiken 
keskiössä on Israel, joka toimii Jumalan 
kellona ja viirinä kansoille.

Nyt on hyvä aika aloittaa taas raivaus-
työt. Huolen nousevasta sukupolvesta 
pitää vihloa sydäntämme.

****************

Tässä numerossa saamme iloita taas Ju-
lia Blumin poimimista sanan hedelmistä 
ja opetuksista. Julian kypsä opetus pei-

laa kokonaisvaltaisesti Jumalan sanaa 
heprealaisesta kontekstista käsin. 
Saamme myös lukea Keijo Lindemanin 
ajankohtaisia profeetallisia merkkejä, 
sekä hänen uuden kirjoitussarjan ”Ju-
malan pojan tunteminen” ensimmäisen 
osan. 

Mukana on myös juutalaisen Samuel 
Kohenin tutkielma Hanukan alkuperästä 
sekä siitä, miten muinaisten rabbien tra-
ditiot ja tulkinta on muokannut juhlan 
viettotapaa. Kirjoitus on mukana siksi, 
koska se on oivallinen muistutus myös 
Jeshuaan uskoville siitä, että joskus on 
hyvä ajatella ohi luutuneiden perintei-
den ja ottaa selvää asioiden alkuperästä. 
Opiskella asioita.

Se on parasta mahdollista raivaustyötä 
ja kasvualustaa tuleville sukupolville.

Siunattua loppuvuotta ja pian alkavaa 
vuotta 2022. 
Herra meidän Jumalamme, Herra on 
yksi!

Markus Nurmesniemi
Päätoimittaja



Avaamme kirjoituksia

kirjoitusten avulla

Kirjoittanut:
Julia Blum

PALVELUTYÖ

MIKSI JEESUS LUKI JESAJAN 
KOHDAN?

”Avattuaan kirjakäärön, 
hän löysi kohdan ” (Luukas 
4:17)

Luukkaan evakeliumissa 
Jeesus aloittaa palvelu-
työnsä kuuluisassa kohta-
uksessa kotikaupunkinsa 
Nasaretin synagogassa. 
Kun hän nousi lukemaan, 
hänelle ojennettin profeet-
ta Jesajan kirja. 
Hän avasi kirjakäärön ja 
löysi kohdan, johon on kir-
joitettu: ´Herran Henki on 
minun päälläni...´” Miksi 
Jeesus avasi käärön juuri 
näiden Jesaja 61:n profee-

tallisten sanojen kohdalta? 
Valitsiko Hän Itse tämän 
kohdan?

Uudesta Testamentista 
olemme ymmärtäneet, että 
ensimmäiselle vuosisadal-
le tultaessa lähes kaikissa 
kaupungeissa ja kylissä Is-
raelin maassa oli synagoga. 
Apostolien teoissa meille 
kerrotaan, että jokaisessa 
synagogassa luettiin ää-
neen Tooraa (Viittä Moo-
seksen kirjaa) jokaisena 
sapattina: ”Onhan Moosek-
sella...julistajansa joka kau-
pungissa, kun häntä lue-
taan synagogissa jokaisena 
sapattina” (Ap.teot 15:21).

Vaikka juutalaisuudessa oli 
monia eri suuntia ja ope-
tuksia tuohon aikaan, Ju-
malan Moosekselle antama 
Toora oli kaikkien eri suun-

tausten yhteinen, järkky-
mätön ja ehdoton perusta.  
Siten Jeesus mennessään 
”tapansa mukaan” synago-
gaan siinä kylässä tai kau-
pungissa, jossa sattui kul-
loinkin olemaan, kuuli aina 
Tooran sanoja. 
Kysymys onkin, tiesikö Hän 
mikä Tooran lukujakso lu-
ettaisiin jonain tiettynä sa-
pattina, eli noudatettiinko 
tuolloin nykyisin käytössä 
olevaa järjestelmää, jossa 
Toora luetaan alusta lop-
puun joka vuosi?

Nykyään useimmissa syna-
gogissa noudatetaan viik-
kojaksojärjestelmää, jossa 
kaikki viisi Mooseksen kir-
jaa luetaan yhden vuoden 
aikana. Jeesuksen ajan Is-
raelissa oli käytössä toisen-
lainen lukemisjärjestelmä,  
jota kutsuttiin ”kolmivuo-

tis” sykliksi, ja joka kesti 
noin kolme vuotta. Baby-
lonian akatemioissa hyväk-
syttiin vuosikierto, kun taas 
kolmivuotiskierto oli yleisin 
Israelissa. 
Todennäköistä on, että Jee-
sus oli tottunut noudatta-
maan kolmivuotiskiertoa.

Miksi Hän luki kappaleen 
Jesajan kirjasta? Luetaanko 
Haftara, eli jakso Profeeto-
jen kirjoista, kolmivuotis-
järjestelmässä? Onko enää 
yllätys, että käsillä oleva 
kohtaus tarjoaa meille var-
haisimman tästä tavasta 
kertovan lähteen?  
Luukkaan luvun 4 perus-
teella voimme päätellä, 
että Profeetoista lukemi-
nen Tooran lukemisen jäl-
keen sapattina oli hyvksytty 
käytäntö ensimmäisen vuo-
sisadan Israelissa. Onneksi 
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yhä useammat tutkijat ovat 
alkaneet huomata, että UT 
on valtava juutalaisten his-
torian tietolähde.

VUORISAARNA 
JA TOORAN LUKUJAKSO

”Rakasta lähimmäistäsi 
niin kuin itseäsi”(3 Mooses 
19:18)

Jopa ei-kristityt tunnusta-
vat yleisesti, että Jeesuk-
sen Vuorisaarna on suurin 
koskaan pidetty moraalia 
koskeva opetuspuhe. Onko 
mieleenne tullut mahdolli-
suus, että Vuorisaarna olisi 
voinut olla jostain tietys-
tä Tooran jaksosta pidetty 
saarna, kenties juuri siitä 
Tooran viikkojaksosta, joka 
luettiin sinä sapattina syna-
gogissa? Jeesuksen kuulija-
kunta olisi tuntenut silloin 
varsin hyvin kyseisen teks-
tin ja ymmärtänyt, mihin 
Hän viittasi puheessaan. 
Mutta tiedämmekö me? 

Matteuksen viidennen lu-
vun viimeinen jae: ”Olkaa 
siis täydellisiä, niin kuin tei-
dän taivaallinen Isänne on 
täydellinen” (5:48), paljas-

taa meille olemassaolevan 
yhteyden. Tooran lukujakso 
Kedoshim, ”Pyhä Kansa” (3 
Mooses 19:1-20:27), alkaa 
samankaltaisilla sanoilla: 
”Olkaa pyhät, sillä minä, 
Herra, teidän Jumalanne, 
olen pyhä”. Tämä on se 
jakso, josta löytyvät sanat 
”Rakasta lähimmäistäsi niin 
kuin itseäsi”, jotka Jeesuk-
sen ja monien juutalaisten 
viisaiden mielestä ennen 
Häntä ja Hänen jälkeensä 
ovat koko Tooran ydin.

Nämä sanat voidaan lukea 
ja ymmärtää tietysti niin 
monella eri tavalla. Kuol-
leen Meren lahkon ohje-
kirjan ensimmäisessä kap-
paleessa lukee: ”...vihata 
kaikkea, minkä Hän on hy-
lännyt.” Mutta Jeesukselle 
nämä sanat eivät puhuneet 
vain ystävien tai uskonvel-
jien rakastamisesta, vaan 
myös vihamiesten rakasta-
misesta, ja juuri tällä taval-
la Hän tulkitsee (drash) tä-
män Parashat Kedoshimin 
(Tooran jakson nimeltä Ke-
doshim) Vuorisaarnassaan.

ONKO ”TOISEN POSKEN 
KÄÄNTÄMINEN” 
JUUTALAINEN  HYVE?

”Jos joku lyö sinua oikealle 
poskelle, käännä hänelle 
toinenkin” (Matteus 5:39)

Nämä Jeesuksen sanat toi-
sen posken kääntämisetä 
kuuluvat hänen tunnetuim-
piin sanontoihinsa. Ensi-
kuulemalta tulee mieleen, 
että Jeesus kumoaa tässä 
nyt kokonaan Toorasta löy-
tyvän ”hammas hampaas-
ta” periaatteen. 

Totuus on kuitenkin, että 
ajatus toisen posken kään-
tämisestä on peräisin Hep-
realaisesta Raamatustam-
me. Valitusvirsistä luemme: 
”Kääntäköön hän posken 
sille, joka häntä lyö”(3:30). 
Onko toisen posken kään-
täminen siis juutalaisen ar-
vomaailman mukaista?

Etsikäämme lisävalaistusta 
Toorasta. Neljännen Moo-
seksen kirjan luvussa 35 
kerrotaan turvakaupun-
geista, joita Jumala käs-
ki israelilaisten perustaa: 
”Määrätkää itsellenne kau-
punkeja, joista tulee teille 
turvakaupunkeja. Niihin 
voi paeta tappaja, joka on 
vahingossa surmannut jon-
kun” (35:11). 

Vahingosssa toisen sur-
mannut pääsee turva-
kaupungin suojiin pakoon 
verikostoa, jota surmansa 
saaneen suku suunnittelee. 
Jos me ymmärrämme, 
että tämän määräyksen 
tarkoitus oli alunperin to-
dennäköisesti rajoittaa 
kostonkierrettä ja kosto-
paikkaakin, niin saatamme 
yllätykseksemme löytää 
saman tarkoituksen muo-
dolliselta kumoamiselta 
näyttävän lausunnon takaa. 
Turvakaupunkien takoituk-
sen ja ”toisen posken kään-
tämisen” välillä on odot-
tamaton yhtäläisyys: ”älä 
maksa pahaa pahalla, älkää 
kostako”. 
Tämä on molempien sano-
ma.

JEESUKSEN TEKEMÄ 
DRASH

”Kuka sitten on minun  
l äh i mmäi sen i ” (L uu ka s 
10:29)

Kaikissa synoptisissa evan-
keliumeissa lainataan Too-
ran kuuluisia sanoja: ”Ra-
kasta lähimmäistäsi niin 
kuin itseäsi” (3 Mooses 
19), mutta vain Luukkaan 
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evankeliumissa on tunnet-
tu vertaus laupiaasta sama-
rialaisesta, jossa esitetään 
tämä kysymys: ”Kuka sitten 
on minun lähimmäiseni?” 
Mikä teki  Jeesuksen anta-
masta lähimmäisen tulkin-
nasta (drash) niin tyrmis-
tyttävän?

Tilanteen avaa lainoppi-
nut, joka kysyy Jeesukselta, 
miten hän voisi periä ian-
kaikkisen elämän. Jeesus 
tekee vastakysymyksen: 
”Mitä laissa on kirjoitet-
tuna?” Lainoppinut lainaa 
vastauksessaan kaikkien 
aikalaistensa tuntemia Too-
ran jakeita Viidennestä 
Mooseksen kirjasta (6:5) ja 
Kolmannesta Mooseksen 
kirjasta (19:18). 

Nämä jakeet oli jo yhdistet-
ty juutalaisessa viisauskir-
jallisuudessa ja niitä pidet-
tiin koko Tooran perustana. 
Tässä vaiheessa tyydymme 
vain toteamaan uuden ja 
vanhan liiton välisen jatku-
mon.

Lainoppineen ja Jeesuk-
sen välinen keskustelu ei 
päättynyt siihen. Vuoro-
keskustelu jatkuu ja johtaa 
kuuluisaan vertaukseen. 

Ei-juutalaiselta tämän ver-
tauksen uutuus ja sen ai-
heuttama tyrmistys voivat 
jäädä huomaamatta, jos 
ei tiedä, että jokainen juu-
talainen kuului johonkin 
näistä kolmesta ryhmästä:  
papistoon eli Aaronin jälke-
läisiin, leeviläisiin eli Leevin 
muiden lasten jälkeläisiin 
ja israelilaisiin eli Jaakobin 
muiden lasten jälkeläisiin. 

Jeesus on puhunut verta-
uksessaan papista ja leevi-
läisestä. Tämän perusteella 
ensimmäisen vuosisadan 
juutalainen kuulija odot-
taa kuulevansa seuraavaksi 
maininnan kolmannen ryh-
män edustajasta eli israeli-
laisesta. 

Mutta vertauksessa mai-
nittu kolmas henkilö ei ole-
kaan odotettu israelilainen 
vaan täysin yllättäen sa-
marialainen – juutalaisten 
vihollinen. 
Ajanlaskumme alkuvuosi-
kymmeninä juutalaisten ja 
samarialaisten välit olivat 
erittäin kireät, siksi odot-
tamaton maininta sama-
rialaisesta tyrmistyttää, ja 
tyrmistystä lisää vielä se, 
että tämä samarialainen 
osoittautuu lähimmäiseksi, 

kun taas pappi ja leeviläi-
nen reputtavat kokeessa. 
Tällä vertauksellaan Jee-
sus  haastaa aikalaistensa 
tulkinnan lähimmäinen-
sanasta; Jeesuksen tuolle 
sanalle antama tulkinta 
kuulosti juutalaisen kuulija-
kunnan mielestä pöyristyt-
tävältä. 

Tämä episodi tuo esiin van-
haa ja uutta - eikä uuden 
esiin murtautuminen ole 
aina kitkatonta. Uusi Testa-
mentti jatkaa Vanhan poh-
jalta, mutta on radikaalisti 
uusi.

JEESUS JA SAPATTI

”Fariseukset kysyivät hä-
neltä: ´Onko luvallista pa-
rantaa sapattina´” (Matteus 
12:10)

Pitikö Jeesus sapatin vai rik-
koiko Hän sen, on ollut mo-
nien kiistojen, puheiden ja 
kirjoitusten  aihe. Askarrut-
taako tämä asia sinua, luki-
jani, kun luet, kuinka Jeesus 
paransi sapattina, ja tunnet 
sen lähes kouriintuntuvan 
jännitteen, joka vallitsi Hä-
nen ja niiden välillä, jotka 
”pitivät Jeesusta silmällä 
voidakseen syyttää häntä, 

jos hän parantaisi miehen 
sapattina” (Mark.3:1-6)? 
Pitikö Jeesus sapatin vai rik-
koiko Hän sen?

On hyvä selvittää ensin, ke-
nen määritelmää sapatista 
me ajattelemme. 

Tämän päivän juutalaisen 
halachan (tulkinnan) mu-
kaan on kiellettyä hoitaa 
sapattina vähäisempiä ter-
veysongelmia, jotka eivät 
ole uhka ihmisen hengelle, 
sen sijaan ihmisen hengen 
pelastaminen sapattina 
ei ole vain luvallinen teko 
vaan jopa velvollisuus. 

Mutta vaikka sapatin rik-
kominen ihmisen hengen 
pelastamiseksi on nykyään 
hyväksytty käytäntö, tätä 
periaatetta ei oltu vielä 
määritelty selkeästi ensim-
mäisellä vuosisadalla. 

Sen tähden ”synagogan 
esimies närkästyi siitä, että 
Jeesus paransi sapattina” 
(Luuk.13:14).  Evankeliumit 
tarjoavat meille vakuutta-
vat todisteet siitä, että juu-
talainen rabbi Jeshua salli 
parantaa ihmisen sapatti-
na. 

Kuva: Markus Nurmesniemi



Jeesus ei rikkonut Juma-
lan antamaa käskyä, mutta 
Hän rikkoi aikansa käsityk-
sen, jonka mukaan sapatti 
täytyi pitää hinnalla millä 
hyvänsä. 

Evankeliumit ovat ajanlas-
kumme alkupuolelta peräi-
sin olevaa lähdettä, jonka 
mukaan parantaminen on 
sallittua ja ihmisiä paran-
nettiin sapattina. 
Jeesus oli sen tavan puoles-
tapuhuja – ehkä perustaja – 
josta tulee sittemmin, hie-
man muunneltuna, normi 
rabbiinisessa judaismissa. 

Mitä enemmän tunnemme 
judaismia, sitä kiinnosta-
vammaksi tämä dynamiik-
ka Jeesuksen opetuksen ja 
ensimmäisen vuosisadan 
judaismin välillä tulee.

BEIT SHAMMAI 
JA BEIT HILLEL

”He olivat keskenään eri 
mieltä” (Johannes 9:16)

Edellisessä jaksossa näim-

me, miten Jeesuksen ja 
Häntä ympäröivien ihmis-
ten välillä oli melkein aina 
jännitettä, kun Hän paransi 
sapattina. Hänen ympäril-
lään olevat ihmiset eivät 
olleet kuitenkaan aina yksi-
mielisiä. 

Johanneksen luvussa 9, kun 
”Jeesus sylki maahan ja teki 
syljestä tahnaa” ja paransi 
sokean miehen sapattina, 
muutamat sanoivat: ”Se 
mies ei ole Jumalasta, kos-
ka hän ei pidä sapattia.” 
Toiset taas sanoivat: ”Kuin-
ka voi syntinen ihminen 
tehdä tällaisia tunnusteko-
ja?” Keitä olivat nämä eri 
mielipiteitä edustavat ihmi-
set?

Jeesus rikkoi tässä esimer-
kissä aikansa perinteiset 
juutalaisen sapatin säännöt 
monella tavalla. Ei riittänyt, 
että Hän paransi sapattina 
– mikä oli vastoin sapatin 
työntekoa koskevia lakeja 
(ellei kyseessä ollut ihmisen 
henki) - , vaan Hän hieroi 
maata yhteen syljen kans-

sa tehdäkseen (rakentaak-
seen) tahnan! Hierominen 
ja rakentaminen kuuluivat 
niihin 39:een työhön, jotka 
olivat kiellettyjä sapattina, 
eli Jeesus rikkoi perinnäis-
tavan. Ja tästä pääsemme 
tarkastelemaan erilaisia 
perinteen vaalijoita.

Jeesusta ympäröivien ih-
misten mielipiteet Hänen 
parantamistoimistaan oli-
vat täysin erilaisia. Tämä 
ero heijastanee kahden eri 
koulukunnan, Shammain ja 
Hillelin, asenteita. 
Shammain koulukunnan 
asenne  oli paljon jyrkempi, 
ja he perustivat sääntönsä 
yksinomaan teologisille pe-
riaatteille (”Hän rikkoi lakia, 
siksi hän on syntinen”). 
Hillelin koulukunta otti huo-
mioon myös tuloksen (”hän 
on tehnyt hyvän teon”).

Hillel ja Shammai, kaksi 
aikakauden vaihteen joh-
tavaa viisasta, perustivat 
vastakkaisia näkemyksiä 
edustavat koulukunnat. 
Näiden väliset väittelyt 

muovasivat merkittävällä 
tavalla judaismia. Jeesus 
oli oman kulttuurinsa täy-
sivaltainen jäsen; Hän vai-
kutti siihen ja se vaikutti 
Häneen. Siksi monet tutki-
jat uskovat, että Hillelin ja 
Shammain välisen eron vai-
kutus löytyy myös UT:sta.

JULISTIKO JEESUS 
SIANLIHAN KOSHERIKSI?

”Ei ihmistä voi saastuttaa 
mikään, mikä tulee häneen 
ulkoapäin” (Markus 7:15)

Kolmannessa Mooseksen 
kirjassa Jumala antaa kash-
rut -lait, eli tekee eron puh-
taiden ja saastaisten eläi-
mien välillä. 

Useimmat kristityt uskovat, 
että Jeesus kumoaa nämä 
lait ja julistaa, että kaikki 
ruoka on puhdasta. Hänen 
sanansa: ”Ei ihmistä voi 
saastuttaa mikään, mikä 
tulee häneen ulkoapäin” 
on ymmärretty usein niin, 
että Hän kumoaa kokonaan 
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eron ” syötäväksi kelpaavan 
eläimen ja syötäväksi kel-
paamattoman eläimen” vä-
lillä. Tätäkö Jeesus tarkoitti 
sanoillaan? Julistiko Hän 
joulukinkun kosheriksi?

Jos luemme kokonaan Mar-
kuksen evankeliumin luvun 
7, huomaamme, että fari-
seusten ja Jeesuksen väli-
nen kiista ei koske puhtaita 
ja saastaisia eläimiä! 

Kiistan aiheena on perin-
teen mukainen rituaalinen 
puhtaus, joka koski kätten 
pesemistä. ”Fariseukset 
ja kirjanoppineet kysyivät 
Jeesukselta: ´Miksi sinun 
opetuslapsesi eivät vaella 
vanhinten perinnäissään-
nön mukaan vaan ateri-
oivat epäpuhtain käsin?´” 
(7:5)

Tämä tarkoittaa kahta asi-
aa. Ensiksikin kysymys ei 
ole Tooran (”Lain”) noudat-
tamisesta, vaan perinnäis-
säännön (Suullisen Tooran) 
noudattamisesta. Toiseksi, 
Jeesus ei vastaa kysymyk-
seen mitä saa syödä. Hän 
puhuu siitä, voiko ihminen 
aterioida suorittamatta en-
sin rituaalista kätten pesua. 
Tekstissä ei ole pienintä-
kään viittausta siihen, että 
puheena oleva ruoka voisi 
olla jotain muuta kuin min-
kä Raamattu sallii juutalais-
ten syövän, siis kosheria. 
Toisin sanoen, Jeesus julisti 
puhtaiksi kaikki ne ruuat, 
jotka Jumala salli ihmisen 
syödä -  puhtain tai pese-
mättömin käsin.

ELÄVÄN VEDEN VIRRAT...
JERUSALEMISSA

”...hänen sisimmästään 
juoksevat elävän veden vir-
rat” (Johannes 7:38)

Johanneksen evakeliumi 
välittää meille nämä Jee-
suksen ihanat sanat: ”Joka 
uskoo minuun niin kuin 
Raamatussa sanotaan, hä-
nen sisimmästään juokseva 

elävän veden virrat.” Jeesus 
huusi nämä sanat Lehtima-
jan ”juhlan viimeisenä, suu-
rena päivänä.” 

Miksi Jeesus puhui vedes-
tä? Kuuluuko Lehtimajan-
juhlan viettoon jotain ve-
teen liittyvää, josta Jeesus 
olisi saanut aiheen käyttä-
määnsä kielikuvaan?

Vastaus on kyllä. Toisen 
Temppelin päivinä Sukkot-
juhlan huipennus oli ve-
siuhriseremonia. 

Lehtimajanjuhla osuu Isra-
elissa sadekauden alkuun, 
ja vesiuhrilla rukoiltiin Ju-
malaa siunaamaan vuoden 
sateet. Seremonian aikana 
vettä kuljetettiin laajassa 
kulkueessa Jerusalemin 
läpi ja Temppelin ympäri. 
Sitten vesi kaadettiin alt-
tarille. Seremonian aikana 
Temppelin esipihan lamput 
sytytettiin juhlalllisuuksien 
merkiksi. 

Tässä yhteydessä, kun vet-
tä tuodaan juhlakulkuees-
sa Jerusalemin läpi, Jeesus 
”huutaa” kuuluisat sanansa 
”elävästä vedestä”. Tässä 
yhteydessä, kun Jerusa-
lem kylpee Temppelistä 
loistavassa valossa, Jeesus 
puhuu valosta: ”Minä olen 
maailman valo.”

Israelin viisaitten kir-
joitukset todistavat ve-
den uhraamisesta Toisen 
Temppelin ajoista lähtien. 
Tapahtuman kuvaus löytyy 
Mishnasta. Jeesus pukee 
sanansa tämän juhlallisen 
toimituksen herättämiin 
mielikuviin. 
Kun ymmärrämme ne his-
torialliset puitteet, joissa 
Jeesus lausui totuuksiaan, 
näiden sanontojen hengel-
linen totuus kirkastuu meil-
le.

JOHANNEKSEN ARVOITUS

”silloin hänkin meni sin-
ne [juhlille], ei julki, vaan 

ikäänkuin salaa” (Johannes 
7:10)

Johannes antaa meille 
evankeliumissaan selvän 
todisteen siitä, että Jeesus 
nousi ylös Jerusalemiin 
osallistuakseen Sukkotin 
viettoon. Luvussa 7 näem-
me, kuinka Jeesuksen vel-
jet yrittävät taivutella Hän-
tä lähtemään Jerusalemiin 
viettämään juhlaa.

 Mutta Jeesus vastasi heille: 
”Minun aikani ei ole vielä 
tullut.” ”Mutta kun hänen 
veljensä olivat menneet 
juhlille, silloin hänkin meni 
sinne, ei julki, vaan ikään-
kuin salaa.”  Mistä syystä 
Jeesus meni juhlille ”sa-
laa”?

Tiedätte varmaan, että Suk-
kot, Lehtimajanjuhla, oli 
yksi niistä kolmesta juhlas-
ta, jolloin jokaisen juuta-
laisen miehen täytyi tulla 
Jerusalemiin rukoilemaan. 
On itsestään selvää, että 
Jeesus noudattaisi tätä käs-
kyä ja menisi Jerusalemiin. 
Miksi hän sitten sanoo vel-
jilleen: ”Minä en vielä läh-
de näille juhlille”- ”en vie-
lä lähde”, painotus on siis 
sanalla ”vielä”. Hän lähtee 
viime hetkellä, mutta in-
cognito, ”ikään kuin salaa”. 
Miksi?

Sukkotin viettoon kuuluu 
olennaisena osana, että 
ihmiset kutsuvat vieraita 
luokseen rakentamaansa 
Sukkaan, lehtimajaan. Vie-
raiden kutsuminen Sukko-
tin aikana on hyvin tärkeää, 
sillä Sukka, lehtimaja, edus-
taa ja muistuttaa monin 
tavoin Abrahamin teltta-
asumusta, ja juutalaisessa 
perinteessä katsotaan vie-
raanvaraisuuden mitzvan 
saaneen alkunsa juuri Ab-
rahamista (Gen.18). 

Ihmiset kestitsevät vierai-
ta kaikkina viikon pituisen 
juhlan iltoina, mutta ensim-
mäinen ilta, Sukkotin aat-

toilta, oli kaikkein juhlavin 
ja tärkein.

Koska Jeesus oli rabbi, 
useat ihmiset olisivat var-
maankin kutsuneet hänet 
vieraakseen tuona merkit-
tävänä iltana, ja hän olisi 
joutunut torjumaan joitain 
kutsuja. Voisiko tämä selit-
tää sen, miksi hän ei lähte-
nyt liikkeelle julkisesti, vaan 
”ikään kuin salaa” - viet-
tääkseen Sukkotia henkilön 
seurassa, joka oli hänelle 
erityisen rakas?

JEESUS JA HANUKKA

”Jerusalemissa vietet-
tiin temppelin vihkimisen 
muistojuhlaa, ja oli talvi” 
(Johannes 10:22)

Ja ”Jeesus käveli temp-
pelialueella Salomon pyl-
väskäytävässä”. Mikä on 
tämä talvella vietettävä 
muistojuhla, joka maini-
taan Raamatun juhlien 
joukossa? Sitä ei mainita 3 
Mooses 23:ssa, jossa ku-
vaillaan kaikki raamatulli-
set juhlat ja käsketään viet-
tämään niitä. Miksi ja mitä 
Jeesus nyt oli juhlimassa 
Temppelissä?

Johannes viittaa tässä tie-
tysti Hanukkaan (muisto-
juhla hepreaksi) Hanukka 
on juutalainen juhlapäivä, 
jota vietetään Jerusalemin 
temppelin uudelleen vihki-
misen muistoksi. 

Palatkaamme ajassa taak-
sepäin aikaan, jolloin mak-
kabealaiset nousivat ka-
pinaan Seleukkien valtaa 
vastaan. Juutalaiset olivat 
kuningas Antiokus IV:n 
syrjivän hallinnon ja helle-
nististen pakanuuden har-
joittamisen puristuksessa. 
Seleukit vaativat juutalaisia 
sulautumaan kreikkalai-
seen elämäntapaan kaikilla 
elämän alueilla kieli, taiteet 
ja tavat mukaanlukien. An-
tiokus meni niin pitkälle 
kreikkalaistamisessaan, 
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että hän saastutti Temp-
pelin: alttarit, esineistö ja 
kultainen menorakin, kaikki 
saastutetiin. 

Kun makkabealaiset sai-
vat ihmeen kautta ajetuksi 
pois syyrialaiset ja valta-
sivat takaisin Temppelin, 
heidän täytyi puhdistaa se 
perusteellisesti ja korjata 
entiselleen. Vuonna 167 
eKr Temppeli omistettiin 
uudelleen Jumalan kunni-
alle, ja kahdeksanpäiväinen 
juhla – Hanukka – vakiintui 
käyttöön. Tämä tapahtui 
Kislev-kuun 25. päivänä (eli 
marraskuun lopun ja joulu-
kuun lopun välillä) – siksi 
luemme talvella vietetystä 
Temppelin muistojuhlasta.

Hanukkaan liittyvä tarina 
kerrotaan makkabealais-
kirjoissa, jotka eivät kuulu 
Heprealaiseen Raamat-

tuun. Mutta on yllättävää, 
että selvin raamatullinen 
maininta Hanukasta on Uu-
dessa Testamentissa. Jee-
sus vietti Hanukka-juhlaa 
ja peräti samassa Temppe-
lissä, jonka makkabealaiset 
olivat ihmeen kautta vihki-
neet uudelleen vain muuta-
ma sukupolvi aikaisemmin.

Eteemme avautuu värikäs 
historian maailma näiden 
evankeliumeissa olevien 
pienten yksityiskohtien 
kautta.

KADONNUT KOLIKKO

”Ilman vertausta hän ei pu-
hunut heille” (Markus 4:34)

Jeesus opetti enimmäkseen 
vertausten avulla. ”Monin 
tällaisin vertauksin Jeesus 
puhui ihmisille sanaa...
ilman vertausta hän ei pu-

hunut heille.” Miksi Jeesus 
valitsi puhua vertauksilla? 
Mistä tällainen laji on pe-
räisin?

Ehkä teille ei tule yllätyk-
senä, että tämä ajatuksia 
herättävä ja ärsyttävä tyy-
lilaji on lähtöisin Tanachista 
(Vanhasta Testamentista).

Löydämme vertauksia Tuo-
marien kirjasta, Samuelin ja 
Kuningasten kirjoista sekä 
profeettojen kirjoista. Täy-
teen kukoistukseensa tämä 
tyylilaji pääsi kuitenkin rab-
biinisessa kirjallisuudessa. 
Vaikka kirjoitukset ovat pe-
räisin myöhemmältä ajalta, 
niihin sisältyy tietoa Jee-
suksen ajalta.

Rabbien kirjoituksissa on 
paljon vertauksia. Löydäm-
me Jeesuksen ”Kadonnut 
kolikko” -vertauksen kal-

taisen vertauksen Laulujen 
Laulun juutalaisesta selityk-
sestä, Song of Songs Rab-
bah,1,1,8:
”Asia on kuin kuningas, 
joka kadotti rahan tai kal-
liin helmen kodissaan. Hän 
löytää sen pennin arvoisen 
kynttilänsydämen valossa.  
Samoin sinä, älä pidä ver-
tausta liian arvottomana: 
vertauksen kautta ihminen 
voi pitää kiinni Tooran sa-
noista.”

Tästä näemme, miten tär-
keinä vertauksia pidettiin 
juutalaisessa perinteessä: 
niiden katsottiin auttavan 
ihmistä ymmärtämään Too-
raa. Tämän vuoksi Jeesus 
käytti vertauksia: auttaak-
seen kuulijoitaan ymmärtä-
mään hänen opetuksensa. 
Kuulijat olivat tottuneet 
vertauksiin, joten he osasi-
vat poimia niistä oleellisen.
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JUUTALAINEN 
TUHLAAJAPOIKA

”...tämä minun poikani oli 
kuollut, mutta heräsi eloon. 
Hän oli kadonnut, mutta 
nyt hän on löytynyt” (Luu-
kas 15:24)

Vertaus tuhlaajapojasta 
on varmaan Uuden Testa-
mentin tunnetuimpia ja 
rakastetuimpia vertauksia. 
Monista ihmisistä tämä 
vertaus kuuluu tyypillisim-
piin Jeesuksen vertauksiin 
– Isä kuvataan Rakastava-
na Isänä, täynnä armoa ja 
myötätuntoa, vastakohtana 
Vanhan Testamentin ”an-
karalle ja vaativalle” Juma-
lalle. Mutta juutalaisesta 
ajattelusta löytyy monia 
vastaavia viestejä Jumalan 
armosta.

Juutalaisessa ajattelus-
sa paluun ja katumuksen 
teema (hepreankielellä 
molemmat sanat, shuva ja 
teshuva, tulevat samasta 
juuresta) ovat äärimmäisen 
tärkeitä – Jumala toivottaa 
palaavan ja katuvan lap-
sensa aina tervetulleeksi 
kotiin.
 
Midrash Devarim Rabbassa 
on hyvin samankaltainen 
vertaus. Vertaus ”Rakasta-
vasta kuninkaasta ja hänen 
ilkeästä pojastaan” kuvaa 
katumuksen teemaa ja Ju-
malan kaipuuta saada lap-
sensa takaisin luokseen. 
Asiaa voi verrata kuninkaan 
poikaan, joka joutui pahoil-
le teille. Kuningas … vetosi 
häneen sanoen: ´Poikani, 
tee parannus´. Sitten isä 
jatkaa: ”Etkö palaakin isäsi 
luo?”

Tästä rabbien vertaukses-
ta heijastuu sama armon 
teologia, jonka löydämme 
tuhlaajapoikavertauksesta. 
Jeesuksen ajan fariseukset 
uskoivat myös, että Jumala 
ottaa vastaan jokaisen, joka 
tulee Hänen luokseen ka-
tuen. Meidän täytyy nähdä 

Jeesuksen vertaukset hä-
nen alkuperäisten kuulijoi-
densa juutalaisin silmin.

FARISEUS JA PUBLIKAANI

”Jumala, minä kiitän sinua, 
etten ole sellainen kuin 
muut ihmiset… en myös-
kään sellainen kuin tuo 
publikaani” (Luukas 18:11)

Jeesus kertoo vertauksen 
kahdesta miehestä, jotka 
menivät temppeliin rukoi-
lemaan. Toinen miehistä oli 
fariseus ja toinen oli publi-
kaani, veronkantaja. 
Perinteisesti kristitty näkee 
fariseuksen tekopyhänä, le-
galistisena ja omavanhurs-
kaana. Lukijan sympatiat 
kohdistuvat vain publikaa-
niin, ja fariseus syrjäytetään 
täysin kielteisenä symboli-
na. Jääkö meiltä huomaa-
matta jotain sellaista, jon-
ka Jeesuksen kuulijakunta 
näki tässä tarinassa?

Tuon ajan yhteiskunnassa 
veronkantajiin suhtaudut-
tiin varmasti kielteisesti. Sii-
tä todistavat evankeliumien 
ohella myös myöhemmät 
rabbiiniset lähteet. Veron-
kantajiin suhtauduttiin vi-
hamielisesti kautta koko 
Rooman valtakunnan. Käsi-
tämme Johannes Kastajan 
sanoista Luukkaan evanke-
liumissa (3:13), että veron-
kantajilla oli tapana vaatia 
rahaa enemmän kuin oli 
säädetty. 

Evankeliumeissa veronkan-
tajiin yhdistettiin selvästi-
kin syntisyys.

Juutalaisen ajattelun mu-
kaan yhden yksittäisen 
ihmisen synti vaikuttaa 
koko yhteisöön (siksi Jee-
sus opetti rukoilemaan 
”anna meille anteeksi mei-
dän syntimme” eikä ”anna 
minulle anteeksi minun 
syntini”), ja vastaavasti 
vanhurskaan ansiot voivat 
hyödyttää koko yhteisöä. 
Muistattehan Abrahamin 

ja Jumalan välisen keskus-
telun Sodomasta ja siellä 
olevista vanhurskaista ih-
misistä! Kuvittelisin, että 
juutalaiset kuultuaan tä-
män vertauksen alun ajat-
telivat, että fariseuksen 
ansiot vaikuttaisivat myön-
teisellä tavalla veronkanta-
jan vanhurskauttamiseen, 
mutta sitä mukaa kuin ker-
tomus eteni, he alkoivat 
ehkä ajatella päinvastaises-
ti: veronkantajan nöyryys ja 
katumus vaikuttaisivatkin 
fariseuksen eduksi!

Asian ydin, joka tuntuu ole-
van kadoksissa tänään, on 
joka tapauksessa se, että 
nämä kaksi miestä näh-
dään toistensa yhteydessä, 
saman kansan jäseninä ja 
sellaisina vaikuttamassa 
toinen toiseensa hengelli-
sen tilansa kautta.
Auttakoon Herra meitä lu-
kemaan Jeesuksen verta-
uksia Hänen alkuperäisten 
kuulijoidensa ymmärryk-
sellä!

JEESUS JA VANNOMINEN

”Älkää vannoko lainkaan” 
(Matteus 5:34)

Jeesuksen sanat saavat Hä-
nen seuraajansa joskus ym-
mälleen, esimerkiksi nämä 
vannomista koskevat sanat: 
”Mutta minä sanon teille: 
älkää vannoko lainkaan, 
älkää taivaan kautta, sillä 
se on Jumalan valtaistuin, 
älkääkä maan kautta, sillä 
se on hänen jalkojensa as-
tinlauta, älkää myöskään 
Jerusalemin kautta, sillä se 
on suuren kuninkaan kau-
punki.”

Jeesuksen näkökulma van-
nomiseen tuntuu radikaa-
lilta; Toorassa vannominen 
sallitaan, Jeesus tuntuu 
kieltävän sen kokonaan. 
Kielsikö Jeesus todellakin 
kaikki vannomiset ja valat?

Useampi UT:n kohta aset-
taa kyseenalaiseksi Jeesuk-

sen sanojen tulkitsemisen 
ehdottomuuden näkö-
kulmasta käsin. Matteus 
26:63-64:ssa Jeesus vastaa 
Itse ylipapille, joka ”van-
nottaa” Häntä. 

Paavalista löytyy enem-
män esimerkkejä. Paavali 
vetoaa Jumalan nimeen 
kaksi kertaa vakuuttaes-
saan väitteidensä totuu-
denmukaisuutta (Gal.1:20; 
1 Kor.1:23), ja sitten hän 
tekee vielä itse lupauksen, 
ns nasiirilupauksen, josta 
kerrotaan 4 Mooses 6:ssa. 
Nasiirin piti pidättäytyä 
nauttimasta alkoholia ja 
leikkaamasta hiuksiaan. 
Lupauksen eli valan ajan lo-
pussa, nasiiri ajoi hiuksensa 
ja uhrasi uhrin. 

Apostolien teoissa Paa-
vali arvosti nasiirilupaus-
ta (Apt.21:23-24) ja teki 
itse samaisen lupauksen 
(Apt.18:18). Jeesuksen sa-
noja ei siis tule käsittää 
täydellisenä vannomiskiel-
tona. Pikemminkin Hän 
puhuu seuraajilleen tavoit-
teesta, johon tulee pyrkiä: 
on oltava niin luotettava 
ja pidettävä sanansa, että 
vannomiset ovat tarpeet-
tomia.

Jeesuksen lisäksi monet 
juutalaiset tuon ajan kirjoi-
tukset käsittelevät valoja ja 
vannomista. Vaikka Kuol-
leen Meren kääröistä itses-
tään ei löydy vannomiskiel-
toa, Josefus kirjoittaa, että 
essealaiset välttivät van-
nomista ja että se mitä he 
sanovat, on kestävämpää 
kuin vala. 
Kun pidämme mielessäm-
me sen historiallisen ajan, 
jossa Jeesus eli, monet Hä-
nen sanansa aukeavat meil-
le paremmin, ja näemme 
myös Uuden Testamentin 
ainutlaatuisuuden ja myös 
yhtäläisyyden Toisen Temp-
pelin kauden kirjallisuuden 
kanssa.
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EN OLE MILLOINKAAN 
NÄHNYT HEITÄ

”Jos joku tulee minun luok-
seni, eikä vihaa isäänsä ja 
äitiään...hän ei voi olla mi-
nun opetuslapseni” (Luu-
kas 14:26)

Luukkaan evankeliumissa 
Jeesus puhuu opetuslap-
seuden hinnasta. Hänen 
sanansa isän, äidin, vaimon 
ja lasten vihaamisesta kuu-
lostavat todella oudoilta. 
Niinpä niitä on vuosisato-
jen kuluessa tulkittu monil-
la tavoilla. 
Jotkut ovat jopa menneet 
tulkinnoissaan niin pitkäl-
le, että ovat nähneet ne 
neljännen käskyn (Kunni-
oita isääsi ja äitiäsi, Exo-
dus 33:8-9) kumoamisena. 
Kuinka meidän tulisi ym-
märtää nämä sanat?

Emme ymmärrä Jeesuksen 
sanoja, ellemme näe niiden 
yhteyttä Mooseksen sanoi-
hin, joilla hän siunaa Leevin 

Viidennessä Mooseksen 
kirjassa, 33:8-9, jossa koros-
tetaan Leevin kuuliaisuutta 
Jumalan sanalle. Jeesuksen 
sanoissa kaikuvat Leevin 
sanat isästään ja äidistään: 
”En ole milloinkaan nähnyt 
heitä. Hän ei tunnustanut 
veljiään veljikseen eikä tun-
tenut omia lapsiaan, koska 
hän noudatti sinun sanaasi 
ja piti sinun liittosi.” 

Jos vertaamme Luukkaan 
14:26 sanoja Leevin siuna-
ukseen, huomaamme, että 
Jeesus ei kumoa neljättä 
käskyä eikä asetu Tooraa 
vastaan. Aikansa rabbien 
lailla Jeesus tiesi, että Too-
rassa oli joskus kiistanalai-
sia väitteitä, jotka voitiin 
ratkaista vain alistamalla 
yksi käsky toisesta riippu-
vaksi.

Mooseksen siunauksen 
mukaan Leevi edustaa ihmi-
siä, joiden rakkaus Jumalan 
sanaan on väkevämpi kuin 
heidän rakkautensa omaa 

perhettä kohtaan. Tällaisia 
opetuslapsia Jeesus etsii 
Luukkaan luvussa 14. 
Moniin Jeesuksen ”vaikei-
siin” sanoihin löytyy rat-
kaisu Hänen juutalaisesta 
taustastaan.

JOS USKOISITTE 
MOOSESTA

”Herra, sinun Jumalasi, an-
taa nousta sinulle profee-
tan, minun kaltaiseni, sinun 
kansasi keskeltä”(5 Mooses 
18:15)

Johenneksen evankeliu-
missa Jeesus sanoo, että 
kaikki Kirjoitukset todis-
tavat hänestä. Sitten hän 
vetoaa Moosekseen: ”Jos 
te uskoisitte Moosesta, te 
uskoisitte minuakin, sil-
lä minusta hän on kirjoit-
tanut” (Joh.5:46) Lisäksi 
Hän sanoo, että Mooses 
syyttäisi kansaa. Syyttäisi? 
Jeesuksen ajan juutalaiset 
näkivät Mooseksessa puo-

lestapuhujan ja välittäjän, 
koska Mooses oli toiminut 
niin monta kertaa Israelin 
esirukoilijana. Heidänkö 
esirukoilijansa syyttäisi hei-
tä? Mikä mahdoton ajatus! 
Mitä Jeesus tarkoitti sanoil-
laan?

Kun Jeesus sanoo Moosek-
sen kirjoittaneen Hänestä, 
Hän viittaa mahdollisesti 
paitsi Tooraan kokonaisuu-
dessaan myös tähän tiet-
tyyn 5 Mooses 18:15 pro-
fetiaan: Herra antaa nousta 
sinulle profeetan, sinun kal-
taisesi, kansasi keskeltä..” 

Toivo tuon profeetan il-
mestymisestä eli vahvana 
Jeesuksen ajan Israelissa 
– Qumranin lahko lainasi 
paljon tätä jaetta, sama-
rialaiset odottivat tuota 
profeettaa. Ja nyt, Uudessa 
Testamentissa, Jeesus on 
tämä uusi profeetta, josta 
Mooses profetoi. Apos-
tolien teoissa sekä Pieta-
ri (3:19-23) että Stefanus 

**********
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(7:37) lainaavat tätä jaetta. 
Usein käy niin, että kun UT 
lainaa Vanhaa Testament-
tia, lainaus ja alkuperäinen 
teksti eroavat jonkin verran 
toisistaan, mutta kun Pie-
tari ja Stefanus lainaavat 5 
Mooseksen kirjan sanoja, 
he toistavat sanatarkasti 
”oman kansasi keskeltä”.  

Kohdistaessaan puheensa 
juutalaisille he korostavat 
sitä, että Jeesus on juuta-
lainen mies, joka kuuluu 
juutalaiseen kansaan ja on 
kasvanut ”oman kansansa” 
keskuudessa.

Näiden lainausten käyttö 
laajoille väkijoukoille pu-
huttaessa on selvä viesti sii-
tä, että tästä lähtien Juma-
lan kansan tulee kuunnella 
uutta profeettaa, Jeesusta. 

Jeesuksen seuraajat pe-
rustivat tämän Mooseksen 
profetian tulkinnan, aina-
kin jossain määrin, Jeesuk-
sen omiin sanoihin Johan-
nes 5:46:ssa. 
Ensimmäisen vuosisadan 
historiallisen ja kulttuuri-
sen taustan ymmärtämi-
nen auttaa meitä ymmär-
tämään paremmin Uutta 
Testamenttia.

EVANKELIUMIEN ARVOI-
TUS: SALATTU MESSIAS
 
”...kun Kristus tulee, ei ku-
kaan tiedä, mistä hän on 
lähtöisin” (Johannes 7:27)

Ihmiset järkeilivät, että 
Jeesus ei voi olla Messias, 
koska ”tästä miehestä me 
kuitenkin tiedämme, mistä 
hän on lähtöisin, mutta kun 
Kristus tulee, ei kukaan tie-
dä, mistä hän on lähtöisin.” 

Ajanlaskumme toisella 
vuosisadalla Justinus Mart-
tyyrin dialogissa Tryfon 
kanssa, juutalainen Tryfo 
väittää: ”Messias, jos hän 
olisi syntynyt ja olisi missä 
vaan, häntä ei tunnettaisi.” 
Uskoivatko juutalaiset Mes-
siaaseen, joka tulisi incog-
nito, tuntemattomana? 

Tällaiset uskomukset olivat 
tosiaankin yleisiä Jeesuk-
sen ajan juutalaispiireissä. 
Ajatus tunnistamattomas-
ta Messiaasta kohdataan 
monta kertaa testament-
tien välisen ajan heprea-
laisessa kirjallisuudessa, 
etenkin Eenokin kirjassa, 
jossa näemme taivaallisen 
Ihmisen Pojan piilotettuna 
taivaassa siihen asti kunnes 
määrähetki koittaa, ja myös 

erilaisissa Qumranin teks-
teissä. 
Tässä suhteessa Targu-
mit, synagogissa käytetyt 
vapaat arameankieliset 
Raamatun käännökset, 
ovat erityisen kiinnostavia. 
Vaikka Targumit saatiin lo-
pullisesti valmiiksi verraten 
myöhään (varhaisimmat 
ovat peräisin ajanlaskum-
me toiselta ja kolmannelta 
vuosisadalta), ne edustavat 
Toisen Temppelin ajan tul-
kitsemisperinnettä.

Kääntäminenhän on myös 
tulkitsemista, siksi onkin 
huomionarvoista, että vii-
tatessaan Messiaan saapu-
miseen Targumit puhuvat 
hänestä usein ”paljastettu-
na, ilmi tuotuna” (ילגתא), 
vaikka alkuperäisessä hep-
reankielisessä tekstissä ei 
ole sanaakaan salatusta ja 
paljastetusta.

Tällaisen katsantokannan, 
jossa Messiaan ajatellaan 
tulevan salattuna ja ilmoi-
tettuna/pal jastettuna, 
voidaan katsoa edustavan 
ensimmäisen vuosisadan 
judaismia: Messiaan on 
oltava tavallinen ihminen 
siihen päivään asti, jolloin 
Jumala paljastaa hänet. 
Nämä odotukset vaikutti-

vat hyvin paljon siihen, hy-
väksyivätkö vai hylkäsivätkö 
juutalaiset Jeesuksen.

MIKÄ OLI NIIN 
HOUKUTTELEVAA?

”..asetti hänet temppelin 
harjalle ja sanoi hänel-
le: ´Jos sinä olet Jumalan 
Poika, niin heittäydy tästä 
alas´” (Luukas 4:9)

Oletteko koskaan mietti-
neet, mistä tässä merkil-
lisessä houkuttelussa oli 
kyse? Edelliset kaksi kiu-
sausta tuntuvat järkeviltä, 
niissähän oli kyse leivästä 
ja vallasta, mutta tässä Saa-
tana ei edes sano, millä tai 
mihin hän nyt houkuttelee 
Jeesusta. Mikä siis oli tä-
män houkutuksen tai kiusa-
uksen ydin?

Katsokaamme muutamia 
rabbiinisia kirjoituksia: 
”Meidän Opettajamme 
opettivat: Kun Kuningas, 
Messias, ilmestyy, hän 
asettuu seisomaan temp-
pelin katolle ja julistaa Is-
raelille sanoen: Te nöyrät, 
teidän lunastuksenne päivä 
on tullut.” 
Tämä lainaus on midrash-
kokoelmasta Pesikta Rab-
bati (Piska 36), ja se todel-

Pöytä on katettu. Kuva: Markus Nurmesniemi
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lakin paljastaa Jeesuksen 
kiusauksen laadun.

Pesikta Rabbati on palestii-
nalainen teos – koko lähde-
aineisto on Israelin maasta 
– ja vaikka varsinainen tut-
kielma laadittiin vasta pal-
jon myöhemmin, suuri osa 
sen edustamista ajatuksista 
ja odotuksista kuuluvat Toi-
sen Temppelin ajan juuta-
laisuuteen. 
Kun säilyneitä katkelmia 
verrataan toisiinsa, ilmi-
selvä johtopäätös on, että 
Jeesusta houkuteltiin ju-
listautumaan Messias ku-
ninkaaksi – ilmoittamaan 
itsensä Messiaana ennen 
määrähetkeä. 

Tämänkin kiusauksen taus-
talta löytyy ajatus Salatusta 
Messiaasta.

MIKSI OPETUSLAPSET 
LÄHTIVÄT OSTOKSILLE?

”Hänen opetuslapsensa 
olivat näet menneet kau-
punkiin ostamaan ruokaa” 
(Johannes 4:8)

Johanneksen evankeliumin 
neljännessä luvussa toistuu 

”Salatun Messiaan” teema. 
Ennen kuin samarialainen 
nainen saapuu kaivolle, 
jonka reunalle Jeesus is-
tahti, meille kerrotaan, että 
”hänen  opetuslapsensa 
olivat menneet kaupunkiin 
ostamaan ruokaa”.  

Onkohan olemassa jokin 
syy, miksi meidän täytyy 
tietää näin merkityksettö-
mältä kuulostava seikka? 
Opetuslapset olivat var-
masti lähteneet ostoksille 
monen monta kertaa en-
nen tätä tapahtumaa, ja te-
kisivät niin vastakin. Miksi 
juuri nyt opetuslasten os-
toksilla oloon kiinnitetään 
huomiota?

Tiedämme, että Jeesus ei 
puhunut itsestään Messi-
aana maanpäällisen toi-
mintansa aikana. Hän jopa 
kielsi muita puhumasta Hä-
nen messiaanisuudestaan. 

Esimerkiksi kun Jeesus ky-
syi opetuslapsiltaan: ”Entä 
te? Kenen te sanotte minun 
olevan?” Pietari vastasi: 
”Sinä olet Jumalan Kristus 
[Messias].” ”Vakavasti va-
rottaen Jeesus kielsi heitä 

puhumasta tästä kenelle-
kään” (Luuk.9:20,21). Jee-
sus paljastaa messiaanisen 
identiteettinsä selvästi vain 
tässä samarialaisen naisen 
kanssa käymässään keskus-
telussa.

Itse asiassa juuri tämä to-
siasia, että Jeesus ei pal-
jastanut suoraan messiaa-
nisuuttaan, todistaa Hänen  
messiaanisuutensa. Ajan-
laskumme ensimmäisellä 
vuosisadalla tätä juuri Mes-
siaalta odotettiin: juutalai-
sen perimätiedon mukaan 
Messiasta ei ensin tunnet-
taisi, ja hän ilmaisisi itsen-
sä vasta myöhemmin niille, 
jotka eivät olleet tunnista-
neet häntä ensimmäisellä 
kerralla. 

Nyt voimme ymmärtää, 
miksi Raamatussa kerro-
taan varta vasten ope-
tuslasten poissaolosta. 
Kun Jeesus tämän ainoan 
kerran ilmaisee olevansa 
Messias, Hän ei sano sitä 
juutalaiselle, vaan samaria-
laiselle naiselle. 
On tärkeää, että lukija tie-
tää, että lähettyvillä ei ol-
lut ainuttakaan juutalaista! 

Näin tuli Salatun Messiaan 
toimia perimätiedon mu-
kaan.

ISRAELIN MESSIAANISET 
ODOTUKSET

”Herra, tänä aikanako sinä 
palautat ennalleen Israelin 
valtakunnan”(Apostolien 
teot 1:6)

Tämä kysymys oli viimei-
nen, jonka opetuslapset 
esittivät Jeesukselle täällä 
maan päällä. He eivät ky-
syneet sitä niiden kolmen 
vuoden aikana, jotka he 
viettivät yhtäjaksoisesti 
Jeesuksen seurassa, vaan 
vasta Hänen ristinkuole-
mansa ja ylösnousemisen-
sa jälkeen ja niiden 40 päi-
vän jälkeen, jolloin Hän oli 
ilmestynyt heille ja opetta-
nut heitä ja selittänyt heille 
Jumalan suunnitelman sa-
laisuuksia. 
Miksi he vielä kysyvät Isra-
elin Kuningaskunnan ennal-
leen palauttamisesta?

Heitä askarruttava kysy-
mys oli hyvin tyypillinen 
juutalaisten esittämä kysy-

Kaamos murtuu Lapin talvessa. Kuva: Markus Nurmesniemi
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mys, sillä Israelin odottama 
Messias oli tuova Israelille 
lunastuksen ja pelastuksen. 
Jos Jeesuksen itse valitse-
mat ja opettamat opetus-
lapset odottivat yhä tätä 
saamansa opetuksen ja 
sanoman jälkeen, mitä se 
kertoo niistä lukuisista isra-
elilaisista, jotka kuultuaan 
Hänen opetuksiaan ja näh-
tyään Hänen tekemänsä 
ihmeet olivat ehdottoman 
varmoja siitä, että ennem-
min tai myöhemmin Hän 
aloittaisi varmasti valtakun-
nan pelastamisen ja palaut-
tamisen Israelille?

Usko kuninkaalliseen Mes-
siaaseen, kuningas Daa-
vidin jälkeläiseen, joka 
palauttaisi valtakunnan 
Israelille, oli erottamaton 
osa uskoa Jumalaan, ja se 
perustui Raamatun lupa-
ukselle: ”Minä vahvistan 
hänen kuninkaallisen istui-
mensa ikuisiksi ajoiksi” (2 
Sam.7:12-14). 

Yksikään uskova israelilai-
nen ei olisi voinut kuvitella-
kaan, että Jumala lähettäisi 
Pelastuksensa eikä pelas-
taisi kansaansa! Mutta Jee-
susta ei lähetetty palautta-
maan valtakuntaa Israelille. 

Ei Hän tullut kuninkaallise-
na Messiaana, Mashiach 
ben-Davidina, ja Hänen 
opetuslastensa viimeinen 
kysymys auttaa meitä nä-
kemään, kuinka kaukana 
toisistaan olivat Israelin 
odottama lunastus ja se 
mitä Jeesus toi. 
Messiaaniset lupaukset, 
jotka Israel yhdisti Mes-
siaan tulemukseen, eivät 
täyttyneet Hänen ensim-
mäisen tulemuksensa aika-
na.

KUKA ON IHMISEN POIKA?

”Vakavasti varottaen Jee-
sus kielsi heitä puhumasta 
tästä kenellekään ja sanoi: 
Ihmisen Pojan pitää kärsiä 
paljon...” (Luukas 9:21,22)

Koko maallisen palvelu-
työnsä ajan Jeesus kielsi 
käyttämästä Itsestään Mes-
sias-nimeä. 

Sen sijaan Hän käytti Itses-
tään toistuvasti ilmausta 
”Ihmisen Poika”. Kuvasi-
ko tämä nimitys ”Ihmisen 
Poika” Hänen tehtäväänsä 
paremmin kuin nimitys ”Is-
raelin Messias”? 

Vaikka suurin osa tämän 
päivän kristityistä uskoo, 
että nimitys Ihmisen Poika 
heijastaa Jeesuksen inhi-
millistä luontoa, totuus on 
päinvastainen. 

Testamenttien välisellä ajal-
la Danielin kirjassa (7:13) 
mainittu salaperäinen ”Ih-
misen Pojan kaltainen”, 
joka tulee taivaan pilvissä, 
korosti selvästi Vapahtajan 
taivaallista, ikuista ja uni-
versaalia luonnetta.

Ajanlaskumme ensimmäi-
sellä vuosisadalla nämä 
kaksi käsitystä edustivat 
kahta eri ”messiaanisen” 
toivon juonnetta: tätä maa-
ilmaa oleva, kansallinen ja 
poliittinen Vapahtaja ver-
sus transendenttinen, ikui-
nen ja universaali Vapah-
taja. 

Näitä kahta eri käsitystä 
kutsuttiin eri nimillä; toista 
nimellä Messias ja toista ni-
mellä Ihmisen Poika, ja ne 
kuvasivat eri juutalaisryh-
mien maailmankatsomusta 
ja odotuksia ensimmäisellä 
vuosisadalla. 
Joissain tuon ajan kirjoi-
tuksissa käsitteet Ihmisen 
Poika ja Messias erotetaan 
selvästi toisistaan, toisissa 
niitä yhdistetään, mutta 
missään ne eivät ole täysin 
toisiinsa sulautuneita. 

Jotta voisimme ymmärtää 
Jeesuksen palvelutyötä 
ja tehtävää kokonaisuu-
dessaan, meidän on hyvä 
muistaa käsitteiden Messi-
as ja Ihmisen Poika välinen 
ero.

IKUINEN YLIPAPPI

”...kun nousee toinen, Mel-
kisedekin kaltainen pappi” 
(Heprealaiskirje 7:15)

Genesiksen luvussa 14 
Melkisedekistä (”vanhurs-
kauden kuninkaasta”) pu-
hutaan sekä Saalemin ku-
ninkaana että Korkeimman 
Jumalan pappina. 
Siksi UT:n kirjoittajat pi-
tävät Melkisedekiä esiku-
vana Kristuksesta, joka on 
sekä Kuningas että Pappi: 
”Tämä asia käy vielä paljon 
selvemmäksi, kun nousee  
toinen, Melkisedekin kal-
tainen pappi… Melkisede-
kin järjestyksen mukaan...” 
Mikä yhteys on Heprealai-
sen Raamatun Melkisede-
kin ja Uuden Testamentin 
Melkisedekin välillä?

Melkisedek, Saalemin ku-
ningas ja Korkeimman Ju-
malan pappi, tulee Abra-
hamia vastaan, kun tämä 
palaa voitettuaan Kedor-
laomerin (Genesis 14). 
Melkisedek tuo Abraha-
mille leipää ja viiniä, siu-
naa Abrahamia ja ylistää El 
Elyonia, Korkeinta Jumalaa, 
taivaan ja maan Luojaa, 
joka antoi Abrahamille voi-
ton. 

Psalmi 110:4 sinetöi tämän 
pappeuden merkityksen 
juhlallisella vakuutuksella: 
”Sinä olet pappi ikuisesti, 
Melkisedekin järjestyksen 
mukaan.”

Mitä muuta tiedämme 
Melkisedekistä? Kuka hän 
oli? Oliko hän vain taru-
nomainen hahmo, vai oliko 
hän todellinen historialli-
nen henkilö patriarkaalisel-
ta ajalta, johon yhdistettiin 
myöhemmin myyttisiä piir-
teitä? 
Heprealaiskirjeessä Mel-
kisedekin tärkein piirre on 
hänen anonyymi luonteen-
sa: kukaan ei ollut kuullut 
hänestä, ennen kuin hän 
ilmestyi Abrahamille. Juu-
ri hänen anonymiytensä, 

salaperäisyyden verhoama 
syntyperänsä, vaikutti sii-
hen, että Toisen Temppelin 
kaudella raamatullinen ta-
rina Melkisedekistä laajeni 
eräänlaiseksi tarunomai-
seksi elämänkerraksi jois-
sain juutalaisissa piireissä. 

Melkisedekistä tuli ennen 
aikojen alkua olemassa ol-
lut ja ikuinen olento; hänen 
ajateltiin jopa siinneen äi-
tinsä kohdussa Jumalan Sa-
nan vaikutuksesta. 

Eräs vanhimpia ja häm-
mästyttävimpiä  Qumra-
nilta löydettyjä kirjoituksia 
– 11QMelchizedek – , joka 
kuuluu Qumranille tyy-
pilliseen eskatologiseen 
midrash-lajiin, kuvaa Mel-
kisedekin eskatologiseksi 
vapahtajaksi jopa messi-
aaksi. 

”Oli niitä, jotka odottivat 
hänen olevan Viimeisten 
Päivien tuomari, kun hän, 
yhdessä taivaallisten jouk-
kojen kanssa, ilmoittaa Ju-
malan tuomiot, niin että 
vanhurskaista tulee hänen 
omiaan ja hänen perintö-
osansa” (D. Fussler). 
Selvää on, että tässä tekstis-
sä Melkisedek ei ole maalli-
nen messias. Silmiinpistä-
vintä 11QMelch-tekstissä 
on se, että Melkisedek ku-
vataan korotettuna, taivaal-
lisena hahmona. Häneen 
liitetään useita Raamatun 
kohtia, joissa Raamattu pu-
huu Jumalasta. 

Esimerkiksi Jesaja 61:2, jos-
sa profeetta puhuu ”HER-
RAN (JHVH) armon vuodes-
ta”, Qumranin teksti sanoo:  
”suosion vuotena Melkise-
dekille”. Tässä mielessä 
voimme nähdä merkittävää 
vastaavuutta UT:n ja Qum-
ranin Melkisedekin välillä.

YLIPAPIN KUOLEMA

”Mutta Kristus ilmestyi tu-
levan hyvän ylipappina...
hän meni oman verensä 
kautta kertakaikkisesti kaik-



14

Kuva: Jasmina Nurmesniemi

kein pyhimpään” (Heprea-
laiskirje 9:11,12)

Uuden Testamentin tär-
keä teema on ylipapin so-
vituskuolema ja syntinen, 
jonka synnin tämä kuole-
ma peittää. Heprealaiskir-
je selittää, että Jeesus oli 
sekä täydellinen uhri että 
taivaallinen Ylipappi, joka 
kuoli kertakaikkisesti ja lu-
nasti syntiset omalla kuo-
lemallaan. Ensi silmäyksellä 
tuntuu siltä, että Heprealai-
sesta Raamatusta ei löydy 
mitään viitettä ylipapin lu-
nastavasta kuolemasta. Vai 
löytyykö sittenkin?

Neljännestä Mooseksen 
kirjasta, luvusta 35, lu-
emme turvakaupungeis-
ta, jotka tarjosivat suojan 
niille, jotka olivat surman-
neet ihmisen vahingossa, 
tarkoittamattaan. Näiden 
turvakaupunkien kuvauk-
sessa on mielenkiintoinen 
yksityiskohta: vahingossa 
toisen surmanneen täytyy 
pysyä turvakaupungissa yli-
papin kuolemaan asti. Kun 
ylipappi kuolee, hän saa 
palata kotiinsa pelkäämättä 
verikostoa. Kuinka ylipapin 
kuolema liittyy tähän tilan-
teeseen?

Talmudista käydyissä kes-
kusteluissa vuosisatoja 
myöhemmin annettu vas-
taus voi tulla yllätyksenä 

UT:n lukijoille. 
Juutalaiset Raamatun 
tulkitsijat selittävät, että 
murha on synti, joka täy-
tyy sovittaa. Murhaa ei voi 
sovittaa maksamalla lunas-
tusmaksu (4 Ms 35:31), 
vaan vuodatettu veri on 
lunastettava toisen ihmisen 
kuolemalla. Tämän tulkin-
nan mukaan vain ylipapin 
kuolema voi olla asianmu-
kainen sovitus. Kun ylipap-
pi kuolee, veri on lunastet-
tu ja tappaja on vapaa.

Näennäisen odottamaton 
yhtymäkohta turvapaikas-
sa oloajan ja ylipapin kuo-
leman välillä on vaatimus, 
että vain kuolema voi sovit-
taa vuodatetun veren. Näin 
ylipapin kuolemasta tulee 
sovittava tapahtuma ensi-
mäisen kerran Raamatussa. 
UT:n kirjoittajat omaksuivat 
tämän käsityksen Heprea-
laisista Kirjoituksista.

LOPUKSI:

ENSIMMÄINEN SEURA-
KUNTA… SYNAGOGASSA

”He julistivat Jumalan sa-
naa juutalaisten synagogis-
sa” (Apostolien teot 13:5)
Nykyään kirkko/seurakunta 
ja synagoga käsitetään kah-
deksi täysin vastakkaiseksi 
kokonaisuudeksi, kahden 
täysin vastakkaisen maail-
man symboleiksi. 

Ensimmäinen ”seurakunta” 
- Jeesuksen varhaisten seu-
raajien yhteisö – oli kuiten-
kin täysin juutalainen. 

Vaikka usko Jeesukseen 
oli muuttanut ihmisten 
sisäisen elämän, alkuseu-
rakunnan kokoontumiset 
eivät ulkoisilta puitteiltaan 
eronneet synagogaelämäs-
tä. Synagoga oli se paikka, 
jonne juutalaiset ja juma-
laapelkäävät pakanat ko-
koontuivat lukemaan Too-
raa, ”he julistivat Jumalan 
sanaa synagogissa.”

Apostolien teoista käy ilmi, 
että apostoli Paavalilla oli 
tapana käydä synagogassa 
joka sapatti. Saapuessaan 
uuteen kaupunkiin (yleen-
sä muiden kansojan alueel-
la) Paavali meni aina syna-
gogaan. Synagogassa hän 
kohtasi juutalaisia ja paka-
noita, joita Jumalan Sana 
kiinnosti. ”...tulivat Tessa-
lonikaan, jossa juutalaisil-
la oli synagoga. Tapansa 
mukaan Paavali meni sinne 
heidän luokseen ja keskus-
teli kolmena sapattina hei-
dän kanssaan lähtien Kir-
joituksista...ja osoitti, että 
Kristuksen piti kärsiä...”(Ap.
teot 17:1-3). 

Tämä tilanne jatkui jonkin 
aikaa. Vielä ainakin sata 
vuotta Jeesuksen kuoleman 
jälkeen oli ihmisiä, jotka 

uskoivat, että Hän oli Mes-
sias, mutta jotka kävivät 
myös synagogassa, pitivät 
sapatin, noudattivat kosher 
ruokavaliota ja ympärileik-
kasivat poikansa. 
Bar Kochba kapinan jälkeen 
laadittiin Birkat ha-Minim 
(harhaoppisia koskeva siu-
naus), eli juutalainen har-
haoppisia koskeva kirous, 
ja se kohdistui juuri niihin, 
jotka seurasivat Jeesusta, 
vaikka vielä kävivät synago-
gassa.

Lopullinen raja perinteisen 
juutalaisen uskon ja juu-
talaisten tapojen ja uuden 
kristinuskon välillä vedet-
tiin myöhemmin kristitty-
jen suurkokouksissa, joista 
muistetaan kuuluisa Nike-
an kokous ja sen seuraaja 
Konstantinopolin kokous. 
Ennen tätä rajanvetoa oli 
monia ihmisiä, joiden mie-
lestä oli aivan luonnollista 
olla sekä juutalainen että 
kristitty.

Teksti on julkaistu kirjasta 
”Avaimia Raamatun ym-
märtämiseen” (Unlocking 
The Scriptures, Julia Blum, 
2019) kirjoittajan luvalla.

Julia Blumin kirjoja saatavil-
la osoitteesta:

https://
www.blum-ministries.org/
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Jumalan pojan tunteminen
Uusi sarja alkaa

*******

JUMALAN POJAN 
TUNTEMINEN -  OSA I

Kirjoittanut:
Keijo Lindeman

”Aagurin, Jaaken pojan, sa-
nat; lauselma. Näin puhuu 
se mies: Minä olen väsyt-
tänyt itseni, Jumala; olen 
väsyttänyt itseni, Jumala, 
ja menehdyn. Sillä järjetön 
olen minä mieheksi, ei ole 
minulla ihmisymmärrystä; 
enkä ole oppinut viisaut-
ta, tullakseni tuntemaan 
Pyhintä. Kuka on noussut 
taivaaseen ja astunut sieltä 
alas? Kuka on koonnut kou-
riinsa tuulen? Kuka on si-
tonut vedet vaipan sisään? 
Kuka on kohdalleen aset-
tanut maan ääret kaikki? 
Mikä on hänen nimensä ja 
mikä hänen poikansa nimi, 

jos sen tiedät?” (Snl.30:1-
4).

”Niinpä minä todella luen 
kaikki tappioksi tuon ylen 
kalliin, Kristuksen Jeesuk-
sen, minun Herrani, tun-
temisen rinnalla, sillä hä-
nen tähtensä minä olen 
menettänyt kaikki ja pidän 
sen roskana- että voittai-
sin omakseni Kristuksen ja 
minun havaittaisiin olevan 
hänessä ja omistavan, ei 
omaa vanhurskautta, sitä, 
joka laista tulee, vaan sen, 
joka tulee Kristuksen uskon 
kautta, sen vanhurskauden, 
joka tulee Jumalasta uskon 
perusteella; tunteakseni 
hänet ja hänen ylösnouse-
misensa voiman ja hänen 
kärsimyksiensä osallisuu-
den, tullessani hänen kal-
taisekseen samankaltaisen 

kuoleman kautta” (Fil.3:8-
10).

Tämän Jeesus puhui ja nos-
ti silmänsä taivasta kohti ja 
sanoi: "Isä, hetki on tullut, 
kirkasta Poikasi, että Poi-
kasi kirkastaisi sinut; koska 
sinä olet antanut hänen 
valtaansa kaiken lihan, että 
hän antaisi iankaikkisen 
elämän kaikille, jotka sinä 
olet hänelle antanut. Mutta 
tämä on iankaikkinen elä-
mä, että he tuntevat sinut, 
joka yksin olet totinen Ju-
mala, ja hänet, jonka sinä 
olet lähettänyt, Jeesuksen 
Kristuksen” (Joh.17:1-3).

Esipuhe

Jumalan sanan julistaja 
Paavo Ruotsalainen meni 
aikoinaan seppä Högmanin 

puheille kyselemään, mitä 
hänen uskonelämässään 
on vikana. Seppä vastasi 
hänelle: ”Sinulta puuttuu 
Kristuksen sisäinen tunte-
minen ja sen mukana kaik-
ki”.

Tämä on todella uskon-
elämämme ydinasia. Jos 
meiltä puuttuu Messiaan 
sisäinen tunteminen, meil-
tä todella puuttuu kaikki. 
Jos meillä on Jeshuan Mes-
siaan sisäinen tunteminen, 
Hänessä meillä on kaikki 
mitä elämään ja jumalisuu-
teen tarvitaan.

Messiaan tuntemiseen 
pääsemme sisälle ottamal-
la Hänet vastaan henki-
lökohtaisesti Pelastajana, 
Herrana ja Kuninkaana. 
Tutkimalla Jumalan Sanaa 
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Rukoushetki Kilpisjärven Kitsiputouksilla.
Kuva: Markus Nurmesniemi

eli Raamattua, voimme 
kasvaa jatkuvasti Messiaan 
tuntemisessa ja vahvistua 
uskossa.

Tässä kirjoitussarjassa tar-
kastelemme Raamatun 
valossa Jumalan Pojan 
olemusta ja merkitystä eri 
näkökulmista. Tarkastelem-
me Häntä mm. Jumalan 
Poikana, Ihmisen Poikana, 
Daavidin Poikana, Voidel-
tuna Messiaana, Pelasta-
jana, Immanuelina, Juma-
lan kasvojen Enkelinä jne. 
Aihepiiri on niin laaja, että 
voimme tutkia vain joitakin 
piirteitä Jumalan Pojasta.

Kirjoitussarjassa käsitellään 
myös profeetallista ja muu-
ta aineistoa aina kunkin lu-
vun yhteydessä, silloin kun 
se liittyy aihepiiriin. Raa-
mattu sanoo, että ”tietom-
me on vajavaista ja profe-
toimisemme on vajavaista”. 

Jokainen rehellinen Raa-
matun kirjoitusten tulkit-
sija joutuu tuomaan esille 
profeetallisia asioita Kirjoi-
tuksista sen vajavaisen tie-
don ja ymmärryksen valos-
sa, jonka Jumala on Hänelle 
suonut. 

Tämänkin kirjoitussarjan 
sanoma ja erityisesti pro-
feetallisten osuuksien tul-
kinnat ovat sen vajavaisen 
tiedon ja ymmärryksen 
mukaan, jonka Jumala on 
suonut.

Toiveeni on, että tämä pieni 
kirjoitussarja kaikessa vaja-
vaisuudessaan lisää Jeshua 
Messiaan tuntemusta ja 
vahvistaa uskoamme. An-
takoon kirjoitussarja myös 
intoa tutkia lisää aihepiiriä 
Jumalan Sanan valossa.

JESHUA – JUMALAN POIKA

Jumalan Pojan syntyminen 
ennen maailman luomista

”Herra loi (hepr. VT: kana 
= osti, omisti) minut töit-
tensä esikoiseksi, ensim-
mäiseksi teoistaan, ennen 
aikojen alkua. Iankaikki-
suudesta minä olen ase-
tettu olemaan, alusta asti, 
hamasta maan ikiajoista. 
Ennenkuin syvyyksiä oli, 
synnyin (hepr. VT: cholalti 
= syntyi, tuli esiin) minä, 
ennenkuin oli lähteitä, ve-
destä rikkaita. Ennenkuin 
vuoret upotettiin paikoil-
leen, ennen kukkuloita, 
synnyin (hepr. VT = cholalti) 
minä, kun hän ei vielä ollut 
tehnyt maata, ei mantua, ei 
maanpiirin tomujen alkua-
kaan. Kun hän taivaat val-
misti, olin minä siinä, kun 
hän veti piirin syvyyden 
pinnalle, kun hän teki vah-
voiksi pilvet korkeudessa, 
kun syvyyden lähteet saivat 
voiman, kun hän merelle 

asetti sen rajat, että vedet 
eivät kävisi hänen käskynsä 
yli, kun hän vahvisti maan 
perustukset, silloin minä 
hänen sivullansa hoidok-
kina (hepr. VT: amon = us-
kottuna, luotettuna) olin, 
ihastuksissani olin päivästä 
päivään ja leikitsin hänen 
edessänsä kaikin ajoin; lei-
kitsin hänen maanpiirinsä 
päällä, ja ihastukseni olivat 
ihmislapset” (Snl.8:22-31).

Sananlaskujen kirjan 8. 
luku kertoo Viisauden omi-
naisuuksista ja Viisauden 
synnystä tai olemisesta en-
nen aikojen alkua, ennen 
maailman luomista. Tämä 
persoonallinen Viisaus on 
Jumalan Poika Jeshua Mes-
sias, jossa kaikki viisauden 
ja tiedon aarteet ovat kät-
kettyinä (Kol.2:2-3). Hän on 
Jumalan Viisaus ja Jumalan 
voima (1.Kor.1:24). 

Sananlaskujen 8. luku ker-

too myös Jumalan Viisau-
den eli Jumalan Pojan ole-
misesta/syntymisestä/esiin 
tulemisesta ennen aikojen 
alkua, ennen kuin maailma 
olikaan. 

Monet teologit ja Raama-
tun opettajat käsittävät asi-
an niin, että Jumalan Poika 
on ollut ikuisesti, kuten Isä 
Jumalakin tai että Hän on 
ollut aina Isässä Jumalas-
sa. Sanalaskujen kirjan 8. 
luku käyttää verbiä cholel, 
joka tarkoittaa syntyä, tulla 
esiin. 

Samoin Psalmissa 51 ja-
keessa 7, Daavid puhuu 
syntymisestään, käyttäen 
samaa verbiä cholel. Tämän 
perusteella voidaan tulkita 
ja ymmärtää, että persoo-
nalinen Viisaus eli Juma-
lan Poika Jeshua Messias, 
syntyi ennen aikojen alkua, 
ennen maailman luomista 
Isästä Jumalasta. Hän on 
esikoinen ennen kaikkea 
luomakuntaa (Kol.1:14-15). 
Kun puhutaan Jumalasta, 
meidän on kuitenkin muis-
tettava, että ajallinen ja 
rajoittunut ihminen ei voi 
täysin ymmärtää ikuista ja 
rajoittamatonta Jumalaa.

Kun Jumala loi maailman, 
oli Hänen Poikansa siinä 
mukana uskottuna, luotet-
tuna työtoverina. (Jotkut 
tulkitsevat ”Maailmankaik-
keuden Arkkitehtina”). Ko-
lossalaiskirjeessä Paavali 
kertoo, että Jumalan Pojas-
sa, Jeshua Messiaassa, luo-
tiin kaikki, näkymättömät 
henkimaailmat ja näkyväi-
set ja Hänessä kaikki py-
syy voimassa (Kol.1:14-18; 
Joh.1:1-3). 
Jo silloin, kun Jumala loi 
ihmiset maan päälle, oli 
Jumalan Pojan ihastukse-
na ihmislapset. Meidät on 
myös luotu Hänen kuvak-
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seen ja kaltaisekseen.

Jotkut harhaopit väittävät 
Sananlaskujen kirjan vir-
heelliseen suomalaiseen 
käännökseen (v. 1933 kään-
nös) viitaten, että Jeshua 
(Jeesus) on luotu olento. 
Heprean kielen verbi kana 
ei kuitenkaan tarkoita luo-
mista, vaan ostamista tai   
omistamista. Jumalan Poi-
ka on syntynyt Isästä Juma-
lasta, kuten myös Psalmi 2 
kertoo. Jumala omisti Hä-
net jo ennen aikojen alkua.

”Miksi pakanat pauhaavat 
ja kansat turhia ajattele-
vat? Maan kuninkaat nou-
sevat, ruhtinaat yhdessä 
neuvottelevat Herraa ja hä-
nen voideltuansa vastaan: 
"Katkaiskaamme heidän 
kahleensa (hepr. VT: mos-
roteimo = nuhtelu, rangais-
tus, moraali, etiikka, kytkyt, 
köysi), heittäkäämme pääl-
tämme heidän köytensä". 
Hän, joka taivaassa asuu, 
nauraa; Herra pilkkaa hei-
tä. Kerran hän on puhuva 
heille vihassansa, peljättä-
vä heitä hirmuisuudessaan: 
"Minä olen asettanut ku-
ninkaani Siioniin, pyhälle 
vuorelleni". 
Minä ilmoitan, mitä Herra 
on säätänyt. Hän lausui mi-
nulle: "Sinä olet minun poi-
kani, tänä päivänä minä si-
nut synnytin. Ano minulta, 
niin minä annan pakana-
kansat sinun perinnöksesi 
ja maan ääret sinun omik-
sesi. Rautaisella valtikalla 
sinä heidät muserrat, niin-
kuin saviastian sinä särjet 
heidät." 
Tulkaa siis järkiinne, ku-
ninkaat, maan tuomarit, 
ottakaa nuhteesta vaari. 
Palvelkaa Herraa pelvolla ja 
iloitkaa vavistuksella. Anta-
kaa suuta pojalle, ettei hän 
vihastuisi ettekä te hukkuisi 

tiellänne. Sillä hänen vi-
hansa syttyy äkisti. Autuaat 
ovat kaikki, jotka häneen 
turvaavat” (Ps.2:1-12).

”Sillä kenelle enkeleistä 
hän koskaan on sanonut: 
"Sinä olet minun Poikani, 
tänä päivänä minä sinut 
synnytin"; ja taas: "Minä 
olen oleva hänen Isänsä, ja 
hän on oleva minun Poika-
ni"? 
Ja siitä, kun hän jälleen tuo 
esikoisensa maailmaan, 
hän sanoo: "Ja kumarta-
koot häntä kaikki Jumalan 
enkelit". Ja enkeleistä hän 
sanoo: "Hän tekee enkelin-
sä tuuliksi ja palvelijansa tu-
len liekiksi"; mutta Pojasta: 
"Jumala (hepr. UT: Elohim 
= Jumala), sinun valtaistui-
mesi pysyy aina ja iankaik-
kisesti, ja sinun valtakuntasi 
valtikka on oikeuden valtik-
ka” (Heb.1:5-8).

Sekä Psalmi kaksi että 
Hebrealaiskirje todistavat, 
että Jumalan Poika syntyi 
(tuli esiin) Isästä Jumalasta 
ennen aikojen alkua. Kun 
Isä Jumala toi jälleen esi-
koisensa maailmaan ihmi-
seksi syntyneenä Mirjamin 
(Marian) kautta, määrättiin 
kaikki Jumalan enkelit ku-
martamaan Poikaa. 

Hebrealaiskirjeen teksti 
myös tuo selvästi esille, 
että Jumalan Poika kutsu-
taan myös Jumalaksi (Elo-
him). Myös Jesaja todistaa 
ihmiseksi syntyneen Ju-
malan Pojan jumaluudesta 
(Jes.9:5-6). Jotkut harha-
opit väittävät, että Jeshua 
(Jeesus) on luotu enkeli-
olento tai enkeli Mikael, 
joka syntyi Marian kohdun 
kautta maailmaan ihmisek-
si. 
 
Tällainen oppi on puhdasta 

harhaa ja eksytystä. Jeshua, 
Jumalan Poika, ei ole luotu, 
vaan Isästä Jumalasta syn-
tynyt jumalallinen Jumalan 
Poika, jota kaikki Jumalan 
enkelit, myös Mikael, ku-
martavat.

Psalmi kaksi puhuu myös 
profeetallisesti lopun ajas-
ta, jolloin pakanat pauhaa-
vat. Kansojen meri ja eri-
tyisesti Suuren Meren eli 
Välimeren alue ovat kuo-
hunnan kohteena (Dan.7:1-
5). Kansojen meri ja Vä-
limeren alue pauhaavat 
Israelin Jumalaa ja Messias-
ta vastaan ja myös Israelin 
kansaa vastaan. 

Kansat eivät halua olla Is-
raelin Jumalan ja Messiaan 
ohjauksen alaisia ja nou-
sevat kapinaan Jumalaa ja 
Hänen Poikaansa vastaan 
ja myös Israelin kansaa vas-
taan. 

Suomalainen Raamattu 
sanoo: ”Katkaiskaamme 
heidän kahleensa”. Heprea-
laisen Raamatun mukaan 
kansat haluavat katkaista 
Herran ja Hänen Voidel-
tunsa, Jumalan Pojan, mo-
raaliset ja eettiset ohjeet, 
jotka on kirjoitettu Jumalan 
Sanaan. 
Silloin Jumalan Pojan viha 
kohtaa pakanoita, kuten 
myös Ilmestyskirja kertoo.

”Ja minä näin, kuinka Karit-
sa avasi kuudennen sinetin; 
ja tuli suuri maanjäristys, ja 
aurinko meni mustaksi niin-
kuin karvainen säkkipuku, 
ja kuu muuttui kokonaan 
kuin vereksi, ja taivaan 
tähdet putosivat maahan, 
niinkuin viikunapuu varis-
taa raakaleensa, kun suuri 
tuuli sitä pudistaa, ja taivas 
väistyi pois niinkuin kirja, 
joka kääritään kokoon, ja 

kaikki vuoret ja saaret siir-
tyivät sijoiltansa. Ja maan 
kuninkaat ja ylimykset ja 
sotapäälliköt ja rikkaat ja 
väkevät ja kaikki orjat ja 
vapaat kätkeytyivät luoliin 
ja vuorten rotkoihin ja sa-
noivat vuorille ja kallioille: 
"Langetkaa meidän pääl-
lemme ja kätkekää meidät 
hänen kasvoiltansa, joka 
valtaistuimella istuu, ja 
Karitsan vihalta! Sillä hei-
dän vihansa suuri päivä on 
tullut, ja kuka voi kestää?" 
(Ilm.6:12-17).

Jumalan Poika musertaa 
rautaisella valtikalla paka-
nat, jotka kapinoivat Ju-
malan säätämiä moraalisia 
ja eettisisä ohjeita vastaan 
ja perustaa tuhatvuotisen 
rauhan kuningaskunnan, 
halliten Siionista eli Jeru-
salemista käsin maailmaa 
yhdessä ylösnousemus-
olotilassa olevien pyhiensä 
kanssa (Jes.2:1-4; Ilm.20).

Mitä Jumala ja Jumalan 
Poika tekivät ennen maail-
man perustamista?

”Pysyköön hänen nimensä 
iankaikkisesti, ja versokoon 
hänen nimensä, niin kauan 
kuin aurinko paistaa. Hä-
nessä he itseänsä siunat-
koot, ja kaikki kansakunnat 
ylistäkööt häntä onnellisek-
si” (Ps.72:17).

Hepreankielisessä Vanhas-
sa Testamentissa ko. Psal-
min jakeen alku kuuluu seu-
raavasti: ”Jehi shmo le’olam 
lifnei shemesh Jinnon = Ol-
koon Hänen nimensä Jin-
non ennen aurinkoa”.

Iankaikkinen Isä Jumala ja 
Jumalan Poika olivat ole-
massa jo ennen maailman 
perustamista. Jumalan Po-
jan nimi oli silloin ”Jinnon”, 
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ennen kuin aurinkoa oli ole-
massa. (Kun Jumalan Poika 
syntyi maailmaan ihmiseksi 
lunastamaan ihmiskunnan 
synnin ristillä, Hän sai sil-
loin nimen Jeshua = Pelas-
taja, Vapahtaja; Mat.1:21). 

Olivatko he silloin toimet-
tomia vai tekivätkö he jo-
tain? Isä ja Jumalan Poika, 
Jinnon, eivät olleet toimet-
tomia. 

• Isä Jumala oli rakkauden 
kanssakäymisessä Poikansa 
Jinnonin kanssa jo ennen 
maailman perustamista 
(Joh.17:24).  
• Jumalan Poika, Jinnon, 
oli kirkkaudessaan Isän ty-
könä, ennen kuin maailma 
olikaan (Joh.17:5).
• Isä valitsi Poikansa maail-
man Lunastajaksi ja pelas-
tuksen Välittäjäksi jo ennen 
maailman perustamista 
(1.Piet.1:17-20).
• Iankaikkinen Henki oli 
mukana suunnittelemas-
sa Jumalan Pojan sovitus-
kuolemaa Ihmisen Poika-
na ja ristin uhria ennen 
maailman perustamista 
(Heb.9:14-17).
• Edeltätietämyksensä pe-

rusteella, ennen maailman 
perustamista, Jumala valit-
si ja määräsi Jumalan lap-
seuteen ja Poikansa kuvan 
kaltaisuuteen ne, jotka tu-
lisivat vastaanottamaan pe-
lastuksen vapaaehtoisesti 
(Room.8:29-30; Efes.1:3-5; 
1.Piet.1:1-2; Mat.16:24; 
Huom! Jumala ei pelasta 
väkisin, usko Jumalaan ja 
Jeshuaan on vapaaehtoi-
nen asia).
• Jumala antoi pelaste-
tuille armonsa Jeshuas-
sa jo ennen ikuisia aikoja 
(2.Tim.1:9).
• Jumala lupasi omilleen 
ikuisen elämän jo ennen 
ikuisia aikoja, niille, jotka 
uskovat Hänen Poikaan-
sa Jeshuaan (Tiitus 1:2; 
Joh.3:16-18).
• Jumala määräsi ennen 
maailmanaikoja pelastetut 
kirkkauteen, salatun Juma-
lan Viisauden, Jeshua Mes-
siaan, kautta (1.Kor.2:7-8; 
1:24, 30).
• Pelastettujen nimet ovat 
kirjoitetut teurastetun Ka-
ritsan elämän kirjaan ha-
masta maailman perusta-
misesta (Ilm.13:8).
• Jumala on valmistanut 
omilleen valtakunnan (ku-

ningaskunnan) jo maail-
man perustamisesta asti 
(Mat.25:34).

Näemme Raamatun ilmoi-
tuksen perusteella, että Isä 
ja Poika ja Jumalan Henki 
suunnittelivat ja valmiste-
livat paljon asioita, ennen-
kaikkea meidän pelastuk-
semme ja lunastukseemme 
liittyviä asioita, jo ennen 
maailman perustamista. 

Jumalan Pojan syntyminen 
maailman Lunastajaksi

”Mutta kun aika oli täytet-
ty, lähetti Jumala Poikansa, 
vaimosta syntyneen, lain 
alaiseksi syntyneen, lunas-
tamaan lain alaiset, että 
me pääsisimme lapsen ase-
maan” (Gal.4:4-5).

”Olkoon teillä se mieli, joka 
myös Kristuksella Jeesuk-
sella oli, joka ei, vaikka hä-
nellä olikin Jumalan muoto, 
katsonut saaliiksensa olla 
Jumalan kaltainen, vaan 
tyhjensi itsensä ja otti orjan 
muodon, tuli ihmisten kal-
taiseksi, ja hänet havaittiin 
olennaltaan sellaiseksi kuin 
ihminen; hän nöyryytti it-

sensä ja oli kuuliainen kuo-
lemaan asti, hamaan ristin 
kuolemaan asti. Sentähden 
onkin Jumala hänet kor-
kealle korottanut ja anta-
nut hänelle nimen, kaikkia 
muita nimiä korkeamman, 
niin että kaikkien polvien 
pitää Jeesuksen nimeen 
notkistuman, sekä niitten, 
jotka taivaissa ovat, että 
niitten, jotka maan päällä 
ovat, ja niitten, jotka maan 
alla ovat, ja jokaisen kielen 
pitää tunnustaman Isän 
Jumalan kunniaksi, että 
Jeesus Kristus on Herra” 
(Fil.2:5-11).

Jumalalla on määrännyt 
ajat ja määrähetket oman 
valtasuuruutensa nojalla 
(Ap.t.1:7). 

Kaikki tapahtuu tässä maa-
ilmassa Hänen suunnitel-
mansa ja aikataulunsa mu-
kaisesti (Dan.7:12). 

Kun Jumalan säätämä aika 
täyttyi, lähetti Jumala Poi-
kansa maailmaan, lunas-
tamaan ihmiskunnan syn-
neistä, niin että jokainen, 
joka ottaa Jeshuan uskossa 
vastaan, saa syntinsä an-

Erämaan hiljaisuudessa Saanatunturilla. Kuva: Jasmina Nurmesniemi
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teeksi ja perii iankaikkisen 
elämän (Joh.3:16-18). 
Tätä tehtävää varten Juma-
lan Poika tyhjensi itsensä 
ja otti orjan muodon, ih-
mishahmon, jotta Hän voisi 
synnittömänä ihmisenä lu-
nastaa ristinkuolemallaan 
Adamin suvun synnit. 

Hän syntyi tähän maail-
maan ihmiseksi, Adamin jäl-
keläiseksi, Juudan sukuun 
kuuluvan neitsyen Mirja-
min kautta (Luuk.1:26-35).  

Lunastustyönsä kautta lain 
(Tooran) orjuudessa ol-
leet vanhan liiton ihmiset, 
pääsivät Jumalan lapsen 
asemaan, ottamalla Juma-
lan Pojan uskossa vastaan 
Pelastajana ja Kuninkaana 
(Heb.9:15-17). Vaikka Ju-
malan Poika riisuutui juma-
lallisesta kirkkaudestaan ja 
otti orjan muodon, ihmis-
hahmon, tullen tilapäises-
ti enkeleitä halvemmaksi, 
Hän ei silti koskaan lakan-
nut olemasta Jumalan Poi-
ka (Heb.2:5-9). 

Eräänä päivänä kaikkien on 
notkistettava polvensa Hä-
nen nimessään ja tunnus-
tettava Isän Jumalan kun-
niaksi, että Jeshua Messias 
on Herra.

Hänet tunnistettiin Juma-
lan Pojaksi ihmishahmossa

”Kun Jeesus tuli Filippuksen 
Kesarean tienoille, kysyi 
hän opetuslapsiltaan sa-
noen: "Kenen ihmiset sano-
vat Ihmisen Pojan olevan?" 
Niin he sanoivat: "Muu-
tamat Johannes Kastajan, 
toiset Eliaan, toiset taas Je-
remiaan tahi jonkun muun 
profeetoista". Hän sanoi 
heille: "Kenenkä te sanotte 
minun olevan?" 
Simon Pietari vastasi ja sa-
noi: "Sinä olet Kristus, elä-
vän Jumalan Poika". Jeesus 
vastasi ja sanoi hänelle: 
"Autuas olet sinä, Simon, 
Joonaan poika, sillä ei liha 
eikä veri ole sitä sinulle 
ilmoittanut, vaan minun 
Isäni, joka on taivaissa. Ja 
minä sanon sinulle: sinä 
olet Pietari, ja tälle kalliolle 

minä rakennan seurakunta-
ni, ja tuonelan portit eivät 
sitä voita. 
Minä olen antava sinul-
le taivasten valtakunnan 
avaimet, ja minkä sinä si-
dot maan päällä, se on 
oleva sidottu taivaissa, ja 
minkä sinä päästät maan 
päällä, se on oleva pääs-
tetty taivaissa." Silloin hän 
varoitti vakavasti opetus-
lapsiaan kenellekään sano-
masta, että hän on Kristus” 
(Mat.16:13-20).

”Kun hän tuli toiselle ran-
nalle, gadaralaisten alueel-
le, tuli häntä vastaan kaksi 
riivattua, jotka olivat hau-
doista lähteneet ja olivat 
kovin raivoisia, niin ettei 
kukaan voinut sitä tietä kul-
kea. Ja katso, he huusivat 
sanoen: "Mitä sinulla on 
meidän kanssamme teke-
mistä, sinä Jumalan Poika? 
Oletko tullut tänne vaivaa-
maan meitä ennen aikaa?" 
(Mat.8:28-29).

”Nainen sanoi hänelle: 
"Minä tiedän, että Messias 

on tuleva, hän, jota sano-
taan Kristukseksi; kun hän 
tulee, ilmoittaa hän meille 
kaikki". Jeesus sanoi hä-
nelle: "Minä olen se, minä, 
joka puhun sinun kanssasi" 
(Joh.4:25-26).

Jeshua tunnistettiin Juma-
lan Pojaksi ihmishahmossa. 
Kun Jeshua oli opetuslas-
tensa kanssa Filippuksen 
Kesareassa, Hän kyseli heil-
tä: ”Kenenkä te sanotte 
minun olevan?” Pietari sa-
noi, että ”Sinä olet Kristus 
(Messias), elävän Jumalan 
Poika”. 

Kun Jeshua oli ristillä so-
vittamassa maailman syn-
tivelkaa, sadanpäämies ja 
vartiomiehet tunnistivat 
Hänet Jumalan Pojaksi 
(Mat.27:54). 

Ihmisten ohella riivaajatkin 
tunnistivat Hänet Jumalan 
Pojaksi (Mat.8:28-29). Tuol-
loin riivaajahenget kyseli-
vät Jumalan Pojalta, että 
”oletko tullut tänne vaivaa-
maan meitä ennen aikaa?” 

Ylistyshetki erämaan hiljaisuudessa Saanatunturilla. Kuva: Markus Nurmesniemi
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Se kertoo meille sen, että 
Jumalalla on määrännyt ai-
kataulun myös sille, milloin 
paholainen joukkoineen 
heitetään lopulliseen vai-
van paikkaan, tulijärveen 
(Mat.25:41; Ilm.20:10). 

Jeshua itsekin tunnusti sa-
marialaiselle naiselle Syka-
rissa Jaakobin kaivolla, että 
Hän on Messias, Jumalan 
Poika. Kun Hänet vangittiin 
ja kuulusteltiin ylipappien, 
vanhinten, neuvoston ja 
kirjanoppineiden edessä, 
Hän tunnusti olevansa Mes-
sias, Jumalan Poika, Israelin 
Kuningas (Mat.26:62-65; 
27:41-43; Luuk.22:66-71). 
Kuulustelijat eivät usko-
neet, vaan syyttivät Häntä 
jumalanpilkasta ja tuomit-
sivat kuolemaan. 

Hänet naulittiin rooma-
laisten sotilaiden toimesta 
ristinkuolemaan. Hän kuoli 
meidän syntiemme tähden 
ja lunasti meidät, niin että 
uskon kautta Häneen peri-
simme iankaikkisen elämän 
Jumalan luona.

Hän tunnusti ylipapeille 
olevansa Jumalan Poika

”Silloin ylimmäinen pap-
pi nousi ja sanoi hänelle: 
"Etkö vastaa mitään siihen, 
mitä nämä todistavat sinua 
vastaan?" Mutta Jeesus 
oli vaiti. Niin ylimmäinen 
pappi sanoi hänelle: "Minä 
vannotan sinua elävän Ju-
malan kautta, että sanot 
meille, oletko sinä Kristus, 
Jumalan Poika". Jeesus sa-
noi hänelle: "Sinäpä sen 
sanoit. Mutta minä sanon 
teille: tästedes te saatte 
nähdä Ihmisen Pojan istu-
van Voiman oikealla puolel-
la ja tulevan taivaan pilvien 
päällä." Silloin ylimmäinen 
pappi repäisi vaatteensa ja 
sanoi: "Hän on pilkannut Ju-
malaa. Mitä me enää todis-
tajia tarvitsemme? Katso, 
nyt kuulitte hänen pilkkaa-
misensa” (Mat.26:62-65).

”Hän on luottanut Juma-
laan; vapahtakoon nyt Ju-
mala hänet, jos on häneen 
mielistynyt; sillä hän on sa-

nonut: 'Minä olen Jumalan 
Poika'." (Mat.27:43).

Kun Jeshua oli kuulustel-
tavana ylipappien edes-
sä, Häneltä kysyttiin, että 
onko Hän Jumalan Poika 
(Luuk.22:65-71). Hän ei 
kieltänyt, vaan tunnusti 
olevansa Jumalan Poika ja 
tulevansa taivaan pilvien 
päällä takaisin maan päälle, 
Danielin näyn mukaisesti 
(Dan.7:13-14). 

Uskonnolliset johtajat syyt-
tivät Häntä jumalanpilkasta 
ja tuomitsivat Hänet kuole-
maan ristille. Jeshua alistui 
siihen, koska Hän oli tullut 
maailmaan ihmiseksi, lu-
nastamaan ihmiskunnan 
synnit viattomana Jumalan 
uhrikaritsana (Joh.1:29; 
Jes.53). 

Näin meille, Adamin suvun 
langenneille ihmisille, tuli 
mahdollisuus saada syn-
timme anteeksi ja periä 
iankaikkinen elämä armos-
ta, uskon kautta Jeshuaan 
(Efes.2:8-10).

Kun Hän oli lunastanut 
maailman synnin ristillä, 
Hän nousi kuolleista ja nou-
si ylös taivaisiin ja palasi ju-
malalliseen kirkkauteensa 
(Luuk.24:25-27; Joh.17:4-
5). 

Jumalan Poika myös saa-
puu takaisin kirkkaudes-
saan ja noutaa omansa, 
uskovansa, ylösnousemuk-
sessa luoksensa (2.Tes.1:6-
10). Silloin Häneen uskovat 
saavat uuden kirkastetun 
ylösnousemusruumiin, sa-
mankaltaisen kuin Jumalan 
Pojallakin on ylösnouse-
muksensa jälkeen (Fil.3:20-
21). 

Tähän ylösnousseiden py-
hien joukkoon pääsemme, 
kun otamme Jeshua Messi-
aan vastaan Pelastajanam-
me ja Kuninkaanamme ja 
seuraamme Häntä Jumalan 
sanan ohjeiden mukaan.

https://israel-apu.fi/

Erämaan hiljaisuudessa Saanatunturilla. Kuva: Jasmina Nurmesniemi
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Profeetallisia

 ajan merkkejä
syksyllä 2021

”Sillä tietomme on vaja-
vaista, ja profetoimisemme 
on vajavaista” (1.Kor.13:9).

Kirjoittanut:
Keijo Lindeman
 
”Ja Jeesus lähti ulos pyhä-
köstä ja meni pois; ja hä-
nen opetuslapsensa tulivat 
hänen tykönsä näyttämään 
hänelle pyhäkön rakennuk-
sia. Niin hän vastasi ja sanoi 
heille: "Ettekö näe näitä 
kaikkia? Totisesti minä sa-
non teille: tähän ei ole jäävä 
kiveä kiven päälle, maahan 
jaottamatta." Ja kun hän is-
tui Öljymäellä, tulivat ope-
tuslapset erikseen hänen 
tykönsä ja sanoivat: "Sano 
meille: milloin se tapahtuu, 
ja mikä on sinun tulemuk-
sesi ja maailman (kreik. UT: 
aion = aikakausi, maailma) 
lopun merkki? 
Silloin Jeesus vastasi ja sa-
noi heille: "Katsokaa, ettei 
kukaan teitä eksytä. Sillä 
monta tulee minun nimes-
säni sanoen: 'Minä olen 

Kristus', ja he eksyttävät 
monta. Ja te saatte kuulla 
sotien melskettä ja sano-
mia sodista; katsokaa, ett-
ette peljästy. Sillä näin täy-
tyy tapahtua, mutta tämä 
ei ole vielä loppu. 
Sillä kansa nousee kansaa 
vastaan ja valtakunta val-
takuntaa vastaan, ja nälän-
hätää ja maanjäristyksiä 
tulee monin paikoin. Mutta 
kaikki tämä on synnytys-
tuskien alkua. Silloin teidät 
annetaan vaivaan, ja teitä 
tapetaan, ja te joudutte 
kaikkien kansojen vihatta-
viksi minun nimeni tähden. 
Ja silloin monet lankeavat 
pois, ja he antavat toisensa 
alttiiksi ja vihaavat toinen 
toistaan. 
Ja monta väärää profeettaa 
nousee, ja he eksyttävät 
monta. Ja sentähden, että 
laittomuus pääsee valtaan, 
kylmenee useimpien rakka-
us. 
Mutta joka vahvana pysyy 
loppuun asti, se pelastuu. 
Ja tämä valtakunnan evan-

keliumi pitää saarnattaman 
kaikessa maailmassa, todis-
tukseksi kaikille kansoille; 
ja sitten tulee loppu"…Mut-
ta rukoilkaa, ettei teidän 
pakonne tapahtuisi talvella 
eikä sapattina. 
Sillä silloin on oleva suuri 
ahdistus, jonka kaltaista ei 
ole ollut maailman alusta 
hamaan tähän asti eikä mil-
loinkaan tule. Ja ellei niitä 
päiviä olisi lyhennetty, ei 
mikään liha pelastuisi; mut-
ta valittujen tähden ne päi-
vät lyhennetään…
Mutta kohta niiden päivien 
ahdistuksen jälkeen aurin-
ko pimenee, eikä kuu anna 
valoansa, ja tähdet putoa-
vat taivaalta, ja taivaitten 
voimat järkkyvät. Ja silloin 
Ihmisen Pojan merkki nä-
kyy taivaalla, ja silloin kaik-
ki maan sukukunnat parku-
vat; ja he näkevät Ihmisen 
Pojan tulevan taivaan pilvi-
en päällä suurella voimalla 
ja kirkkaudella. 
Ja hän lähettää enkelinsä 
suuren pasunan pauhates-

sa, ja he kokoavat hänen 
valittunsa neljältä ilmalta, 
taivasten ääristä hamaan 
toisiin ääriin” (Mat.24:1-
14, 20-22, 29-31).

”Ja kun kuulette sotien ja 
kapinain melskettä, älkää 
peljästykö. Sillä näitten täy-
tyy ensin tapahtua, mutta 
loppu ei tule vielä heti." Sit-
ten hän sanoi heille: "Kansa 
nousee kansaa vastaan ja 
valtakunta valtakuntaa vas-
taan, ja tulee suuria maan-
järistyksiä, tulee ruttoa ja 
nälänhätää monin paikoin, 
ja taivaalla on oleva peljät-
täviä näkyjä ja suuria merk-
kejä” (Luuk.21:9-11).

Noin kaksi vuosituhatta 
sitten opetuslapset kyse-
livät Mestariltaan Hänen 
tulemuksensa merkkiä ja 
aikakauden lopun merkkiä. 
Jeshua vastasi pitämällä 
profeetallisen puheen tule-
muksensa merkeistä, joista 
kerrotaan Matteuksen lu-
vuissa 24-25, Markuksen 
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luvussa 13 ja Luukkaan lu-
vussa 21 ja myös monissa 
muissa kohdissa Uutta Tes-
tamenttia ja Vanhaa testa-
menttia. 

Näiden Messiaaan tule-
muksen merkkien joukossa 
on mm. eksytystä, sota-
uutisia, kansa kansaa vas-
taan ja lopulta valtakunta 
valtakuntaa vastaan maa-
ilmansodassa, ruttoa eli 
kulkutauteja, nälänhätää, 
maanjäristyksiä, myrskyjä, 
rankkasateita ja tuhoisia 
tulvia ja monia muita luon-
nonmullistuksia, ahdistusta 
ja uskovien vainoja sekä li-
sääntyvää antisemitismiä 
maailmalla. 

Näitä vitsauksia ja asioita 
näemme koko ajan maail-
massa. Emme kuitenkaan 
voi käsitellä perusteellises-
ti lyhyessä kirjoituksessa 
näitä kaikkia, vaan keski-
tymme muutamaan ajan-
kohtaiseen merkkiin, jotka 
koskettavat koko maailmaa 
ja erityisesti Lähi-Itää, Isra-
elia ja uskovia.

Poikkeukselliset helteet 
maailmassa   
      
”Katso, Herra tekee maan 
tyhjäksi ja autioksi, mullis-
taa sen muodon ja hajottaa 
sen asukkaat. Ja niinkuin 
kansan käy, niin papinkin, 
niinkuin orjan, niin hänen 
herransa, niinkuin orjatta-
ren, niin hänen emäntänsä, 
niinkuin ostajan, niin myy-
jän, niinkuin lainanottajan, 
niin lainanantajan, niinkuin 
velallisen, niin velkojankin. 
Maa tyhjentämällä tyhjen-
netään ja ryöstämällä ryös-
tetään.
Sillä Herra on tämän sanan 
puhunut. Maa murehtii ja 
lakastuu, maanpiiri nään-

tyy ja lakastuu; kansan yl-
häiset maassa nääntyvät. 
Maa on saastunut asuk-
kaittensa alla, sillä he ovat 
rikkoneet lait, muuttaneet 
käskyt, hyljänneet iankaik-
kisen liiton. 
Sentähden kirous kalvaa 
maata, ja sen asukkaat 
syystänsä kärsivät; sentäh-
den maan asukkaat kuu-
muudesta korventuvat, ja 
vähän jää ihmisiä jäljelle” 
(Jes.24:1-6).

”Ja neljäs enkeli vuodatti 
maljansa aurinkoon, ja sil-
le annettiin valta paahtaa 
ihmisiä tulella. Ja ihmiset 
paahtuivat kovassa hel-
teessä ja pilkkasivat Juma-
lan nimeä, hänen, jolla on 
vallassaan nämä vitsauk-
set; mutta he eivät tehneet 
parannusta, niin että olisi-
vat antaneet hänelle kunni-
an” (Ilm.16:8-9).

Olemme kokeneet maail-
massa ja myös Suomessa, 
muutamana kesänä ja val-
lankin vuoden 2021 kesällä 
poikkeuksellisia pitkiä hel-
lejaksoja, kuivuutta ja kor-
keita lämpötiloja. 

Lämpötila monilla alueilla 
on noussut ennätyksellisiin 
lukemiin, esim. Pohjois-
Amerikassa 50 celsiusas-
teen tuntumaan ja laajat 
metsäpalot ovat vitsauk-
sena, vallankin läntisessä 
osassa USA:a. Afrikassa ja 
monilla alueilla helle ja kui-
vuus aiheuttavat ruokapu-
laa ja lisää pakolaisaaltoja, 
kun ihmiset pyrkivät poh-
joiseen viileämmille alueil-
le. Pelätään helteen ja kui-
vuuden aiheuttavan mm. 
viljojen katoa. 

Tämä kaikki on osa lopun 
ajan vitsausten toteutu-

mista maailmassa. Tämän 
lopun ajan vitsauksen ja 
kuumuuden syyksi ajatel-
laan ilmastonmuutosta, 
mutta perimmäinen syy 
Raamatun mukaan on se, 
että on käännetty selkä Ju-
malalle, on hylätty Herran 
käskyt ja halutaan elää ju-
malattomuudessa pilkaten 
Jumalaa. 

Helle ja kuumuus ovat osa 
Egyptin vitsausten toteutu-
mista lopun ajassa ja kaikki 
muutkin vitsaukset toteu-
tuvat joko sellaisenaan 
tai modernissa muodossa 
(Miik.7:15-17).

Iranin uhka Israelille, Lähi-
Idälle ja koko maailmalle  
    
”Persian valtakunnan en-
keliruhtinas seisoi vastus-
tamassa minua kaksikym-
mentäyksi päivää, mutta 
katso, Miikael, yksi ensim-
mäisistä enkeliruhtinaista, 
tuli minun avukseni, sillä 
minä olin jäänyt yksin sin-
ne, Persian kuningasten 
tykö. 
Ja minä tulin opettamaan 
sinulle, mitä on tapahtu-
va sinun kansallesi päivien 
lopulla; sillä vielä tämäkin 
näky koskee niitä päiviä….Ja 
hän sanoi: "Tiedätkö, mitä 
varten minä olen tullut si-
nun tykösi? Nyt minä käyn 
jälleen sotimaan Persian 
enkeliruhtinasta vastaan, ja 
kun minä olen päässyt hä-
nestä, niin katso: tulee Jaa-
vanin enkeliruhtinas. 
Mutta minä ilmoitan sinul-
le, mitä on kirjoitettuna to-
tuuden kirjassa. Eikä ole ke-
tään muuta vahvistamassa 
minua heitä vastaan paitsi 
teidän enkeliruhtinaanne 
Miikael” (Dan.10:13-14, 
20-21).

Raamattu kertoo, että lo-
pun ajassa Persian valta-
kunnan paha enkeliruhti-
nas nousee vastustamaan 
Israelia. 
Se mitä tapahtuu henkival-
tojen maailmassa, heijas-
tuu maan päälle konkreet-
tisina tapahtumina. 

Muinaisen Persian alue oli 
laaja, siihen kuuluivat mm. 
Pakistan, Afganistan (Af-
ganistaninkin tapahtumat 
ovat osa Persian pahan en-
keliruhtinaan profeetallisia 
tapahtumia) ja ennen kaik-
kea Iran, joka onkin nous-
sut Israelia vastaan. 

Iran pyrkii tuhoamaan Isra-
elin ja lopulta myös USA:n 
ja koko läntisen ns. kristilli-
sen maailman, ja pyrkii sitä 
varten kaikin keinoin kehit-
tämään ydinseita. Iran on 
rikastanut uraania jo usei-
ta kiloja noin 60 prosentin 
vahvuuteen ja siitä onkin 
jo lyhyt tie rikastaa yli 90 
prosentin vahvuuteen ydin-
aseeseen sopivaksi. 

Iranin ex-presidentti totesi-
kin, että heillä on valmius 
tehdä ydinpommi. Iran on 
myöskin sumuttanut Länsi-
maita ja muuta maailmaa 
kehittänyt salassa ydinvoi-
maansa vastoin ydinsopi-
musta eikä ole myöskään 
toimittanut valvontajärjes-
tölle kaikkia tietoja toimis-
taan.

Israel on erittäin huolissaan 
tilanteesta eikä hyväksy 
ydinneuvotteluja, joiden 
päämääränä on palauttaa 
USA takaisin sopimukseen. 

Israel pitää sopimusta huo-
nona, koska se antaa jäädy-
tettyjä varoja Iranille, joi-
den avulla se voi rahoittaa 
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terrorismia, tukea liittolai-
siaan Libanonissa, Syyrias-
sa, Gazassa ja Jemenissä ja 
kehittää entistä kiihkeäm-
min sota-aseitaan ja ohjuk-
siaan ja jopa ydinaseita.

Israel on ilmoittanut Yhdys-
valloille, että se pidättää 
itselleen oikeuden ryhtyä 
tarvittaessa toimiin, vaikka 
yksin, jos Iran on saamassa 
ydinaseen valmiuteen, jolla 
se voi uhata Israelia. 

Tilanne on hyvin kriittinen, 
sillä Iran on yhä lähempänä 
ydinasevalmiutta.
Jeremian kirjan 49 luvun 
loppuosassa kerrotaan 
mielenkiintoinen profetia 
Iranin lounaisosassa ole-
van, ydinlaitoksia sisältävän 
Eelamin alueen tuomiosta, 
joka tulee asuinkelvotto-
maksi joksikin aikaa. Aika 
näyttää, joutuuko Iran itse 
ydiniskun kohteeksi. Eläm-
me jännittävässä ja samalla 
mielenkiintoisessa ajassa.

Kiinan Vyö ja tie -hanke
eli uusi silkkitie   
       
”Ja kuudes enkeli vuodatti 
maljansa suureen Eufrat-
virtaan, ja sen vesi kuivui, 
että tie valmistuisi aurin-
gon noususta tuleville ku-
ninkaille. Ja minä näin lohi-
käärmeen suusta ja pedon 
suusta ja väärän profee-
tan suusta lähtevän kolme 
saastaista henkeä, samma-
kon muotoista. 
Sillä ne ovat riivaajain hen-
kiä, jotka tekevät ihmeitä; 
ne lähtevät koko maanpii-
rin kuningasten luo kokoa-
maan heidät sotaan Juma-
lan, Kaikkivaltiaan, suurena 
päivänä. - Katso, minä tulen 
niinkuin varas; autuas se, 
joka valvoo ja pitää vaat-
teistansa vaarin, ettei hän 
kulkisi alastomana eikä 
hänen häpeätänsä nähtäi-

si! - Ja ne kokosivat heidät 
siihen paikkaan, jonka nimi 
hebreaksi on Harmagedon” 
(Ilm.16:12-16).

Kiinan presidentti Xi pani 
vuonna 2015 alulle hank-
keen, jonka nimi on Vyö ja 
Tie. 
Hankkeen maa- ja meri-
reittien avulla on tarkoitus 
yhdistää Kiina Eurooppaan 
ja Afrikkaan ja myös Lähi-
Itään ja sen avulla lisätä 
kaupankäyntiä ja taloudel-
lista yhdentymistä. 

Hankkeen avulla kiinalai-
set ovat markkinoineet ja 
toteuttaneet myös mer-
kittäviä rakennus- ym. 
hankkeita, myös Israelissa, 
lainoittaneet hankkeita ja 
siten sitouttaneet valtioita 
Kiinan vaikutusvaltaan. 

Nouseva ja yhä röyhkeäm-
mäksi käyvä Kiinan super-
valta lisää Vyö ja tie -hank-
keen avulla taloudellista, 
poliittista ja sotilaallista vai-
kutusvaltaansa. 
USA pyrkii patoamaan 
Kiinan nousua lisäämällä 
sotavoimaansa Kiinan lä-
hialueilla ja tukemalla alu-
een liittolaisia, jotka ovat 
joutuneet kärsimään Kiinan 
röyhkeistä toimista, mm. 
Kiinan merellä, jota se ha-
vittelee lähes kokonaan 
itselleen vastoin kansain-
välisen merioikeuden pää-
töstä. 

Kiinan presidentti on myös 
ilmoittanut, että heidän 
kärsivällisyytensä loppuu 
pian Taiwanin suhteen, jos 
se ei palaa pian Kiinan yh-
teyteen. USA puolestaan 
puolustaa Taiwanin itsenäi-
syyttä. 

Joidenkin profetioiden mu-
kaan USA ja Kiina joutuvat 
vielä sotilaalliseen yhteen-

ottoon, aika näyttää. Kiina 
on myös kiristämässä toi-
sinajattelijoiden valvontaa 
ja ottanut Hong Kongin ku-
ristusotteeseensa ja valvoo 
kansalaisiaan mm. miljoo-
nien valvontalaitteiden ja 
kasvojentunnistusohjelmi-
en avulla. 

Ilmestyskirjan valossa näyt-
tää siltä, että Jumala antaa 
Kiinan nousta supervallak-
si, jotta siitä tulisi vastavoi-
ma tulevalle lohikäärmeen, 
pedon ja väärän profeetan 
hallitsemalle antikristillisel-
le vallalle, joka tulee nouse-
maan Euroopasta Rooma-
vetoisena. 

Jännitteet kiristyvät Kiinan 
lähialueilla ja auringon 
nousun kuninkaat (Kiina 
ja muut Idän valtiot) pysy-
vät profeetallisessa polt-
topisteessä lopun ajassa 
aina Harmagedonin sotaan 
saakka.

Uskovien vaino  

”Silloin teidät annetaan vai-
vaan, ja teitä tapetaan, ja te 
joudutte kaikkien kansojen 
vihattaviksi minun nimeni 
tähden” (Mat.24:9).

”Ja kun te kuulette sotien 
melskettä ja sanomia sodis-
ta, älkää peljästykö. Näin 
täytyy tapahtua, mutta se 
ei ole vielä loppu. Sillä kan-
sa nousee kansaa vastaan 
ja valtakunta valtakuntaa 
vastaan, tulee maanjäris-
tyksiä monin paikoin, tulee 
nälänhätää. 
Tämä on synnytystuskien 
alkua. Mutta pitäkää te 
vaari itsestänne. Teidät ve-
detään oikeuksiin, ja teitä 
piestään synagoogissa, ja 
teidät asetetaan maaher-
rain ja kuningasten eteen, 
minun tähteni, todistuksek-
si heille. Ja sitä ennen pitää 

evankeliumi saarnattaman 
kaikille kansoille. Ja kun 
he vievät teitä ja vetävät 
oikeuteen, älkää edeltä-
päin huolehtiko siitä, mitä 
puhuisitte; vaan mitä teil-
le sillä hetkellä annetaan, 
se puhukaa. Sillä ette te 
ole puhumassa, vaan Pyhä 
Henki. 
Ja veli antaa veljensä kuo-
lemaan ja isä lapsensa, ja 
lapset nousevat vanhem-
piansa vastaan ja tappa-
vat heidät. Ja te joudutte 
kaikkien vihattaviksi mi-
nun nimeni tähden; mutta 
joka vahvana pysyy lop-
puun asti, se pelastuu” 
(Mark.13:7-13).

Yksi ajan merkki on maail-
manlaajuinen uskovien vai-
no. 
Jo tällä hetkellä maailmas-
sa on noin 350 miljoonaa 
kristittyä, joita vainotaan 
noin 70 maassa. 

Ilmapiiri kiristyy myös Suo-
messa, vaaditaan suvait-
sevaisuutta sukupuoli- ym. 
vähemmistöjä kohtaan, 
mutta Raamattuun perus-
tuvia mielipiteitä ei enää 
suvaita, kuten mm. Päivi 
Räsäsen esimerkki osoittaa.

Venäjällä tilanne kiristyy 
koko ajan ja uskonnonva-
pauden ja vapaan evankeli-
oinnin aika alkaa olla siellä 
loppu. 

Myös Kiinassa uskovien ti-
lanne käy yhä tukalammak-
si. Vapaan evankelioinnin 
aika Venäjällä ja Kiinassa ja 
monilla alueilla alkaa olla 
päättymässä ja sama tilan-
ne on tulossa lähitulevai-
suudessa koko maailmaan. 
Lopulta tulee yö, jolloin 
kukaan ei voi tehdä työtä 
ja joudumme maanalaisen 
seurakunnan aikaan.
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Jaakobin ahdistus

”Sana, joka tuli Herralta 
Jeremialle ja kuului näin: 
"Näin sanoo Herra, Israelin 
Jumala: Kirjoita kaikki sa-
nat, jotka minä olen sinulle 
puhunut, kirjaan. Sillä kat-
so, tulee aika, sanoo Her-
ra, jolloin minä käännän 
kansani Israelin ja Juudan 
kohtalon, sanoo Herra, ja 
palautan heidät maahan, 
jonka olen antanut heidän 
isillensä, ja he saavat periä 
sen." 
Ja nämä ovat ne sanat, jot-
ka Herra on puhunut Isra-
elista ja Juudasta. Näin sa-
noo Herra: "Pelon huudon 
me kuulemme: on hirmu, 
ei rauha! Kysykää ja katso-
kaa: synnyttääkö miehen-
puoli? Miksi näen kaikkien 
miesten pitelevän käsin 
lanteitansa synnyttäväisten 
tavalla, ja miksi ovat kaikki 
kasvot käyneet valjuiksi? 
Voi! Suuri on se päivä, ei 
ole sen kaltaista. Se on 
Jaakobille ahdistuksen aika, 
mutta hän on pelastuva sii-
tä” (Jer.30:1-7).

Myös Israel joutuu ahdis-
tukseen. Iranin ohella sen 
liittolaiset Hisballah Liba-
nonissa ja Syyriassa ja Ha-
mas etelässä Gazassa ovat 
koko ajan uhkaamassa Isra-
elin tuvallisuutta. 

Juuri muutama kuukausi 
sitten oli viimeisin yhteen-
otto, kun Hamasin ja Jiha-
din terroristit ampuivat 
Gazasta yli neljä tuhatta 
rakettia ja ohjusta Israeliin, 
joista rautakupolipuolustus 
pystyi torjumaan suurim-
man osan. 

Israel vastasi omalta osal-
taan tuhoten suuren mää-
rän Gazan terroristien 
tukikohtia ja tunneleita. 
Tilanne on koko ajan kriitti-
nen, rauhallisemmista jak-
soista huolimatta ja sodan 
uhka on ilmassa, mm. ym-
pärillä olevien islamilaisten 
valtioiden taholta (Ps.83) 
ja lopulta Googin sodan 
taholta, josta Hes.38 ja 39 
puhuvat. 

Israel joutuu lopulta suu-
reen ahdinkoon ja aivan 

tuhon partaalle, kuten Da-
niel ja Mooseksen virsi ker-
tovat.

”Siihen aikaan nousee Mii-
kael, se suuri enkeliruhti-
nas, joka seisoo sinun kan-
sasi lasten suojana. Ja se 
on oleva ahdistuksen aika, 
jonka kaltaista ei ole ollut 
siitä saakka, kuin kansoja 
on ollut, hamaan siihen ai-
kaan asti. 
Mutta siihen aikaan pe-
lastetaan sinun kansasi, 
kaikki, jotka kirjaan kirjoi-
tetut ovat. Ja monet maan 
tomussa makaavista herä-
jävät, toiset iankaikkiseen 
elämään, toiset häpeään 
ja iankaikkiseen kauhistuk-
seen. 
Ja taidolliset loistavat, 
niinkuin taivaanvahvuus 
loistaa, ja ne, jotka monta 
vanhurskauteen saattavat, 
niinkuin tähdet, aina ja ian-
kaikkisesti. 
Mutta sinä, Daniel, lukitse 
nämä sanat ja sinetöi tämä 
kirja lopun aikaan asti. Mo-
net sitä tutkivat, ja ymmär-
rys lisääntyy. 
Ja minä, Daniel, näin, ja 

katso, siellä seisoi kaksi 
muuta, toinen virran tällä 
rannalla, toinen virran tuol-
la rannalla. 
Ja toinen sanoi pellavapu-
kuiselle miehelle, joka oli 
virran vetten yläpuolel-
la: "Kuinka kauan on vielä 
näitten ihmeellisten asiain 
loppuun?" 
Ja minä kuuntelin pellava-
pukuista miestä, joka oli 
virran vetten yläpuolella, ja 
hän nosti oikean ja vasem-
man kätensä taivasta kohti 
ja vannoi hänen kauttan-
sa, joka elää iankaikkisesti: 
"Siihen on vielä aika, kaksi 
aikaa ja puoli aikaa. Ja kun 
pyhän kansan yhden osan 
hajotus on loppunut (hepr. 
VT: kun pyhän kansan kä-
den voima on murrettu), 
silloin nämä kaikki täytty-
vät." (Dan.12:1-7).

”Sillä Sodoman viinipuita 
on heidän viinipuunsa, se 
on kotoisin Gomorran vii-
nitarhoista; heidän rypä-
leensä ovat myrkkyrypälei-
tä, heidän viiniterttujensa 
maku on karvas. Heidän 
viininsä on lohikäärmeitten 



kähyä, kyykäärmeitten kau-
heata myrkkyä. Eikö sitä ole 
talletettuna minun takana-
ni, sinetillä lukittuna minun 
aitoissani? Minun on kosto 
ja rankaiseminen, säästetty 
siksi ajaksi, jolloin heidän 
jalkansa horjuu. Sillä hei-
dän onnettomuutensa päi-
vä on lähellä, ja mikä heitä 
odottaa, se tulee rientäen. 
Sillä Herra hankkii oikeuden 
kansallensa ja armahtaa 
palvelijoitansa, koska hän 
näkee, että heidän voiman-
sa on poissa ja että kaikki 
tyynni on lopussa. Silloin 
hän kysyy: 'Missä ovat nyt 
niiden jumalat, missä kallio, 
johon he turvasivat, missä 
ne, jotka söivät heidän teu-
rasuhriensa rasvan ja joivat 
heidän juomauhriensa vii-
nin?' 
Nouskoot ne auttamaan 
teitä, olkoot ne teidän suo-
jananne. Katsokaa nyt, että 
minä, minä olen, eikä yh-
täkään jumalaa ole minun 
rinnallani. Minä kuoletan 
ja minä teen eläväksi, minä 
lyön ja minä parannan; eikä 
ole sitä, joka pelastaisi mi-
nun käsistäni. Minä nostan 
käteni taivasta kohti ja sa-

non: Niin totta kuin minä 
elän iankaikkisesti, kun 
minä teroitan miekkani sa-
laman, kun minun käteni 
ryhtyy tuomiota pitämään, 
niin minä kostan vastusta-
jilleni ja maksan vihamie-
hilleni. 
Minä annan nuolteni juo-
pua verestä- ja minun 
miekkani syö lihaa-surmat-
tujen ja vangittujen ve-
restä, vihollispäällikköjen 
päistä. Riemuiten ylistäkää, 
te pakanakansat, hänen 
kansaansa, sillä hän kos-
taa palvelijoittensa veren; 
hän antaa koston kohdata 
vastustajiansa ja toimittaa 
sovituksen maallensa, kan-
sallensa." 
Ja Mooses tuli ja lausui 
kaikki tämän virren sanat 
kansan kuullen, hän itse 
ja Joosua, Nuunin poika” 
(5.Moos.32:32-44).

Kun nämä Mooseksen vir-
ren ahdistavat tapahtumat 
ovat käsillä, on myös seu-
rakunnan ylösoton aika 
käsillä, kun Herra noutaa 
uskovat taivaalliselle lasi-
selle merelle valtaistuimen 
eteen.

”Ja minä näin toisen tun-
nusmerkin taivaassa, suu-
ren ja ihmeellisen: seit-
semän enkeliä, joilla oli 
seitsemän viimeistä vitsa-
usta, sillä niissä Jumalan 
viha täyttyy. Ja minä näin 
ikäänkuin lasisen meren, 
tulella sekoitetun, ja nii-
den, jotka olivat saaneet 
voiton pedosta ja sen ku-
vasta ja sen nimen luvusta, 
seisovan sillä lasisella me-
rellä, ja heillä oli Jumalan 
kanteleet. 
Ja he veisasivat Moosek-
sen, Jumalan palvelijan, 
virttä ja Karitsan virttä, sa-
noen: "Suuret ja ihmeelli-
set ovat sinun tekosi, Her-
ra Jumala, Kaikkivaltias; 
vanhurskaat ja totiset ovat 
sinun tiesi, sinä kansojen 
kuningas. Kuka ei pelkäisi, 
Herra, ja ylistäisi sinun ni-
meäsi? Sillä sinä yksin olet 
Pyhä; sillä kaikki kansat tu-
levat ja kumartavat sinua, 
koska sinun vanhurskaat 
tuomiosi ovat julki tulleet." 
(Ilm.15:1-4).

Jumala salli Israelin joutua 
puhdistustuleen ja aivan 
tuhon partaalle, jotta se 

nöyrtyisi vastaanottamaan 
Messiaansa, joka saapuu 
ylösnousseiden pyhien 
kanssa pelastamaan Isra-
elia tuholta ja tuomitse-
maan kaikki Jumalan ja 
Israelin viholliset, kuten 
Sak.14 ja Juudan kirje pu-
huvat.

Juudan leijonalta otetaan 
USA:n kotkan siivet pois, 
jotta se ei turvautuisi sen 
apuun ja omaan sotilas-
voimaansa, vaan nöyrtyisi 
Messiaansa puoleen ja jot-
ta siitä tulisi messiaaninen 
pappiskansa tulevaan Mes-
siaan 1000-vuotiseen ku-
ningaskuntaan (Dan.7:1-4). 

Meidän tulee seista voimis-
tuvan antisemitismin ajassa 
Israelin rinnalla lopun ah-
dingon keskellä ja valmis-
tautua lopun ajan suureen 
exodukseen ja myös lopun 
ajan lyhyeen ja rajuun herä-
tykseen.

Nooan ja Lootin päivät

”Ja niinkuin kävi Nooan 
päivinä, niin käy myöskin 
Ihmisen Pojan päivinä: he 
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söivät, joivat, naivat ja me-
nivät miehelle, aina siihen 
päivään asti, jona Nooa 
meni arkkiin; ja vedenpai-
sumus tuli ja hukutti heidät 
kaikki. Niin myös, samoin 
kuin kävi Lootin päivinä: he 
söivät, joivat, ostivat, myi-
vät, istuttivat ja rakensivat, 
mutta sinä päivänä, jona 
Loot lähti Sodomasta, satoi 
tulta ja tulikiveä taivaasta, 
ja se hukutti heidät kaikki, 
samoin käy sinä päivänä, 
jona Ihmisen Poika ilmes-
tyy” (Luuk.17:26-30).

”Katso, tämä oli sisaresi 
Sodoman synti: ylpeys, lei-
vän yltäkylläisyys ja huole-
ton lepo hänellä ja hänen 
tyttärillään; mutta kurjaa 
ja köyhää hän ei kädestä 
ottanut. He korskeilivat ja 
tekivät kauhistuksia minun 
edessäni, ja minä, kun sen 
näin, toimitin heidät pois” 
(Hes.16:49-50).

”Ja hän poltti poroksi So-
doman ja Gomorran kau-
pungit ja tuomitsi ne 
häviöön, asettaen ne varoi-
tukseksi niille, jotka vast-
edes jumalattomasti elä-
vät” (2.Piet.2:6).

Messiaan tulemuksen 
merkkeihin kuuluvat myös 
Nooan päivät ja Lootin päi-

vät. Nooan päivinä maa tuli 
täyteen väkivaltaa (hepr. 
hamas) ja ihmisten sydä-
men ajatukset olivat koko 
ajan pahat, kuten 1.Moos.6 
kertoo. 

Nyt olemme tällaisessa 
ajassa, pahuus ja väkivalta 
lisääntyvät koko ajan maa-
ilmassa. Lootin päivinä Ju-
mala hävitti Sodoman ja 
Gomorran seksuaalisten 
perversioiden ja homosek-
sualismin takia. 
Väkivaltaiset Sodoman 
miehet yrittivät yhtyä mie-
hen hahmossa oleviin en-
keleihin, jotka tulivat pelas-
tamaan Lootia Aabrahamin 
rukousten tähden, kuten 
1.Moos. 19 kertoo. 

Hesekielin mukaan sodo-
malaiset olivat ylpeitä, lei-
vän yltäkylläisyydessä ja 
tekivät kauhistuksia ja sik-
si Jumala tuhosi tulella ja 
tulikivellä Sodoman sekä 
Gomorran, Adman ja Se-
boimin. Tämä tapahtui va-
roitukseksi niille, jotka vast-
edes elävät jumalattomasti. 

Olemme tulleet Lootin päi-
viin. Perinteiset perhearvot 
murennetaan, yhteiskun-
nat rappeutuvat. Jos tuo 
esille Raamattuun perustu-
van mielipiteen, joutuu vai-

keuksiin ja jopa oikeuteen. 
Kun Unkari sääti lain, että 
perinteisten perhearvojen 
vastaisia käsityksiä ei saa 
mainostaa alaikäisille, uha-
taan Unkari haastaa oikeu-
teen EU:n arvojen vastai-
suudesta, samoin Puola. 

Sodoman synti tuo Sodo-
man tuomion, mutta Juma-
lan kansa pelastetaan tulen 
ja tulikiven alta eli maail-
malaajuisen atomisodan 
alta, kuten Loot pelastettiin 
Sodoman tuhon alta.

Rutto Messiaan 
tulemuksen edellä

”Profeetta Habakukin ru-
kous; virren tapaan. Herra, 
minä olen kuullut sinulta 
sanoman, ja olen peljäs-
tynyt. Herra, herätä eloon 
tekosi jo kesken vuotten, 
tee se jo kesken vuotten 
tiettäväksi. Muista vihassa-
si laupeutta. Jumala tulee 
Teemanista, Pyhä Paaranin 
vuorelta. Sela. 
Hänen valtasuuruutensa 
peittää taivaat, hänen ylis-
tystänsä on maa täynnä. 
Hänen hohteensa on kuin 
aurinko, hänestä käyvät 
säteet joka taholle; se on 
hänen voimansa verho. 
Hänen edellänsä käy rut-
to (hepr. VT: daver = rutto, 

kulkutauti) ja polttotauti 
(hepr. VT: reshef = tuli-
hiillos, aseen leimahdus, 
pommin leimahdus, tuho, 
tuhoaminen) tulee hänen 
jäljessänsä. Hän seisahtuu 
ja mittaa maan, hän kat-
sahtaa ja saa kansat vapi-
semaan. Ikivuoret särkyvät, 
ikuiset kukkulat vaipuvat, 
hänen polkunsa ovat ian-
kaikkiset” (Hab.3:1-6).

Olemme eläneet kevääs-
tä 2020 lähtien koronavi-
ruspandemian aikaa koko 
maailmassa. Tämä on vasta 
yksi Egyptin vitsauksista lo-
pun ajassa, kaikki muutkin 
vitsaukset toteutuvat. 

Monet koronarajoitukset 
ja suojatoimet ja poikke-
usolot ovat rajoittaneet 
ihmisten elämää. Talous-
elämä, erityisesti matkailu 
ja kulttuuritoiminta ovat 
kärsineet pandemiasta. Ra-
joitustoimet ja rokotukset 
ovat auttaneet, niin että 
ollaan menossa parempaa 
kohti. Kuitenkin nyt pelä-
tään uutta korona-aaltoa 
ns. Delta-variantin ja mui-
den virusvarianttien takia 
ja monilla alueilla tartunnat 
ovat lähteneet uudelleen 
nousuun. 
Pelätään myös sitä, että 
covid-rokotteesta tulee jo-
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kavuotinen kuten influens-
sarokotteesta. 

Profeetta Habakuk kertoo 
meille, että rutto/paha 
kulkutauti (dever/daver) 
kulkee Herran tulemuksen 
edellä ja aseen/pommin 
leimahdus ja tuho Hänen 
jäljissään. 
Tämä Messiaan tulemusta 
edeltävä rutto/paha kulku-
tauti on yksi merkki, joka 
kertoo meille Messiaan tu-
lemuksen lähestymisestä. 
Hänen jäljessään tulee tuo-
mio, pommien ja aseiden 
leimahdus ja tuho.

Profeetta Habakuk myös 
mainitsee, että ”Jumala 
tulee Teemanista (hepr. 
Teman)”. Teeman maini-
taan Raamatussa Eedomin 
tuomioiden yhteydessä 
(Jer.49:7, 20; Obad.9; etelä-
Jordaniassa ja Arabiassa). 
Tämän päivän maailmassa 
Teeman tarkoittaa Jemeniä 
heprean kielessä. 

Tämän ajan Jemen on jou-
tunut Iranin ja Saudi-Ara-
bian väliseksi taisteluken-
täksi. Iran tukee ja lähettää 
aseita liittolaisilleen Liba-
nonin Hisballah terroris-
teille, Gasan Hamakselle ja 
Jihadille ja myös Jemenin 
Huthi-kapinallisille, jotka 
pyrkivät valloittamaan koko 

Jemenin. Jos Iranin tuke-
mat Huthi- kapinalliset saa-
vat valloitettua koko Jeme-
nin, he pystyvät valvomaan 
koko Afrikan sarven öljyn-
kuljetusliikennettä, joka on 
tärkeä koko maailmalle. 

Saudi-Arabia taasen tukee 
vanhaa hallintoa ja pyr-
kii estämään Iranin pyrki-
mykset. Saudi-Arabia on 
kokenut monia Huthien 
ohjus- ja drooni-iskuja öl-
jyjalostus- ym. kohteisiinsa. 
Habakukin mukaan Jemen 
näyttää olevan yksi lopun 
ajan profeetallisista poltto-
pisteistä.

Rohkaiskaa mielenne 
ja nostakaa päänne

”Ja on oleva merkit aurin-
gossa ja kuussa ja tähdissä, 
ja ahdistus kansoilla maan 
päällä ja epätoivo, kun meri 
ja aallot pauhaavat. Ja ih-
miset menehtyvät peljätes-
sään ja odottaessaan sitä, 
mikä maanpiiriä kohtaa; sil-
lä taivaitten (kreik. UT: ura-
non = taivaiden, uraanin) 
voimat järkkyvät. Ja silloin 
he näkevät Ihmisen Pojan 
tulevan pilvessä suurella 
voimalla ja kirkkaudella. 
Mutta kun nämä alkavat ta-
pahtua, niin rohkaiskaa it-
senne ja nostakaa päänne, 
sillä teidän vapautuksenne 

on lähellä.”…Mutta pitäkää 
vaari itsestänne, ettei tei-
dän sydämiänne raskauta 
päihtymys ja juoppous eikä 
elatuksen murheet, niin 
että se päivä yllättää teidät 
äkkiarvaamatta niinkuin 
paula; sillä se on saavutta-
va kaikki, jotka koko maan 
päällä asuvat. 
Valvokaa siis joka aika ja ru-
koilkaa, että saisitte voimaa 
paetaksenne tätä kaikkea, 
mikä tuleva on, ja seiso-
aksenne Ihmisen Pojan 
edessä." (Luuk.21:25-28, 
34-36).

Kun näemme kaikkien näi-
den pelottavien asioiden 
tapahtuvan, se kertoo meil-
le, että Messiaan tulemus 
on lähellä ja seurakunnan 
ylösotto on lähellä. 

Matteuksen, Markuksen ja 
Luukkaan evankeliumeis-
sa kerrotaan taivaitten 
voimien järkkymisestä 
Messiaan tulemuksen yh-
teydessä, jolloin uskovat 
kootaan Häntä vastaan 
ylösotossa (Mat.24:29-31; 
Mark.13:24-27). Kreikan 
alkuteksti käyttää sanaa 
uranos, joka tarkoittaa tai-
vasta. Siitä on tullut maa-
ilman kieliin myös sana 
uraani. 

Tämä viittaa siihen, että kun 

uraanissa olevat voimat 
järkkyvät atomipommien 
leimahduksissa maailman-
laajuisessa atomisodas-
sa, silloin Messias noutaa 
omansa pois atomisodan 
alta, kuten Loot pelastettiin 
Sodomasta tulen ja tuliki-
ven alta. 
Seurakunta joutuu koke-
man ahdistuksen aikaa, 
mutta se otetaan pois 
atomisodan ja Jumalan 
vihan tuomioiden alta 
(1.Tes.1:10; 5:9). 
Saamme valmistautua 
Messiaan tulemukseen val-
voen ja rukoillen ja nostaa 
päämme ja rohkaista mie-
lemme, kun näemme näi-
den lopun ajan pelottavien 
asioiden tapahtuvan. 

On myös hyvä muistaa, että 
Jumala on Kaikkivaltias ja 
kaikki menee Hänen tah-
tonsa ja sanansa mukaises-
ti. Hän pitää omistaan huo-
len myös vaikeiden aikojen 
keskellä. Jos emme vielä 
ole Jeshua Messiaan omia, 
ottakaamme Hänet vastaan 
Pelastajanamme ja Kunin-
kaanamme. Silloin olemme 
Kaikkivaltiaan suojeluk-
sessa lopun ajan ahdistuk-
senkin keskellä ja saamme 
turvallisin mielin odottaa 
Jeshua Messiaan paluuta.

https://israel-apu.fi/

27

Panorama Pallastunturilta. Kuva: Markus Nurmesniemi



Oikea Hanukka

-kertomus
*******

Kirjoittanut:
Samuel Kohen

Hanukka –kertomus niin 
kuin sen antoivat meille 
Elohimin vapaustaistelijat. 

Olen kirjoittanut tämän 
artikkelin kritiikin saatte-
lemana, mutta seison yhä 
artikkelini takana. Jotkut 
kysyivät, miksi kirjoitan tätä 
artikkelia, toiset ovat odot-
taneet tämän totuuden 
kertomista. Vastasin teke-
väni tämän kunnioittaak-
seni Mattathiaksen, hänen 
poikansa Judas Maccabin ja 
hänen veljiensä muistoa.
 
Mikä on totta 
 ja mikä tarua?
 
Suosittelen Makkabin kir-
jojen lukemista, jolloin saat 
kuvan koko kertomuksesta, 
josta kerron artikkelissa.
 
1. 1.      Miksi kerrotaan tra-
ditiota öljystä ja lampusta?
2. 2.      Mistä tämä traditio 
on tullut?
3. 3.      Miksi sitä opete-
taan?
4. 4.      Miksi sitä ei voida 
löytää Makkabi 1:n ja 2:n 
kertomuksissa?

Ensin informaatiota pe-
rushistoriasta ja sitten jat-
ketaan Hanukan totuus ja 
taru –osuuteen.
Tulemme näkemään, mitä 
Hanukka on ja mitä se ei 
ole.
 
Hanukka tarkoittaaa vihki-
mistä, tarkasti ottaen altta-
rin ja temppelin vihkimistä. 
Tässä juhlassa muistellaan 
tapahtumia, jotka on kirjat-
tu ensimmäiseen ja toiseen 
Makkabin kirjaan, ja jotka 
tapahtuivat 165 BCE (eKr.) 
kun Temppeli  uudelleenvi-
hittiin Kreikkalais-Syyrialai-
sen miehityksen jälkeen. 

Nämä kirjat ovat juutalai-
sia kirjoituksia Apokryfikir-
joissa, jotka alkujaan olivat 
mukana Septuagintassa, 
kreikankielisessä kään-
nöksessä heprealaisesta 
Raamatusta, joka tehtiin 
100-luvulla BCE. 
 
Hanukka on yksi ”pienem-
mistä” juhlista tai kansal-
linen pyhä, joka alkaa 25. 
päivä Kislev-kuuta ja kestää 
kahdeksan päivää. 
Miksi kahdeksan päivää? 
Se nähdään pian.
 

Hanukka on ”pienempi” 
pyhä koska yksikään sen 
päivistä ei ole Yontuf (Yom 
Tov), jolloin meidän on pi-
dättäydyttävä työn tekemi-
sestä.  Kuitenkin se on yksi 
tärkeimmistä ”pienemmis-
tä” juhlista ja sillä on joita-
kin suurten juhlien piirteitä.
 
Nämä ovat perinteiset juh-
limistavat:
 
1. Juhla kestää kahdeksan 
päivää.
2. Hanukka-menoran (Ha-
nukkian) sytyttäminen
3. Kerrotaan kertomus 
Makkabien taisteluista sekä 
”öljystä ja lampusta”
4. Luetaan Hallel (Psalmit 
113-118) juhlan aikana
 
Kodeissa juhlaa vietetään 
sytyttämällä kahdeksan-
haarainen lamppu juhlan 
jokaisena iltana.
 
Hanukan perushistoria
 
Hanukka juhlistaa histo-
riallista tapahtumaa, joka 
on hyvin dokumentoitu. 
Aleksanteri Suuren valloi-
tettua Aasian noin 332 BCE, 
Palestiina jäi kreikkalaisten 
hallinnan alaiseksi yli 150 

vuodeksi. Kun vihdoin An-
tiochus Epiphanes hallitsi 
maata, hän nostatti niin 
voimakkaita tunteita että 
juutalainen kansa nousi ka-
pinaan. 

Antiochus halusi yhdistää 
kaikki kansat hallintansa 
alle määräämällä heidät pu-
humaan kreikkaa, noudat-
tamaan kreikkalaisia tapoja 
ja kieltämällä juutalaisen 
uskonnon harjoittamisen.  
Hän valloitti temppelin ja 
määräsi siellä tehtäväksi 
pakanallisia uhrauksia. Hän 
pakotti myös paikalliset 
juutalaiset syömään sian-
lihaa ja uhraamaan sikoja 
pyhällä alttarilla.
 
Vuonna 167 BCE kapina al-
koi pienestä Modinin kau-
pungista. Sitä johti pappi 
Mattathias viiden poikan-
sa avulla. Kun Mattathias 
kuoli noin vuoden kuluttua, 
hänen poikansa Judas Mak-
kabi (sanasta Macav, joka 
tarkoittaa vasaraa) siirtyi 
johtoon. Hän johti onnis-
tunutta sissisotaa. Pienen 
juutalaisryhmän, selkeässä 
alivoimassa ihmeen kautta 
onnistui voittaa hyvin kou-
lutetut ammattisotilasar-

28

Kuva:Markus Nurmesniemi



meijat, joita heitä vastaan 
lähetettiin useaan ottee-
seen. Vihdoin he vapautti-
vat Jerusalemin ja uudel-
leenvihkivät Temppelin - ja 
tärkeimpänä - rakensivat 
uuden alttarin.  Tämä on se 
uudelleenvihkiminen, jota 
muistetaan ja joka antoi 
juhlalle nimen Hanukka.
 
Hieman tarinasta 
Makkabealaiskirjoissa
 
1. Ma. 4:37 Tämän jälkeen 
joukot kokoontuivat yhteen 
ja nousivat Siionin vuorelle.
1. Ma 4:38 Ja he näkivät 
pyhäkön autiona ja alttarin 
häväistynä  ja portit poltet-
tuina, pensaita kasvamassa 
pihoilla kuin metsässä tai 
jollakin vuorella ja pappien 
kammiot raunioina; 
1. Ma 4:39 He repäisivät 
vaatteensa ja valittivat suu-
resti ja heittivät tuhkaa yl-
lensä...
1. Ma 4:44 Ja kun he kes-
kustelivat mitä tehdä polt-
touhrialttarille, joka oli hä-
päisty
1. Ma 4:45 he ajattelivat 
että olisi parasta repiä se 
alas...
1. Ma 4:49 He tekivät myös 
uudet pyhät astiat ja toivat 
Temppeliin kynttelikön ja 
polttouhrialttarin ja suitsu-
kealttarin ja pöydän.
1. Ma 4:50 Ja he polttivat 
suitsukkeitta alttarilla, he 
sytyttivä kynttelikön lam-
put jotta ne valaisisivat 
Temppeliä.
1. Ma 4:53 Ja he uhrasivat 
uhreja uutta polttouhrialt-
taria koskevan lain mukaan, 
jonka he olivat tehneet.
1. Ma 4:56 Ja niin he vietti-
vät alttarin vihkimistä kah-
deksan päivää...
1. Ma 4:59 Niin Judas ja hä-
nen veljensä koko Israelin 
seurakunnan kanssa mää-
räsivät että vihkimispäi-
viä tulisi viettää joka vuo-

si tiettyyn vuodenaikaan 
kahdeksan päivän ajan , 
Casleu –kuun kahdennes-
takymmenestä viidennestä 
päivästä lähtien, iloiten ja 
riemuiten.
 
Mitä tästä tarinasta 
puuttuu?
 
1. 1.      Kertomus menoran 
”ihmeöljystä”.
2. 2.      Tosiasia, että heillä 
ei ollut ”ihmeöljyä” meno-
rassa palamassa kahdeksan 
päivän ajan.
 
Mikä sitten on oikea öljyn 
kertomus?
 
(Toinen Makkabin kirja on 
kirjoitettu juutalaisille, jot-
ka asuivat Egyptissä eivätkä 
olleet koskaan kuulleet Ha-
nukasta.)
 
2. Ma 1:18 ... että te myös 
viettäisitte sitä, kuten leh-
timajanjuhlaa, ja tulen juh-
laa, joka annettiin meille 
Neemiaksen uhrin kautta, 
sen jälkeen kun hän oli ra-
kentanut temppelin ja alt-
tarin.
2. Ma 1:19 Kun meidän 
isämme vietiin Persiaan, 
omistautuneet papit otti-
vat alttarin tulta salassaja 
piilottivat sen onttoon paik-
kaan...

(Huomaa, että papit ottivat 
tulen. Eivät öljyä!.
 
2. Ma 1:20 Nyt vuosien 
jälkeen, kun Jumala näki 
hyväksi, Neemias Persian 
kuninkaan lähettämänä lä-
hetti tulen piilottaneiden 
pappien jälkeläisiä: mutta 
kun he kertoivat etteivät 
löytäneet tulta, mutta pak-
sua vettä;

(Tämä paksu vesi oli 
”nephthar”ia, monet kut-
suvat sitä ”Naphtha”.)

2. Ma 1:21 Sitten hän käski 
heitä nostamaan sitä ylös ja 
tuomaan sen; ja kun uhrit 
laskettiin alttarille, Neemi-
as käski pappeja pirskotta-
maan tällä vedellä (nepht-
harilla)  puut ja kaiken mitä 
niiden päällä oli.
2. Ma 1:22 Kun tämä oli 
tehty ja tuli aika, jolloin 
aurinko paistoi, koska aikai-
semmin se oli ollut pilvien 
takana, suuri tuli syttyi ja 
kaikki ihmettelivät sitä.

(Huomasitko? Öljy sytytti 
alttarin ja uhrin. Ei meno-
raa.)
 
2. Ma 1:23 Ja papit lukivat 
rukouksen samalla kun tuli 
kulutti uhria....
 
2. Ma 1:31 Nyt kun uhri oli 
palanut loppuun, Neemias 
käski kaiken jäljellä olleen 
veden kaadettavaksi isoille 
kiville.

(He kaatoivat ”öljyn” kiville. 
Vieläkään EI puhuta meno-
rasta jonka öljy kesti kah-
deksan päivää...)
 
2. Ma 1:32 Kun tämä oli 
tehty, syttyi kiville tuli: mut-
ta alttarilla loistava valo ku-
lutti sen.
2. Ma 1:33 Kun tämä tuli 
tunnetuksi, kerrottiin Persi-
an kunikaalle, että siinä pai-
kassa, jonne päästetyt pa-
pit olivat piilottaneet tulen, 
olikin vettä, ja että Neemias 
puhdisti uhrit sillä.
2. Ma 1:36 Ja Neemias 
kutsui tätä ainetta Napht-
har, mikä on kuin sanottai-
si ’puhdistaminen’: mutta 
monet kutsuvat sitä Nephi.

(Öljystä kertominen on ohi. 
Vieläkään EI kerrota ”ih-
meöljystä” ja menorasta.)
 
Mennään hieman eteen-
päin ja katsotaan löytyisikö 

kertomusta ”ihmeöljystä” 
ja menorasta myöhemmin.
 
2. Ma 10:3 Ja puhdistet-
tuaan temppelin he ra-
kensivat toisen alttarin, ja 
lyömällä kiviä he tekivät 
tulta....
2. Ma 10:6 Ja he viettivät 
niitä kahdeksaa päivää 
ilolla, kuten lehtimajanjuh-
lassa, muistaen että vähän 
aikaa sitten he viettivät leh-
timajanjuhlaa...
2. Ma 10:8 He määräsivät 
myös yleisen säännöksen, 
että koko juutalaisen kan-
san tulisi viettää nämä päi-
vät joka vuosi.
 
Suosittelen jokaista lukijaa 
LUKEMAAN KOKO KERTO-
MUKSEN.
 
Mitä me löysimme?
 
1. 1.      He etsivät salaista 
tulta eivätkä löytäneet sitä.
2. 2.      He löysivät paksua 
”vettä” tai jonkinlaista öl-
jyä.
3. 3.      He laittoivat tätä öl-
jyä alttarille ja uhrille.
4. 4.      Pilvet hävisivät, au-
rinko paistoi, tuli syttyi.
5. 5.      Tuli kulutti uhrin.
6. 6.      He kaatoivat loput 
öljystä rikkoutuneille altta-
rin kiville.
7. 7.      He päättivät juhlia 
tätä päivää kahdeksan päi-
vän ajan.
 
Mitä emme löytäneet?
 
1. 1.      Öljyruukkua, jossa 
oli ylimmäisen papin sinet-
ti.
2. 2.      Öljyä, jota riitti ja 
joka paloi kahdeksan päi-
vää yhtä mittaa.
3. 3.      Ei puhetta meno-
rasta.
4. 4.      Ei menoraa, jossa 
oli ”ihmeöljyä”, joka paloi 
kahdeksan päivää.
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Historialliset tekstit 
opettavat
 
Tämä on varhaisin tallen-
nettu (Ensimmäinen Mak-
kabin kirja) kertomus ta-
pahtumasta, mahdollisesti 
silminnäkijän kirjoittamana 
noin 30 vuotta tapahtuman 
jälkeen, missä sanotaan yk-
sinkertaisesti:
 
He tekivät uudet pyhät as-
tiat, ja toivat lampunjalan, 
suitsutusalttarin ja pöydän 
temppeliin. Sitten he uh-
rasivat suitsuketta alttarilla 
ja sytyttivät lampun valot, 
jotka valaisivat temppelin... 
he vihkivät sen samana päi-
vänä kuin se oli häväisty. Se 
vihittiin lauluin ja harpuin ja 
luutuin ja symbaalein... He 
juhlivat alttarin vihkimistä 
kahdeksan päivän ajan. 1. 
Ma 4, jakeet 49, 54 ja 59. 
 
Tässä ensimmäisessä koh-
dassa lampulla on enem-
män merkitystä kuin 
suitsutusalttarilla tai nä-
kyleipäpöydällä. Ainoa eri-
tyinen asia siinä oli, että se 
tuotti valoa temppeliin.
 

Toisen Makkabin kirjan 
uskotaan kirjoitetun noin 
50 vuotta tapahtuman jäl-
keen, ja siihen on lisätty joi-
takin yksityiskohtia:
 
Pyhäkkö puhdistettiin Kis-
levin 25. päivänä, samana 
päivänä ja samassa kuussa 
milloin muukalaiset olivat 
häväisseet sen. Iloinen juh-
la kesti kahdeksan päivää; 
se oli kuin Lehtimajanjuhla, 
sillä he muistivat kuinka, 
vain vähän aikaisemmin, 
he olivat viettäneet juhlaa 
kuin villit eläimet vuorilla 
ja luolissa; ja he kantoivat 
seppelöityjä sauvoja ja ok-
sia hedelmineen sekä pal-
mun lehtiä, ja he lauloivat 
hymnejä Hänelle, joka oli 
niin voitokkaasti puhdista-
nut oman Temppelinsä. 2. 
Ma 10, 5-7.
 
Makkabin kirjoja lukies-
samme voimme heti ha-
vaita, ettei niissä mainita 
kertaakaan hyvin tunnettua 
kertomusta öljystä, jota riit-
ti kahdeksan päivän ajan. 
Noin 250 vuotta tapah-
tuneen jälkeen Josephus 
kirjoittaa hyvin saman ta-

paisesti. Lamppu ei edel-
leenkään ole juhlan mer-
kitsevä osa. Josephus ei 
vielä tiedä juhlan Hanukka 
–nimeä, mutta kutsuu sitä 
Valojen juhlaksi. 

Whistonin käännös sanoo: 
"I suppose the reason was 
because this liberty beyond 
our hopes appeared to us; 
and that thence was the 
name given to that festi-
val” (”Luulen, että syynä oli 
se, että vapaus, jota emme 
osanneet odottaa, ilmeni 
meille; ja siksi juhlalle an-
nettiin se nimi”). 

Hän ei tunnu olevan varma 
valojen syystä. Hän näyttää 
ajattelevan, että se liittyy 
vapauden valoon.
 
Noin 370 vuotta kapinan jäl-
keen, Mishnan aikaan, juh-
la tulee tunnetuksi nimellä 
Hanukka. Siitä mainitaan 
kuitenkin vain ohimennen, 
eikä sen viettämiseen ase-
tettu mitään sääntöjä. 
Viittauksia Hanukan valoi-
hin kyllä löytyy, mutta se 
ei kerro meille juuri mitään 
juhlan viettotavoista. Nämä 

löytyvät kirjoista Antiqui-
ties 12, 7, #6 ja 7 sekä baba 
Kama 6.6.
 
Perinteen opettama 
öljyn ihme
 
Totuus asiassa on se, että 
kertomus öljystä ja meno-
rasta on talmudinen, se pe-
rustuu traditioon, eivätkä 
tosiasiat tue sitä.
 
Katsotaan nyt miten tämä 
traditio kehittyi.
 
Vasta 400-luvulla CE (jKr.), 
kun Babylonian Talmud 
koottiin, voimme löytää 
kertomuksen öljyastiasta, 
jonka öljy paloi kahdeksan 
päivää. Tätä ennen asiaa 
ei ole mainittu. Noin 600 
vuotta Judas Makkabin jäl-
keen Talmud kirjoittaa:
 
Mikä on Hanukan syy? 
Rabbimme opettivat: Kah-
dentenakymmenentenä 
viidentenä päivänä Kislewiä 
alkaa Hanukan päivät, joi-
ta on kahdeksan, ja jolloin 
kuolleiden sureminen ja 
paasto ovat kiellettyjä. Sillä 
kun kreikkalaiset menivät 
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Temppeliin, he häpäisivät 
kaikki siellä olleet öljyt, ja 
kun Hashmonealaisten hal-
litsijasuku oli vallalla ja voit-
ti heidät, he etsivät ja löysi-
vät vain yhden astian öljyä 
jossa oli Ylimmäisen papin 
sinetti, mutta joka riittäisi 
vain yhden päivän ajaksi; 
kuitenkin ihme tapahtui ja 
he sytyttivät lampun öljyl-
lä kahdeksan päivän ajan. 
Seuraavana vuonna nämä 
päivät määrättiin juhlaksi 
jolloin lausutaan Hallel ja 
kiitoksia. Shabbat 21b.
 
Miksi he keksivät 
kertomuksen öljystä?
 
Talmudisen ajan Rabbit, 
Amoraimit, ovat luultavasti 
kirjoittaneet kertomuksen 
vuosien 210 – 500 CE välil-
lä. On olemassa kaksi syytä, 
miksi he keksivät tämän ta-
rinan.

Rabbeilla oli tapana käyt-
tää Raamatun lauseita tu-
kemaan heidän lakejaan 
ja traditioitaan, antamaan 
niille jumalallista auktori-
teettiä – tarkoittaa siis sitä 

että Jumala olisi antanut 
heille luvan keksiä tälläisiä 
tarinoita. Mutta Hanukan 
tapahtumat tapahtuivat 
heprealaisen Raamatun 
kokoamisen jälkeen. Ainoa 
tapa, miten juhlasta saatiin 
tärkeä, oli keksiä siihen liit-
tyvä tarina ihmeestä.
 
Hanukan valojen sytyttä-
minen sekoittui ihmisten 
mielissä vielä vanhempaan 
pakanalliseen keskitalven 
juhlaan, jota pakanat har-
joittivat. Rabbit tiesivät tä-
män ja halusivat antaa va-
loille juutalaista merkitystä 
ja tarkoitusta. Talmudissa 
sanotaan:
 
Rabbimme opettivat: Kun 
Adam (Aatami) näki päivän 
vähitellen lyhenevän, hän 
sanoi, ’Voi minua, ehkä kos-
ka olen tehnyt syntiä maa-
ilma ympärilläni pimenee 
ja palaa takaisin kaaoksen 
ja hämmennyksen tilaansa; 
tämä on siis sellainen kuo-
lema, johon olen Taivaasta 
saanut tuomion!’ 
Joten hän aloitti kahdek-
sanpäiväisen paaston. 

Mutta kun hän huomasi 
keskitalven päivän ja huo-
masi että päivät muuttuivat 
yhä pidemmiksi, hän sanoi, 
’Tämä on maailman suun-
ta’, ja hän aloitti viettämään 
kahdeksanpäiväistä juhlaa. 
Seuraavana vuonna hän 
nimitti molemmat juhliksi. 
Hän asetti ne Taivaan täh-
den, mutta pakanat asetti-
vat ne epäjumalanpalvon-
nan tähden. Avodah Zarah 
8a.
 
1. 1.      Talmud luonnollises-
tikin sanoo, että juutalai-
nen noudattaminen syntyi 
ensin. Mutta arkeologisten 
löytöjen mukaan (TOTUUK-
SIA) jo hyvin muinaisista 
pakana-ajoista asti on vie-
tetty keskitalven päivää 
(talvipäivänseisaus). Egyp-
tissä jotkut pyramidit olivat 
suunnattu keskitalven päi-
vän auringonnousua koh-
den. 

Samalla muualla maailmas-
sa, kuten Britanniassa hau-
dat Maes Howe’sissa Ork-
neyssä ja Newgrangessa 
Irlannissa seurasivat ilmiö-

tä jo noin 3000 BCE (eKr.).
 
Mielestäni tämä ei ole syy 
aloittaa perinnettä, joka ei 
pohjaudu tositapahtumiin. 
Katsotaan nyt, mikä oli Ha-
nukan todellinen ihme.
 
Hanukkana luetut rukouk-
set ja siunaukset viittaavat 
”nissim”eihin, ihmeisiin, 
jotka tapahtuivat Hanukan 
aikana. Jos nämä kerto-
mukset eivät viittaa legen-
daan öljystä, niin mihin sit-
ten?
 
Katsotaanpa asiaa rehelli-
sesti.
 
Kun pieni ryhmä juutalaisia 
veljeksiä pienestä kylästä 
isänsä johtamana kapinoi-
vat kuningas Antiochuksen 
ja hänen kreikkalais-syyria-
laisen valtakunnan mahtia 
ja suurta, täysin koulutettua 
armeijaa vastaan, kukaan ei 
uskonut heidän voittavan.  
Miten se olisi mahdollista 
kun juutalaisilla ei ollut ol-
lut armeijaa, saati taistelui-
ta yli 300 vuoteen.
Ja kuitenkin he voittivat 
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suuria sodassa kovettunei-
den sotilaiden armeijoita 
taistelu toisensa jälkeen. Se 
oli todella Elohimin suuri 
ihme. Kuinka tämä saatiin 
aikaan? 

Juutalaiset taistelivat va-
paudesta palvoa kuten 
halusivat sekä vapaudesta 
sorron alta. Heidän vihol-
lisiaan olivat pääasiassa 
palkkasotilaat, jotka taiste-
livat voittaakseen kultaa tai 
muita tavaroita tuhoamil-
taan kansoilta. Makkabeita 
innoitti ajatus siitä että Elo-
himin tavat tulee palaut-
taa, ja tämä vahvisti heidän 
asemaansa jopa niin pal-
jon, että heissä ollut tahto 
ja henki taistella ja voittaa 
kantoi heidät voittoon. 
 
Tämä inspiraatio ja saavu-
tus oli hengellinen ihme, 
joka oli paljon suurempi 
kuin fyysinen ihme tai Ju-
malallinen silmänkääntö-
temppu, jonka piti saada 
yksi ruukullinen öljyä riittä-
mään kahdeksaksi päiväksi.
 
Miksi kahdeksan päivää, ja 

mistä nämä päivät tulivat?
 
Kuten olemme nähneet, 
tarina öljystä on luultavasti 
ja suurella todennäköisyy-
dellä ei-historiallinen. Miksi 
sitten juhla kestää kahdek-
san päivää? Kaksi varhaisin-
ta kirjoitusta antavat syitä 
asialle.
 
Toinen Makkabin kirja ker-
too että tämä johtui siitä, 
että he eivät voineet viettää 
Sukkotia piileskellessään 
vuorilla, joten he juhlivat 
sitä myöhässä ja määrä-
sivät jälkipolville kahdek-
sanpäiväisen juhlan tähän 
aikaan. Kuten näemme, 
ensimmäisessä Makkabin 
kirjassa ei mainita syytä, 
vaan yksinkertaisesti sano-
taan, että he viettävät juh-
laa alttarin uudelleenvihki-
misen kunniaksi kähdeksan 
päivän ajan ja että tulevien 
sukupolvien tulisi pitää tätä 
kansallisena pyhäpäivänä.
 
Mitä Josephus sanoo 
aiheesta 70 CE jälkeen?
 
”Nyt Judas juhli temppe-

lin uhrien palauttamisen 
juhlaa kahdeksan päivää, 
ja koko tämän ajan hän ei 
kieltänyt mitään iloja; mut-
ta hän juhli niitä rikkain ja 
mahtavin uhrein; ja hän 
kunnioitti Jumalaa, ja iloitsi 
niistä hymnein ja psalmein. 

He olivat niin iloisia tapo-
jensa palauttamisesta pit-
kän tauon jälkeen, kun he 
yllättäen olivat saaneet 
takaisin vapauden palvella 
Jumalaa, että he tekivät sii-
tä lain jälkipolvilleen, että 
heidän tulisi viettää juh-
laa temppelin palvelusten 
palauttamisen kunniaksi 
kahdeksan päivän ajan. Ja 
siitä ajasta tähän aikaan me 
juhlimme tätä juhlaa ja kut-
summe sitä ’Valot’. 
Oletan syyn olevan sen, 
että toiveidemme ulottu-
mattomissa ollut vapaus 
koitti meille; ja että siitä 
annettiin juhlalle sen nimi.” 
(Josephus, Antiquities of 
the Jews 12:316-325 [7:6-
7])
 
Outoa on se, että Judas ei 
mainitse öljyä ja lamppua.

Katsotaan nyt lisää rabbiini-
sia kirjoituksia Talmudista.
 
”Mikä on Hanukan syy? 
Rabbimme opettivat: ”Kis-
levin kahdentenakymme-
nentenä viidentenä päivä-
nä ovat Hanukan päivät, 
joita on kahdeksan, jolloin 
kuolleiden sureminen ja 
paastoaminen ovat kiellet-
tyjä” [Megillat Ta’anit]. 
Sillä kun kreikkalaiset me-
nivät temppeliin, he hä-
päisivät kaiken siellä olleen 
öljyn, ja kun Hashmonealai-
set [eli Makkabin perhe] 
pääsivät voitolle ja voittivat 
heidät, he etsivät ja löysivät 
vain yhden öljyastian, jossa 
oli vielä Ylimmäisen papin 
sinetti, mutta jossa oli tar-
peeksi öljyä yhdelle päiväl-
le; kuitenkin ihme tapahtui 
ja he sytyttivät lampun sillä 
öljyllä kahdeksan päivän 
ajan.
Seuraavana vuonna nämä 
päivät määrättiin juhlaksi, 
jolloin lausutaan ylistystä 
ja kiitosta.” (Brayta Baby-
lonialaisessa Talmudissa, 
Shabbath 21b)
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Scholionin kommentti Me-
gillat Ta’anitista – 70 CE jäl-
keen:
”Miksi he tekivät vihkimi-
sestä kahdeksanpäiväisen? 
Koska kreikkalaisten ku-
ninkaiden aikaan Hasmo-
nealaiset menivät temp-
peliin ja rakensivat alttarin 
ja päällystivät sen laastilla 
sekä valmistivat temppelin 
välineet kahdeksan päivän 
aikana.” (Scholion on Me-
gillat Ta’anit)
 
Brayta – 200 CE

”Rabbimme opettivat: Ha-
nukan sääntö on seuraava: 
yksi valo ihmiselle ja hä-
nen kodilleen; innokkailla 
on yksi valo jokaiselle per-
heenjäsenelle; ja erittäin 
innokkaalle, Beth Shammai 
noudattaa: Ensimmäisenä 
päivänä sytytetään kahdek-
san valoa ja sen jälkeen nii-
tä tasaisesti vähennetään; 
mutta Beth Hillel sanoo: 
Ensimmäisenä päivänä sy-
tytetään yksi valo ja siitä 
niitä lisätään tasaisesti... 
Beth Shammain syynä on 
se, että se vastaa juhlan 
härkiä; kun Beth Hillelin 
syynä on se, että edistäm-
me pyhyyttä emmekä vä-

hennä sitä.” (Brayta Baby-
lonialaisessa Talmudissa, 
Shabbat 21b)
 
Babylonialainen Talmud – 
500 CE

”R. Hanan b. Raba sanoi: 
KALENDAa vietetään kah-
deksana talvipäivänseisa-
uksen jälkeisenä päivänä. 
SATURNALIAa kahdeksana 
talvipäivänseisausta edel-
tävänä päivänä... Rabbim-
me opettivat: Kun Adam 
näki päivän muuttuvan vä-
hitellen lyhyemmäksi, hän 
sanoi, ’Voi minua, ehkä kos-
ka olen tehnyt syntiä maa-
ilma ympärilläni pimenee 
ja palaa takaisin kaaoksen 
ja hämmennyksen tilaansa; 
tämä on siis sellainen kuo-
lema, johon olen Taivaasta 
saanut tuomion!’ Joten hän 
aloitti kahdeksanpäiväisen 
paaston. 
Mutta kun hän huomasi 
talvipäivänseisauksen ja 
huomasi että päivät muut-
tuivat yhä pidemmiksi, hän 
sanoi, ’Tämä on maailman 
suunta’, ja hän aloitti viettä-
mään kahdeksanpäiväistä 
juhlaa. Seuraavana vuonna 
hän nimitti molemmat juh-
liksi. Hän asetti ne Taivaan 

tähden, mutta pakanat 
asettivat ne epäjumalan-
palvonnan tähden.” (Baby-
lonialainen Talmud, Avo-
dah Zarah 8a)
 
Perinteinen Hanukka
 
Hanukkana käytetyn lam-
pun nimi on Hanukkia. En-
nen vanhaan lamppuihin 
lisättiin öljyä, mutta nyky-
aikana suurin osa tehdään 
niin, että niissä voi käyttää 
kynttilöitä. Näissä lampuis-
sa on yleensä kahdeksan 
kynttilää samalla korkeu-
della ja yhdeksäs kynttilä, 
joka on hieman eri korkeu-
della. Tällä yhdeksännellä 
kynttilällä sytytetään muut 
kynttilät.
 
Keskimmäinen kynttilä on 
nimeltään Shamash. (Sy-
nagogassa Shamash on 
henkilö, joka vastaa siitä, 
että kaikki sujuu sujuvasti.) 
Kahdeksaa valoa käytetään, 
koska juhlaa vietetään kah-
deksan päivää.
 
Missä Hanukkia sytytetään
 
Koska sytyttäminen tapah-
tuu ihmeellisen tapahtu-
man muistolle, on ajateltu 

että sille tulisi antaa mak-
simaalinen määrä julki-
suutta. Talmudiset Rabbit 
sanoivat siis:  On jokaisen 
velvollisuus asettaa Hanuk-
ka-lamppu oven viereen 
sen ulkopuolelle; jos joku 
asuu ylähuoneessa, hän 
laittaa sen tietä lähimpänä 
olevalle ikkunalle. 
Mutta vaarallisina aikoina 
riittää kun sen laittaa pöy-
dälle. Joissakin paikoissa 
kynttilöiden sytyttämises-
tä sisällä on tullut perinne 
kasvavan anti-semitismin 
takia. Traditio opettaa 
myös, että jos joku sytyttää 
hanukkian ulkona, se tulisi 
asettaa vastakkaiselle puo-
lelle ovea kuin missä mezu-
za on. Shabbat 21b.
 
Kuinka hanukkia sytyte-
tään
 
Opetus Talmud Rabissa sa-
noi: Toinen ei saa sytyttää 
yhtä valoa toisesta11. Ja 
Raba sanoi: Tarvitaan toi-
nen lamppu, jonka valoa 
käytetään. Shabbat 21b.
 
Näistä säädöksistä syntyi 
hanukkian yhdeksäs valo, 
jota kutsutaan Shamash ja 
jota käytetään toisten va-
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lojen sytyttämiseen. Löy-
dämme kohdan Hanukkana 
luetusta tai lauletusta ’Ha-
nerot Hallalu’, ’Nämä Valot’ 
–tekstistä, jossa viitaataan 
näihin talmudillisiin sää-
döksiin. 
 
Jokaisena Hanukan iltana 
yksi sytytetty kynttilä lisä-
tään hanukkiaan. Kynttilät 
asetetaan oikealta vasem-
malle koska hepreaa lue-
taan samaan suuntaan. Pe-
rinteisesti hanukkian valot 
sytytetään ennen sapatti-
kynttilöitä.
 
Kynttilöiden lisääminen
 
Talmudissa opetetaan, että 
Mishnan aikoihin oli kes-
kustelua siitä, miten kynt-
tilät tulisi sytyttää ja mihin 
suuntaan.
 
Shammain koulu piti yllä: 
Ensimmäisenä iltana kah-
deksan valoa sytytetään ja 
niistä vähennetään; mutta 
Hillelin koulu sanoo: Ensim-

mäisenä päivänä sytyte-
tään yksi ja siitä eteenpäin 
niitä kasvavassa määrin 
lisätään13. Hillelin koulun 
näkökulma hyväksyttiin. 
Syyksi tähän sanottiin, että 
me lisäämme pyhyyden 
asioissa emmekä vähennä. 
Shabbat 21b, Ibid.
 
Toinen syy lisätä kynttilöitä 
on se, että ne symboloivat 
kuinka talvipäivänseisauk-
sen jälkeen päivät alkavat 
pidentyä. On siis hyvin to-
dennäköistä, että juutalai-
set johtajat ottivat tämän 
kynttilöiden sytyttämista-
van maallisesta talvipäivän-
seisausjuhlasta, joka oli jo 
olemassa.
 
Juutalaisten yhteisöjen 
johtajat yhdistivät sen his-
torialliseen tapahtumaan. 
Vapauden palauttaminen 
palvontaan siten, että jo-
kainen saa toteuttaa sitä 
kuten oikeaksi näkee, lai-
tettiin sen teemaksi.
 

Katsotaan jälleen, mitä löy-
simme ja mitä emme löytä-
neet.
 
Mitä me löysimme?
 
1. 1.      He etsivät salais-
ta tulta, eivätkä löytäneen 
sitä.
2. 2.      He löysivät paksua 
”vettä” tai jonkinlaista öl-
jyä.
3. 3.      He laittoivat tätä öl-
jyä alttarille ja uhrille.
4. 4.      Pilvet väistyivät, au-
rinko paistoi, tuli syttyi.
5. 5.      Tuli kulutti uhrin.
6. 6.      He kaatoivat loput 
öljystä rikotuille alttarin ki-
ville.
7. 7.      He päättivät juhlia 
tätä päivää kahdeksan päi-
vän ajan.
 
Mitä emme löytäneet?
 
1. 1.      Öljyastiaa, jossa oli 
Ylimmäisen papin sinetti.
2. 2.      Öljyä, jota riitti ja 
joka paloi kahdeksan päi-
vää yhtä mittaa.

3. 3.      Menorasta ei pu-
huta.
4. 4.      Ei menoraa, jossa oli 
”ihmeöljyä” joka paloi kah-
deksan päivää.
 
Lukijana sinä olet velvolli-
nen etsimään totuutta ja 
tietoa. Lue, opiskele, opi. 
Tiedä syy sille, mitä teet.
 
Älä ymmärrä minua väärin, 
perinteissä ei ole mitään 
väärää. Seuraan itse monia, 
mutta meidän tulee seu-
rata traditioita hengessä 
ja totuudessa varmistaen, 
että ne eivät ole ristiriidas-
sa pyhän Tanakhin kanssa. 
Kuten uskonnot, jotka er-
kanivat juutalaisuudesta ja 
jotka ottivat pakanallisia ta-
poja, meidän juutalaisina, 
jotka seuraamme Tooraa 
ja Kaikkivaltiasta, on oltava 
varmoja ettemme ole sa-
massa virheessä, kuten he, 
joiden sanomme olevan.
Siunatkoon Avrahamin, Ii-
sakin ja Jakovin Kaikkivalti-
as sinua.
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