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”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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Shalom u´vracha ystävät!
Lepoa, rauhallista ja syvää, levollista luotta-
musta Kaikkivaltiaaseen Jumalaan. Jumalaan 
josta pulppuavat elävän veden virrat. Sanoin-
kuvaamaton ilo ja harmonia, hiljaista voimaa 
ja varmuutta joka murtaa kaiken epävarmuu-
den. Uudistumista ja eheytymistä arjen taa-
koista, juhlamieltä ja yhdessäoloa samanhen-
kisten kanssa.
Sitä on aito yhteys Jumalaan ja lepo Hänessä. 
Sitä on myös sapatti.
Nyky-yhteiskunnassa täydellisen levon mer-
kitys on pyyhkiytynyt suorittamisen ja tu-
loksen tekemisen sekä digimaailman vyöryn 
tieltä. Työn vaatimukset kasvavat koko ajan. 
Pitää tehdä enemmän, antaa enemmän ja 
olla enemmän saatavilla. Markkinakoneisto 
myy kansalle trendejä, jotka pitää täyttää: ole 
enemmän, osta enemmän, harrasta kalliim-
min ja näytä muodikkaammalta. 
Joka paikkaan tunkeva älypuhelinten invaa-
sio täyttää ihmisten ajan. Sosiaalinen media 
ja pelaaminen, digiviihde sen moninaisine 
muotoineen sairastuttaa niin lapsia, nuoria 
kuin aikuisia. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet 
yleistyvät jo nuorella iällä. Lasten ja nuorten 
keskittymis- ja univaikeudet ovat räjähtäneet 
käsiin.  Masennukseen sairastutaan yhä nuo-
rempana.    
Lasten ja nuorten pahoinvointiin liittyy suo-
raan myös perhearvojen mureneminen.  Per-
he on instituutiona ollut niin monenkirjavan 
hyökkäyksen kohteena jo niin pitkään, että on 
suoranainen ihme että nykypolvesta löytyy 
vielä terveitä nuoria. Mutta kiitos siitä kuu-
luu tietysti Herralle. Niin kauan kuin Hänen 
suunnitelmiinsa kuuluu, on olemassa myös 
jäännös maan päällä rukoilemassa Jumalan 
suojelevaa kättä ihmisen ylle.
Tämä numero tarjoaa kattavan ristivalaisun 
Jumalan antamasta lepopäivästä eli sapatista. 
Sapatista on kristikunnan keskuudessa tehty 
kummallinen portti lain alla olemiseen, ikään 
kuin sen vietto olisi jollain tapaa legalismia. 
Jumala on sanassaan antanut lukuisia ihmi-
selle hyödyllisiä ohjeita, joihin viikottainen 
lepokin kuuluu. Jeshuaan uskovalla on vael-
luksensa aikana lepo toki hänessä, onhan hän 
Sapatin Herra, mutta se ei poista sitä tosiasiaa 
että me tarvitsemme myös lepoa arkisesta 
raadannastamme. Sapatti on ihmistä, eikä ih-
minen sapattia varten. 
Ja mikä on sen parempaa kuin pyhittää le-

popäivä Jumalamme kunniaksi. Se tehdään 
Jumalamme kunniaksi, ja Hänen luomistyön-
sä muistamiseksi, niin kuin Hän itse lepäsi 
seitsemäntenä päivänä saatuaan luomistyön 
valmiiksi.
Niinpä onkin sopivaa että tämä kattava sapat-
ti-paketti tarjotaan sinulle, rakas lukija, juuri 
Yovel-lehden historian seitsemännessä nume-
rossa.
 Juutalaisessa kulttuurissa sapatti on ennen 
kaikkea perhejuhla. Perhe viettää sitä yhdes-
sä, ja usein muut sukulaiset ja ystävät kut-
sutaan mukaan juhlintaan. Juutalaisuudessa 
sapatti toimii perheyhteyden vahvistajana 
ja liimana, joka kantaa arjen juoksutusten 
keskellä. Sapattina jaetaan kuluneen viikon 
kuulumiset, ilot ja surut, syödään ja kommu-
nikoidaan jokaisen perheenjäsenen kanssa. 
Isä siunaa vaimonsa ja lapsensa, ja vaimo siu-
naa miehensä. Sapatinvietto kantaa Jumalan 
säätämiä siunauksia, joka antaa oman, ainut-
laatuisen uudistumisen ja voimaantumisen 
tulevaan arkeen.
Voi vain kuvitella millaiset seuraukset kansa-
kunnallemme olisi, jos viikottaista lepopäivää 
alettaisiin jälleen kunnioittamaan.  Vielä lap-
suudesta muistan, kuinka sunnuntaisin kau-
pungit hiljenivät täysin, eivätkä kaupat olleet 
auki. Perheet viettivät aikaa yhdessä. Ja lepo, 
se oli aitoa lepoa, ei kännyköiden tai Playsta-
tionin täyttämää tykitystä.
Toki sunnuntai on oma traditionsa, jonka kris-
tikunta loi omassa alkuhämärässään, mutta 
yhtäkaikki ennen oli olemassa yhteiskuntia, 
jotka kunnioittivat viikottaista levon aikaa. 
Sitä ei oltu tärvätty kaupallisuudella tai mark-
kinamiesten keinotekoisesti luoduilla tarpeilla 
joita täyttää.
Tutkimukset osoittavat että luovuus, tehok-
kuus  ja mielekkään elämän kokemus vahvis-
tuvat levosta käsin. Jatkuva rasitus kuluttaa 
ihmisen voimavarat pahimmillaan niin, että 
pahimmasta uupumisesta palautuminen enti-
selle tasolle ei ole enää mahdollista. Loppuun 
palaminen, burn-out, ei ole vieras ilmiö myös-
kään uskovien keskuudessa enää.
Arjen oravanpyörä saa pahimmillaan rukous-
elämän ja elävän yhteyden Jumalaan rakoi-
lemaan, pahimmassa tapauksessa kokonaan 
hiipumaan.
Shalom-rauhan aika alkaa olla vähissä tämän 
maanpäällisen elämän lopunajoissa. Israelissa 
Gazan rajoilla levottomuudet ovat jatkuneet 

jo kuukausikaupalla, mutta nyt Hamas on to-
den teolla kiihdyttänyt iskujaan. Se taas on 
pakottanut Israelin tekemään strategisia vas-
taiskuja, jotta raketti- ja tulipalloiskut saatai-
siin nujerrettua. Israelin reagointi terroristien 
iskuihin puolestaan saa maailmalla yksimie-
lisen tuomion. Israel nähdään miehittäjänä 
joka tyrannisoi arabikansalaisiaan. Valkoinen 
on väännetty mustaksi, ja musta on valkoista. 
Uutisointi on palestiinalaisnäkökulman värit-
tämää. Yhteenotot voivat eskaloitua täysimit-
taiseksi sodaksi milloin vain, ja se merkitsee 
äärimmäisen vaarallista tilannetta paitsi Lähi-
Idälle myös koko maailman rauhalle. Nyt jos 
koskaan on toivotettava rauhaa Jerusalemille, 
ja rukoiltava sitä koko Israelille!

Mutta Israelin Pyhä on asettamassa kaiken 
ennalleen. Palatkaamme mekin Jumalan sa-
nan ja rukouksen pariin. Ja pitäkäämme yhtä.

Siunauksin,
Markus Nurmesniemi

päätoimittaja
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Kirjoittanut: 
Keijo Lindeman

Lepopäiväkysymys on yksi vaikea 
opillinen kiistan aihe ns. kristi-
kunnassa ja asiasta on monen-
laisia mielipiteitä. On niitä, jotka 
pakanakristillisyydenkin keskellä 
haluavat viettää sapattia Jumalan 
antamana alkuperäisenä lepopäi-
vänä. Toiset taas ovat sitä mieltä, 
että Kristuksen ylösnousemuksen 
muistoksi uuden liiton kristikun-
nan tulee viettää viikon ensim-
mäistä päivää, sunnuntaita, lepo-
päivänä, sapatin asemesta. 

Joidenkin tulkinnan mukaan 
kristityn lepopäivällä ei ole vä-
liä, vaan mikä tahansa päivä käy 
uuden liiton uskovalle lepopäi-
väksi, jos haluaa sellaista yleensä 
viettää. Jotkut taasen ajattelevat, 
että sapatti kuuluu juutalaisille, 
mutta pakanakristityille kuuluu 
sunnuntai. Jotta asia selvenisi, 

käymme tutkimaan asiaa Raama-
tun kokonaisvaltaisen ilmoituk-
sen ja historian yhtäpitävän todis-
tuksen valossa. Aihepiiri on laaja 
ja voimme tarkastella vain joitain 
keskeisiä asioita sapatista.

Sapatin asettaminen luomistyön 
yhteydessä 

”Niin tulivat valmiiksi taivas ja 
maa kaikkine joukkoinensa. Ja 
Jumala päätti seitsemäntenä päi-
vänä työnsä, jonka hän oli tehnyt, 
ja lepäsi seitsemäntenä päivänä 
kaikesta työstänsä, jonka hän oli 
tehnyt.  Ja Jumala siunasi seit-
semännen päivän ja pyhitti sen, 
koska hän sinä päivänä lepäsi 
(hepr. VT: shavat = lepäsi, kes-
keytti työt, vietti sapattia) kaikes-
ta luomistyöstänsä, jonka hän oli 
tehnyt” (1.Moos.2:1-3). 

Kun Herra Jumala teki kuutena 
päivänä taivaat ja maan, joita ta-

vallisesti kutsutaan luomispäivik-
si (toisen tulkinnan mukaan niitä 
voisi kutsua myös ”remonttipäi-
viksi”), Hän lepäsi seitsemänte-
nä päivänä luomistyöstänsä ja 
pyhitti seitsemännen päivän eli 
sapatinpäivän (perjantai-illasta 
lauantai-iltaan).

Sapatin viettämisen yksi kes-
keinen merkitys onkin Jumalan 
kunnioittaminen maailman Luo-
jana (2.Moos.20:11; Sapatti on 
israelilaisille myös Egyptin orjuu-
desta vapautuminen muistolle; 
5.Moos.5:14-15).

Jumala asetti auringon, kuun ja 
tähdet osoittamaan juhla-aikoja, 
päiviä ja vuosia (1.Moos.1:14). 
Sen mukaisesti juutalaiset ovat 
perinteisesti aloittaneet ja lopet-
taneet sapatin, kun kolme tähteä 
illan hämärtyessä näkyy taivaalla. 
Nykyaikana rabbit laskevat tar-
koin minuutilleen sapatin alkami-

sen ja päättymisen ja se ilmoite-
taan Israelin tiedotusvälineissä. 
Pohjoisessa on keskikesällä ja 
keskitalvella ongelma, mutta joka 
haluaa, voi noudattaa Jerusale-
min aikaa.

Hepreankielen sana shabat (sha-
vat) merkitsee: lakata työstä, 
levätä, loppua. Samasta sanan 
juuresta tulee myös sana shvita, 
joka merkitsee: lakko. Jumala siis 
lakkasi luomistyöstään ja lepäsi 
seitsemäntenä päivänä ja pyhitti 
sen päivän, sapatin, lepopäiväksi 
kaikille ihmisille ja myös työeläi-
mille (5.Moos.5:13-15). Tuolloin 
ei vielä ollut yhtään juutalaista 
maan päällä, oli vain Adam ja 
Eeva ja Jumala antoi heille ja hei-
dän jälkeläisilleen sapatin lepo-
päiväksi (Mark.2:27).

Sapatti kuuluu Adamin
jälkeläisille

Lapsia nauttimassa rauhallisesta hetkestä lounais-Irlannin rantakallioilla heinäkuussa 2018. Kuva: Markus Nurmesniemi
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”Ja hän sanoi heille: ’Sapatti on 
asetettu ihmistä (hepr. UT: האדם 
ha-Adam = ihminen, Adam) var-
ten eikä ihminen sapattia var-
ten. Niin ihmisen Poika (ben 
ha’Adam) siis on sapatinkin her-
ra” (Mark.2:27-28).

Jumala asetti luomistyönsä yhte-
ydessä lepopäivän, sapatin, luo-
maansa ihmistä, Adamia, varten. 
Tämän periaatteen vahvisti myös 
Jeshua puheessaan, sanoessaan, 
että sapatti on asetettu Adamia 
varten. 

Sana Adam tarkoittaa paitsi eris-
nimenä ensimmäistä ihmistä, 
myös yleisessä merkityksessä 
ihmistä hepreankielessä. Tämä 
merkitsee samalla sitä, että sa-
patti on asetettu jokaista ihmis-
tä eli jokaista Adamin jälkeläistä 
varten. Sapatti on siis Jumalan 
asettamana tarkoitettu jokaista 
ihmistä varten, eikä pelkästään 
juutalaisia varten, niinkuin jotkut 
virheellisesti opettavat, mutta 
israelilaisille se on annettu myös 
liiton merkiksi ja käskyksi. 

Pakanauskoville sapatti ei ole 
kuitenkaan samalla tavalla vel-
voittava, kuten juutalaisille (myös 
messiaanisille juutalaisuskoville), 
mutta Jumala on tarkoittanut kui-
tenkin sapatin koko ihmiskunnan 
ja työeläinten lepopäiväksi luomi-
sesta lähtien. Hirtehishuumorilla 
voidaan sanoa, että jos olemme 
Adamin jälkeläisiä, sapatti kuuluu 
meille, mutta jos olemme evoluu-
tioteorian mukaisia apinan jälke-
läisiä, sapatti ei kuulu meille.

Antaessaan käskyt Israelin kansal-
le, Jumala velvoitti Israelin kansan 
keskuudessa asuvat muukalaiset 
(ei juutalaiset) viettämään myös 
sapattia (2.Moos.20:8-11). Ylei-
sesti ottaen sapatti ei ole kuiten-
kaan samalla tavalla velvoittava 
pakanauskoville, kuten se on vel-
voittava juutalaisille (Gal.5:1-3; 
Ap.t.21:17-26)).

Uuden Testamentin kirjoitukset, 
vaikka niissä tuomitaankin pa-
kanat lukuisista synneistä, eivät 
koskaan nuhtele pakanauskovia 
sapatinvietosta, eikä siitä hei-
tä tulekaan tuomita. Kuitenkin 
on niin, että sapatti on Jumalan 

tarkoittama lepopäivä myös pa-
kanauskoville ja jos rakastamme 
Jumalaa, haluamme silloin uuden 
liiton armon ja vapauden pohjal-
ta, ilman pelkoa tai orjuutta, täl-
läkin alueella kunnioittaa Jumalaa 
ja pyhittää sapatin Herralle, aina 
silloin kun se on mahdollista.

Sapatti – käsky ja liiton merkki 
Jumalan ja Israelin välillä

”Ja kun olin vienyt heidät pois 
Egyptin maasta ja tuonut heidät 
erämaahan, niin minä annoin 
heille käskyni ja tein heille tiettä-
viksi oikeuteni: se ihminen, joka 
ne pitää, on niistä elävä.  Myöskin 
sapattini minä annoin heille, ole-
maan merkkinä minun ja heidän 
välillään, että he tulisivat tietä-
mään, että minä olen Herra, joka 
pyhitän heidät” (Hes.20:10-12).

Luomisen yhteydessä Herra Ju-
mala lepäsi seitsemännen päivän 
ja pyhitti sen lepopäiväksi Adamil-
le ja kaikille hänen jälkeläisilleen 
(Mark.2:27). Vaikka sapatti sanaa 
ei mainita luomisen jälkeisen ih-
miskunnan historiassa, on kuiten-
kin selvää, että se oli tunnettu jo 
ennen vedenpaisumusta, koska 
seitsenpäiväinen jakso mainitaan 
Nooan arkin ja Jaakobin histori-
an yhteydessä (1.Moos.7:4, 10; 
29:27). 

Kun Jumala vei Israelin kansan 
Mooseksen johdolla pois Egyptin 
orjuudesta, jossa heillä ei ollut 
mahdollisuutta levätä, antoi Her-
ra sapatinpäivän Israelin kansal-
le käskynä Siinailla ja olemaan 
myös ikuisena liiton merkkinä 
Jumalan ja Israelin kansan välillä 
(2.Moos.31:12-17). 

On huomattava tämä: Kaikille 
ihmisille annettiin sapatti lepo-
päiväksi luomisen yhteydessä, 
mutta ikuisena liiton merkkinä 
vain Israelin kansalle. Israelilaiset 
sanovatkin, että enemmän kuin 
israelilaiset ovat vartioineet sa-
pattia, on sapatti vartioinut heitä, 
pysymään juutalaisina myös kan-
sojen seassa, niin että he eivät 
ole sulautuneet kansojen sekaan 
kokonaan.

Jotkut kristilliset piirit pyrkivät 
ottamaan sapatin liiton merkiksi 

myös omalle kohdalleen, opet-
taen, että Israelin lankeemuksen 
tähden uuden liiton seurakunta 
on tullut Israelin tilalle ja siksi sa-
patti on liiton merkki myös uuden 
liiton seurakunnalle. Tällainen 
antisemitistinen korvausteologia 
ei pidä paikkaansa eikä paka-
nakristittyjen seurakunta kos-
kaan korvaa Israelia Raamatussa 
(Room.11:1-2). 

Sapatti on siis käsky ja ikuinen lii-
ton merkki vain Jumalan ja Israe-
lin välillä, mutta ei Jumalan ja uu-
den liiton pakanauskovien välillä.

Viikkosapatti eli seitsemäs päivä

”Ja Herra puhui Moosekselle sa-
noen: ’Puhu israelilaisille ja sano 
heille: Herran juhla-ajat, joiksi 
teidän on kuulutettava pyhät 
kokoukset, minun juhla-aikani, 
ovat nämä. Kuusi päivää tehtä-
köön työtä, mutta seitsemäntenä 
päivänä on sapatti, levon päivä, 
pyhä kokous; silloin älkää yhtä-
kään askaretta toimittako, se on 
Herran sapatti, missä asuttekin” 
(3.Moos.23:1-3).
   
Useimmat Raamatun lukijat eivät 
ole yleensä selvillä siitä, että Ju-
malan Sanan mukaan on kolmen-
laisia sapatteja. Kaikkein tavallisin 
sapatti, joka yleensä jollakin lailla 
tiedetäänkin, on viikkosapatti eli 
viikon seitsemäs päivä (perjan-
tai-illasta lauantai-iltaan), jonka 
Herra määräsi israelilaisille (ja 
kaikille ihmisille) lepopäiväksi ja 
pyhäksi kokouspäiväksi. Viikkosa-
patti onkin hyvin tärkeä, ainoas-
taan suuren sovituspäivän eli Jom 
Kippurin juhlasapatti on tärkeäm-
pi ja pyhempi sapatti Israelissa 
(3.Moos.23:26-32).

Juhlasapatit

”Nämä ovat Herran juhla-ajat, 
pyhät kokoukset, jotka teidän on 
kuulutettava määräajallansa: En-
simmäisessä kuussa, kuukauden 
neljäntenätoista päivänä, iltahä-
märässä, on pääsiäinen Herran 
kunniaksi. Ja saman kuukauden 
viidentenätoista päivänä on hap-
pamattoman leivän juhla Herran 
kunniaksi; syökää happamatonta 
leipää seitsemän päivää.  Ensim-
mäisenä päivänä olkoon teillä 

pyhä kokous, silloin älkää yhtä-
kään arkiaskaretta toimittako.  
Tuokaa Herralle uhri seitsemänä 
päivänä. Seitsemäntenä päivänä 
on pyhä kokous; silloin älkää yh-
täkään arkiaskaretta toimittako” 
(3.Moos.23:4-8).

Toisen sapattien ryhmän muo-
dostavat juhlasapatit, jolloin viik-
kosapatin tapaan on pyhä kokous 
ja lepopäivä, jolloin arkiaskarei-
ta ei saanut tehdä. Kolmannen 
Mooseksen kirjan luvussa kaksi-
kymmentäkolme löytyy kaikkiaan 
seitsemän juhlasapattia:

1. Pääsiäistä seuraavan happa-
mattoman leivän juhlaviikon en-
simmäisen päivän juhlasapatti 
(3.Moos.23:7).

2. Happamattoman leivän 
juhlaviikon seitsemäs päivä 
(3.Moos.23:8).

3. Viikkojuhla eli helluntai 
(3.Moos.23:15-21).

4. Maallisen vuoden uusivuo-
si eli pasuunansoiton päivä 
(3.Moos.23:23-25).

5. Suuren sovituspäivän eli Jom 
Kippurin juhlasapatti, joka viete-
tään israelilaisten keskuudessa 
täydellisessä levossa ja paastossa 
(3.Moos.23:26-32). Tätä kutsu-
taan Raamatussa myös nimellä 
shabat shabaton eli sapattien sa-
patti.

6. Lehtimajanjuhlaviikon ensim-
mäinen päivä (3.Moos.23:33-39).

7. Lehtimajanjuhlaviikon yhtey-
dessä oleva kahdeksas päivä, sh-
mini atseret eli Tooran ilon juhla 
(3.Moos.23:39).  

Sapattivuosi ja riemuvuosi - 
Yovel

”Ja Herra puhui Moosekselle 
Siinain vuorella sanoen: ’Puhu 
israelilaisille ja sano heille: Kun 
te tulette siihen maahan, jonka 
minä teille annan, niin maa pitä-
köön sapattia Herran kunniaksi. 
Kuutena vuotena kylvä peltosi ja 
kuutena vuotena leikkaa viinitar-
hasi ja korjaa niiden sato, mutta 
seitsemäntenä vuotena olkoon 
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maalla levon aika, sapatti Herran 
kunniaksi; silloin älä kylvä pel-
toasi äläkä leikkaa viinitarhaasi. 
Leikatun viljasi jälkikasvua älä 
leikkaa, äläkä poimi viinirypälei-
tä, jotka ovat kasvaneet leikkaa-
mattomissa viinipuissasi. Silloin 
olkoon maalla levon vuosi. Mutta 
mitä itsestänsä kasvaa maan le-
vätessä, olkoon teille ruuaksi, si-
nulle itsellesi, sinun palvelijallesi 
ja palvelijattarellesi, päiväpalkka-
laisellesi ja loisellesi, jotka luonasi 
asuvat. Ja karjallesi ja metsäeläi-
mille sinun maassasi olkoon kaik-
ki sen sato ruuaksi. Ja laske seit-
semän vuosiviikkoa: seitsemän 
kertaa seitsemän vuotta, niin että 
seitsemän vuosiviikon aika on 
neljäkymmentä yhdeksän vuotta. 
Ja seitsemännessä kuussa, kuu-
kauden kymmenentenä päivänä 
anna pasuunan raikuen soida; 
sovitus-päivänä antakaa pasuu-
nan soida koko maassanne. Ja 
pyhittäkää viideskymmenes vuo-
si ja julistakaa vapautus maassa 
kaikille sen asukkaille. Se olkoon 
teille riemuvuosi; jokainen teistä 
saa silloin palata perintömaal-
lensa ja sukunsa luo. Riemuvuo-
si olkoon teillä viideskymmenes 
vuosi; älkää silloin kylväkö älkää-
kä jälkikasvua leikatko, älkääkä 
poimiko, mitä leikkaamattomissa 

viinipuissa on kasvanut. Sillä se 
on riemuvuosi, se olkoon teille 
pyhä; pellolta syökää sen sato. 
Riemuvuotena saa jokainen teis-
tä palata perintömaallensa’.” 
(3.Moos.25:1-13).

Kolmas sapattien ryhmä ovat 
sapattivuodet. Jumala käski is-
raelilaisia viljelemään maitaan 
kuutena vuotena Israelin maassa, 
mutta jättämään maan seitse-
mäntenä vuotena sapatinlepoon. 
(Tämä käsky sapattivuodesta ja 
riemuvuodesta koskee Israelin 
maata. Monet muutkin Herran 
antamat käskyt ovat tarkoitetut 
noudatettavaksi Israelin maas-
sa. Sapattivuoden viettäminen 
maanviljelyksessä on kuitenkin 
hyödyllinen Israelin ulkopuolella-
kin, vaikka käsky koskee vain Isra-
elin maata).
Nykyaikana, kun vihreä aate ja 
luonnonmukaiset viljelymenetel-
mät ovat tulleet jälleen suosioon, 
on todettu, että kesannoiminen 
eli maan jättäminen sapatinle-
poon on maalle hyväksi monessa 
mielessä. Viime vuosikymmeninä 
apulannoilla ja erilaisilla myrkyil-
lä suoritettu tehoviljely on mo-
nien luomua suosivien mielestä 
ryöstöviljelyä, joka pilaa maan, 
vähentää sen humuskerrosta ja 

myrkyttää ympäristöä ja vesistöä. 

Monien asiantuntijoiden mukaan 
pitäisi vähentää apulantojen ja 
myrkkyjen määrää ja palata takai-
sin myös menneinä aikoina Suo-
messakin harjoitettuun vuorotte-
lukesannointiin. Jumala, joka on 
luonut maan, tiesi antaa nämä 
hyvät ohjeet jo vuosituhansia 
sitten Israelin kansalle, jotta maa 
voisi hyvin.

Sapattivuosien ohella Herra antoi 
määräyksen israelilaisille myös 
riemuvuodesta (Yovel). Seitse-
män sapattivuosijakson jälkeen 
tuli viideskymmenes vuosi, joka 
pyhitettiin riemuvuodeksi Her-
ralle. Silloin maa lepäsi, Israelin 
maassa julistettiin vapautus ja 
kukin sai palata takaisin perintö-
maalleen.

Kumosiko Jeshua tai Paavali 
sapatin?

”Sentähden juutalaiset vielä 
enemmän tavoittelivat häntä tap-
paaksensa, kun hän ei ainoastaan 
kumonnut (hepr. UT: חלל chilel = 
häväistä pyhä, rikkoa sapatti, rik-
koa sapatin pyhyyttä), vaan myös 
sanoi Jumalaa Isäksensä, teh-
den itsensä Jumalan vertaiseksi” 

(Joh.5:18).

”Sen jälkeen Paavali lähti Atee-
nasta ja meni Korinttoon...Ja  hän  
keskusteli synagoogassa  jokaise-
na  sapattina  ja  sai  sekä  juutalai-
sia  että  kreikkalaisia  uskomaan” 
(Ap.t.18:1, 4).

Monet ajattelevat pakanakristilli-
sessä maailmassa, että Jeshua ku-
mosi sapatin. Tämä ei tietenkään 
voi pitää paikkaansa, sillä Hän ei 
tullut kumoamaan Tooraa, jonka 
käskyt, sapattikäsky mukaan luki-
en, ovat voimassa niin kauan kuin 
taivaat ja maa pysyvät (Mat.5:17-
19).

Jeshua itse vietti sapattia lepopäi-
vänä ja jumalanpalveluspäivänä 
ja meni tapansa mukaan sapa-
tinpäivinä synagogaan, jossa hän 
luki ja selitti kirjoituksia ja myös 
paransi sairaita (Luuk.4:15-16; 
6:6-11; 13:10-17). 

Johanneksen evankeliumissa ole-
va väärin käännetty suomalaisen 
Raamatun teksti johtaa harhaan, 
sillä Jeshua ei koskaan rikkonut 
Jumalan käskyjä eikä myöskään 
sapatin pyhyyttä, vaikka Hänen 
vastustajansa niin Häntä valheel-
lisesti syyttivät. 

**********

Lepohetki Hook´s Headin majakan ympäristössä kaakkois-Irlannissa heinäkuussa 2018. Kuva: Markus Nurmesniemi
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Myös Paavali uskoi kaiken, mitä 
on kirjoitettuna Mooseksen Too-
rassa ja profeetoissa (Ap.t.24:14; 
26:22). Hän juutalaisena noudatti 
Mooseksen Tooraa, ympärileikka-
usta ja israelilaisille säädettyjä ta-
poja (Ap.t.21:18-25; 25:8; 28:17).

Vaikka pakanain apostoli opetti, 
että ihminen vanhurskautetaan 
uskon kautta Jeshuaan, ilman 
Tooran (lain) tekoja, se ei apos-
tolin mukaan kumoa millään ta-
valla Tooraa, vaan vahvistaa sen 
(Room.3:31). 

Koska Paavali kaikessa puolusti 
Tooraa ja sen käskyjen arvoval-
taa, ei ole millään mahdollista, 
että hän olisi kumonnut sapatti-
käskyn. Pakanain apostoli ei olisi 
voinut kumota sapattikäskyä sen-
kään perusteella, koska Jeshua ei 
sitä kumonnut, muutoinhan hän 
olisi toiminut Mestarinsa käskyjä 
vastaan ja sitä ei Paavali koskaan 
halunnut tehdä. 

Uuden Testamentin tekstit osoit-
tavat, että Paavali oli tapansa mu-
kaan synagogassa sapatinpäivinä, 
joka oli alkuseurakunnan aikaan 
normaali Jumalan säätämä lepo-
päivä ja jumalanpalveluspäivä, 
kuten se on tänäänkin Israelissa ja 
israelilaisilla eri puolilla maailmaa 
(Ap.t.13:13-14; 16:13; 17:1-2). 
Joskus viitataan myös Roomalais-
kirjeen 14. lukuun ja sanotaan, 
että Paavalin mukaan päivällä ei 
ole väliä, joten sapatillakaan ei 
ole väliä. Kyseinen luku ei kuiten-
kaan puhu sapatista, vaan päi-
vistä yleensä, eikä näinollen sen 
perusteella voi kumota muuta 
Raamatun opetusta sapatista.

Sapattina on lupa tehdä hyvää

”Ja hän lähti sieltä ja tuli heidän 
synagoogaansa. Ja katso, siellä oli 
mies, jonka käsi oli kuivettunut. 
Niin he kysyivät häneltä sanoen: 
’Onko luvallista sapattina paran-
taa?’ voidaksensa nostaa syyt-
teen häntä vastaan. Niin hän sa-
noi heille: ’Kuka teistä on se mies, 
joka ei, jos hänen ainoa lampaan-
sa putoaa sapattina kuoppaan, 
tartu siihen ja nosta ylös? Kuinka 
paljoa suurempiarvoinen onkaan 
ihminen kuin lammas! Sentähden 

on lupa tehdä sapattina hyvää.’ 
Sitten hän sanoi miehelle: ’Ojen-
na kätesi!’ Ja hän ojensi; ja se tuli 
entiselleen, terveeksi niinkuin 
toinenkin. Niin fariseukset lähti-
vät ulos ja pitivät neuvoa häntä 
vastaan, surmataksensa hänet” 
(Mat.12:9-14).

Kautta historian juutalaiset op-
pineet ovat pohtineet, mitä on 
luvallista tehdä sapattina Tooran 
käskyjen valossa. Tooran käskyjen 
valossa tiedämme, että papit suo-
rittivat uhritoimituksia temppelis-
sä myös sapatinpäivinä (4.Moos. 
28:9-10). Sapatteina asetettiin 
näkyleivät pöydälle Herran eteen 
Il-mestysmajassa (2.Moos.25:30; 
3.Moos.24:5-8).

Ympärileikkaus, joka määrättiin 
suoritettavaksi kahdeksantena 
päivänä israelilaisille poikalapsil-
le (päivää siirretään vain lääke-
tieteellisten syiden niin vaaties-
sa, koska hengen tai terveyden 
vaarantaminen ohittaa muut 
vähemmän tärkeät käskyt), suo-
ritetaan sapattinakin, jos se sat-

tuu sille päivälle (1.Moos.17:12; 
3.Moos.12:1-3; Joh.7:22-24). 

Mooseksen Toora antaa käs-
kyissään ohjeet eläinten aut-
tamisesta, jos ne joutuvat ek-
syksiin tai vaaratilanteeseen 
(2.Moos.23:4-5; 5.Moos.22:1-4). 
Tämän periaatteen mukaisesti 
eläinten tai ihmisten auttaminen 
hätätilanteessa on katsottu sal-
lituksi myös sapatinpäivänä, sa-
moinkuin eläinten ruokkiminen 
(Luuk.13:14-15). Tähän katego-
riaan kuuluu myös kaikenlainen 
sairaanhoito ja ensiaputoiminta, 
joka tähtää ihmisten ja eläinten 
hengen ja terveyden pelastami-
seen myös sapattina. 

Oman ongelmansa Israelissa 
muodostaa teollisuuslaitosten 
toiminta, jotka pyörivät yötä päi-
vää keskeytymättömässä vuoro-
työssä. Näitä laitoksia ei voida 
seisauttaa sapatiksi, koska nykyai-
kaisen teollisen prosessin alasajo 
ja uudelleenkäynnistys vie hel-
posti monta päivää ja pahimmas-
sa tapauksessa jopa viikkoja. 

Näinollen israelilaisillakaan ei 
ole muuta mahdollisuutta tämän 
kaltaisten teollisuuslaitosten suh-
teen, kuin pyörittää niitä keskey-
tyksettä, myös sapattina. Israelis-
sakin siis keskeytetään sapattina 
vain ne työt, jotka eivät ole vält-
tämättömiä.

Jeshua antoi sapatin vieton 
suhteen kaikkein tärkeimmän 
kuninkaallisen ohjeen, joka on 
sopusoinnussa Jumalan Tooran 
käskyjen kanssa ja lisäksi on sopi-
va kaikkien aikakausien ongelmat 
huomioiden, nimittäin että sapat-
tina on lupa tehdä hyvää.

Tämän kuninkaallisen ohjeen va-
lossa voidaan todeta, että sapat-
tina on lupa tehdä kaikkea sitä, 
mikä on hyvää, mutta kaikki turha 
ja tarpeeton toiminta, joka ei ole 
välttämätöntä sapatinpäivänä, 
tulisi keskeyttää sapatiksi ja viet-
tää tämä Jumalan antama ihana 
lepopäivä Jumalaa palvellen, le-
väten ja viettäen aikaa perheen 
kanssa. (Jos on välttämätöntä 
tehdä töitä sapattina, tehdään se 
iloiten ja Herraa kiittäen ilman or-
juutta tai pelkoa). 

Silloin Jumalan alunperin sapa-
tinviettoon liittyvä tarkoitus to-
teutuu ihanalla tavalla ihmisten 
levoksi ja terveydeksi sekä koko 
luomakunnan parhaaksi. Samal-
la ihana yhteys Herran kanssa ja 
myös perheen kanssa lujittuu, 
kun saamme seurustella sekä 
Herran että perheen kanssa.

Sapatti - tulevaisten varjo

”Älköön siis kukaan teitä tuomitko 
syömisestä tai juomisesta, älköön 
myös minkään juhlan tai uuden-
kuun tai sapatin johdosta, jotka 
vain (alkutekstissä ei ole vain sa-
naa) ovat tulevaisten varjo, mutta 
ruumis on Kristuksen” (Kol.2:16).

Roomalaiskirjeen 14. luvun teks-
tin ohella Kolossalaiskirjeen 
toisen luvun teksti on erittäin 
runsaasti käytetty kohta pakana-
kristillisyydessä sapatin kumoa-
miseen tai sen mitätöimiseen. 
Kuitenkaan ko. Paavalin kirjeen 
kohta ei millään tavalla kumoa 
tai mitätöi sapattia tai muita Ju-
malan Israelin kansalle antamia 

Wicklow-vuorten harmonista maisemaa kaakkois-Irlannissa heinä-
kuussa 2018. Kuva: Markus Nurmesniemi
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juhlia, se ainoastaan antaa keho-
tuksen siitä, ettei kukaan saa tuo-
mita pakanauskovia (kirje on kir-
joitettu Kolossan pakanuudesta 
kääntyneille uskoville eli Kolossan 
seurakunnalle) minkään juhlan, 
uudenkuun tai sapatin johdosta, 
joita he viettivät. 

Vaikka pakanakristillisyydessä 
sapatin ja juhlien vietto onkin 
armon ja vapauden pohjalta, on 
kuitenkin suositeltavaa valita al-
kuperäiset israelilaiset juhlat ja 
alkuperäinen lepopäivä, sapatti, 
silloin kun meillä on siihen mah-
dollisuus. 

Kenelläkään ei kuitenkaan ole 
oikeutta tuomita pakanauskovia 
siitä, että he eivät noudata nii-
tä samalla tavoin velvoittavina, 
Tooran tai israelilaisen perinteen 
mukaisesti, kuten juutalaiset. Ei 
myöskään pidä ulkopuolisten an-
taa tuomita siitä, että messiaani-
set uskovat viettävät sapattia ja 
Herran juhlia, eikä Rooman vää-
rentämiä juhlia ja sunnuntaita.

On myös hyvä muistaa, että tär-
keintä on kuulua uskon kautta 
Messiaan ruumiiseen, joka on 
Herran seurakunta (Room.12:4-
6; Efes.3:1-6; Kol.1:17-23; 
1.Kor.12:12-27).

Kolossalaiskirjeen tekstistä käy 
myöskin ilmi, että sapatit, uudet-
kuut ja juhlat ovat tulevaisuudes-
sa tapahtuvien asioiden varjoja 
eli esikuvia. Teksti samalla viittaa 
Messiaaseen ja Messiaan ruumii-
seen, joka on Jumalan seurakunta 
(Kol.1:18; Efes.1:22-23). 
(Tämä esikuvallisuus tulevaisten 
varjona tulee esille mm. raama-
tullisten juhla-aikojen suhteen. 
Kevään juhlat puhuvat esikuvallis-
ta kieltä Messiaan ensimmäises-
tä tulemuksesta ja syksyn juhlat 
toisesta tulemuksesta, jota odo-
tamme. Olemme tarkastelleet 
näitä jo aiemmisssa Yovel-lehden 
numeroissa). 

Profeetallisen sanan valossa sa-
patilla on ainakin kaksi esikuvaa 
tulevissa lopun ajan tapahtumis-
sa. Ensinnäkin Hebrealaiskirjeen 
mukaan sapatinlepo tarkoittaa 
sitä lopullista Jumalan lepoa, jo-
hon Herran omat pääsevät Hänen 

tulemuksessaan uudessa ylös-
nousemusruumiissa (Heb.3:7-
4:11; 2.Tes.1:6-10; Mat.24:20). 

Tuleva ylösnousemusolotila on se 
lopullinen sapatinlepo, johon us-
kovat pääsevät ja meitä varoite-
taan jäämästä taipaleelle synnin 
pettäminä maanpäällisellä ”erä-
maavaelluksellamme”. 

Toinen esikuva sapatilla on tule-
va messiaaninen tuhatvuotinen 
rauhan kuningaskunta (rauhan-
valtakunta; Ilm.20:1-6). Monet 
profeetallisen Sanan tulkitsijat 
ymmärtävät ns. luomiskertomuk-
sen valossa, että koska oli kuusi 
”arkipäivää”, jolloin Jumala teki 
taivaat ja maan sekä seitsemäs 
päivä sapatti, lepopäivä ja sen 
mukaisesti, koska yksi päivä 
vastaa tuhatta vuotta Jumalan 
suunnitelmissa, on oleva noin 
kuusi vuosituhatta Adamin luo-
misesta ja sitä seuraa seitsemäs 
vuosituhat, tuhatvuotinen rau-
han kuningaskunta, maanpääl-
lisen paratiisin ja sapatinlevon 
aika Messiaan kuningaskunnassa 
(Ps.90:4; 2.Piet.3:1-12; Jes.11:1-
9; 65:19-25). Jokaviikkoinen sa-
patti on tästäkin ihana esikuva. 

Mistä sunnuntai on peräisin?

”Hän puhuu sanoja Korkeinta vas-
taan ja hävittää Korkeimman py-
hiä. Hän pyrkii muuttamaan ajat 
ja lain, ja ne annetaan hänen kä-
teensä ajaksi ja kahdeksi ajaksi ja 
puoleksi ajaksi” (Dan.7:25).

”Eräs Krysostomoksen aikalainen 
sanoo sapattia ja sunnuntaita 
kauniiksi kaksivaljakoksi. Kons-
tantinuksen jälkeisinä aikoina 
oli nimittäin sunnuntain ohella 
lauantai suuressa määrin saanut 
pyhäpäivän luonteen. Monin pai-
koin oli kielletty paastoamasta 
lauantaina. Orjien piti saada levä-
tä ja jumalanpalvelusta pidettiin 
ja pyhiä kirjoituksia luettiin. 
Sapatin pyhittämisen sunnuntain 
ohella todistaa, ettei kristittyjen 
mieleen vielä ollut johtunut so-
veltaa kolmatta käskyä sunnun-
taihin. Konstantinus oli kuitenkin 
jo. v. 321 julkaissut lain, joka teki 
auringon kunnianarvoisen päivän 
kaikkien tuomarien ja kaupunki-
laisten käsityöläisten lepopäiväk-

si” 
(Fredrik Nilsen: Kristillisen kirkon 
historia I, suomeksi on toimitta-
nut ja täydentänyt Jaakko Gum-
merus, painettu Otavan kirjapai-
nossa 1913; lainaus sivulta 324).

Laodikean kirkolliskokous määrä-
si v. 364: ”Kristittyjen ei tule olla 
juutalaisten mukaisia ja olla toi-
mettomia sapattina, vaan heidän 
tulee tehdä työtä tuona päivänä, 
mieluummin kunnioittaen Herran 
päivää, ja jos he voivat, leväten 
sitten kuten kristityt. Jos heidät 
havaitaan seuraavan juutalai-
suutta, heidät tulee sulkea Kris-
tuksesta”. (Canon XXIX).

Danielin kirja ennustaa, että nel-
jännen pedon eli Rooman pedon 
sarvi muuttaa ajat (juhla-ajat) ja 
lain (Tooran). Tämä toteutuikin 
Rooman hallitsijan Konstantinuk-
sen toimesta, kuten edellä oleva 
kirkkohistorian lainaus osoittaa. 
Monet muutkin kirjalliset tieto-
lähteet yhtäpitävästi todistavat, 
että Konstantinus teki v. 321 jKr. 
sunnuntaista eli auringonpäivästä 
lepopäivän, Baabelin eli Babylo-
nin aurinkokultin pohjalta. 

Sunnuntain eli auringonpäivän 
pyhittämiseen sapatin asemes-
ta liittyy myös jo ensimmäisten 
vuosisatojen aikana esiintullut 
antisemitismi, viha juutalaisia, 
Kristuksen murhaajia kohtaan, 
niinkuin heitä on haukuttu kautta 
vuosisatojen.

Pakanakristikunta halusi erot-
tautua kokonaan ”kirotuista” 
juutalaisista (samalla myös kris-
tinuskon raamatullisista juutalai-
sista juurista) ja sentähden luopui 
myös juutalaisten sapatista ja 
otti auringon päivän eli sunnun-
tain tilalle. Kesti kuitenkin monia 
vuosisatoja, ennenkuin sapatti jäi 
pois kristittyjen käytännöstä ja 
sunnuntai pääsi lopullisesti voi-
tolle. Siksi tarvittiin monien kir-
kolliskokousten päätökset asiaa 
vahvistamaan.

Historia alkoi siis v. 321, jolloin 
Konstantinus teki auringonpäi-
västä eli sunnuntaista lepopäivän. 
Laodikean kirkolliskokous sulki 
364 sapatin pyhittäjät Kristuksen 
ulkopuolelle. Itä-Rooman keisari 

Leo I:sen laissa kiellettiin maata-
loustyöt sunnuntaina. Maconin 
synodi kielsi v. 585 peltotyöt sun-
nuntaina ja se vahvistettiin Cha-
lonsin synodissa v. 649. Bonifacen 
synodi antoi määräyksiä sunnun-
tain pyhittämiseksi v. 680 ja sa-
moin Frankfurtin synodi v. 794. 
Rooman synodi v. 826, Pariisin 
synodi v. 829 ja paavi Leo IV:en 
aikana määrättiin kirkolliskokouk-
sessa v. 853 jKr., että sunnuntaita 
oli noudatettava ”Herran päivä-
nä”.

Näin Rooman pedon sarvi (kei-
sarinistuin ja sitä seurannut paa-
vinistuin) on muuttanut sapatin, 
Jumalan antaman lepopäivän, 
viikon seitsemänneltä päivältä 
sunnuntaille eli auringon päivälle. 

Sapatin ja samalla vuorokausien 
vaihtuminen on muutettu aurin-
gonlaskusta keskiyölle. Voidaan 
sanoa, että lähes koko ns. kristil-
lisessä maailmassa 800-luvulta 
alkaen, Rooman pedon sarvi on 
saanut sunnuntain lepopäiväksi 
sapatin tilalle. Ainoastaan Israelin 
kansa ei ole noudattanut Rooman 
pedon sarven määräystä, sillä 
juutalaiset (muutamaa Baabelin 
valheen sokaisemaan juutalais-
ta lukuunottamatta) pyhittävät 
edelleen sapatin lepopäivänä, 
kuten he ovat tehneet sitä vuo-
situhansien ajan Jumalan Tooran 
säädöksien mukaan. 

Sapatin ennalleenasettaminen 
rauhanvaltakunnassa
  
”Joka kuukausi uudenkuun päi-
vänä ja joka viikko sapattina 
tulee kaikki liha kumartaen ru-
koilemaan minua, sanoo Herra. 
Ja he käyvät ulos katselemaan 
niiden miesten ruumiita, jotka 
ovat luopuneet minusta; sillä 
heidän matonsa ei kuole, eikä 
heidän tulensa sammu, ja he ovat 
kauhistukseksi kaikelle lihalle” 
(Jes.66:23-24).

Niin sanottu protestanttinen 
uskonpuhdistus on onnistunut 
palauttamaan jonkin verran Raa-
matun alkuperäisiä totuuksia us-
kovien keskuuteen, mutta monil-
la uskonelämän alueilla vallitsee 
vielä synkkä katolinen Baabelin 
pimeys. Eräiden tietojen mukaan 
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uskonpuhdistaja Luther, ken-
ties mahtavan katolisen kirkon 
pelosta tai juutalaisia kohtaan 
tuntemansa vastenmielisyyden 
takia, kieltäytyi lepopäivän pa-
lauttamisesta sunnuntailta viikon 
seitsemännelle päivälle ja vielä 
nykyäänkin suurin osa kristikun-
taa noudattaa epäraamatullista 
lepopäiväjärjestelmää, pyhittäen 
sunnuntaita eli auringon päivää.

Epäraamatullinen lepopäiväjär-
jestelmä ei kuitenkaan tule val-
litsemaan ikuisesti, sillä tulevassa 
messiaanisessa tuhatvuotisessa 
rauhan kuningaskunnassa se on 
ennalleenasetettu alkuperäiseen 
järjestykseensä.

Jesajan kirjan viimeisen luvun 
loppuosa, kertoo lopun ajan tuo-
mioista ja niiden jälkeen tulevasta 
messiaanisen rauhan kuningas-
kunnan ajasta. Silloin kaikki liha 
tulee kumartaen rukoilemaan 

Herraa uudenkuun päivinä (raa-
matullisen kalenterin mukaisten 
kuukausien alussa) ja sapatteina. 
Se merkitsee sitä, että sapatti, 
raamatullinen lepopäivä, on en-
nalleenasetettu koko maapallolla 
rauhan kuningaskunnassa.

Sapatin pyhittämisen siunaus 
pakanauskoville

”Näin sanoo Herra: Noudattakaa 
oikeutta ja tehkää vanhurskaus, 
sillä minun autuuteni on lähellä ja 
minun vanhurskauteni lähestyy. 
Autuas se ihminen, joka tämän 
tekee, se ihmislapsi, joka tässä 
pysyy, joka pitää sapatin eikä sitä 
riko, joka varoo kätensä tekemäs-
tä mitään pahaa. Älköön sanoko 
muukalainen, joka on liittynyt 
Herraan: ’Herra erottaa minut pe-
räti kansastansa’, älköön kuohittu 
sanoko: ’Minä olen kuiva puu’. 
Sillä näin sanoo Herra: Kuohituil-
le, jotka pitävät minun sapattini 

ja valitsevat sen, mikä minulle 
otollista on, ja pysyvät minun lii-
tossani, heille minä annan huo-
neessani ja muurieni sisällä muis-
tomerkin ja nimen, joka on poikia 
ja tyttäriä parempi; minä annan 
heille iankaikkisen nimen, joka ei 
häviä. Ja muukalaiset, jotka ovat 
liittyneet Herraan, palvellakseen 
häntä ja rakastaakseen Herran 
nimeä, ollakseen hänen palveli-
joitansa, kaikki, jotka pitävät sa-
patin eivätkä sitä riko ja pysyvät 
minun liitossani, ne minä tuon 
pyhälle vuorelleni ja ilahutan hei-
tä rukoushuoneessani, ja heidän 
polttouhrinsa ja teurasuhrinsa 
ovat otolliset minun alttarillani, 
sillä minun huoneeni on kutsutta-
va kaikkien kansojen rukoushuo-
neeksi” (Jes.56:1-7).

Jesajan kirjassa on ihanat lupa-
ukset ja siunaukset niille muiden 
kansojen uskoville (pakanausko-
ville), jotka rakkaudesta Herraan 

haluavat armon ja vapauden 
pohjalta pyhittää sapatin, alkupe-
räisen raamatullisen lepopäivän, 
aina kun se on mahdollista.

Sapatin pyhittämisestä, niinkuin 
muidenkin Herran käskyjen nou-
dattamisesta, tulee suuri palkka 
myös jokaiselle armosta pelastu-
neelle muiden kansojen uskoval-
le Herran Jeshuan tulemuksessa 
(1.Joh.5:3; Ps.19:8-12; Mat.5:17-
19; Luuk. 19:11-28). 

Suokoon hyvä Jumala rakkau-
den Herraan meille kaikille myös 
sapatin viettämisessä, odotta-
essamme pääsyä lopulliseen tai-
vaalliseen sapatinlepoon Messi-
aan tulemuksessa.

www.israel-apu.fi
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Sapatti
Persoona, Päivä ja Odotus

**********

Heprealaisen totuuden
opetuksia kristityille

Kirjoittanut:
John Garr

Sapatti (Shabat) on ollut ja on 
edelleenkin yksi kiistanalaisimpia 
teologisia ja käytännöllisiä ongel-
mia maailman kristittyjen kes-
kuudessa. Monet sanovat, että 
sapatti on ”juutalainen” ja koskee 
vain juutalaisia, eikä sillä ole niin 
muodoin mitään tekemistä kris-
tittyjen kanssa. 

Toiset pitävät sapatin viettämistä 
selvänä legalismin merkkinä, ja 
heidän mielestään sapattia viet-
tävä kristitty ei ole enää kristitty, 
vaan hän on kääntynyt juutalai-
suuteen. Useimmat kristityt teo-
logit ovat väittäneet, että Jeesus 
ja apostolit muuttivat sapatin lau-
antaista sunnuntaiksi. Muutamat 
esittävät, että kristityt viettävät 
sunnuntaita samoin rajoituksin 

kuin juutalaiset viettävät sapat-
tia, koska sunnuntai on Dekalogin 
neljännen käskyn kohde Uudessa 
Testamentissa. 

On myös niitä, jotka ovat sitä 
mieltä, että kristittyjen pitäisi 
viettää jokaista päivää samalla 
tavalla, eikä pitää mitään päivää 
parempana, etenkään ei sapattia. 
Sitten on kristittyjä, vaikkakin vä-
hemmistönä, jotka sanovat, että 
kaikkien Jeesukseen uskovien 
pitäisi viettää sapattia seitsemän-
tenä päivänä.  Jotkut heistä väit-
tävät, että sapattikäskyn rikkomi-
nen on kuolemansynti. 

Muutamat sanovat, että sunnun-
taita pyhäpäivänä pitävät kristityt 
ovat ”auringon jumalan palvojia”, 
tai että sunnuntainen jumalan-
palvelus on pedon merkki. Kun 
meillä on näin paljon erilaisia ja 
usein hyvin vastakkaisia mielipi-
teitä, onko ihme, että keskustelu 
sapatista saa aikaan useimmiten 

enemmän kiivastumista kuin kirk-
kautta, ja jättää suurimman osan 
kristillistä seurakuntaa – olivatpa 
he mitä mieltä tahansa – tietä-
mättömyyteen tämän tärkeän 
aiheen raamatullisista ja hengel-
lisistä ulottuvuuksista.

Niin kuin yleensä kysymyksissä, 
jotka aiheuttavat jakaantumista 
eri leireihin, totuuden siemeniä 
on joka leirissä; vastaus ongel-
maan löytynee jostain ääripäiden 
välimaastosta.

Kysymys omistajuudesta

Sapatista puhuttaessa on ensim-
mäiseksi vastattava kysymykseen, 
kenelle se kuuluu. Useimmat juu-
talaiset ja kristityt väittävät, että 
se on ”juutalaisten sapatti”. On 
totta, että seitsemännen päivän 
sapatti on ollut kauan juutalaisen 
kansan ainutlaatuinen identitee-
tin merkki, yksi juutalaisuuden 
peruspilareista, mutta Raamatun 

selkeä vastaus on, että sapatti, 
sekä periaate että päivä, on Her-
ran: ”… seitsemäs päivä on Her-
ran, sinun Jumalasi, sapatti...” (2 
Mooses 20:10). 

Kolmannen Mooseksen kirjan 
luvussa 23 olevassa kuvauksessa 
Jumalan liturgisesta kalenterista 
Jumala itse sanoo sapatista, että 
”… nämä ovat minun juhla-aikani. 
.. Kuutena päivänä  tehtäköön 
työtä, mutta seitsemäntenä päi-
vänä on sapatti, levon päivä...” (3 
Moos.23:2-3).

Vaikka sapatti on juutalaisille 
merkki Jumalan liitosta heidän 
kanssaan, se on kuitenkin yhtei-
nen kaikille ihmisille, koska se 
kuuluu Jumalalle, ja se asetettiin 
jo luomisen yhteydessä. Ensim-
mäinen, joka vietti sapattia, oli 
Jumala itse.  Omassa sapatissaan 
Jumala loi perustan ja periaat-
teen kaikille seuraaville sapa-
teille. Luoja ei tarvinnut fyysistä 

Viikonloppuinen näkymä irlantilaiselta maalaistieltä. Kuva: Markus Nurmesniemi
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lepoa, sillä Jumala ”ei väsy eikä 
uuvu” (Jesaja 40:28), ja hän, joka 
Israelia varjelee, ”ei nuku eikä 
torku” (Psalmi 121:4). Tuona en-
simmäisenä sapattina Jumala 
lakkasi tekemästä työtä ja asettui 
katselemaan luomakuntaa, jonka 
hän oli todennut olevan ”erittäin 
hyvän”, ja nauttimaan sen täydel-
lisyydestä. 

Siunattuaan Adamin ja Eevan 
Jumala siunasi seuraavaksi seit-
semännen päivän ja julisti sen 
”pyhäksi”, eli itselleen erotetuksi 
(1 Mooses 2:3). Itse asiassa Ju-
mala loi pyhäkön aikaan; sitä ra-
jaamassa olivat taivaankappaleet, 
jotka hän oli luonut merkeiksi 
osoittamaan määräaikoja, päiviä 
ja vuosia (1 Moos.1:14); nuo ju-
malalliset aikaan merkityt määrä-
ajat (moadim), joiden aikana hän 
vaalisi ikuisesti suhdettaan ihmis-
kuntaan, luomistyönsä kruunuun. 
Jumala ei siunannut eikä pyhit-
tänyt mitään aineellista esinettä 
palvonnan kohteeksi, sillä hän on 
henki, persoona, joka etsii yhteyt-
tä ja suhdetta, joka voi tulla ilmi 
vain ajassa.

Sapatti, persoona

Sapatti niin työstä lakkaamisena 
kuin lepona on syvällinen tee-
ma, joka viittaa aina Persoonaan, 
joka on Lepo. Jumala on itse ikui-
nen lepo niille, joilla on suhde 
häneen. Niin kuin hän on Jahve 
Shalom (Ikuinen Jumala, meidän 
Rauhamme), hän on myös Jahve 
Shabat (Ikuinen Jumala, meidän 
Lepomme). Lunastetut turvaavat 
Jumalaan. 

Ihmisen sielun kaipaama lepo 
on Persoona, joka on maaiman-
kaikkeuden tuolla puolen, mutta 
joka on läsnä jokaisen ihmisen 
sydämessä, joka lähestyy häntä 
uskossa.  Ei siis ole yllätys, että 
Jeshuua, ben Elohim (Jeesus, Ju-
malan Poika) tarjosi ylimaallisen 
levon niille, jotka olivat raskaan 
työn uuvuttamia. Hän itse, Py-
hän Hengen kautta, tulisi heihin 
ja vaikuttaisi levon heidän sie-
luilleen, levon, jollaista mikään 
fyysinen lepo ei voisi antaa (Mat-
teus 11:28-29).  Jesaja ennusti, 
että tämä Pyhän Hengen meissä 
lepääminen olisi lepo (menuach) 

väsyneelle (Jes.28:12). 

Sekä ensimmäisen liiton aikana 
että uuden liiton aikana miehet ja 
naiset löysivät levon Jumalassa, 
levon omista itsensä toteuttamis-
ponnisteluistaan turvautumalla 
kokonaisvaltaisesti Häneen, joka 
on lepo.

Ne, jotka tajusivat, etteivät he 
saavuttaisi omilla ponnisteluil-
laan asemaa Jumalan edessä, 
oppivat vain luottamaan hänen 
laupeuteensa (chesed). Kun he 
tekivät näin, he huomasivat, että 
lepo ei ole sellaista, mitä suorite-
taan; lepo on Joku, joka tunne-
taan. Kaikki sapatit (viikottaiset 
ja vuosittaiset) ovat kuvia Persoo-
nasta, joka on Sapatti, Jeesukses-
ta Kristuksesta. 

Sapatti on se todellinen Lepo, 
joka tuli alas taivaasta, lepo joka 
säilyi uskovia varten senkin jäl-
keen kun sapattikäsky annettiin 
Siinailla (Hepr.4:1-3). Oikeastaan 
se sapatti, jota Israelin piti viet-
tää, oli itsessään jokaviikkoinen 
sen Ilosanoman julistus, että Ju-
mala saapuisi Poikansa persoo-
nassa ikuisena sapattina, jonka 
kautta ne, jotka ovat uskoneet, 
pääsevät lepoon lakattuaan omis-
ta teoistaan (Hepr.4:10). 

Päivä - Ikuinen periaate

Sapatti on ikuinen, toistuva tee-
ma historian alusta sen loppuun 
asti. Sapatti antoi viimeisen si-
lauksen luomistyön täydellisyy-
delle, ja sapatti luonnehtii aika-
kauden loppua, kun kaikki työ 
lakkaa ja sekä Jumala että ihmi-
nen lepäävät. Sapatti on ikuinen 
periaate, jonka mukaan yksi päivä 
seitsemästä erotetaan sille, millä 
on todella merkitystä elämässä: 
Jumalalle ja perheelle. 

Seitsemän edustaa täydellisyyttä, 
täydellisen puhtaaksi puhdista-
mista (sekä puhdas kulta että ho-
pea puhdistetaan seitsemän ker-
taa). Seitsemän edustaa loppuun 
saattamista. Menora on heijastus 
Jahven kalenterista: seitsemän 
lamppua (juhlaa) yhdessä lam-
punjalassa (sapatti). Kolmannen 
Mooseksen kirjan luvussa 23 sa-
patti, Shabat, on pääotsikko, ja 

seitsemän juhlaa kehittävät edel-
leen sapatin periaatetta.

Kehotus muistaa

Kymmenessä Käskyssä on vain 
yksi kohta, jossa ihmistä keho-
tetaan muistamaan, ja se on 
sapatin yhteydessä. Sapattia voi-
daankin siis kutsua muistamisen 
periaatteeksi. Armossaan Jumala 
on asettanut aikaan muistimerk-
kejä, jolloin Hän kutsuu kansaan-
sa muistamaan Hänen mahtavia 
tekojaan. 

Miksi? Koska ihmiset – toisin kuin 
Luoja – ovat aina muistamatto-
mia. Jumala, joka etsii niitä, jotka 
rukoilevat ja palvovat Häntä hen-
gellisessä totuudessa, ojentaa 
jatkuvasti unohtavaiselle ihmisel-
le muistia tukevia välineitä, joista 
tärkeimmät ovat Hänen aikaan 
merkitsemänsä merkit. Sapatti 
edustaa tätä säännöllisen työstä 
taukoamisen periaatetta; ihmi-
nen astuu ulos inhimillisestä toi-
minnan ja suorittamisen oravan-
pyörästä hiljentyäkseen Jumalan 
edessä ja keskustellakseen Hänen 
kanssaan.

Sapatin periaate kutsuna muis-
taa tulee ilmi jokapäiväisissä, 
viikottaisissa, kuukausittaisissa, 
vuosittaisissa ja sukupolvittaisissa 
muistimerkeissä, jotka muistutta-
vat ihmistä Jumalan asettamista 
sovituista ajoista (päivän kolme 
rukoushetkeä, viikkosapatti, uusi 
kuu, seitsemän juhla-aikaa, sa-
pattivuosi ja riemuvuosi). 

Kaikki nämä pysähtymään kutsu-
vat ajat on tarkoitettu vietettä-
väksi mietiskellen ja muistaen ja 
kunnioittaen Luojaa.

Sapatin ainutlaatuisuus on olla 
aikaan sijoitettu pyhäkkö, jossa 
kohdataan Jumala joka viikko. 
Ensiksi muistamme sen tosiasian, 
että maailmankaikkeus on Juma-
lan luoma; se ei ole syntynyt mis-
tään alkukantaisesta kosmisesta 
liejusta evoluution tuloksena. 
Muistamme, että meidät on luo-
tu elävän Jumalan kuvaksi; emme 
ole luonnollisen valinnan ja vah-
vimman eloonjäämisen tuotteita. 
Ja muistamme, että meidät on 
tehty uudeksi; olemme syntyneet 

uudesti uskon kautta Jumalaan 
ikuiseen elämään kokemalla hen-
gellisen sapatin itsensä Messiaan 
persoonassa. Tähän liittyen ym-
märrämme myös, että meidän 
lepomme tulee siitä, että Pyhä 
Henki asuu meissä, sillä Hän 
vapauttaa meidät itsellemme 
asettamistamme vaatimuksista 
ja pyrkimyksistä rakentaa itse 
omaa vanhurskauttamme ja sal-
lii meidän levätä Golgatalla täy-
tetyn työn varassa, joka luetaan 
meidän hyväksemme uskomme 
tähden.

Aika Jumalalle ja perheelle

Jumala loi sapatin ja siunasi sen 
siunauksen kanavaksi, väyläksi, 
jota pitkin ihminen pääsee lä-
helle Jumalaa ja perhettä. Kun se 
käytetään oikein, se on siunaava 
siunaus. Tänä siunattuna päivä-
nä me siunaamme Jumalaa, me 
siunaamme toinen toistamme, 
etenkin perhepiirissä, niin ydin-
perheessä kuin laajemmassa us-
kon yhteisön perheessä. 

Kristityt voivat oppia juutalaisilta 
veljiltään paljon sapattiin liittyvis-
tä siunauksista. Sapatin lähesty-
essä perjantai-iltana innostus ja 
odotus täyttävät juutalaisten sy-
dämet ja juutalaiset kodit. Päälle 
puetaan parhaat vaateet, parhaat 
ruoat valmistetaan. Kuuden päi-
vän työssä ja yhteiskuntaelämäs-
sä puurtamisen ja kamppailun 
jälkeen perhe sulkee kotinsa oven 
maailmalta ja astuu sapatin py-
häkköön, jossa vallitsee siunaus 
kiroilun sijaan ja ilo ahdistuksen 
sijaan.

Perheen äiti toivottaa ensin sapa-
tin tervetulleeksi ikivanhalla ru-
kouksella. Sitten isä pyhittää tilai-
suuden kidush-siunauksella, jota 
miljoonat juutalaiset huulet ovat 
toistaneet ajoista ennen Jeesus-
ta. Tässä siunauksessa ja haMotzi 
(leivän) siunauksessa siunataan 
Jumalaa ja kunnioitetaan Juma-
laa, ei viiniä ja leipää. Myöhem-
min aviomies siunaa vaimonsa 
lasten läsnäollessa lausuen tai 
laulaen Sananlaskujen luvun 31 
kelpo vaimon ylistyksen. Vaimo 
voi lausua vastaavasti Psalmin 
128 miehensä kunniaksi. Sitten 
isä, asettaen kätensä lasten pään 
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päälle ja vakuuttaen heille rakka-
uttaan,  siunaa yksitellen lapsen-
sa Aaronin siunauksella (Herran 
siunaus) ja muilla raamatullisilla 
siunauksilla. Aikaa on laulaa yh-
dessä Siionin lauluja ja rukoilla 
Jumalaa. Se on perheyhteydestä 
nauttimista parhaimmillaan.

Sapattina perhe menee synago-
gaan (kokoukseen) rukoilemaan 
Jumalaa yhteisten asioiden puo-
lesta ja kuulemaan Hänen Too-
ransa opetusta. Näin toteutuu 
Raamatun käsky ”pyhästä koko-
uksesta”, yhteisestä kokoontu-
misesta, ja se on sopusoinnussa 
juutalaisen yhteisöllisyyttä koros-
tavan pelastuskäsityksen kanssa.

Kristittyjen kannattaisi miettiä, 
ovatko juutalaiset keksineet ja 
säilyttäneet sapatin vieton avai-
men: aikaa Jumalalle ja perheel-
le. Sapatti ei ole vain tilaisuus 
nukkua tai kokoontua määrättyyn 
paikkaan laulamaan jokunen lau-
lu, sanomaan ”rukouksen sana” 
ja kuulemaan saarnaajan aja-
tuksia, ja sitten rynnätä kiireesti 
niiden asioiden pariin, joista on 
haaveksinut saarnan ajan. Sapat-
ti on ajassa oleva pyhäkkö, jonne 
ihminen voi paeta maailmasta, ja 
jossa hän voi saavuttaa yhteyden 
Jumalaan ja perheeseen.

Mikä päivä ja Mitä pitää tehdä?

Minä päivänä sapatti on, ja mitä 
me teemme sinä päivänä? Nämä 
kysymykset nousevat ilman muu-
ta mieleen.  Vaikka ne tuntuvat 
vaikeilta kysymyksiltä, vastaukset 
ovat kyllä hyvin yksinkertaisia. 
Jos me tiedämme, mikä päivä 
on ”viikon ensimmäinen päivä”, 
kysymys siitä, minä päivänä sa-
patti on, on pelkkä matemaatti-
nen ongelma. Jumala sanoo itse: 
”Seitsemäs päivä on sapatti” (2 
Mooses 20:10).

Kun lisäämme kuusi päivää viikon 
ensimmäiseen päivään – joka on 
sunnuntai kuten jokainen kristitty 
tietää -  vahvistamme sen tosi-
seikan, että sapatti on lauantai. 
Koska raamatullinen päivä alkaa 
auringon laskettua, jotta järjestys 
olisi ”oli ilta ja oli aamu”, sapatti 
alkaa perjantaina auringon las-
kettua ( tai juutalaisen perinteen 
mukaan, kun taivaalla näkyy 
kolme tähteä tai planeettaa) ja 
päättyy lauantaina auringon las-
kettua.

Sapatti on yksi Jumalan ”ikuisiksi 
ajoiksi” luomia. Se ei ole koskaan 
muuttunut, eikä se muutu. Muut-
tumaton Jumala ei neuvonut 
Poikaansa, joka on sama eilen, 

tänään ja iankaikkisesti, muut-
tamaan viikkosapattinsa päivää. 
Ei ole epäilystäkään siitä, että 
alkuseurakunta noudatti samaa 
sapattiperinnettä, jonka se oli 
perinyt juutalaiselta kasvualustal-
taan, josta se oli syntynyt. Jo var-
hain tämä sapatinvietto (lauantai) 
jatkui viikon ensimmäisen päivän 
(sunnuntain) iltaan, mahdollisesti 
jopa puolille öin, jolloin jaettiin 
ehtoollinen.

Tästä on varhaisena esimerkki-
nä Paavalin saarna Apostolien 
tekojen luvussa 20. Tapahtu-
massa vietettiin epäilemättä 
ylösnousemuksen juhlaa, joka 
oli tapahtunut sapatin lopussa 
ennen auringonnousua viikon 
ensimmäisenä päivänä. Myö-
hemmin, halutessaan erkaantua 
juutalaisuudesta, suurin osa seu-
rakuntaa omaksui sunnuntain 
jumalanpalveluspäiväksi; tämän 
käytännön vahvisti Konstantinus 
Suuri keisarillisella säädöksellä. 
Mutta sekä Jeesus että apostolit 
viettivät sapattia Raamatun osoit-
tamalla tavalla. 

Tosiseikka, että sapatti voi olla 
muinakin viikonpäivinä, vahvis-
taa sitä totuutta, että sapatti on 
periaate. Happamattoman leivän 
juhlan ensimmäinen ja viimeinen 

päivä ovat sapatteja, samoin Rosh 
HaShana, Jom Kippur ja muut juh-
la-ajat. Jokainen näistä sapateista 
on kutsu tulla kohtaamaan Ju-
mala, ja se seikka, että ne osuvat 
usein muuhun viikonpäivään kuin 
seitsemänteen, korostaa meille 
totuutta, että Jumalaa saa rukoil-
la ja palvoa ja perheen yhteyttä 
vahvistaa kaikkina viikonpäivinä. 

Oikeastaan kristityt, jotka erotta-
vat sunnuntain (tai jonkun muun 
päivän) Jumalalle ja perheelle, 
noudattavat sapatin periaatetta. 
Tämä on epäilemättä Paavalin 
pohdintojen taustalla, kun hän 
kirjoittaa Roomalaiskirjeen lu-
vussa 14 mahdollisuudesta jous-
taa pyhäpäivän vieton suhteen. 
Ilmeisesti  Paavali päätteli näin 
Gamalielin opetuksista Hillelin 
rabbikoulussa,  joissa todettiin 
ennen Jeesuksen aikaa, että Ju-
malaa voitiin palvoa minä viikon-
päivänä tahansa sapatin lisäksi ( 
toisin kuin Shamman koulu, joka 
väitti, että Jumalaa voitiin palvoa 
vain sapattina). 

Tietenkin tämä joustaminen ja 
sapattien vertauskuvallistaminen 
Kolossalaiskirjeen toisessa luvus-
sa on vääristelty pansapattilai-
suudeksi, jossa jokainen päivä on 
yhtä lailla sapatti. Tästä on ollut 

Viikonloppuinen näkymä irlantilaiselta maaseudulta, kuvassa entinen rautatiesilta. Kuva: Markus Nurmesniemi
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seurauksena, että sapattia ei ole 
ollenkaan, vaan että jokainen päi-
vä on yhtä maallinen ja epäpyhä, 
ja että kaikki raamatulliset pyhät 
päivät hylätään olankohautuksel-
la. 

Vastaus siihen, miten sapattina 
tulisi toimia, löytyy sekin Paavalin 
Roomalaiskirjeen luvun 14 esityk-
sestä: ”Kukin olkoon omassa mie-
lessään täysin varma.” Pyhä Henki 
toimii tuomitsijana ja ohjaa ihmi-
set totuuteen. Kun noudatamme 
Hengen ohjausta, tuloksena on 
täydellinen vapaus Jumalan oh-
jeiden noudattamisessa. Jos toi-
mimme toisin, elämme toisaalta 
synnissä tai toisaalta ajaudumme 
jonkun toisen henkilön omaksu-
maan legalismiin.

Täyttymistä odottava sapatti

Sapatin ihanimpia piirteitä on, 
että se viittaa aina tulevaan 
sapattiin, messiaaniseen aika-
kauteen. Jokainen perheen ja 
yhteisön piirissä vietetty sapatti 
on vasta esimakua, maistiaisia 
tulevan maailman sanoinkuvaa-
mattomasta ilosta. Juutalaisille 
se on Messiaan tulon odotusta; 
kristityille se on varmuutta Mes-

siaan paluusta.  Sama Persoona, 
jossa he ovat löytäneet levon sie-
luilleen, tuo ikuisen sapatin pa-
luunsa yhteydessä tapahtuvassa 
ylösnousemuksessa.

Profeetallinen kutsu ennalleen 
asettamiseen

Vaikka Uusi Liitto on antanut us-
koville armosta oikeuden vapau-
teen, tämä oikeus ei anna lupaa 
hengelliseen hedonismiin, jossa 
jätetään huomiotta ne ikuiset 
säädökset, jotka Jumala on itse 
suunnitellut ihmiskunnan hyvin-
voinniksi.

Profeetta Jesaja näki ehkä jo en-
nakolta, että seurakunta tulisi 
hylkäämään Raamatun totuu-
den korvaamattomat aarteet ja 
korvaamaan ne inhimillisen pe-
rinteen rihkamalla, kun hän pro-
fetoi ajasta, jolloin pakanatkin 
ottaisivat omakseen juutalaisten 
Jumalan: ”Ja muukalaiset…jotka 
varovat saastuttamasta sapattia 
ja pysyvät minun liitossani; hei-
dät minä tuon pyhälle vuorelleni, 
ja he saavat iloita minun rukous-
huoneessani...” (Jesaja 56:6-7).

Osana Messiaan paluun yhtey-

dessä tapahtuvaa kaiken ennal-
leen asettamista (Apt.3:20-21) 
Jumala antaa ymmärryksen valon 
niille pakanoille, joista on tullut 
Israelin kansainyhteisön kansalai-
sia, ja johdattaa heidät nöyrään 
ja harkittuun Herran sapatin tun-
nustamiseen. 

Kukapa kristitty ei tahtoisi iloita 
sapatin raamatullisesta vietosta 
niin kuin Jumala ajatteli sen ai-
koinaan valittua kansaansa var-
ten? Siinä ei todellakaan ole kyse 
orjuuttavasta legalismista, vaan 
se on täydellisen vapauden lain 
vapahduttavaa harjoittelua, joka 
tuo siunauksen ja tervehdyttävän 
elämän niille, jotka tarttuvat sen 
lupauksiin (Jaakob 1:23).

Se ei tarkoita, että täytyy nähdä 
paljon vaivaa päivän pitämiseksi. 
Se vapauttaa itsensätoteuttami-
sen orjuuttaman hengen pane-
maan täydellisesti luottamuksen-
sa Jumalaan kaiken terveyden ja 
onnen lähteenä. 

Kaikkien uskovien on aika miet-
tiä vakavasti niitä historiallisia 
syitä, jotka johtivat seurakunnan 
eroon juutalaisesta perinnös-
tään, ja ottaa päämääräksi uskon 

heprealaisen perustan ennalleen 
asettaminen. On aika ottaa ta-
kaisin se, mikä on puuttunut niin 
yksilöihmisen kuin yhteisöjen hy-
vinvoinnista.

 Omaksukoon koko seurakunta 
sapatin, ajan jonka Jumala on 
erottanut yhteydenpitoajaksi, 
jolloin Hänen lapsensa viettävät 
aikaa Hänen kanssaan ja perheit-
tensä kanssa.

Tri John D. Garr, Maailmanlaajui-
sen Heprealais-Kristillisen Yhtei-
sön presidentti, on tehnyt yli 40 
vuotta pioneerityötä tiedemiehe-
nä, kirjoittaen ja opettaen kristin-
uskon heprealaisesta perustasta, 
auttaen uskovia ymmärtämään, 
miten kristinusko kehittyi raa-
matullisen juutalaisuuden kas-
vualustalta. Johnin vaimo Pat ja 
heidän poikansa John, Timothy 
ja Stephen ovat kaikki mukana 
Heprealais-Kristillisen Yhteisön 
laajassa palvelutyössä.

© Restore! Kaikki oikeudet pidä-
tetään. Lupa kirjoituksen käyttä-
miseen on saatu kirjoittajalta.

www.hebraiccommunity.org
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Ensimmäinen sapatti

”Jumala oli saanut työnsä päätök-
seen, ja seitsemäntenä päivänä 
hän lepäsi kaikesta työstään. Ja 
Jumala siunasi seitsemännen päi-
vän ja pyhitti sen, koska hän sinä 
päivänä lepäsi kaikesta luomis-
työstään.” (1. Moos. 2:2-3)

Ihmisen luomisen jälkeisenä päi-
vänä Jumala vietti ensimmäisen 
sapatin omassa perheessään.  
Seitsemäntenä päivänä. Silloin 
Jumala ja koko hänen perheensä 
lakkasi luomisen työstä ja lepäsi 
kaikilla aisteillaan nauttien. Kaikki 
oli luotu valmiiksi. Kaikki oli luo-
tu hyväksi.  Sapatin levossa olivat 
siis Isä, Poika ja Pyhä Henki sekä 
uutena perheen jäsenenä vasta 
luotu Adam. Ihminen luotiin per-
heyhteyteen, jossa Jumala on Isä.

Sapatin vietto on siis alkanut Ju-
malan perheestä ja jatkuu kaikki-
en perheiden kautta. Sapatin to-
dellinen lepo on mahdollista vain 
silloin, kun perhesuhteet ovat 
kunnossa, Jumalan mielen mu-

kaisella tavalla. Tiedämme kuinka 
syntiinlankeemus rikkoi nimen-
omaan perheyhteyden ja perhe-
suhteet niin, että tapahtui ihmi-
sen ero Jumalasta, Isästä.  Ja sen 
jälkeen tapahtui ensimmäinen 
veljesmurha. Synti rikkoo suhteet 
Jumalaan ja toisiin ihmisiin vaka-
valla tavalla. Mutta Jumala ei ole 
eronnut ihmisestä, vaan edelleen 
kuulemme Jumalan ja Isän äänen 
”missä olet Adam”. Isä kutsuu 
edelleenkin perhettä yhteyteen-
sä.

Perhe on Jumalan tärkein
opetusmenetelmä Hänen
tahtonsa tuntemiseen

Sapatin vietto perustuu siis Juma-
lan omaan esimerkkiin ja myös 
käskyyn.  Sen mukaan kaikkina 
tulevina aikoina kaikissa tulevissa 
perheissä tuli viettää seitsemän-
tenä päivänä sapattia iloiten ja 
riemuiten. Nauttien kaikilla ais-
teillamme ja ymmärryksellämme 
siitä hyvästä, jonka Jumala on 
meille antanut.

Perhe on annettu meille tärkeim-
mäksi yhteisöksi, jossa meidän 
tulisi oppia elämämme tärkein 

asia: Jumalan tunteminen.  

Isän ja äidin tehtävät ovat maail-
man tärkeimmät tehtävät; opet-
taa lapsilleen Jumalan tahdon 
mukaan eläminen. Kuuliaisuu-
desta tuleva siunaus tulisi jokai-
sen ihmisen oppia tuntemaan ja 
tietämään omassa elämässään. 

”Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että 
saisit elää kauan siinä maassa, 
jonka Herra, sinun Jumalasi, si-
nulle antaa. (2. Moos.20:12)

”Painakaa siis nämä minun sanani 
sydämeenne ja mieleenne ja sito-
kaa ne merkiksi käteenne, ja ne 
olkoot muistolauseena otsallan-
ne; ja opettakaa ne lapsillenne, 
niin että puhut niistä kotona istu-
essasi ja tietä käydessäsi, maata 
pannessasi ja ylös noustessasi.” 
(5. Moos. 10:18-19)

”Katso, minä asetan tänä päivänä 
teidän eteenne siunauksen ja ki-
rouksen: siunauksen, jos te  tot-
telette Herran, teidän Jumalanne, 
käskyjä, jotka minä tänä päivänä 
teille annan, mutta kirouksen, 
jos te ette tottele Herran, teidän 
Jumalanne, käskyjä, vaan poik-

keatte siltä tieltä, jota minä tänä 
päivänä käsken teidän vaeltaa, ja 
seuraatte muita jumalia, joita te 
ette tunne.”
 (5.Moos. 10: 26-28)

Israelin kansa siirsi erityisesti sa-
patin vieton avulla historiansa 
tärkeimmät totuudet uusille su-
kupolvilleen. Isät ja äidit opetti-
vat lapsiaan tuntemaan Jumalan 
suuruuden ja kaikkivaltiuden.  Ju-
malan suuret teot Israelin kansan 
elämässä olivat todisteena siitä, 
että he palvelivat kaikkivaltias-
ta elävää Aabrahamin, Iisakin ja 
Jaakobin Jumalaa. 

Myös meidän Uuden Liiton ih-
misten ja perheiden tulisi oppia 
isiltämme ja äideiltämme omas-
sa perheessämme Jumalan koko 
pelastussuunnitelma ihmisen 
lankeemuksesta iankaikkiseen 
sapatin lepoon Jeesuksessa Kris-
tuksessa. Jumalan tekemien liit-
tojen ja lupausten kautta meille 
on luvattu iankaikkinen elämä. 
Jumalan liittojen ja lupausten 
tunteminen tulisikin olla yksi 
tärkeimmistä asioista elämäs-
sämme. Nooan perheen kautta 
suunnitelma eteni Aabrahamin, 
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Tervetuloa ilojuhlaan
Jumalan perheenä sapattiaterialla
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Iisakin ja Jaakobin perheiden 
kautta Egyptiin.  Kun aika oli täyt-
tynyt Jumala vapautti kansansa 
Egyptin orjuudesta Mooseksen 
kuuliaisuudella ja johdolla. Kai-
kissa historiansa vaiheissa Jumala 
on tarkasti täyttänyt liittonsa lu-
paukset uskollisesti. 

Jumalan suunnitelma on edennyt 
koko ihmiskunnan pelastamiseen 
Jeesuksen Kristuksen kautta. Syn-
nin orjuudesta vapautuminen 
tapahtui Jeesuksen täydellisen 
kuuliaisuuden ja synnittömän 
elämän, kuoleman ja ylösnou-
semuksen kautta. Jeesus Kristus 
on meidät vapauttanut ja lunas-
tanut itselleen.
Olemme vapaat synnin hallitse-
masta elämästä, kun olemme 
ottaneet Jeesuksen Kristuksen 
valmistaman pelastuksen oma-
kohtaisesti vastaan.  Olemme sil-
loin synneistämme armahdettuja.

Meistä on maksettu täysi hinta, 
jolloin olemme siirtyneet synnin 
hallitsemasta maailmasta Juma-
lan kuningaskunnan täysivaltai-
siksi kansalaisiksi ja iankaikkisen 
elämän perillisiksi.

Sapatti on ensimmäinen ja 
tärkein juhlamme

Jeesuksen elämän, kuoleman ja 
ylösnousemuksen kautta suh-
teemme Jumalaan ja perhee-

seemme ja ihmisiin on ennalleen 
asetettu. Jumalan suunnitelman 
mukaan. Tämän suhteen saam-
me vahvistaa ja ennalleen asettaa 
jokaisena sapattina. Siksi sapatti 
on meidän tärkein raamatullinen 
juhlamme. Todellinen ilojuhla.

Kaikkien suhteidemme ennal-
leen asettaminen on sapatin yksi 
tärkeimmistä tehtävistä meille 
uuden liiton ihmisille.  Minkälai-
sissa suhteissa minä haluan elää 
suhteessa Jumalaan, suhteessa 
itseeni ja toisiin ihmisiin? Olen 
valinnan paikalla. Olen vastuussa 
omista suhteistani.

Sapattina saamme kiittää ja ylis-
tää Jumalaa kaikesta hänen luo-
mistyöstään ja perheestä, johon 
olemme syntyneet ja jossa saam-
me elää, ja kasvaa Jumalan tunte-
misessa. 

Kaikki kuulumme Jumalan per-
heeseen. Kukaan ei jää ulkopuo-
lelle. Jumala on Taivaallinen Isäm-
me. Isättömiä lapsia ei ole, kun 
olemme vastaanottaneet Jeesuk-
sen, niin olemme oppineet tunte-
maan myös Isän. Jos haluan, että 
minulla on Isä, valitsen Jeesuksen 
veljekseni. Herrakseni. Pelasta-
jakseni. Vapahtajakseni.

Kaksi kynttilää

Kun sytytämme sapatin ensim-

mäisen kynttilän, niin muistam-
me Jumalan luomistyön täydel-
lisyyttä, jossa ihminen luotiin 
Jumalan kuvaksi. Myös kaikki 
luonto luotiin täydellisen hyväksi 
heijastamaan Jumalan kauneutta 
ja hyvyyttä, ihmistä varten. Juma-
la halusi pitää ihmisestä ja hänen 
tarpeistaan huolta luodessaan 
kaikki mitä maa päällään kantaa. 
Tämä kynttilä muistuttaa meitä 
kaikkivaltiaasta Jumalastamme 
kaiken hyvän luojana ja ylläpitä-
jänä.

Toinen kynttilä muistuttaa meitä 
Uuden liiton ihmisiä siitä, kuinka 
Jumalan pelastussuunnitelma on 
toteutunut Jeesuksessa Kristuk-
sessa. Meidät on vapautettu syn-
nin orjuudesta kuten israelilaiset 
Egyptin orjuudesta. Emme ole 
enää orjan asemassa vaan olem-
me lapsen asemassa perillisiä. 
Toinen kynttilä muistuttaa meitä 
Jumalan Pojasta Jeesuksesta Kris-
tuksesta, joka tuli meille valoksi 
pimeyteemme.

Sapatti on tarkoitettu
kaikille ihmisille

Sapatti on ollut keskeinen ja vält-
tämätön tekijä juutalaisen kult-
tuurin - siis meidän uskomme juu-
rien - opettamisessa sukupolvelta 
toiselle.  Samalla tavalla meidät 
on velvoitettu viettämään sapat-
tia tänäkin päivänä pitääksemme 

huolta uskomme perusasioista ja 
erityisesti oikeasta suhteestam-
me Jumalaan ja perheeseemme. 
Olemme kiitollisia Jumalan omai-
suuskansalle Israelille siitä, että 
olemme saaneet heidän kauttaan 
kaiken tarvitsevamme elääksem-
me rakkauteen ja totuuteen pe-
rustuvaa Jumalan tahdon mukais-
ta elämää Herramme Jeesuksen 
Kristuksen kuuliaisina opetuslap-
sina ja seuraajina. Kuten Jeesus-
kin oli kuuliainen Isälleen.

Jokaisen kristityn tulisi tietää, 
miten siirrymme maailman ruh-
tinaan valtakunnasta Jumalan ku-
ningaskunnan täysivaltaisiksi jä-
seniksi, Jumalan lapsen asemaan.  
Sitä varten Jeesus tuli ihmiseksi 
keskellemme.

Sapatin Herra on Jeesus Kristus.  
(Matt. 12:1-8, Mark. 2:23-28, 
Luuk. 6:1-5)   

”Pitäkää huolta, että tulette toi-
meen keskenänne, antakaa an-
teeksi toisillenne, vaikka teillä  
olisikin moittimisen aihetta. Niin 
kuin Herra on antanut teille an-
teeksi, niin antakaa tekin.” 
(Kol. 3:13)
(Markku Hokkanen on mikkeli-
läinen Jumalan Kuningaskunnan 
palvelija, jonka näkynä on per-
heen ja miehen aseman ennal-
listaminen Jumalan sanan mukai-
sesti.)
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Kirjoittanut: 
Kalle Venäläinen

Viikon seitsemäs päivä, sapatti, 
erotettiin muista viikon päivis-
tä heti luomisviikon päättyessä: 
Niin tulivat valmiiksi taivas ja maa 
kaikkine joukkoinensa. Ja Juma-
la päätti seitsemäntenä päivänä 
työnsä, jonka hän oli tehnyt, ja 
lepäsi seitsemäntenä päivänä 
kaikesta työstänsä, jonka hän oli 
tehnyt. Ja Jumala siunasi seit-
semännen päivän ja pyhitti sen, 
koska hän sinä päivänä lepäsi kai-
kesta luomistyöstänsä, jonka hän 
oli tehnyt(1)  

Sana ”pyhitti” viittaa luomisviikon 
viimeisen päivän erottamiseen 
loppuun saatetun luomistyön 
juhlimisen päiväksi.(2)  Jumalan 
oma ”lepääminen”, jolla toimen-
piteellä seitsemäs päivä ”pyhitet-
tiin”, merkitsee yksinkertaisesti 
sitä, että saatuaan kaiken valmiik-
si Jumala ei enää jatkanut luomis-
ta. Hän ei ”levännyt” väsymyksen 
tähden,(3)  vaan kertoakseen esi-
merkillään ihmiselle, että myös 
tämän oli tarkoitus levätä tuona 
”pyhitettynä” päivänä.(4)  Sillä 
”siunatessaan” seitsemännen 
päivän, Jumala ajatteli, että tuo 
päivä voisi toimia siunausten vä-
likappaleena ihmiselle.

On mielenkiintoista pohtia, mi-

ten nuo viikon seitsemänteen 
päivään kytketyt siunaukset tuli-
vat ihmisen osaksi jo hänen viat-
tomuuden tilassaan. On syytä 
huomata, että sapatti oli ihmisen 
ensimmäinen täysi elinpäivä. 
Hän tuskin oli fyysisesti väsynyt 
tarvitakseen lepoa. Näin ollen 
hänen leponsa tuona sapattina 
loi puitteet pikemminkin hen-
kisten ja hengellisten tarpeiden 
tyydyttämiseen. Jumalan kuvak-
si luotuna hänet oli suunniteltu 
heijastamaan Luojaansa. Sapatti-
na hän sai ihailla Jumalaa. Tuon 
ensimmäisen täyden elinpäivän, 
sapatin, oli määrä olla mallina 
sille, miten läheisessä yhteydessä 
Luojansa kanssa hänen oli tarkoi-
tus elää muinakin viikon päivinä, 
vaikka ne sisältäisivätkin monia 
eri tehtäviä. Sapattina opittu 
levollinen luottamus Jumalaan 
loisi lujan perustan arjen teke-
misille. Ihminen saattaisi luottaa 
täysin Jumalan huolenpitoon ja 
voimaan hänen itsensä ja koko 
luomakunnan onnellisen elämän 
jatkumisen takaajana.

Sapatin merkitys siinä, että ih-
misen luottamus voisi kohdistua 
hänen Luojaansa, ei suinkaan 
vähentynyt syntiinlankeemuk-
sen jälkeen. Päinvastoin! Sapatti 
muistuttaa jatkuvasti alkupe-
räisestä täydellisyyden tilasta. 
Näin se luo samalla toivoa, että 

Jumala voi vielä palauttaa kaiken 
ennalleen, koska hän on Luoja. 
Vuosituhansien ajan sapatti on 
puhunut siitä, että löytääkseen 
elämänsä todellisen tarkoituksen 
ihmisen on palattava Tekijänsä 
yhteyteen. 

Luomisen muistomerkki

Raamattu sanoo, että Jumala ”on 
säätänyt ihmeellisten tekojensa 
muiston”.(5)  Sapatti on ikuinen 
muistutus Raamatun ensim-
mäisestä totuudesta: ”Alussa loi 
Jumala ...”(6)  Se  muistuttaa ih-
mistä myös siitä, että vaikka hän 
olisikin erkaantunut Jumalasta, 
hän kuuluu silti Jumalalle. Täten 
sapatti luo perustaa muille Raa-
matun elintärkeille opetuksille, 
joiden avulla Jumala haluaa saa-
da ”tuhlaajalapsensa” takaisin 
”Isän kotiin”.(7)

Tällaisia keskeisiä Raamatun to-
tuuksia ovat ainakin nämä kolme: 
1. Syntiinlankeemus ja siitä joh-
tuva ihmisen hädänalainen tila 
ja täysi avuttomuus pelastaa itse 
itseään. 2. Jumalan valmistama 
pelastus Jeshuan Messiaan kaut-
ta. 3. Uusi maailma, jonka Jumala 
valmistaa pelastetuille, ja jossa 
hän ja ihminen ovat jälleen yh-
dessä niin kuin ennen syntiinlan-
keemusta. Kaikissa näissä yhteyk-
sissä keskeinen tekijä on Jumala, 

joka on Luoja. Sen tähden sapatin 
tehtävä olla jatkuva muistutus Ju-
malan luomisvoimasta on hyvin 
merkittävä.

Liiton merkki

Luomisen sapatissa voidaan näh-
dä varhaisin kuva siitä Messiaan 
uhriin perustuvasta armoliitosta, 
johon Jumala kutsuu syntiin lan-
genneita ihmisiä pelastaakseen 
heidät kadotustuomiosta. Jo 
heidän viattomuuden tilassaan 
Aadamille ja Eevalle tuon siuna-
tun päivän tärkein opetus oli se, 
että Jumala, kaiken tekijä, kyke-
nee huolehtimaan luomistaan 
olennoista, joiden on vuorostaan 
uskottava eli luotettava häneen. 
Nämä asiat ovat olennaisia siinä 
armoliitossa, jossa Jumala lupaa 
pelastaa syntisen ihmisen yksin 
armosta, jos tämä vain ottaa tuon 
armon vastaan ja jättää itsensä 
Jumalan hallintaan.(7)  Kun Ju-
mala puhuu sapatista ”ikuisena 
liittona” ja ”merkkinä” hänen ja 
kansansa välillä, tämä osoittaa, 
että sapatin on määrä viikosta 
toiseen muistuttaa ihmistä siitä, 
miten Jumala haluaa elää liitossa 
hänen kanssaan voidakseen aut-
taa häntä ja pelastaa hänet.(8) 

Vapautuksen merkki

Israelin esi-isille antamiensa lupa-

Sapatti
& pelastus armosta uskon kautta

**********
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usten mukaisesti Jumala vapautti 
israelilaiset Egyptin orjuudesta.
(9)  Tässä yhteydessä Jumala 
korostaa sapattia ei vain muis-
tomerkkinä hänen voimastaan 
luoda vaan myös merkkinä hänen 
rakkaudestaan ja huolenpidos-
taan, kun hän vapautti kansansa 
orjuudesta.(10) 

Israelin kansan vapautus oli täy-
sin Jumalan armoteko. Kansa 
ansaitsi sen omalla kuuliaisuudel-
laan – esimerkiksi tarkalla sapatin 
viettämisellään – yhtä vähän kuin 
Aadam ja Eeva saattoivat viettää 
sapattia ennen kuin heidät oli 
luotu. Jumalan luova ja vapaut-
tava voima ilmenevät aina ensin, 
ja sitten seuraa sapatti merkkinä 
näistä molemmista. Vaikka israe-
lilaisilla oli varmasti jo Egyptissä 
tieto sapatista luomisen muis-
tomerkkinä, heidän ihmeellinen 
vapautuksensa Jumalan voiman 
avulla antoi heille lisäsyyn viettää 
sapattia muistomerkkinä tuosta 
tapahtumasta.

Lunastuksen merkki

Paavalin mukaan se, ”mikä tapah-
tui” muinaiselle Israelille Epyp-
tistä vapautumisen yhteydessä, 
on ”esikuvallista”.(11)  Suurin 
esikuvallinen toimenpide, joka 
liittyi olennaisesti Israelilaisten 
vapautuksen hetkeen, ilo karitsan 
teurastaminen ja sen verellä isra-
elilaisten asumusten merkitsemi-
nen. Tästä alkoi pääsiäisen vietto. 

Israelin kansan Egyptin orjuudes-
ta vapautuminen pääsiäisenä, 
karitsan veren näytellessä tässä 
ratkaisevaa osaa, on esikuvallis-
ta siitä, miten Jumalan Karitsan 
veren kautta jokaiselle ihmiselle 
valmistettiin mahdollisuus vapau-
tua synnin orjuudesta ja päästä 
Jumalan lapsen vapauteen.(12)  

Kuten edellä totesimme, Egyp-
tistä vapautuminen liitettiin lain 
kertaamisen yhteydessä lisäpe-
rusteeksi viettää sapattia.(13)  
Mutta miten sapatti kytkeytyy 
pääsiäiseen ja silloin suoritettuun 
Jumalan Karitsan uhraamiseen, 
jonka kautta voidaan vapautua 
synnin orjuudesta? Tämä selviää, 
kun tarkastelemme sitä ajankoh-
taa, jolloin pääsiäislampaan, ku-

ten myös kaikkien esikuvallisten 
uhrien, uhraaminen saavutti täyt-
tymyksensä. 

Tuosta hetkestä Luukas kirjoit-
taa: ”Silloin oli valmistuspäivä ja 
sapatti oli alkamaisillaan.”(14)  
Johannes puolestaan kirjoittaa: 
”Kun nyt Jeesus oli ottanut ha-
panviinin, sanoi hän: ’Se on täy-
tetty’, ja kallisti päänsä ja antoi 
henkensä. Koska silloin oli val-
mistuspäivä, niin - etteivät ruu-
miit jäisi ristille sapatiksi, sillä se 
sapatinpäivä oli suuri - juutalaiset 
pyysivät Pilatukselta, että ristiin-
naulittujen sääriluut rikottaisiin ja 
ruumiit otettaisiin alas.”(15)  

Johanneksen lause: ”Se sapatin-
päivä oli suuri”, paljastaa, että 
tässä sapatissa oli jotain tavalli-
suudesta poikkeavaa. Kysymys on 
siitä, että tuona vuonna happa-
mattoman leivän juhlan 1. päivä 
eli pääsiäissapatti, nisan-kuun 15. 
päivä, osui viikkosapatille.(16)  

Kirjassaan The Time of Crucifixion 
and the Resurrection (Ristiinnau-
litsemisen ja ylösnousemuksen 
aika) Samuele Bacchiocchi sanoo: 
”Rabbiiniset lähteet näyttävät 
osoittavan, että viikkosapattia 
kutsuttiin ’suureksi sapatiksi’, kun 
se osui yhteen pääsiäisen kanssa, 
koska, kuten Charles C. Torrey 
osuvasti sanoo, ’sille ominainen 
juhlavuus suuresti korostui sa-
malla kertaa vietettävän vuoden 
huomattavimman juhlan johdos-
ta’.”(17)  

Kuvaannollisesti ajatellen voi-
daan sanoa, että tuo sapatti oli 
myös ”suuri” sen tähden, että 
se on verrattavissa luomistyön 
jälkeiseen sapattiin. Jumalahan 
oli viikon kuudentena päivänä 
tehnyt ihmisen. Päätettyään näin 
työnsä hän lepäsi seitsemäntenä 
päivänä. Vastaavasti Luoja, tultu-
aan ihmiseksi ja nyt nimenomaan 
”Pääsiäiskaritsaksi”, viikon kuu-
dentena päivänä lunasti omalla 
verellään syntiin langenneen ih-
misen synnin, kuoleman ja paho-
laisen vallasta. Sitten hän lepäsi 
seitsemännen päivän Joosefin 
uudessa haudassa.”Se on täytet-
ty”, sanoi Jeshua ristillä. Voiko 
sen ”suurempaa sapattia” olla 
kuin on sapatti tämän lauseen jäl-

keen?!(18)  

Uusi testamentti osoittaa mones-
sa kohtaa, että sekä luominen 
että lunastus ovat saman Jumalan 
Messiaassa ilmenevän rakkauden 
voiman aikaannosta.(19)  Ja sa-
patti on merkkinä niin lunastus- 
kuin luomistyönkin loppuun saat-
tamisesta.

Hengellisen levon merkki
Paavali sanookin sattuvasti ih-
misestä, joka ottaa vastaan tä-
män luovan-lunastavan voiman 
Messiaassa: ”Siis, jos joku on 
Kristuksessa, niin hän on uusi luo-
mus.”(20)  Tälle uudelle luomuk-
selle sapatilla on ainutlaatuista 
merkitystä niin kuin sapatilla oli 
ensimmäiselle ihmisparille, joka 
juuri oli lähtenyt Luojansa kä-
destä. Se on merkkinä siitä, että 
hän on tullut osalliseksi Messi-
aan täytettyjen töiden ansiois-
ta. Luojamme ja Lunastajamme 
sanat:”Se on täytetty”, antavat 
meille täyden varmuuden siitä, 
että saamme ottaa vastaan levon 
lahjana, sillä koskaan, jopa par-
haimpamme yrittäneinä, meidän 
omat suorituksemme eivät ”täytä 
mittaa”. Siksi Jeshua pyytää meitä 
lepäämään hänen varassaan.(21)  

Tämä on todellista sielun lepoa. 
Se on ennen muuta hengellistä 
lepoa niin kuin Aadam ja Eevakin 
saivat kokea ensimmäisenä täyte-
nä elinpäivänään. Lain lepopäivä-
käsky koetaan ”suurena ja ihana-
na”(22)  evankeliumina! Kielto 
pidättyä arkityöstä sapattina näh-
dään kieltona olla rakentamatta 
vanhurskautta omien tekojen 
varaan. Ja käsky levätä sapattina 
kuullaan kehotuksena turvata 
yksin uskon kautta lahjana saata-
vaan vanhurskauteen.(23) 

Pyhityksen merkki

Tällaisen kokemuksen yhteydes-
sä sapatti voidaan ymmärtää ja 
kokea uskovan elämässä myös 
merkkinä pyhityksestä.(24)  Ju-
mala voi toimia sellaisen ihmisen 
elämässä ja kautta, joka ”lepää” 
Messiaassa, ja kunnioittamal-
la Jumalan sapattia tunnustaa 
Luoja-Lunastajan hallintavallan 
elämässään. Hän lakkaa omista 
töistään(25)  pelastaakseen it-

sensä. Mutta samalla hän lakkaa 
myös tietoisesta synnin tekemi-
sestä ja antautuu Jumalan uudes-
tiluovan voiman kasvatettavaksi. 
Näin häneen palautuu Jumalan 
kuva sisäisesti. Tällaisessa pyhi-
tyselämässä sapatti on myös tär-
keä välikappale, joka varaa aikaa 
seurustelulle Luojan kanssa. Näin 
Jumalan pyhittävän armon(26)  
vaikutuksesta sen vastaanotta-
neet tehdään sopiviksi astumaan 
Jumalan uuteen luomakuntaan.
(27) 

Uuden luomisen merkki

Samalla kun sapatti muistuttaa 
meitä alkuperäisestä täydellisyy-
den tilasta Jumalan paratiisissa, 
se myös kiinnittää katseemme 
tulevaan uuteen maailmaan, jos-
sa kaikki Jumalan hyväksemme 
tekemät armoteot saavat lopul-
lisen, ihana päätöksen. Hengen 
uudistavan työn alla elävä usko-
va saa sapatin välityksellä aina 
uudelleen ja uudelleen tuoreen 
muistuksen siitä, minne hän on 
matkalla. Raamatussa luvataan 
”todelliselle sapatin viettäjälle” 
perintöosa.(28) Se on kaikkien 
Messiaan omien yhteinen perin-
töosa.(29)

Mutta jo täällä tätä täyttymystä 
odottaessamme jokaisella Raa-
matun totuutta rakastavalla on 
etuoikeus erityisesti sapattina 
kokea aivan kuin esimakua siitä 
uuden maailman sapatista, jolloin 
saamme olla samankaltaisessa 
yhteydessä Luojaamme ja Lunas-
tajaamme kuin ensimmäinen ih-
mispari oli luomisviikon päättyes-
sä ja ennen syntiinlankeemusta.
(30) 

Viiteluettelo:
 (1) 1. Moos. 2:1-3.
(2) Job 38:7
(3) Jes. 40:28
(4) 2. Moos. 20:8-11. Seitsenpäi-
väinen viikko ajanmittana alkoi 
luomisesta. Vaikka varsinainen 
käsky levätä viikon 7. päivänä 
näyttää annetun myöhemmin, 
sapatti ilmeisesti tarkoitettiin ih-
miselle jo luomisesta lähtien. Ks. 
Mark. 2:27, 28. 
 (5)Ps. 111:4. 
(6)1. Moos. 1:1; 2. Moos. 20:8-
11; 31:16, 17.



17
(7) Hepr. 13:20; 10:16, 17; Ef. 2:4-
10.
(8) 2. Moos. 31:16, 17; Jes. 24:5. 
Kuten sapattia, niin myös Juma-
lan Aabrahamin kanssa tekemää 
liittoa kuitsutaan ”iankaikkiseksi 
liitoksi”. Olennaista siinä ihmisen 
puolelta on usko eli luottamus 
Jumalaan, joka ilmenee myös 
kuuliaisuutena Jumalalle (Ps. 
105:8-10; 1. Moos. 15:6; 17:1-8; 
22:15-18; Jaak. 2:21-23). Vaikka 
sapatista puhutaan liittona Juma-
lan ja Israelin välillä, pääsevät tä-
män liiton siunauksista osallisiksi 
kaikki Jeshuaan uskovat myös 
muista kansoista, sillä he saavat 
“Israelin kansalaisoikeuden” (Ef. 
2:11-14).
(9)  Ps. 105:42-45.
(10)  2. Moos. 20:8-11; 5. Moos. 

5:12-15.
(11)  1. Kor. 10:11.
(12)  Joh. 8:34, 36; 1. Kor. 5:7-8; 
Gal. 5:1, 13.
(13)  5. Moos. 5:12-15.
(14) Luuk. 23:54-56. 
(15) Joh. 19:30, 31.
(16) Edersheim, Alfred, The Life 
and Times of Jesus the Messiah, 
895.
(17) Bacchiocchi, Samuele, The 
Time of the Crucifixion and the 
Resurrection, s. 44
(18) Toinen laajaa kannatusta 
saanut näkemys Jeshuan ristiin-
naulitsemisen ajankohdasta ja 
haudassa vietetystä ajasta poh-
jautuu ns. ”Joonan merkin” kir-
jaimelliseen tulkintaan (Matt. 
12:39-40). Koska tämän käsityk-
sen mukaan Jeesuksen piti olla 

haudassa tarkalleen ”kolme päi-
vää ja kolme yötä” (72 tuntia), 
hänet ristiinnaulittiin keskiviik-
kona ja haudattiin illan suussa. 
Ylösnousemus tapahtui lauantai-
iltana auringon laskiessa, jolloin 
myös viikon ensimmäinen päivä 
oli alkamassa. Siinäkin tapauk-
sessa, että Jeshuan kaikki synnit 
sovittanut veri olisi vuodatettu 
keskiviikkona ja seuraava päivä, 
torstai, eli happamattoman lei-
vän juhlan 1. päivä, olisi ollut tuo 
”suuri sapatti”, Jeshua lepäsi joka 
tapauksessa myös viikkosapatin. 
Näin ollen on perusteltua pitää 
viikkosapattia myös lunastustyön 
muistomerkkinä. 
Ks. lisää tästä aiheesta: https://
forssa.adventist.fi/uutislyhteen-
juhla/

(19) Joh. 1:1-4, 14; Room. 1:16, 
20; Kol. 1:14, 16; Hepr. 1:1-3.
(20)  2. Kor. 5:17.
(21) Matt. 11:28-30.
(22)  Jes. 42:21.
(23)  Jes. 64:6(5); Room. 9:30-
10:4; Hepr. 4:10.
(24)  2. Moos. 31:13; Hes. 20:12.
(25) Hepr. 4:10.
(26) Tiit. 2:11-13.
(27)  2. Piet. 3:9-14; Hepr. 12:14; 
1. Tess. 5:23; Tiit. 2:11-14; Ilm. 
21:1, 5-7, 27.
(28)  Jes. 58:13, 14. 
(29) Gal. 3:28, 29.
(30)  Jes. 66:22, 23

Kalle Venäläinen

**********

Kirjoittanut:
Tri Clifford Denton

Tässä lyhyessä kirjoituksessa tar-
koitukseni on esittää tasapainoi-
nen näkemys Sapatista. Sallikaa 
minun ensin kertoa henkilökoh-
tainen käsitykseni erään muiston 
kautta. Olimme 20 vuotta sitten 
erään ryhmän kanssa matkalla 
Israelissa. Olimme Jerusalemis-
sa, oli sapatti ja olimme kävelyllä 
pienen matkan päässä hotellista. 

Ei ollut liikennettä, ei tungeksivaa 
ihmisjoukkoa, kaupat olivat kiin-
ni ja rauha oli käsinkosketeltava. 
Itse kaupunki oli levossa. Muu-
an ryhmämme vanhempi jäsen 
kuiskasi kunnioitusta äänessään: 
”Tällaisia olivat sunnuntait ennen 
Britanniassa.”

Se oli totta. Britanniassa oli ennen 
laki, jossa kiellettiin kauppaliikkei-
den aukipito, ja se aiheutti kaiken 
muun paitsi aivan välttämättö-

män toiminnan keskeytymisen, 
mikä puolestaan teki sunnun-
taista lepopäivän, jonka perheet 
viettivät yhdessä. Vaikka perhe ei 
olisi käynyt kirkossa,  monet kyllä 
kävivät, sunnuntai oli sapattile-
von päivä ja rauha oli käsinkos-
keteltava. Sitä rikkoi, joskin myös 
korosti, jumalanpalvelukseen kut-
suvien kirkonkellojen pauhu.

Britanniassa meille ei ole ollut 
hyötyä lakimuutoksesta, joka sal-

lii nykyään sunnuntaiset aukiolot, 
urheilutapahtumat jne, niin että 
sunnuntai on kuin yksi arkipäivä 
arkipäivien joukossa. Sapattile-
von lisäksi sapatin Jumalan palve-
lu on poistettu.

Mutta pitäisikö sapatin olla jotain 
lain määräämää, vai pitäisikö sen 
olla sydämen asia? Valtioiden lait 
on laadittu suojelemaan kansalai-
sia, joten jotain on sanottavana 
meillä ennen olleiden lakien puo-
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lesta.

Mutta millainen tulisi tasapainon 
olla kristillisessä yhteisössä? Ny-
kyään monikaan ei muista, että 
raamatullinen sapatti on viikon 
seitsemäs päivä, ja että sapatti 
siirrettiin sunnuntaihin siksi, että 
kirkko ja seurakunta yritettiin ir-
rottaa juutalaisista juuristaan. Mi-
ten saamme takaisin sen, mikä on 
kadotettu? Varsinkin kun Jumala 
siunasi selvästi sunnuntaisapatin, 
joka oli perustettu oikein perus-
tein levon antamiseksi kansalle, 
ja varsinkin kun tämä tapahtui 
ihmisten ollessa täysin tietä-
mättömiä siitä, miten ”varhaiset 
kirkkoisät” olivat vaikuttaneet 
arvovallallaan kristinuskoon. Mitä 
Jumala tahtoo sanoa?

Olen kuullut toisistaan hyvin kau-
kana olevia mielipiteitä, myös 
kahdelta huomattavalta messi-
aaniselta juutalaiselta.  Toinen 
puolustaa sitä näkökantaa, että 

jos kristityt noudattaisivat oikeaa 
sapattia, se kiihottaisi juutalaisia 
kateuteen, niin kuin Paavali sa-
noo Roomalaiskirjeen luvussa 11. 
Toinen on sitä mieltä, että kaikkia 
muita käskyjä Kymmenen käskyn 
laista korostetaan Uudessa Testa-
mentissa mutta ei sapattikäskyä, 
joten se ei enää velvoita kristit-
tyjä.

Alkulauseistani tiedätte, millä 
kannalla minä olen. Mutta minä 
en näkisi sapatin noudattamista 
velvollisuutena, vaan Jumalan 
lahjana.

Sapattikäsky annettiin Israelille 
Siinailla, mutta se oli ollut Too-
rassa jo siitä lähtien, kun Herra 
sai valmiiksi luomistyönsä. Herra 
lepäsi kaikesta työstä, jonka Hän 
oli tehnyt, ja siirsi ihmiskunnalle 
työstä taukoamisen periaatteen, 
jotta ihminen nauttisi lepopäi-
västä perheensä kanssa Jumalan 
läsnäolossa.

Vuosisatojen kuluessa juutalai-
sessa maailmassa on alettu nou-
dattaa monia perinnäistapoja, 
jotka tekevät hyvin erityiseksi 
päivän, joka alkaa perjantaina 
auringon laskettua ja kestää lau-
antain auringonlaskuun. Näihin 
perinteisiin kuuluu kynttilöiden 
sytyttäminen, rukoukset Juma-
lalle, siunaukset perheelle ja sa-
pattijumalanpalvelus. Kun näitä 
perinteitä noudatetaan sydämen 
halusta, ne ovat olleet suureksi 
siunaukseksi. Mutta jos niitä pa-
kotetaan noudattamaan kuin la-
kia, jäädään paitsi sapatin siuna-
uksia. Juuri tätä Jeshuua arvosteli 
aikanaan. Uskonnolliset johtajat 
asettelivat usein ansoja Jeshuual-
le nähdäkseen, rikkoisiko Hän sa-
patin.  Hän ON sapatin täyttymys, 
joten Hän ei voinut rikkoa sitä mi-
tenkään. Hän osoitti sen tärkeän 
periaatteen, että uskonnollisesti 
noudatettavaksi määrätty, rituaa-
linomainen sapatinvietto ei ollut 
sitä, mitä Jumala oli tarkoittanut, 

vaan että Hän etsi sydämen kai-
puuta lepoon ja suhteen rakenta-
miseen toisten ihmisten ja Juma-
lan kanssa.

Meidän tulee siis pyrkiä tasapai-
noon, jos olemme palauttamassa 
sapatin viettoa tämän päivän us-
kovien elämään. Jos me teemme 
jyrkän siirron sunnuntaista lau-
antaihin tai taakoitamme perin-
teillä toinen toistamme, voimme 
menettää mahdollisuuden henki-
lökohtaiseen vastauksen antoon 
Jumalalle ja jäädä paitsi juuri 
sitä rauhaa, jota etsimme. Olen 
koko sydämestäni sapatinpäivän 
palauttamisen kannalla, päivän, 
joka on Pyhä Herran edessä, mut-
ta älkäämme pilatko sitä pakko-
keinoilla. Katsokaamme, miten 
Jumala Itse näyttää meille kuinka 
lähteä Hänen kanssaan tuolle sa-
pattivaellukselle. Sitä juuri Hän 
varmaan meiltä odottaa.

www.tishrei.org
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Kirjoittanut:
Markku Hokkanen

Isänpäivä on juhlapäivä. Miksi sil-
loin juhlimme? Miksi kannattaa 
järjestää juhlat isän kunniaksi? 
Siksi, että isällä on todellista ar-
voa ja merkitystä. Siksi me vie-
tämme isänpäivää.

Valitettavasti kuulemme myös 
viestejä siitä, kuinka isät eivät 
aina itsekään ole ymmärtäneet 
isän tehtävän merkitystä ja arvoa 
lapsilleen ja perheelleen.  Miksi 
näin on päässyt tapahtumaan? 
Ehkä silloin nuoret miehet eivät 
ole saaneet kuulla opetusta siitä, 
kuinka tärkeä, arvokas ja vastuul-
linen isän tehtävä on. ”Kuinka 
voisin tietää, jos kukaan ei ope-
ta”, voisi moni mies puolustautua 
omalla kohdallaan. 

Toinen puoli isättömyyden on-
gelmaa on se, että vaikka olen 
kuullut, en ole ottanut saamaani 
opetusta kuuleviin korviini. En 
ole ottanut vastaan tehtävää, 
joka minulle kuuluisi miehenä ja 
isänä hoitaakseni sen. Silloin en 
voi puolustella itseäni mitenkään. 
Voin mennä vain itseeni ja ottaa 
vastuuni.

Tai sitten isät ovat olleet oman 
elämänsä vaikeiden kriisien ram-
pauttamia,  kuten esimerkiksi 
sodan kokeneet miehet usein oli-
vat, eivätkä siksi kyenneet muo-
dostamaan rakastavia läheisiä, 
tunnesuhteita lapsiinsa eikä puo-
lisoonsa. Mitä miehet silloin te-
kevät? Millä tavalla miehet silloin 
puhuvat ja keskustelevat lastensa 
ja puolisonsa kanssa? 

Kuka lopultakin tarvitsee isää? 
Kenelle isä on merkityksellinen 
ja arvokas?  Luonnollisesti ennen 
kaikkea lapselle, joka tarvitsee 

henkilökohtaisen kokemuksen 
isästä, joka on rakastava, oikeu-
denmukainen, totuudellinen, 
luotettava, anteeksiantava, ar-
mollinen, kärsivällinen, antelias, 
jalomielinen,  rohkaiseva, kan-
nustava, mutta myös turvallinen, 
joka osaa suojella lastaan ja opet-
taa lapsia kohtamaan erilaiset 
uhat ja vaarat asettamalla lapsel-
le rajat hänen elämäänsä varten.

Mutta kuka isä pystyy olemaan 
edellä mainittu täydellinen isä? 
Vastaus on; ei kukaan. Mutta on 
olemassa yksi, joka on täydellinen 
Isä. Hän on meidän taivaallinen 
Isämme, Isä Jumala. Yllä oleva 
lista isän parhaista puolista kuvaa 
ja sopii täydellisesti vain meidän 
taivaalliselle Isällemme.  Ei kenel-
läkään toiselle. Maalliset isämme 
parhaimmillaankin voivat heijas-
taa vain joiltakin osin näitä omi-
naisuuksia. 

On  tärkeää tietää, että Jumala 
haluaa meidän kutsuvan häntä 
Isäksi. Jumala ikään kuin haluaa 
osoittaa, että ei ole yhtään täy-
dellistä isää ilman häntä.  Omalla 
Isän persoonallaan hän haluaa 
olla jokaisen lapsen Isä niin, että 
tässä maailmassa ei tarvitsisi olla 
yhtään orpoa, isätöntä lasta. 

Itse asiassa Jumala tarjoaa meil-
le isille todellisen vertailukohdan 
suhteessa omaan isyyteemme, 
kaikille isille kaikkina aikoina. Näin 
uskallan sanoa. Tietenkin tässä 
vertailussa huomaamme aina jää-
vämme jälkeen ja paljon. Mutta 
mikä ihmeellisintä, niin itse asias-
sa näin pitääkin tapahtua, koska 
vasta silloin voimme ymmärtää 
erään kaikkein tärkeimmän isän 
ominaisuuden, nimittäin sen, 
mitä tarkoittaa rakastavan isän 
armahtavaisuus? Se tarkoittaa 
myös sitä, että  me isät olemme 

jokainen täydellisen armahdettu-
ja isiä. Taivaallinen Isämme ei hyl-
kää meitä ja rakastaa meitä vaikka 
emme täytäkään isälle asetettuja 
kaikkia mittoja täydellisesti. Näin 
meillä isilläkin on mahdollisuus 
vähitellen kasvaa ymmärtämään 
isän todellinen merkitys ja arvo 
lapsillemme jäämättä tuhoavaan 
syyllisyyteen, häpeään ja arvotto-
muuteen.

Isillä on suuri merkitys myös koko 
perhe-elämälle ja lopultakin koko 
yhteiskunnalle. Perheväkemme, 
sukumme, seurakuntamme ja 
koko yhteiskuntamme tarvitse 
miehiä, jotka ovat ymmärtäneet 
isän arvon ja merkityksen.  Ja 
ovat valmiit myös sen tehtävän 
ottamaan vastuulleen. Isätön yh-
teisö elää orpouden vallassa. Sil-
loin tärkein tehtävämme, tulevan 
sukupolven kasvattaminen, jää 
puolitiehen.

Jokainen meistä jollakin tavalla 
arvioi myös omaa isäämme. Min-
kälainen on ollut minun isäni? 
Syntyy muistoja siitä, kuinka hän 
on toiminut isänä perheessäm-
me. Samoin jokainen isä arvioi 
tavalla tai toisella omaa isyyttään; 
miten olen hoitanut ja onnistu-
nut omassa tehtävässäni isänä.  
Jokainen isä on tässä erittäin 
haastavassa paikassa sukupolvien 
ketjussa. Minkälaisen perinnön 
olen itse saanut, ja toisaalta min-
kälaisen perinnön jätän lapsilleni 
ja lastenlapsilleni isänä olemises-
ta ja perhe-elämästä.

Kuka puolustaa isää silloin, kun 
hänellä on tarvetta saada tukea 
omassa isyydessään? Miehet tar-
vitsevat tänä aikana enemmän 
puolustajia kuin syyllistäjiä! Us-
kon, että jokainen mies tuntee 
sydämessään suurta tuskaa ja 
syyllisyyttä ilman syyllistämistä-

kin,  jos ja kun ei ole kyennyt tär-
keintä tehtäväänsä perheessään 
hoitamaan.

Isä elää ikään kuin ”kahden tu-
len välissä” – oman isänsä ja 
lapsiensa. Miten siitä voi selvitä 
palamatta karrelle? Ensiksikin 
tunnustamalla tosiasiat siitä, että 
olemme laiminlyöneet monissa 
kohdin vastuumme sekä omaa 
isäämme kohtaan, että omia lap-
siamme kohtaan. Toiseksi, meil-
lä on aina mahdollisuus tehdä 
parannus, korjata virheemme ja 
erehdyksemme.  Meillä on aina 
mahdollisuus mennä eteenpäin 
elämässä anteeksi antamalla ja 
anteeksi pyytämällä. Voin aina 
kirjoittaa elämäni käsikirjoituksen 
uusiksi. Menneisyyden taakoista 
vapaaksi. Suurimmat taakkamme 
syntyvätkin ihmissuhteissamme. 
Rikkoontuneet suhteet on mah-
dollista korjata.

Jokainen lapsi haluaa kuulla 
omalta isältään; ”sinä olet minul-
le tärkeä, olet minulle arvokas, 
sinä olet minun rakas poikani/
tyttäreni”. 

Milloin miehistä voisi tulla niin 
vahvoja ja arvokkaita, että he 
rohkeasti isän rakkaudella sen 
ilmaisivat lapselleen ääneen sa-
nomalla? 

Isänpäivä voisi silloin olla todel-
linen ”isänrakkaudenpäivä”. Sii-
näpä vasta todellinen juhlapäivä 
meille kaikille!

Isänpäivänä  11.11. 2018

(Kirjoitus julkaistaan paitsi ajan-
kohtaisen myös painavan aiheen-
sa vuoksi tässä sapatti-numeros-
sa.)

Isän merkitys
**********
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Profeetallisia näkökulmia
Messiaan tulemuksen merkit, osa III

**********

Ohutta yläpilveä Torreviejossa Espanjassa helmikuussa 2012. Kuva: Markus Nurmesniemi

Kirjoittanut:
Keijo Lindeman

SUURI AHDISTUS JA HERRAN 
PÄIVÄ

”Sillä tietomme on vajavaista ja 
profetoimisemme on vajavaista” 
(1.Kor.13:9).

"Kun te siis näette hävityksen 
kauhistuksen, josta on puhuttu 
profeetta Danielin kautta, seiso-
van pyhässä paikassa - joka tämän 
lukee, se tarkatkoon - silloin ne, 
jotka Juudeassa ovat, paetkoot 
vuorille; joka on katolla, älköön 
astuko alas noutamaan, mitä hä-
nen huoneessansa on, ja joka on 
pellolla, älköön palatko takaisin 
noutamaan vaippaansa. Voi ras-
kaita ja imettäväisiä niinä päivi-
nä! Mutta rukoilkaa, ettei teidän 
pakonne tapahtuisi talvella eikä 
sapattina. Sillä silloin on oleva 
suuri ahdistus, jonka kaltaista ei 
ole ollut maailma alusta hamaan 
tähän asti, eikä milloinkaan tule. 
Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennet-

ty, ei mikään liha pelastuisi; mutta 
valittujen tähden ne päivät lyhen-
netään" (Mat.24:15-20).

Sefanjan näky Herran päivästä ja 
ahdistuksesta

"Lähellä on Herran suuri päivä, se 
on lähellä ja tulee sangen kiiruus-
ti (hepr. VT: maher meod = hyvin 
nopeasti, kiireesti). Kuule, Herran 
päivä! Silloin sankarit haikeasti 
huutavat. Vihan päivä on se päi-
vä, tuskan ja ahdistuksen päivä, 
häviön ja hävityksen päivä, pime-
yden ja synkeyden päivä, pilven 
ja sankan sumun päivä, pasunan 
ja sotahuudon päivä varustettuja 
kaupunkeja ja korkeita muurin-
kulmia vastaan. Minä saatan ih-
miset ahdistukseen, niin että he 
kulkevat kuin sokeat, sillä he ovat 
tehneet syntiä Herraa vastaan. Ja 
heidän verensä vuodatetaan niin-
kuin tomu, ja heidän elinnesteen-
sä niinkuin saasta. Eivätkä voi 
pelastaa heitä heidän hopeansa 
ja kultansa Herran vihan päivänä: 
hänen kiivautensa tulessa kuluu 

koko maa. Sillä lopun, äkkilopun, 
hän tekee kaikista maan asukkais-
ta" (Sef.1:14-18). 

Kun puhutaan Herran päivästä, 
monet käsittävät, että kyseessä 
on sunnuntai. Joissakin moder-
neissa käännöksissä on tarkoi-
tushakuisesti Ilm.1:10 kohdalla: 
"Minä olin hengessä Herran päi-
vänä sunnuntaina,...". Myös hy-
vin yleisesti käytetyssä venäläi-
sessä Raamatun käännöksessä 
ko. Ilmestyskirjan paikka on kään-
netty näin. Kreikankielisessä UT:n 
alkutekstissä ei kuitenkaan ole 
sanaa "sunnuntai", vaan kyseessä 
on Raamatun kääntäjien (tekisi 
mieleni sanoa "vääntäjien") tar-
koitushakuinen lisäys, jolla pyri-
tään pönkittämään epäraamatul-
lisesti sunnuntaita lepopäivänä. 

Profeetta Sefanja ja lukuisat muut 
VT:n profeetat ja myös UT:n kir-
joittajat antavat kuitenkin aivan 
toisenlaisen kuvan Herran päiväs-
tä, jolloin leppoisat "sunnuntai-
tunnelmat" ovat hyvin kaukana. 

Herran päivä on Jumalan tilinte-
on ja tuomioiden aikaa koko ju-
malattomalle maailmalle, jolloin 
suurin osa ihmiskuntaa tuhoutuu 
ja vain vähän jää ihmisiä jäljelle, 
kuten Jesaja mainitsee (Jes.13:9-
13; 24:1-6). 

Jotkut ovat tulkinneet Sefanjan 
tekstin kirjaimellisesti, niin että 
kaikki ihmiset kuolisivat maan 
päällä noissa tuomioissa. On 
kuitenkin ymmärrettävä, että 
Raamatussa usein käytetty termi 
"kaikki" ei välttämättä aina tarkoi-
ta joka ainoaa, vaan valtaosaa tai 
pääosaa. Esim. Danielin kirjassa 
mainitaan Baabelin kuninkaan 
hallinneen kaikkea maata ja kaik-
kia kansoja (Dan.2:37-38; 5:17-
19). 

Kuitenkin tiedämme historiasta, 
että Baabelin valtakunta ei hal-
linnut kaikkia maapallolla asuvia 
kansoja ja ihmisiä, mutta hallitsi 
keskeistä ja tärkeintä osaa silloi-
sesta maailmasta (605-539 eKr.). 
Näin ollen Sefanjan teksti tulee 
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ymmärtää sopusoinnussa Jesajan 
tekstin kanssa niin, että Herran 
vihan päivän tuomioissa valtaosa 
ihmiskuntaa tulee tuhoutumaan, 
mutta jäännös jää jäljelle "sie-
meneksi", josta alkaa uusi alku 
tuhatvuotiseen rauhan kunin-
gaskuntaan (Jes.13:9-13; Jes.24; 
Ilm.20).

Profeetta Sefanjan mukaan Her-
ran päivä sisältää monia asioita ja 
kenties myös monia vaiheita, jot-
ka kaikki kuitenkin tapahtuvat Ju-
malan aikataulun mukaisesti suu-
rella nopeudella, kun ne alkavat 
tapahtua (Room.9:27-28). Sefan-
jan mukaan Herran päivä on:

• vihan päivä
• tuskan ja ahdistuksen päivä
• pimeyden ja synkeyden päivä
• pilven ja sankan sumun päivä
• pasunan ja sotahuudon päivä

Sefanjan mukaan Herran päivä on 
myös tuskan ja ahdistuksen päivä. 
Jeshua puhui aivan samasta ajas-
ta, jolloin on niin suuri ahdistus, 
että mikään liha ei pelastuisi, ellei 
niitä päiviä lyhennettäisi valittu-
jen (Israelin ja uskovien; Jes.45:4; 
Aam.3:1-2; Kol.3:12; 2.Tim.2:10; 
1.Piet.1:1; 5:13) tähden.

Danielin näky suuresta
ahdistuksesta

"Mutta lopun ajalla Etelän kunin-
gas iskee yhteen hänen kanssan-
sa. Ja Pohjan kuningas käy tämän 
kimppuun vaunuilla ja ratsuilla ja 
monilla laivoilla, hyökkää hänen 
maihinsa, tulvana leviten niiden 
ylitse. Hän hyökkää myös ihanaan 
maahan ja monta kaatuu. Mut-
ta hänen kädestänsä pelastuvat 
nämä: Edom ja Mooab ja ammo-
nilaisten pääosa. Ja hän ojentaa 
kätensä maita kohti; Egyptin maa 
ei ole säästyvä. Hän valtaa kulta- 
ja hopea-aarteet ja kaikki Egyptin 
kalleudet, ja liibyalaiset ja etio-
pialaiset liittyvät häntä seuraa-
maan. Mutta sanomat idästä ja 
pohjoisesta säikähdyttävät hän-
tä, ja hän lähtee täynnä kiukkua 
hävittämään monia ja vihkimään 
heitä tuhon omiksi. Hän pystyttää 
hovitelttansa meren ja pyhäkön 
ihanan vuoren välille. Mutta hä-
nen loppunsa tulee, eikä kukaan 
häntä auta. Siihen aikaan nousee 
Miikael, se suuri enkeliruhtinas, 

joka seisoo sinun kansasi lasten 
suojana. Ja se on oleva ahdis-
tuksen aika, jonka kaltaista ei ole 
ollut siitä saakka, kuin kansoja on 
ollut, hamaan siihen aikaan asti. 
Mutta siihen aikaan pelastetaan 
sinun kansasi, kaikki, jotka kir-
jaan kirjoitetut ovat" (Dan.11:40-
12:1).

Puhuessaan hävityksen kauhis-
tuksesta pyhässä paikassa ja 
suuresta ahdistuksesta, Jeshua 
mainitsi sen olevan profeetta Da-
nielin kirjan ennustusta. 
Monet, lähinnä liberaalit teologit, 
ovat tulkinneet Danielin kirjan 11. 
luvun ennustuksien toteutuneen 
jo menneisyydessä Pohjan ku-
ninkaan (Syyrian Seleukos-suvun 
kuninkaiden) ja Etelän kuninkaan 
(Egyptin Ptolemaios-suvun ku-
ninkaiden) välisinä sotina men-
neisyydessä yli kaksi vuosituhatta 
sitten.

Danielin ennustuksen teksti 11. 
luvun jakeesta 40 (ehkä jo jakees-
ta 36) lähtien ei kuitenkaan voi 
olla pelkästään sen ajan tapah-
tumia, sillä ne liittyvät Israelin 
ahdinkoon, suureen ahdistuk-

seen, Messiaan tulemukseen ja 
ylösnousemukseen lopun ajalla 
(Dan.12:1-2; Mat.24:29-31).   

Danielin profetia tulee toteutu-
maan ilmeisesti sekä suppeassa 
että laajassa merkityksessä. Sup-
peassa merkityksessä se merkit-
see sotaa Lähi-Itään, jossa Ihana 
maa eli Israel on Pohjan kunin-
kaan (Syyrian) ja sen liittolaisten 
hyökkäyksen kohteena ja monta 
kaatuu (4.Moos.14:7; Jer.3:19; 
Psalmin 83 mukaan kaikki Israelin 
ympärillä olevat arabimaat hyök-
käävät Israelin kimppuun). 

Hesekielin mukaan myös pohjan 
perillä oleva Goog liittolaisineen 
tekee yllätyshyökkäyksen Israelin 
kimppuun (Hes.38-39). Googin 
liittolaisina mainitaan sekä Danie-
lilla että Hesekielillä Puut eli Libya 
ja Etiopia (hepr. Kush = Etiopia tai 
ehkä vielä mieluummin Sudan; 
Hes.38:5-6).

On todennäköistä, että näissä 
taisteluissa Damasko tuhoutuu 
ja Syyrian ohella muutkin Israelin 
ympärillä olevat vihamieliset val-
tiot saavat tuomionsa (Sak.12-14; 

Jes.17:1-2; Jer.47-49).

Tämä sota tulee laajenemaan 
maailmanlaajuiseksi, sillä Etelän 
kuninkaan (Egyptin) leirin maat 
tulevat olemaan siinä mukana. 
(Myös Hesekielin ennustamassa 
ns. Googin sodassa sota leviää 
yli maailman kaikille vuorille; 
Hes.38:21).

Etelän kuninkaan eli Egyptin leiri 
tarkoittanee USA:n johtamaa na-
tolaista leiriä. Pohjan kuninkaan 
(ilmeisesti Venäjän johtama) 
googilainen leiri vyöryy aluksi 
Etelän kuninkaan maihin, mutta 
sitten idän rintamalla tapahtuu 
jotain, joka säikähdyttää Pohjan 
kuninkaan. Pohjan kuninkaan so-
tajoukot jäävät Idästä vyöryvän 
suurarmeijan (Natoon kuuluva 
Japani, Kiina?? ym.?) ja pohjoi-
sen rintaman (Naton?) puristuk-
seen ja Pohjan kuninkaan tuho on 
edessä.

Taistelu huipentuu atomisotaan, 
jossa suuri osa ihmiskuntaa ja 
maapalloa tuhoutuu (Ilm.9). Nii-
nä päivinä on oleva maailmassa 
senkaltainen ahdistus, ettei sitä 
ole koskaan ollut maan päällä. 
Jumalan seurakunta ei joudu 
olemaan maailmanlaajuisessa 
atomisodassa, sillä Messias nou-
taa sen pois atomisodan alta 
(Luuk.17:26-30).

Suuri ahdistus ja suuri exodus

"Mutta kun näette hävityksen 
kauhistuksen seisovan siinä, mis-
sä ei tulisi - joka tämä lukee se 
tarkatkoon - silloin ne, jotka Juu-
deassa ovat, paetkoot vuorille; 
joka on katolla, älköön astuko 
alas älköönkä menkö sisään nou-
tamaan mitään huoneestansa; 
joka on mennyt pellolle, älköön 
palatko takaisin noutamaan vaip-
paansa. Voi raskaita ja imettäväi-
siä niinä päivinä! Mutta rukoilkaa, 
ettei se tapahtuisi talvella. Sillä 
niinä päivinä on oleva ahdistus, 
jonka kaltaista ei ole ollut hamas-
ta luomakunnan alusta, jonka Ju-
mala on luonut, eikä milloinkaan 
tule. Ja ellei Herra lyhentäisi niitä 
päiviä, ei mikään liha pelastuisi; 
mutta valittujen tähden, jotka 
hän on valinnut, hän on lyhentä-
nyt ne päivät" (Mark.13:14-20).

Pakkaskuuraa Lapin Sodankylässä tammikuussa 2013. Kuva: Markus 
Nurmesniemi
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Ennustus hävityksen kauhistuk-
sesta ja paosta toteutui pro-
feetallisena esitäyttymyksenä 
alkuseurakunnan päivinä, rooma-
laisten piirittäessä Jerusalemia 
(66-70 jKr.). Piiritykseen tuli tau-
ko ja opetuslapset, Mestarinsa 
kehotuksen muistaen, pakenivat 
Pellaan (nykyisessä Jordaniassa) 
ja säästyivät tuholta, joka kohtasi 
Jerusalemia, temppeliä ja yli mil-
joonaa juutalaista, roomalaisten 
lopulta valloittaessa Jerusalemin 
(v. 70 jKr.). Lopullisesti tämä tulee 
toteutumaan suuren ahdistuksen 
päivinä, Herran päivänä.

Suuri ahdistus ja israelilaisten 
pako kansojen seasta

"Sentähden, katso päivät tulevat, 
sanoo Herra, jolloin ei enää sa-
nota: 'Niin totta kuin Herra elää, 
joka johdatti israelilaiset Egyptin 
maasta', vaan: 'Niin totta kuin 
Herran elää, joka johdatti israeli-
laiset pohjoisesta maasta ja kai-
kista muista maista, joihin hän 
oli heidät karkoittanut'. Sillä minä 
palautan heidät heidän omaan 
maahansa, jonka minä annoin 
heidän isillensä. Katso, minä käs-
ken tulemaan monta kalastajaa, 

sanoo Herra, ja ne heitä kalasta-
vat, ja sen jälkeen minä käsken 
tulemaan monta metsästäjää, ja 
ne heitä metsästävät kaikilta vuo-
rilta ja kaikilta kukkuloilta ja kal-
lioiden rotkoista" (Jer.16:14-16).

"Voi, voi, paetkaa pohjoisesta 
maasta, sanoo Herra! Sillä minä 
olen hajottanut teidät neljään tai-
vaan tuuleen, sanoo Herra. Voi, 
Siion, pelastaudu, sinä, joka asut 
tytär Baabelin luona! Sillä näin 
sanoo Herra Sebaot: Kunniaksen-
sa hän on lähettänyt minut pa-
kanakansojen luokse, jotka ovat 
teitä saalistaneet. Sillä joka teihin 
koskee, se koskee hänen silmäte-
räänsä" (Sak.2:6-8).

"Ja he tulevat tietämään, että 
minä, Herra, olen heidän Juma-
lansa, kun minä, vietyäni heidät 
pakkosiirtolaisuuteen pakana-
kansojen luokse, kokoan heidät 
omaan maahansa enkä jätä sinne 
jäljelle ainoatakaan heistä. Enkä 
minä enää kätke heiltä kasvojani, 
sillä minä vuodatan Henkeni Isra-
elin heimon päälle, sanoo Herra, 
Herra" (Hes.39:28-29).

Jeremian ennustuksen mukaan 

Herra lähettää "kalastajia", jotka 
houkuttelevat israelilaisia palaa-
maan omaan maahansa Israeliin, 
jonka Jumala on luvannut heidän 
isillensä. Tämä osa profetiaa on 
pitkälti toteutunut. Jo 1800-lu-
vun lopussa syntyi Teodor Herlzin 
johdolla sionistinen liike ja ajatus 
juutalaisten omasta kotimaasta. 
Nämä sionistisen liikkeen kalas-
tajat ja myös monet kristityt ovat 
houkutelleet juutalaisia kansojen 
seasta palaamaan omaan maa-
hansa. 

Niistä päivistä saakka onkin ollut 
muuttoaaltoja ja nämä aliat eli 
exoduksen aallot ovat tuoneet 
tuhansittain juutalaisia silloiseen 
Palestiinaan. Kun Israelin valtio 
sitten syntyi 14.5.1948, lähes 
kahden vuosituhannen hajaan-
nuksen jälkeen, YK:n toimies-
sa "kätilönä", sai exodus toden 
teolla vauhtia ja tänä päivänä yli 
kuusi miljoonaa juutalaista asuu 
Israelissa (Israelista löytyy kaikki-
en 12 heimon edustajia).

Kansojen seassa on kuitenkin vie-
lä monta miljoonaa israelilaista ja 
Herra kokoaa heidät kaikki omaan 
maahansa (Jer.3:14; Hes.20:32-

38). Se merkitsee miljoonien 
kansojen seassa olevan israelilai-
sen suurta lopun ajan exodusta. 
Kalastajien lempeä houkuttelu 
ei kuitenkaan saa näitä kaikkia 
palaamaan kansojen seasta, sil-
lä monilla on hyvät olosuhteet 
ja kiinteät siteet omissa asuin-
valtioissaan. Ei ole helppoa tulla 
revityksi pois niistä olosuhteista, 
joiden keskellä on asunut, kenties 
monien sukupolvien ajan. 

Jumala kuitenkin toteuttaa sa-
nansa viimeistä piirtoa myöten 
ja sallii "metsästäjien" ajan eli 
maailmalaajuisen antisemitismin 
ja Israel-vihan aallon ajaa kaik-
ki israelilaiset kansojen seasta 
omaan maahansa. Jotakin sellais-
ta tulee tapahtumaan maailmas-
sa, joka nostattaa jo nyt kytevän 
antisemitismin ilmiliekkeihin. 

Juudean eli Länsirannan alueilla 
olevat juutalaiset joutuvat pake-
nemaan, ilmeisesti hyökkäävien 
sotajoukkojen tietä. Myös kan-
sojen seassa olevat juutalaiset 
joutuvat pakenemaan vainoa 
kaikista kansoista ja Jumalan eri-
tyishuomion kohteena useissa 
Raamatun profetioissa on Israe-

Hyytävä -35 asteen pakkaspäivä, joka rikkoi kaamoksen Pyhätunturilla Lapissa tammikuussa 2013. Kuva: Markus Nurmesniemi
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lista katsoen pohjoinen alue eli 
Venäjä ja muu entisen Neuvos-
toimperiumin alue. Tämä poh-
joisen alueen exodus on kosket-
tanut jo myös Suomea, jonka 
kautta tuhansia Venäjän ja Balti-
an juutalaisia on muuttanut Isra-
eliin. Tulevina päivinä Suomenkin 
uskovat saavat varautua suuriin 
exodusmassoihin, kun juutalaiset 
pakenevat myös Suomen kautta 
Israeliin suuren ahdistuksen päi-
vien vainoa. 

Jumalan ihmeitä suuressa
exoduksessa

"Niinkuin sinun lähtösi päivinä 
Egyptin maasta minä annan hä-
nen nähdä ihmeitä'. Sen näkevät 
pakanakansat ja saavat häpeän 
kaikesta väkevyydestänsä. He 
panevat käden suullensa, heidän 
korvansa menevät lumpeen. He 
nuolevat tomua kuin käärme, 
kuin maan matelijat. Vavisten he 
tulevat varustuksistansa, lähes-
tyvät väristen Herraa, meidän Ju-
malaamme; he pelkäävät sinua" 
(Miika 7:15-17).

Lopun ajan suuren ahdistuksen 
exoduksessa Jumala näyttää kun-
niansa sekä israelilaisille että pa-
kanakansoille (Jooel 2:26). Suuria 
ihmeitä tulee tapahtumaan, ku-

ten Mooseksen päivinä Egyptistä 
lähdön aikaan, todistukseksi Isra-
elille ja muille kansoille. 

Väkevät kansat, jotka ovat koh-
delleet pahoin juutalaisia ja 
pyrkineet tuhoamaan Israelin 
maan päältä, joutuvat häpeään 
ja henkiin jääneet kansojen jään-
nökset pelkäävät Israelin pyhää 
Jumalaa ja pelkäävät myös Isra-
elin kansaa, jonka jäännös tulee 
uskoon näiden myllerrysten kaut-
ta (Jes.54:15-17; Miika 4:11-13; 
Sak.10:3-12).

Lopun ajan suuren exoduksen 
tapahtumat ja ihmeet suuren 
ahdistuksen päivinä tulevat ole-
maan niin merkittäviä, että jopa 
noin kolme ja puoli vuosituhatta 
vanha Egyptin exoduksen muis-
taminen pääsiäissederillä tulee 
muuttumaan. Messiaan kunin-
gaskunnassa ei enää muistella 
pääsiäisaterialla Egyptin exodus-
ta ja sen ihmeitä, vaan lopun ajan 
exoduksen ihmeitä, joita Jumala 
tekee kansalleen Israelille.

Ei talvella eikä sapattina -
uskovien apu exoduksessa

"Mutta rukoilkaa, ettei teidän 
pakonne tapahtuisi talvella eikä 
sapattina" (Mat.24:20).

"Sillä jos Joosua olisi saattanut 
heidät lepoon, niin hän ei pu-
huisi toisesta, senjälkeisestä päi-
västä. Niin on Jumalan kansalle 
sapatinlepo varmasti tuleva...
Ahkeroikaamme siis päästä siihen 
lepoon, ettei kukaan lankeaisi 
seuraamaan samaa tottelematto-
muuden esimerkkiä" (Heb.4:8-9, 
11).

"Koskapa Jumala katsoo oikeaksi 
kostaa ahdistuksella niille, jotka 
teitä ahdistavat, ja antaa teille, 
joita ahdistetaan, levon yhdessä 
meidän kanssamme, kun Herra 
Jeesus ilmestyy taivaasta voiman-
sa enkelien kanssa tulen liekissä 
ja kostaa niille, jotka eivät tunne 
Jumalaa eivätkä ole kuuliaisia 
meidän Herramme Jeesuksen 
evankeliumille. Heitä kohtaa sil-
loin rangaistukseksi iankaikkinen 
kadotus Herran kasvoista ja hä-
nen voimansa kirkkaudesta, kun 
hän sinä päivänä tulee, että hän 
kirkastuisi pyhissänsä ja olisi ih-
meteltävä kaikissa uskovissa, sillä 
te olette uskoneet meidän todis-
tuksemme" (2.Tes.1:6-10).

"Sillä Herra armahtaa vielä Jaako-
bia ja valitsee vielä Israelin ja 
sijoittaa heidät heidän omaan 
maahansa; muukalaiset liittyvät 

heihin ja yhtyvät Jaakobin hei-
moon. Kansat ottavat heidät ja 
tuovat heidät heidän kotiinsa..." 
(Jes.14:1-2).

"Näin sanoo Herra, Herra: katso, 
minä nostan käteni kansakuntien 
puoleen, kohotan lippuni kansoja 
kohti, niin he tuovat sinun poikasi 
sylissänsä ja kantavat sinun tyttä-
resi olkapäillään" (Jes.49:22).

"Sillä näin sanoo Herra: Riemuit-
kaa iloiten Jaakobista, kohottakaa 
riemuhuuto hänelle, joka on kan-
sojen pää; kuuluttakaa, kiittäkää 
ja sanokaa: 'Auta Herra kansaasi, 
Israelin jäännöstä'. Katso, minä 
tuon heidät pohjoisesta maasta, 
kokoan heidät maan perimmäi-
siltä ääriltä. Heissä on sokeita ja 
rampoja ynnä raskaita ja synnyt-
täväisiä; suurena joukkona he 
palajavat tänne. Itkien he tulevat, 
ja minä johdatan heitä, kun he 
kulkevat rukoillen...Ja he tulevat 
ja riemuitsevat Siionin kukkulalla, 
tulevat virtanaan Herran hyvyy-
den tykö" (Jer.31:7-9, 12).

Kun Jeshua puhui suuren ahdis-
tuksen päivinä pakenemisesta, 
koskien israelilaisten pakoa kan-
sojen seasta omaan maahansa, 
Hän kehotti opetuslapsiaan ru-
koilemaan, ettei se tapahtuisi 

Rusko vaihtuu siniseksi hetkeksi Lapissa tammikuussa 2013. Kuva: Markus Nurmesniemi
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talvella eikä sapattina. Mitä tämä 
tarkoittaa? Tarkastelemme ensin 
talven merkitystä.

Olemme tähän asti eläneet, ky-
tevästä antisemitismistä huoli-
matta, kohtuullisen rauhallista 
"kalastajien aikaa". Israelilaisia 
on houkuteltu omaan maahansa 
melko hyvien ja rauhallisten olo-
suhteiden keskellä. Vaikka vai-
keuksiakin on ollut, ovat kansojen 
seasta Israeliin muuttaneet juu-
talaiset voineet matkustaa mel-
ko turvallisesti henkilöautoilla, 
busseilla, lentokoneilla ja laivoilla 
jne. (Jes.60:8-9).

Kun tulee "metsästäjien aika" 
suuren ahdistuksen päivinä, sil-
loin maailmanlaajuinen kytevä 
antisemitismi ja Israel-viha puh-
keavat täyteen liekkiin, eikä is-
raelilaisilla ole turvallista juuri 
missään. Silloin kansojen seasta 
pakenevat exodusjuutalaiset jou-
tuvat kulkemaan peläten vainoo-
jia, "maan alla", kenties metsien 
ja korpien kautta sydän pamp-
paillen. Exodusväen joukossa on 
myös vanhuksia, lapsia, sairaita, 
invalideja ja odottavia äitejä, ku-
ten Jeremia ennustaa. Jos silloin 
olisi talven ankarat olosuhteet, 
saattaisi moni menehtyä mat-
kalla. Siksi tulee rukoilla, että 
se tapahtuisi kesän suotuisissa 
olosuhteissa ja niin Herra sen to-
teuttaakin, uskovien rukousten ja 
armonsa tähden.

Mikä merkitys sitten sapatilla on 
suuren ahdistuksen exodukses-
sa? Jotkut ovat tulkinneet niin, 
ettei pako tapahtuisi sapattina, 
ettei sapatin pyhyyttä rikottaisi. 
Mielestäni tämä on melko rajoit-
tunut näkemys tässä yhteydessä.

Ensinnäkin on otettava huomi-
oon, että sapatilla on monenlais-
ta merkitystä Raamatussa ja on 
monenlaisia sapatteja.

• Viikkosapatti perjantai-illasta 
lauantai-iltaan. Tämä on tavallisin 
sapatti, eivätkä monet muuta sa-
pattia tiedäkään (1.Moos.2:1-3).
• Juhlasapatit, joita löytyy Raa-
matun juhlaluvusta kaikkiaan 7, 
koskien Mooseksen ajan 7 pää-
juhlaa (3.Moos.23). Silloin työn 
teko tulee keskeyttää kuten viik-

kosapattinakin.
• Sapattivuosi joka 7. vuosi, jol-
loin maanviljelysmaa tuli jättää 
lepäämään (3.Moos.25).
• Sapatti on myös esikuva tu-
hatvuotisesta Messiaan rau-
han kuningaskunnasta (Ps.90:4; 
2.Piet.3:8). Silloin ylösnousseet 
pyhät hallitsevat Mestarinsa 
kanssa 1000 vuotta (Ilm.20). Sil-
loin luomakuntakin on lunastettu 
turmeluksen orjuudesta Juma-
lan lasten kirkkauden vapauteen 
(Room.8:18-23).

Hebrealaiskirjeen kirjoittaja pu-
huu vielä Jumalan kansan sapa-
tinlevosta. Esikuvaksi hän ottaa 
Israelin kansan erämaavaelluksen 
Mooseksen johdolla, jolloin mo-
net kaatuivat kuolleena erämaa-
han synnin ja tottelemattomuu-
den tähden, eivätkä päässeet 
lepoon luvattuun Israelin maa-
han, vaikka hyvä sanoma (kreik. 
UT: evankeliumi) saarnattiin 
heille ensiksi Mooseksen päivinä 
(Heb.3:7-4:7).

Sitten kirjoittaja toteaa, etteivät 
Joosuan johdolla Israelin maa-
han päässeet saavuttaneet vielä 
lopullista Jumalan lepoa, vaan Ju-
malan kansan sapatinlepo tulee 
varmasti ja sen saavuttamiseksi 
pitää ahkeroida ja varoa Israelin 
kansan erämaavaelluksen tottele-
mattomuuden esimerkkiä.

Milloin tämä Jumalan kansan lo-
pullinen lepo sitten saavutetaan? 
Paavalin kirjeessä tessalonika-
laisille se käy ilmi. Se on silloin, 
kun Herra Jeshua saapuu pyhien 
enkeliensä kanssa kostamaan 
Jumalaa hyljeksineille ja evan-
keliumia vastustaneille heidät 
pahuutensa. Silloin Häneen us-
kovat kirkastetaan eli saavat kirk-
kauden ylösnousemusruumiin, 
samankaltaisen kuin Jeshualla 
oli ylösnousemuksen jälkeen ja 
silloin he saavat levon päästes-
sään pois ahdistuksen maailmas-
ta (Fil.3:20-21). Silloin, Messiaan 
tulemuksessa ja ylösnousemuk-
sessa, alkaa Jumalan kansan lo-
pullinen sapatinlepo, ihana ylös-
nousemusolotila.

Kun Jeshua kehotti rukoilemaan, 
ettei israelilaisten pako kansojen 
seasta tapahtuisi sapattina, Hän 

tarkoitti sitä, ettei Herran tule-
mus ja uskovien ylösnousemus 
olisi jo tapahtunut ennen sitä. Jos 
Jumalan kansa olisi silloin jo tai-
vaallisessa sapatinlevossa, kuka 
silloin auttaisi maan päällä suu-
ren ahdistuksen ja Israel-vihan 
päivinä kansoista Israelin maahan 
pakenevia exodusjuutalaisia?

Meidän tulee rukoilla, että Juma-
lan seurakunta, Israelia ja juu-
talaisia rakastavat uskovat, ovat 
silloin vielä maan päällä autta-
massa suuren ahdistuksen päi-
vinä henkensä kaupalla Israeliin 
pakenevia exodusjuutalaisia. Kun 
tämä palvelustyö on exodusjuu-
talaisille tehty, on seurakunta va-
paa taivaalliseen sapatinlepoon 
ylösnousemuksessa.

Uskovien ei siis tule rukoilla sitä, 
että seurakunta otettaisiin maan 
päältä pois ennen suuren ahdis-
tuksen päiviä, vaan päinvastoin, 
että seurakunta olisi vielä maan 
päällä suuren ahdistuksen päivi-
nä auttamassa pakenevia exodus-
juutalaisia. 

Uskovien ylösotto suuresta
ahdistuksesta

”Siihen aikaan nousee Miikael, 
se suuri enkeliruhtinas, joka sei-
soo sinun kansasi lasten suojana. 
Ja se on oleva ahdistuksen aika, 
jonka kaltaista ei ole ollut siitä 
saakka, kuin kansoja on ollut, ha-
maan siihen aikaan asti. Mutta 
siihen aikaan pelastetaan sinun 
kansasi, kaikki, jotka kirjaan kir-
joitetut ovat. Ja monet maan to-
mussa makaavista heräjävät, toi-
set iankaikkiseen elämään, toiset 
häpeään ja iankaikkiseen kauhis-
tukseen. Ja taidolliset loistavat, 
niinkuin taivaanvahvuus loistaa, 
ja ne, jotka monta vanhurskau-
teen saattavat, niinkuin tähdet, 
aina ja iankaikkisesti” (Dan.12:1-
3).

”Mutta kohta niiden päivien 
ahdistuksen jälkeen aurinko pi-
menee, eikä kuu anna valoansa, 
ja tähdet putoavat taivaalta, ja 
taivaitten voimat järkkyvät. Ja sil-
loin Ihmisen Pojan merkki näkyy 
taivaalla, ja silloin kaikki maan 
sukukunnat parkuvat; ja he näke-
vät Ihmisen Pojan tulevan taivaan 

pilvien päällä suurella voimalla 
ja kirkkaudella. Ja hän lähettää 
enkelinsä suuren pasunan pau-
hatessa, ja he kokoavat hänen 
valittunsa neljältä ilmalta, taivas-
ten ääristä hamaan toisiin ääriin” 
(Mat.24:29-31).

”Tämän jälkeen minä näin, ja kat-
so, oli suuri joukko, jota ei kukaan 
voinut lukea, kaikista kansanhei-
moista ja sukukunnista ja kan-
soista ja kielistä, ja ne seisoivat 
valtaistuimen edessä ja Karitsan 
edessä puettuina pitkiin valkei-
hin vaatteisiin, ja heillä oli palmut 
käsissään, ja he huusivat suurella 
äänellä sanoen: "Pelastus tulee 
meidän Jumalaltamme, joka val-
taistuimella istuu, ja Karitsalta". 
Ja kaikki enkelit seisoivat piiris-
sä valtaistuimen ja vanhinten ja 
neljän olennon ympärillä ja lan-
kesivat kasvoilleen valtaistuimen 
eteen ja kumartaen rukoilivat Ju-
malaa, sanoen: "Amen! Ylistys ja 
kirkkaus ja viisaus ja kiitos ja kun-
nia ja voima ja väkevyys meidän 
Jumalallemme aina ja iankaikki-
sesti, amen!" Ja yksi vanhimmis-
ta puhui minulle ja sanoi: "Keitä 
ovat nämä pitkiin valkeihin vaat-
teisiin puetut, ja mistä he ovat 
tulleet?"
14 Ja minä sanoin hänelle: "Her-
rani, sinä tiedät sen". Ja hän sanoi 
minulle: "Nämä ovat ne, jotka sii-
tä suuresta ahdistuksesta tulevat, 
ja he ovat pesseet vaatteensa ja 
valkaisseet ne Karitsan veres-
sä. Sentähden he ovat Jumalan 
valtaistuimen edessä ja palve-
levat häntä päivät ja yöt hänen 
temppelissään, ja hän, joka val-
taistuimella istuu, on levittävä 
telttamajansa heidän ylitsensä. Ei 
heidän enää tule nälkä eikä enää 
jano, eikä aurinko ole sattuva hei-
hin, eikä mikään helle, sillä Karit-
sa, joka on valtaistuimen keskellä, 
on kaitseva heitä ja johdattava 
heidät elämän vetten lähteille, 
ja Jumala on pyyhkivä pois kaik-
ki kyyneleet heidän silmistänsä 
(Ilm.7:9-17).

Kristikunnan keskuudessa on hy-
vin laajalle levinnyt käsitys siitä, 
että Jumalan seurakunta ei joudu 
kokemaan mitään ahdistusta ja 
vainoa ennen Messiaan tulemus-
ta ja ylösottoa, eli seurakunta ei 
joudu olemaan maan päällä suu-
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ren ahdistuksen päivinä. Tässä 
tulkinnassa unohdetaan se, että 
maailmassa on koko ajan usko-
via, arvioiden mukaan 200-350 
miljoonaa, joita vainotaan noin 
50 maassa. Länsimaiden hyviin 
olosuhteisiin tottuneet uskovat 
usein kuvittelevat, että he pää-
sevät kuin ”koira veräjästä” ilman 
ahdistukseen ja vainoon joutu-
mista ennen Herran tulemusta.

Raamatun ilmoitus antaa toi-
senlaisen käsityksen asiasta. 
Messiaan tulemuksen merkkien 
joukossa on maailmanlaajuinen 
uskovien (ja myös israelilaisten) 
vaino, koskien lopulta kaikkia 
kansoja (Mat.24:9). Raamatun 
ilmoitus on myös selkeä koski-
en suurta ahdistusta ja uskovien 
ylösottoa. Profeetta Danielin mu-
kaan ylienkeli Mikael suojelee Ju-
malan kansan lapsia, siis israelilai-
sia ja uskovia, suuren ahdistuksen 
päivinä. Suuren ahdistuksen päi-
vinä ”taidolliset” voittavat sieluja 
Herralle tämän armotalouskau-
den viimeisessä voimakkaassa ja 
lyhyessä herätyksessä. Suuren 
ahdistuksen päivinä on myös us-
kovien ylösnousemus iankaikki-
seen elämään (Danielilla on myös 
viittaus häpeän ja iankaikkisen 
kauhistuksen ylösnousemukseen, 
joka on tuhatvuotisen Messiaan 
kuningaskunnan jälkeen; Ilm.20).

Jeshuan ilmoituksen mukaan Ih-
misen Pojan merkki ja uskovien 

kokoaminen Herran luo ylösotos-
sa tapahtuu suuren ahdistuksen 
päivien jälkeen (2.Tes.2:1-3). Se 
merkitsee sitä, että seurakunta 
joutuu olemaan maan päällä suu-
ren ahdistuksen päivinä ennen 
Herran tulemusta ja ylösottoa.

Suuren ahdistuksen päivinä us-
kovia tarvitaan maan päällä to-
teuttamassa viimeistä herätystä 
ja auttamassa juutalaisia exoduk-
sessa. Myös Ilmestyskirjassa kai-
kista kansoista ja etnisistä ryh-
mistä koostuva seurakunta tulee 
Jumalan valtaistuimen eteen suu-
resta ahdistuksesta. Kun suuri ah-
distus huipentuu atomisotaan ja 
Jumalan vihan tuomioihin, seura-
kuntaa otetaan pois atomisodan 
ja Jumalan vihan tuomioiden alta 
(Luuk.17:26-30; 1.Tes.1:10; 5:9; 
Room.5:9).

Kuinka selviämme voittajina 
suuresta ahdistuksesta?

”Hyvä on Herra, turva ahdistuk-
sen päivänä, ja hän tuntee ne, jot-
ka häneen luottavat” (Naah.1:7).

”Ovatpa teidän päänne hiukset-
kin kaikki luetut. Älkää peljätkö; 
te olette suurempiarvoiset kuin 
monta varpusta” (Luuk.12:7).

”…ja te joudutte kaikkien vihatta-
viksi minun nimeni tähden. Mutta 
ei hiuskarvaakaan teidän pääs-
tänne katoa. Kestäväisyydellänne 

te voitatte omaksenne elämän” 
(Luuk.21:17-19).

”Ja he ovat voittaneet hänet Karit-
san veren kautta ja todistuksensa 
sanan kautta, eivätkä ole hen-
keänsä rakastaneet, vaan olleet 
alttiit kuolemaan asti. Sentähden 
riemuitkaa, taivaat, ja te, jotka 
niissä asutte! Voi maata ja merta, 
sillä perkele on astunut alas tei-
dän luoksenne pitäen suurta vi-
haa, koska hän tietää, että hänel-
lä on vähän aikaa! (Ilm.12:11-12).

”Ja on oleva merkit auringossa 
ja kuussa ja tähdissä, ja ahdistus 
kansoilla maan päällä ja epätoi-
vo, kun meri ja aallot pauhaavat. 
Ja ihmiset menehtyvät peljätes-
sään ja odottaessaan sitä, mikä 
maanpiiriä kohtaa; sillä taivait-
ten voimat järkkyvät. Ja silloin 
he näkevät Ihmisen Pojan tule-
van pilvessä suurella voimalla ja 
kirkkaudella. Mutta kun nämä 
alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa 
itsenne ja nostakaa päänne, sillä 
teidän vapautuksenne on lähellä” 
(Luuk.21:25-28).

Suuren ahdistuksen päivät ovat 
inhimillisesti pelottavia. Kuinka 
silloin selviämme voittajina noi-
den vaikeiden päivien läpi? Sel-
viämme voittajina turvaamalla 
Herraan. Hän on turvanamme 
ahdistuksen päivinä. Jumalan 
huolenpito vaikeiden aikojen ja 
vainon aikojen päivinä on niin 

tarkka, ettei hiuskaan päästämme 
putoa Hänen tietämättään. Jos 
meiltä putoaa hius päästä, emme 
ehkä sitä huomaa, mutta Jumala 
huomaa. 

Selviämme voittajina sielunvihol-
lisen vihasta ja ahdistuksen ajasta 
Karitsan sovintoveren ja todis-
tuksen sanan kautta ja olemal-
la uskollisia kuolemaan saakka. 
Kestäväisyydellämme voitamme 
elämän. Turvaamalla Jumalan 
voimaan ja armoon heikoinkin 
uskova selviää voittajana eikä 
vahvinkaan selviä ilman Jumalan 
armoa ja voimaa ahdistuksen 
ajasta. 

Meillä on myös ihana päämäärä, 
Messiaan tulemus ja uskovien 
ylösotto ylösnousemusolotilassa 
Herraa vastaan (1.Tes.4:13-18). 
Kun maailma on ahdistuksessa ja 
epätoivossa, eikä tiedä mitä on 
tapahtumassa, silloin saamme 
nostaa päämme ja rohkaista mie-
lemme, Jeshua Messias on silloin 
tulossa noutamaan omiansa pois 
ahdistuksesta. 

Meillä on ihana tulevaisuus ja 
toivo. Kannattaa antaa elämänsä 
Vapahtajamme ja Kuninkaamme 
Jeshua Messiaan turvallisiin kä-
siin ja odottaa Hänen tulemus-
taan.
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