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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 uvracha!

Pääsiäinen eli Pesah yhdistää peruuttamatto-
masti kahta ihmiskunnan historialle elintärke-
ää ihmisryhmää: juutalaisia ja kansakuntien 
uskovia. Pesah luo perustan sekä judaismille 
että kristinuskolle. Lunastushistorian ja koko 
Raamatun ilmoituksen kannalta katsottuna 
juuri tuo juhla sitoo nämä sisarukset yhteen 
selkeämmin kuin mikään muu.
Heprealaisen kansan ensimmäinen Pääsiäi-
nen käynnisti orjuudesta vapautumisen Egyp-
tin hirmuvallan kynsistä. Tuo tapahtumajakso 
toimi samalla väkevänä esikuvana tulevalle 
Jeshuan eli Jeesuksen ristintyölle, jolloin Pää-
siäislampaan eli Karitsan veren lunastustyö 
sai taivaallisen täyttymyksen. Raamatullisen 
periaatteen mukaisesti tässäkin juhlassa nä-
kyy ensin esitäyttymys ja sitten täyttymys. 
Lopullinen täyttymys tullaan näkemään, kun 
Jumalan lunastussuunnitelma tuo esiin uudet 
taivaat ja uudet maat. Kaikkiin JHVH:n juhliin 
liittyy jokin merkittävä tapahtuma mitä Her-
raamme Jeshuaan Messiaan tulee. Ne ovat 
esikuvia, osoittimia, siitä mitä on tapahtunut 
ja mitä vielä tulee tapahtumaan.

Pääsiäisen aika johdattaa meidät itsetutkiske-
lun paikalle. Jos sallimme itsellemme ja ennen 
kaikkea Jumalalle tuoda sydäntemme sopu-
koiden salat julki, myös synnin eri ilmenemis-
muodot elämässämme saavat tulla valoon. 
Jumala on ennen kaikkea rakastava ja pitkä-
mielinen armossaan, ja haluaa että kaikki pe-
lastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden (1. 
Tim. 2:4). Ja totuus löytyy aina kääntämällä 
katseet Jeshuaan.
Rakkaus Jeshuaan on sitä, että pidämme hä-
nen käskynsä, ja vaellamme niin kuin hän 
vaelsi (1. Joh. 2:1-6). Se taas johtaa väistämät-
tä parannuksenteon, anteeksiantamisen ja 
sovituksen paikalle. Herramme on tie, totuus 
ja elämä (Joh. 14:6), ja tuo väylä vuodattaa 
elävän veden virtansa meihin, kun pysymme 
totuudelle uskollisena.
Pääsiäisenä tapahtunut ristin lunastustyö an-
taa meille kaikki mahdollisuudet syntiemme 
hylkäämiseen ja tunnustamiseen. Saamme 
luottavaisin mielin kantaa kaikki vajavuutem-
me, syntimme ja heikkoutemme päivittäin ris-
tin juurelle ja tulla Jeshuan veren, tuon Pyhän 

Karitsan veren puhdistamaksi. Me kaikki tie-
dämme tämän, mutta käytäntö voi olla sitten 
jo toinen juttu.
Jokainen yksilö, perhe, suku, ihmisryhmä ja 
kansakunta kätkee sisälleen traumoja, syntejä 
ja taakkoja joita on vaikea tai inhimillisesti kat-
soen lähes mahdoton käsitellä. Meidän tulee 
kuitenkin voida kyetä murtamaan nuo hiljai-
suuden muurit elämissämme, tai ne murtavat 
meidät. Yksilön, suvun ja kansakunnan synti 
on aina tavalla tai toisella periytyvää kunnes 
se tunnustetaan ja hylätään Herran edessä.
Yksin meidän ei tähän tarvitse kuitenkaan 
pystyä. Jeshua on aina lähellämme ja antaa 
Pyhän Henkensä kautta tarvittavan voiman 
tuohon sovitustyöhön kun vain sitä pyydäm-
me. 
  
Kun nuo muurit murretaan saavat Jumalan 
siunaukset virrata vapaasti ja niin kykenemme 
aloittamaan sovituksen teon. Ilmestys tiestä, 
totuudesta ja elämästä saa meidät levittä-
mään Hänen rakkauttaan ympäristöömme.
Aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta (1. 
Piet. 4: 17). Mahtavaa onkin siksi ollut näh-
dä kuinka uskovien suuri halu on että Herran 
omat olisivat todella yhtä! Jotain on selvästi 
tapahtumassa. Herran Morsian etsii sopua ja 
sovitusta keskenään entisistä riidoista ja eri-
mielisyyksistä. Tämä on nähtävissä myös Suo-
messakin monella paikkakunnalla. Morsianta 
ei yhdistä ekumenia, eikä se mistä me yhdes-
sä olemme eri mieltä toisten kanssa. Meitä ei 
yhdistä edes ne opilliset asiat, mistä me olem-
me samaa mieltä.
Meitä yhdistää yhteinen usko yhteiseen Her-
raamme Jeshuaan Messiaaseen! Hän on mei-
dän syntiemme sovittaja ja Vapahtaja, Kunin-
kaamme.
Morsiamen ykseys (echad) ja sovinnon pai-
kalle tuleminen saa taatusti aikaan muutosta 
ympäristöömme jossa elämme. Morsiamen 
yhteys synnyttää muutosvoiman, joka pisaroi 
valtavia siunauksen pisaroita pimenevään yh-
teiskuntaamme. Tämä on selkeästi nähtävissä 
myös Apostolien teoista (etenkin 2.luku) ja 
alkuseurakunnan muutosvoimasta omana ai-
kanansa.  

Tässä numerossa käsittelemme alkavan ke-
vätkauden juhlia sekä niiden merkitystä esi-

täyttymysten ja täyttymysten jumalallisessa 
aikataulussa. Pääsiäisen lisäksi tarkastelem-
me myös ensilyhteen juhlaa ja Helluntaita, ja 
näistä saamme lukea ansiokkaiden kirjoitta-
jiemme laatimista artikkeleista. Jumala heitä 
siunatkoon arvokkaasta työstään Morsiamen 
hyväksi. Tämän numeron myötä olemme käsi-
telleet Herran juhlat, ja seuraavassa numeros-
sa on aika siirtyä kohti uusia aihepiirejä. Keijo 
Lindemanin Messiaan tulemuksen merkit –ar-
tikkelisarja on puolestaan nyt edennyt neljän-
teen osaansa, ja jos Luoja niin suo ja Hänen 
tarkoitus on, jatkukoon Keijon ansiokas sarja 
vielä jatkossakin.

Jumala teitä rakkaat lukijat runsaasti siunat-
koon ja antakoon kaiken tarvittavan voiman ja 
viisauden elämään ja arkeen.

Maranata!

Markus Nurmesniemi
päätoimittaja



Siinain vuorelta Siionin vuorelle
Tapaamisajat Herran kunniaksi

**********

Kirjoittanut:
Keijo Lindeman

”Sillä te ette ole käyneet sen vuo-
ren tykö, jota voidaan käsin kos-
kea ja joka tulessa palaa, ettekä 
synkeyden, ette pimeyden, ette 
myrskyn, ette pasunan kaiun et-
tekä äänen tykö, joka puhui niin, 
että ne, jotka sen kuulivat, pyysi-
vät, ettei heille enää puhuttaisi; 
sillä he eivät voineet kestää tätä 
käskyä: "Koskettakoon vuorta 
vaikka eläinkin, se kivitettäköön"; 
ja niin hirmuinen oli se näky, että 
Mooses sanoi: "Minä olen peljäs-
tynyt ja vapisen", vaan te olette 
käyneet Siionin vuoren tykö ja 
elävän Jumalan kaupungin, tai-
vaallisen Jerusalemin tykö, ja 
kymmenien tuhansien enkelien 
tykö, taivaissa kirjoitettujen esi-
koisten juhlajoukon ja seurakun-
nan tykö, ja tuomarin tykö, joka 
on kaikkien Jumala, ja täydellisiksi 
tulleitten vanhurskasten henkien 
tykö, ja uuden liiton välimiehen, 
Jeesuksen, tykö, ja vihmontave-
ren tykö, joka puhuu parempaa 
kuin Aabelin veri” (Heb.12:18-
24).

Kevään raamatullisiin juhliin 
kuuluu viikkojuhla (shavuot) eli 
helluntai. Viikkojuhlan historia 
alkoi Siinain vuorella, jonka juu-
relle Mooses johti Israelin kansan 
(2.Moos.19). Siellä, Siinain vuo-
rella eli Hoorebilla, Jumalan an-
toi Moosekselle Tooran (Toora = 
ohjeet, opetus) kaikkine opetuk-
sineen, ohjeineen ja käskyineen.

Keskeisenä oli ns. kymmenen 
käskyä, jotka Jumalan sormi 
kirjoitti kahteen kivitauluun 
(2.Moos.31:18). Viikkojuhlan eli 
Helluntain historia jatkui myö-
hemmin uuden liiton alkuhetki-
nä Siionin vuorella ja jatkuu aina 
taivaalliseen Siionin vuoreen asti. 
Tarkastelemme tätä tässä kirjoi-
tuksessa. Aloitamme kertaamalla 
Herran juhlien merkitystä lyhyes-
ti.

Juhlat ovat Herran kunniaksi

”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. 
Nämä ovat Herran juhla-ajat, py-
hät 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 happama-
tonta leipää seitsemän päivää” 
(3.Moos.23:1-6).

Kun puhutaan Raamatussa ole-
vista juhlista, joiden alkuperä 
on Vanhan Testamentin päiviltä, 
kuulee usein väitettävän, että ne 
ovat juutalaisten juhlia, eivätkä 
kuulu kristikunnalle. Tällä pyri-
tään mitätöimään Raamatussa 
olevien juhlien merkitys ja puo-
lustellaan kristikunnan viettämiä 
juhlia, jotka eivät ole kaikilta osin 
Raamattuun perustuvia, vaan 
Rooman tuotetta. Raamatussa 

olevat juhlat ovat toki juutalais-
ten juhlia, mutta ennen kaikkea 
ne ovat Herran (Jahven) juhlia, 
joita vietetään Hänen kunniak-
seen. On myös huomattava, että 
uuden liiton apostolinen alkuseu-
rakunta vietti näitä alkuperäisiä 
Herran juhlia, jopa kreikkalais-
alueella Filippissä ja Korinttossa 
(Ap.t.20:6; 1.Kor.5:6-8; Joh.7:2, 
14-20; 10:22-23; Ap.t.2; 20:16).

Juhlat ovat tulevaisten varjo

”Älköön siis kukaan teitä tuomitko 
syömisestä tai juomisesta, älköön 
myös minkään juhlan tai uuden-
kuun tai sapatin johdosta, jotka 
vain ovat tulevaisten varjo, mutta 
ruumis on Kristuksen” (Kol.2:16-
17).

Jumalan antamat juhlat ovat tule-
vaisten varjoja, esikuvia siitä, mitä 
tulevaisuudessa tulee tapahtu-
maan. Herran juhlat sisältävät 
koko Jumalan lunastussuunnitel-
man Jeshua Messiaassa Golgatan 
ristiltä aina uusiin taivaisiin ja 
uuteen maahan asti, jolloin Isra-
elin Pyhän Lunastussuunnitelma 
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saa lopullisen täyttymyksensä. 
Kaikkiin Herran juhliin liittyy jo-
kin merkittävä tapahtuma Jeshua 
Messiaan kohdalla.

Kevään juhlat kertovat Jeshua 
Messiaan ensimmäisestä tule-
muksesta noin 2000 v. sitten:

• Pesach eli pääsiäinen kertoo, 
kuinka Jumalan Pääsiäiskaritsa 
Jeshua lunasti syntivelkamme 
Golgatan ristillä Nisan-kuun 14. 
päivä ehtoouhrin aikaan.

• Chag Ha’Matsot eli happamat-
toman leivän 7 päivää kestävä 
juhla on esikuva uskovien happa-
mattomasta puhtaasta vaelluk-
sesta, kuten 1. Kor.5:6-8 kertoo.

• Jeshua Messiaan ylösnousemus 
tapahtui esikoislyhteen heilutuk-
sen päivänä eli viikon ensimmäi-
senä päivänä, ilmeisesti lauantai-
iltana (viikon ensimmäisen päivän 
iltana raamatullisen ajanlaskun 
mukaan), kun Jeshua nousi kuol-
leista esikoisena kuoloon nukku-
neiden joukosta, Hänen ruumiin-
sa levättyä kolme päivää ja yötä 
haudassa.

• Shavuotina eli Viikkojuhlana eli 
helluntaina Pyhä Henki vuoda-
tettiin Jerusalemissa Siionin vuo-
rella ja Toora kirjoitettiin uskovien 
sydämiin ja mieliin, kuten Jer. 31 
ja Heb. 8. luku kertovat.

Syksyn juhlat kertovat Messiaan 
toisesta tulemuksesta. 
Siitä on hiukan eri tulkintoja, mi-
nun tulkintani on seuraava:

• Jom Trua eli pasuunansoiton 
päivä on 7. kuun 1. päivänä on 
esikuva Herran päivän tuomiopa-
suunoiden soitosta, kuten mm. 
Jooel.2. kertoo. Sitä seuraa 10 
päivää kestävä jakso, Jamim No-
raim – kauheat päivät (Dan.1:12; 
Ilm.2:10).

• Jom Kippur eli suuri sovituspäi-
vä 7. kuun 10 päivä, on esikuva 
Messiaan lunastuksesta, kuten 
Heb.9. luku kertoo. Se on samalla 
esikuva Messiaan tulemuksesta 
ja seurakunnan ylösotosta.

• Sukkot eli lehtimajanjuhla on 
esikuva Messiaan 1000-vuotises-
ta kuningaskunnasta, jolloin kaik-
ki kansat virtaavat Jerusalemiin 
kumartamaan Herraa Sebaotia ja 
viettämään lehtimajanjuhlaa, ku-
ten Sak.14:16-19 kertoo.

• Smini Atseret eli lehtimajanjuh-

laa seuraava 8. päivä on esikuva 
tulevasta uuden taivaan ja maan 
aikakaudesta, jolloin Jumalan lu-
nastussuunnitelma Jeshua Mes-
siaassa saa lopullisen ja iankaik-
kisen päätöksensä.

Tooran antaminen Siinain
vuorella

”Ja Mooses kaitsi appensa Jetron, 
Midianin papin, lampaita. Ja kun 
hän kerran ajoi lampaita erämaan 
tuolle puolen, tuli hän Jumalan 
vuoren, Hoorebin, juurelle. Silloin 
Herran enkeli ilmestyi hänelle tu-
len liekissä keskellä orjantappura-
pensasta; ja hän näki, että pensas 
paloi ilmitulessa, mutta pensas ei 
kuitenkaan kulunut. Niin Mooses 
sanoi: "Minä käyn tuonne ja kat-
son tätä suurta näkyä, miksi ei 
pensas pala poroksi". Kun Herra 
näki hänen tulevan katsomaan, 
huusi hän, Jumala, hänelle pen-
saasta ja sanoi: "Mooses, Moo-
ses!" Hän vastasi: "Tässä olen"…
”Niin mene nyt, minä lähetän 
sinut faraon tykö, ja vie minun 
kansani, israelilaiset, pois Egyp-
tistä." Mutta Mooses sanoi Juma-
lalle: "Mikä minä olen menemään 
faraon tykö ja viemään israelilai-
sia pois Egyptistä?" Hän vastasi: 
"Minä olen sinun kanssasi; ja 
tämä olkoon sinulle tunnusmerk-
kinä, että minä olen sinut lähettä-
nyt: kun olet vienyt kansan pois 
Egyptistä, niin te palvelette Juma-
laa tällä vuorella" (2.Moos.3:1-4, 

10-12).

”…sillä Haagar on Siinain vuori 
Arabiassa ja vastaa nykyistä Je-
rusalemia, joka elää orjuudessa 
lapsineen” (Gal.4:25).

Mooses eli faraon tyttären poika-
na Egyptissä ja hänet kasvatettiin 
kaikkeen sen ajan tietoon ja vii-
sauteen (Ap.t.7:17-38). Puolus-
taessaan israelilaisia Mooses löi 
kuoliaaksi egyptiläisen ja joutui 
pakenemaan. Hän pakeni Midia-
nin maahan, jossa Midianin pappi 
Jetro antoi hänelle tyttärensä Sip-
poran vaimoksi.

Siellä Herran Enkeli/Jumala il-
mestyi hänelle ja käski mennä 
Egyptiin vapauttamaan Israelin 
kansa Egyptin orjuudesta. Kansa 
tuli viedä Midianin maahan pal-
velemaan Herraa, sille vuorelle 
eli Siinain vuorelle, jossa Herra 
juuri ilmestyi hänelle. Tämä ta-
pahtui Midianin maassa, Hoore-
bin eli Siinain vuoren luona, joka 
sijaitsee nykyisen Saudi-Arabian 
alueella, Arabian niemimaan 
pohjoisosassa lähellä Jordani-
an eteläosaa, Eilatin eli Akaban 
lahden itäpuolella. Tätä paikkaa 
kutsu-taan nimellä Jabal Al Laws. 

Nykyisin Egyptin hallussa olevalla 
Siinain niemimaalla oleva Santa 
Katariinan luostarin alue, jota tu-
risteille esitellään Siinain vuoren 
alueena, ei siis ole raamatullinen 

Hooreb eli Siinai, vaan oikea Siinai 
sijaitsee Midianin maassa, Saudi-
Arabian alueella. Myös apostoli 
Paavali kertoo Siinain olevan Ara-
biassa.
Paavalin päivinä Jerusalem, ku-
ten koko juutalainen valtio, oli-
vat Rooman vallan alaisuudessa, 
orjuudessa, kuten Israelin kansa 
oli Egyptin orjuudessa. Mooses 
lähetettiin vapauttamaan kansa 
Egyptin orjuudesta yhdessä vel-
jensä Aaronin kanssa.

”Senjälkeen Mooses ja Aaron me-
nivät ja sanoivat faraolle: "Näin 
sanoo Herra, Israelin Jumala: 
Päästä minun kansani viettämään 
minulle juhlaa erämaassa". Mutta 
farao vastasi: "Kuka on Herra, jota 
minun pitäisi kuulla ja päästää Is-
rael? Minä en tunne Herraa enkä 
päästä Israelia”.” (2.Moos.5:1-2).

”Kolmantena kuukautena siitä, 
kun israelilaiset olivat lähteneet 
Egyptin maasta, juuri samana 
kuukauden päivänä, he tulivat 
Siinain erämaahan. Sillä he oli-
vat lähteneet Refidimistä, tulleet 
Siinain erämaahan ja leiriytyneet 
erämaahan; ja Israel oli siellä lei-
rissä vuoren kohdalla. Ja Mooses 
nousi Jumalan tykö, ja Herra huu-
si häntä vuorelta ja sanoi: "Sano 
näin Jaakobin heimolle ja ilmoita 
israelilaisille: Te olette nähneet, 
mitä minä olen tehnyt egyptiläi-
sille ja kuinka minä olen kantanut 
teitä kotkan siivillä ja tuonut tei-
dät luokseni. Jos te nyt kuulette 
minun ääntäni ja pidätte minun 
liittoni, niin te olette minun omai-
suuteni ennen kaikkia muita kan-
soja; sillä koko maa on minun. Ja 
te olette minulle pappisvaltakun-
ta ja pyhä kansa.' Sano nämä sa-
nat israelilaisille”.” (2.Moos.19:1-
6).

”Ja kun hän oli lakannut puhu-
masta Mooseksen kanssa Siinain 
vuorella, antoi hän hänelle kaksi 
laintaulua, kivitaulua, joitten kir-
joitus oli Jumalan sormella kirjoi-
tettu” (2.Moos.31:18).

Kun Mooses ja Aaron menivät 
faraon luokse, he käskivät Her-
ran, Israelin Jumalan nimessä, 
Egyptin hallitsijaa päästämään 
Israelin kansa viettämään juhlaa 
erämaassa ja palvelemaan Her-
raa Siinain vuoren luona. Israe-
lin kansa vapautui kymmenen 
vitsauksen jälkeen, jotka Herra 
toteutti Mooseksen kautta. Kan-
sa lähti Egyptistä pääsiäisenä, 
syöden happamattomia leipiä 
(2.Moos.12-13). 

4

Näkymä Öjlymäen suuntaan Jerusalemissa. Kuva: Markus Nurmes-
niemi
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Mooses johdatti kansan Herran 
ohjeiden mukaisesti Kaislameren 
eli ns. Punaisen meren poikki, 
Eilatin lahden eli Akaban lahden 
poikki, Nuweiban kohdalta. Sieltä 
on löydetty meren pohjasta arke-
ologisia jäänteitä, jotka viittaavat 
mm. egyptiläisten sotavaunujen 
pyöriin, kun he hukkuivat me-
reen. Sieltä he vaelsivat Siinaille 
viettämään Viikkojuhlaa eli Hel-
luntaita, tekemään liiton Her-
ran kanssa ja vastaanottamaan 
Tooran. (Viikkojuhla eli helluntai 
on pääsiäisen jälkeinen juhla kol-
mannessa kuussa raamatullista 
kalenteria).

Siinain vuorelta Siionin vuorelle

”Ja kun helluntaipäivä oli tullut, 
olivat he kaikki yhdessä koolla. 
Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaas-
ta, niinkuin olisi käynyt väkevä 
tuulispää, ja täytti koko huoneen, 
jossa he istuivat. Ja he näkivät 
ikään-kuin tulisia kieliä, jotka ja-
kaantuivat ja asettuivat heidän 
itsekunkin päälle. Ja he tulivat 
kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi 
ja alkoivat puhua muilla kielillä, 
sen mukaan mitä Henki heille pu-
huttavaksi antoi. Ja Jerusalemissa 
asui juutalaisia, jumalaapelkää-
väisiä miehiä, kaikkinaisista kan-
soista, mitä taivaan alla on. Ja kun 
tämä ääni kuului, niin kokoontui 

paljon kansaa; ja he tulivat ym-
mälle, sillä kukin kuuli heidän 
puhuvan hänen omaa kieltänsä” 
(Ap.t.2:1-6).

”Sillä jos ensimmäinen liitto olisi 
ollut moitteeton, ei olisi etsitty 
sijaa toiselle. Sillä moittien heitä 
hän sanoo: "Katso, päivät tulevat, 
sanoo Herra, jolloin minä teen Is-
raelin heimon ja Juudan heimon 
kanssa uuden liiton, en sellaista 
liittoa kuin se, jonka minä tein 
heidän isäinsä kanssa silloin, kun 
minä tartuin heidän käteensä ja 
vein heidät pois Egyptin maasta. 
Sillä he eivät pysyneet minun lii-
tossani, ja niin en minäkään heistä 
huolinut, sanoo Herra. Sillä tämä 
on se liitto, jonka minä teen Israe-
lin heimon kanssa näiden päivien 
jälkeen, sanoo Herra: Minä panen 
lakini (hepr. UT: Toorani) heidän 
mieleensä, ja kirjoitan ne heidän 
sydämiinsä, ja niin minä olen hei-
dän Jumalansa, ja he ovat minun 
kansani. Ja silloin ei enää kukaan 
opeta kansalaistaan eikä veli vel-
jeään sanoen: 'Tunne Herra'; sillä 
he kaikki, pienimmästä suurim-
paan, tuntevat minut. Sillä minä 
annan anteeksi heidän vääryy-
tensä enkä enää muista heidän 
syntejänsä” (Heb.8:7-12).

Paavali opettaa Galatalaiskirjees-
sä, että Israelin kansaa vartioitiin 

vanhan liiton eli Tooran liiton 
päivinä Tooran alaisuudessa, 
joka on kasvattaja Messiaaseen 
(Gal.4:19-29). 
Kun Messias tuli, siirryttiin uuden 
liiton aikaan, emmekä ole enää 
Tooran orjuudessa, vaan Juma-
lan lapsen asemassa armon alla, 
uskon kautta. Siirtyminen uuteen 
liittoon tapahtui Jerusalemissa, 
yläsalissa, ilmeisesti Siionin vuo-
ren alueella, jossa Jeshua ja ope-
tuslapset viettivät pääsiäisateriaa 
(Luuk.22:7-20).

Monien Raamatun tulkitsijoiden 
mukaan opetuslapset kokoontui-
vat Jeshuan taivaaseenastumisen 
jälkeen samassa yläsalissa Siionin 
vuoren alueella (Ap.t.1:12-14). 
Viikkojuhlana eli helluntaina he 
jälleen olivat koolla, hyvin toden-
näköisesti samassa yläsalin huo-
neessa Siionin vuoren alueella, 
kun Pyhä Henki lankesi (Ap.t.2:1-
6). Tuossa yhteydessä esiintyi 
samoja ilmiöitä kuin Siinain 
vuorella: tulta, kohinaa, väkevä 
tuulispää ja tuliset kielet. Uuden 
liiton aikakausi Jeshuan Golgatan 
lunastustyön perusteella oli alka-
nut (Luuk.22:20).

Pyhä Henki kirjoitti viikkojuhlana 
eli helluntaina Tooran uskovien 
sydämiin ja mieliin. Toora ei enää 
ole kivitauluissa, vaan uskovi-

en sydämissä ja mielissä, Pyhän 
hengen kirjoittamana. Uusi liitto 
tehtiin Israelin heimon ja Juudan 
heimon kanssa ja muiden kanso-
jen uskovat pääsevät myös siihen 
mukaan uskon kautta ja tulevat 
osaksi Jumalan Israelia, osaksi 
jaloa Israelin öljypuuta, kuten 
Paavali opettaa Efes.2. luvussa ja 
Room.11. luvussa. Uudessa liitos-
sa ei noudateta Tooraa orjuudes-
ta käsin, vaan uuden liiton armon 
ja vapauden pohjalta, Pyhän Hen-
gen opastamana, Jeshuan ope-
tuksen ja tulkinnan mukaan. Too-
ralla on edelleen tehtävää, kuten 
Paavali kirjoittaa. 

”Mutta kiitos Jumalalle, että te 
jotka ennen olitte synnin palveli-
joita, olette sydämestänne tulleet 
kuuliaisiksi Tooralle, jonka joh-
toon/opetukseen olette annetut” 
(Room.6.17, hepr. UT).

Myös uudessa liitossa olemme 
Jumalan antaman Tooran johdet-
tavana ja opetettavana, ei enää 
orjuudesta käsin, vaan uuden 
liiton armon ja vapauden poh-
jalta, Pyhän Hengen avulla. Pyhä 
Henki on voimana Jumalan käs-
kyjen pitämiseen, ei omat voimat 
(Hes.36:27). Vanhassa liitossa 
Toora oli kivitauluissa. Uudes-
sa liitossa Toora on sydämissä 
ja mielissä ja se opastaa meitä 

Kinneret-järven rantakukkuloita Keefar Naahumin seudulla. Kuva: Markus Nurmesniemi
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Pyhän Hengen valaisemana. On 
kuitenkin huomioitava, että Too-
raan on tullut muutoksia ja uu-
distuksia uudessa liitossa, kuten 
esim. Hebrealaiskirje puhuu siitä 
(Heb.7:11-12; 10:9-10). (Tässä 
kirjoituksessa ei kuitenkaan ole 
mahdollisuutta tämän laajan ai-
heen käsittelemiseen). 

Tooralla on siis edelleen ope-
tustehtävä meille uuden liiton 
uskoville, armon alaisuudessa, 
Jeshuan opetuksen ja tulkinnan 
mukaisesti, huomioiden uuden 
liiton aiheuttamat muutokset ja 
uudistukset (Room.6:14).

Taivaallinen Siionin vuori  
 
”Puhaltakaa pasunaan Siionissa, 
toitottakaa torvia minun pyhällä 
vuorellani. Jokainen maan asukas 
on vapiseva, sillä Herran päivä 
tulee. Niin, se on lähellä: pime-
yden ja synkeyden päivä, pilvien 
ja pilkkopimeän päivä. Vuorille 
levinneenä niinkuin aamurusko 
on lukuisa ja väkevä kansa, jonka 
vertaista ei ole ollut ikiajoista asti 
eikä tämän jälkeen enää tule, tu-
levaisten polvien vuosiin saakka. 
Sen edellä käy kuluttava tuli, sen 
jäljissä polttava liekki. Niinkuin 
Eedenin puutarha on maa sen 
edessä, sen jäljissä on autio erä-
maa, eikä jää ketään, joka olisi 
siltä pelastunut… Näitten jälkeen 
minä olen vuodattava Henkeni 
kaiken lihan päälle, ja teidän poi-
kanne ja tyttärenne ennustavat, 
vanhuksenne unia uneksuvat, 
nuorukaisenne näkyjä näkevät. 
Ja myös palvelijain ja palvelijat-

tarien päälle minä niinä päivinä 
vuodatan Henkeni. Minä annan 
näkyä ihmeitä taivaalla ja maas-
sa: verta ja tulta ja savupatsaita; 
aurinko muuttuu pimeydeksi ja 
kuu vereksi, ennenkuin Herran 
päivä tulee, se suuri ja peljättävä. 
Ja jokainen, joka huutaa avuksi 
Herran nimeä, pelastuu. Sillä Siio-
nin vuorella ja Jerusalemissa ovat 
pelastuneet, niinkuin Herra on 
sanonut; ja pakoonpäässeitten 
joukossa ovat ne, jotka Herra kut-
suu” (Jooel.2:1-3, 28-32).

Maallisen Siionin vuoren ohel-
la on myös taivaallinen Siionin 
vuori ja taivaallinen Jerusalem, 
jossa vanhurskasten henget ovat, 
kuten Hebrealaiskirje osoittaa 
(Heb.12:22-24).
Tämän armotalouskauden lopus-
sa tulevat vaikeat ajat ja Herran 
päivä, jolloin Jumala tuomitsee 
maailman jumalattomuuden ja 
synnin ja tuomioista jää vähän 
ihmisiä jäljelle, kuten mm. Jesaja 
osoittaa (Jes.13:9-13; Jes.24). 

Tuomiot pitävät sisällään mm. 
suuren maailmansodan ja ato-
misodan, jossa kolmas osa ih-
miskuntaa kuolee (Ilm.9:12-21). 
Jumalan seurakuntaa ei kuiten-
kaan jätetä atomisodan kauhui-
hin, vaan seurakunta temmataan 
ylösnousemustilassa Herraa vas-
taan yläilmoihin, pois atomisodan 
tulen ja tulikiven alta, kuten Loot 
pelastettiin Sodoman tulen ja 
tulikiven alta (1.Tes.4:13-18; 
Luuk.17:26-30). 

Herra Jeshua astuu alas taivaasta, 

kuten se tapahtui Siinain vuorel-
la Mooseksen päivinä ja noutaa 
pois seurakuntansa atomisodan 
alta.

Profeetta Jooelkin puhuu näistä 
asioista. Tulee pelottava Herran 
päivä, mutta myös viimeinen 
suuri Hengen vuodatus ja lyhyt 
maailmalaajuinen valtava herä-
tys. Kaikki, jotka huutavat avuksi 
Herran nimeä, pelastuvat. Silloin 
on verta, tulta ja savupatsaita, 
joka viittaa atomipommien valtai-
siin savupatsaisiin atomisodassa. 
Sitten sanotaan, että pelastetut 
ovat Siionin vuorella ja Jerusale-
missa eli uskovat noudetaan pois 
atomisodan alta taivaalliselle Sii-
onin vuorelle. Jooel puhuu myös 
pakoon päässeistä, joista Jeshua-
kin puhui.        

”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 taivaitten 
voimat järkkyvät. Ja silloin he 
näkevät Ihmisen Pojan tulevan 
pilvessä suurella voimalla ja kirk-
kaudella. Mutta kun nämä alkavat 
tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne 
ja nostakaa päänne, sillä teidän 
vapautuksenne on lähellä…Mut-
ta pitäkää vaari itsestänne, ettei 
teidän sydämiänne raskauta päih-
tymys ja juoppous eikä elatuksen 
murheet, niin että se päivä yllät-
tää teidät äkkiarvaamatta niin-
kuin paula; sillä se on saavuttava 
kaikki, jotka koko maan päällä 

asuvat. Valvokaa siis joka aika ja 
rukoilkaa, että saisitte voimaa 
paetaksenne tätä kaikkea, mikä 
tuleva on, ja seisoaksenne Ihmi-
sen Pojan edessä” (Luuk.21:25-
28, 34-36).

Jeshua kehottaa meitä valvo-
maan ja rukoilemaan, että pääsi-
simme pakoon lopun ajan kauhu-
ja taivaalliselle Siionin vuorelle, 
Herran tulemuksessa ja ylösnou-
semuksessa, kun taivaitten voi-
mat eli atomivoimat järkkyvät 
atomisodassa.

Emme kuitenkaan jää taivaallisel-
le Siionin vuorelle, vaan tulemme 
jossain vaiheessa Jeshua Messi-
aan kanssa pelastamaan Israelia, 
tuomitsemaan maailmaa ja pe-
rustamaan tuhatvuotista kunin-
gaskuntaa, jossa saamme hallita 
yhdessä Messiaan kanssa, jos py-
symme uskollisina loppuun asti 
(Sak.14:1-5; Juuda.14-15; Ilm.20). 

Pysykäämme uskollisina, että 
saisimme olla pakoonpäässeiden 
joukossa mukana ja tulla perus-
tamaan Herran kanssa Messiaan 
kuningaskuntaa! Jos emme vielä 
ole uskossa, ottakaamme Jeshua 
(Jeesus) vastaan Pelastajanamme 
ja Herranamme ja seuratkaamme 
uskollisesti Hänen opetustaan 
ja käskyjään, että saisimme olla 
mukana pakoonpäässeiden jou-
kossa ja nousta ylösotossa Herraa 
vastaan.

www.israel-apu.fi

Ilta-aurinko Kinneret-järvellä, Ron Beach -hotellin pihasta nähtynä. Kuva: Markus Nurmesniemi
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Erilainen Pääsiäinen
**********

Kirjoittanut: 
Tri Clifford Denton

On aika että kristityt sisäistävät 
Pääsiäisen ja lakkaavat käyttä-
mästä sitä vain opetusmateriaa-
lina.

Raamatun ajanlaskussa, Herran 
kolmen pääjuhlan keskinäisen 
järjestyksen mukaisesti, Sukkot 
eli Lehtimajanjuhla on takanam-
me ja Pesach eli Pääsiäinen on 
edessämme. Toisessa Mooseksen 
kirjassa on Jumalan nelinkertai-
nen lupaus Israelin lapsille:

* Vien teidät pois sortajienne 
taakkojen alta.
* Vapautan teidät orjuudesta.
* Lunastan teidät ojennetun kä-
sivarteni ja suurten tuomioitteni 
voimalla.
* Otan teidät omaksi kansakse-
ni ja olen teidän Jumalanne. (2 
Mooses 6:6-7)

Näitä neljää lupausta muistel-
laan, kun Pääsiäisaterian (sede-

rin) aikana juodaan neljä viinimal-
jaa. Jeshua nautti opetuslastensa 
kanssa nämä neljä maljaa niin 
sanotulla ”Viimeisellä aterialla/
ehtoollisella”.  

Kaksi näistä maljoista mainitaan 
erityisesti Luukas 22:15-22:ssa, 
kun Jeshua antoi uuden tulkinnan 
Pääsiäiselle: se olisi juhla Hänen 
muistokseen. Israelin vapautumi-
nen  Egyptin orjuudesta oli esiku-
va siitä, kuinka Jeshua vapauttaa 
kansansa tästä synnin orjuutta-
masta maailmasta.

Kun kristittyjen joulu, jossa juh-
litaan Jeshuan syntymää, on nyt 
takana, on aiheellista keskittyä 
Herramme tärkeämpään muisto-
juhlaan. Raamatussa kerrotaan 
Jeshuan syntymästä, joten mei-
dän sopii muistaa Hänen ihmisek-
si tulemisensa, mutta tärkeämpää 
on muistaa Hänet Pelastajanam-
me, joka antoi Henkensä meidän 
edestämme. Kuten apostoli Paa-
vali sanoi, kun me muistamme 
Herran uhria nauttimalla leivän ja 

viinin, varsinkin Pääsiäisenä, me 
julistamme Herran kuolemaa sii-
hen asti kunnes Hän tulee.

Jumala antoi lupauksensa 2 
Mooses 6:ssa ennen niitä kym-
mentä vitsausta, joista luemme 
sattumoisin Uuden Vuoden (roo-
malaisen kalentrin mukaan) en-
simmäisessä Toorajaksossa. Ne 
tarvittiin israelilaisten vapautta-
miseksi Egyptistä. 

Vastaavasti sellaisia maata järisyt-
täviä tapahtumia tulee olemaan 
ennen kuin Jeshua palaa suoritta-
maan päätökseen lunastuksem-
me: Ilmestyskirjaan tallennetut 
suuret voi-huudot.

Olemme astuneet roomalaiseen 
Uuteen Vuoteen, mutta nyt Pää-
siäisenä astumme raamatulliseen 
Uuteen Vuoteen. Näin vuoden 
alkaessa näemme Hänen tule-
muksensa merkkejä kaikkialla, 
joten käykäämme kohti Pääsiäistä 
Häntä muistaen. Älkäämme an-
tako tämän maailman asioiden 

askarruttaa mieltämme, niin että 
unohdamme nämä valmistuspäi-
vät.
 Jeshua sanoi Itse:

”Kun nämä alkavat tapahtua, 
rohkaiskaa mielenne ja nostakaa 
päänne, sillä teidän vapautuksen-
ne on lähellä” (Luukas 21:28).

Viime vuosina yhä useammat 
kristityt ovat ottaneet tavakseen 
käyttää Pääsiäissederiä tilaisuu-
tena opettaa juutalaisista juuris-
tamme, mutta antautukaamme 
tänä vuonna kokonaan tämän 
juhlan sanomalle.

Me teemme tämän retriitissäm-
me uudessa ja kasvavassa opinto- 
ja rukouskeskuksessamme The 
Cedars´issa, joka sijaitsee Roches-
terissä, Kentissä, Englannissa. Tul-
kaa mukaan, missä olettekin.

www.tishrei.org

Alttari Jeesuksen syntymäkirkoksi nimetyn kirkon kellarikerroksissa Beetlehemissä. Kuva: Markus Nurmesniemi
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Uutislyhteen juhla
**********

Kirjoittanut:
Kalle Venäläinen

3. Moos. luku 23 käsittelee Ju-
malan juhla-aikoja, joita koskevat 
määräykset hän antoi Moosek-
selle. Näissä juhlissa on Jumalan 
pelastussuunnitelma Jeshuassa 
Messiaassa esitetty vertausku-
vallisesti. Paavali viittaa varmasti 
myös näihin asioihin kirjoittaes-
saan korinttolaisille:

Veljet, minä johdatan teidät tun-
temaan sen evankeliumin, jonka 
minä teille julistin, jonka te myös-
kin olette ottaneet vastaan ja jos-
sa myös pysytte ja jonka kautta te 
myös pelastutte, jos pidätte siitä 
kiinni semmoisena, kuin minä sen 
teille julistin, ellette turhaan ole 
uskoneet.

 Sillä minä annoin teille ennen 
kaikkea tiedoksi sen, minkä itse 
olin saanut: että Kristus on kuol-
lut meidän syntiemme tähden, 
kirjoitusten mukaan, ja että hänet 
haudattiin ja että hän nousi kuol-
leista kolmantena päivänä, kirjoi-
tusten mukaan (1. Kor. 15:1-4).

Paavali tahtoo painottaa, että 
evankeliumin keskeisimmät asiat: 
Jeesuksen kuolema, hautaami-
nen ja ylösnousemus tapahtuivat 
”kirjoitusten mukaan”. Tarkaste-
lemme nyt erästä Raamatun juh-
lakalenterissa mainittua, usein 
vähemmälle huomiolle jäänyttä 

juhlaa. Se osoittaa erityisen sel-
västi, miten Jeshuan ylösnouse-
mus todella tapahtui ”kirjoitus-
ten mukaan”. Kysymyksessä on 
uutislyhteen juhla.

Ja Herra puhui Moosekselle sa-
noen: "Puhu israelilaisille ja sano 
heille: Kun te tulette siihen maa-
han, jonka minä teille annan, ja 
leikkaatte sen viljaa, niin viekää 
papille viljastanne uutislyhde. Ja 
hän toimittakoon sen lyhteen hei-
lutuksen Herran edessä, että hä-
nen mielisuosionsa tulisi teidän 
osaksenne; sapatin jälkeisenä 
päivänä pappi toimittakoon sen 
heilutuksen. ... 

Älkääkä syökö uutisleipää, paah-
dettuja jyviä tai tuleentumaton-
ta viljaa ennen sitä päivää, jona 
tuotte Jumalallenne uhrilahjan. 
Se olkoon teille ikuinen säädös 
sukupolvesta sukupolveen, missä 
asuttekin (3. Moos.23:9-11, 14).

Uutislyhteen juhla kuuluu kevään 
juhla-aikoihin. Mutta koska uutis-
lyhteen juhla tulee heti suurem-
man juhlan, pääsiäisen, jälkeen, 
se jää helposti sitä edeltävän juh-
lan varjoon. Kuitenkin myös tämä 
juhla on hyvin merkityksellinen 
kaikille Jeshuaan uskoville. Sen 
ymmärtäminen voi myös synnyt-
tää uskon häneen.

Juhlan nimi on v. 1992 Raamatun 
käännöksessä ”ohrantähkäjuhla”. 

Se viittaa varhaisimpaan viljasa-
toon Israelissa, ohrasatoon.  Tämä 
juhla on siis sidoksissa muinaisen 
Lähi-idän maanviljelyskulttuuriin 
niin kuin seuraavakin kevään juh-
la, helluntai ja syksyllä vietettävä 
lehtimajanjuhla, jotka ovat myös 
sadonkorjuun juhlia. 

Muinaisessa Israelissa juhlan viet-
to merkitsi käytännössä sitä, että 
koska oli saatu kevään ensimmäi-
nen viljasato, siitä vietiin ensiksi 
viljauhri Herralle. Niin kuin luim-
me 3. Mooseksen kirjasta, ensi 
hedelmät ohrasadosta piti viedä 
uhrina papille ilmestysmajaan 
tai temppeliin. Opetus on selvä: 
Jos Jumala on uskollisuudessaan 
siunannut meitä ensimmäisellä 
sadolla, hän tulee varmasti anta-
maan myös lisää satoa myöhem-
min.

Juutalaiset ovat viettäneet tätä 
juhlaa historian aikana joskus 
hyvinkin juhlallisin seremonioin. 
Kiistaa sen viettotavoista ei ole 
ollut. Mutta sen sijaan on kovas-
tikin väitelty siitä, milloin tämä 
juhla alkaa. Kysymys on ollut siitä, 
miten tulee ymmärtää lauseke: 
”sapatin jälkeisenä päivänä” (3. 
Moos. 23:11). Mistä sapatista on 
kysymys?

Kaksi ensimmäisen kristillisen 
vuosisadan aikaista johtavaa 
juutalaista koulukuntaa, saddu-
kealaiset ja farisealaiset, olivat 

eri mieltä asiasta. Saddukeukset 
uskoivat, että kysymyksessä oli 
normaali viikkosapatti. Täten uu-
tislyhde piti tuoda viikon ensim-
mäisenä päivänä eli sunnuntaina.

Fariseukset sen sijaan käsittivät, 
että kysymys oli seremoniallises-
ta pääsiäissapatista. He viittasivat 
tekstiyhteyteen, joka juuri edellä 
puhuu pääsiäisen vietosta. Tämä 
pääsiäissapatin jälkeinen päivä 
oli nisan -kuun 16. päivä. Koska se 
oli kiinteästi sidoksissa sitä edel-
tävään kalenterissa tarkoin mää-
rättyyn juhlasapattiin, se saattoi 
osua mille viikonpäivälle tahansa 
riippuen vuodesta.

Tämä kiista jatkui, ja kukin ryh-
mä pysyi tiukasti kannassaan. 
Ratkaisu tuli lopulta, kun v. 70 
jKr. temppeli hävitettiin. Silloin 
saddukeukset, jotka olivat toimi-
neet pappeina, jäivät työttömiksi. 
Synagoogajumalanpalvelukset 
tulivat keskeisiksi juutalaisissa 
yhteisöissä. Synagoogat olivat 
fariseusten toimipisteitä. Näin ol-
len heidän tulkintansa asiasta tuli 
lopulta hyväksytyksi yleisenä käy-
täntönä. Tämä on jatkunut näihin 
päiviin asti.

Uutislyhteen juhla Uudessa
testamentissa

Koska uutislyhteen juhla on jää-
nyt usein suuremman juhlan, 

Kuva: Markus Nurmesniemi
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pääsiäisen, varjoon, huomioi-
daanko tätä juhlaa Uuden testa-
mentin puolella lainkaan?

Uudessa testamentissa on useita-
kin viittauksia tähän juhlaan, ja se 
on yksi merkittävimpiä juhlia Jee-
sukseen uskoville. 1. Kor. 15. luku 
liittää uutislyhteen juhlan elimel-
lisesti Messiaan toimintaan. Täs-
sä luvussa Rabbi Saul Tarsolainen 
opettaa uskoville oppia ylösnou-
semuksesta. Hän luo hämmästyt-
tävän yhteyden tämän juhlan ja 
opettamansa aiheen välille:

Mutta nytpä Kristus on noussut 
kuolleista, esikoisena kuoloon 
nukkuneista. Sillä koska kuolema 
on tullut ihmisen kautta, niin on 
myöskin kuolleitten ylösnouse-
mus tullut ihmisen kautta. Sillä 
niinkuin kaikki kuolevat Aadamis-
sa, niin myös kaikki tehdään elä-
viksi Kristuksessa, mutta jokainen 
vuorollaan: esikoisena Kristus, 
sitten Kristuksen omat hänen tu-
lemuksessaan (1. Kor. 15:20-23).

Vaikkakin monet lukevat tämän 
Raamatun kohdan selostuksena, 
missä järjestyksessä ylösnou-
semus tapahtuu, Paavali todel-
lisuudessa viittaa uutislyhteen 
juhlaan. Sana esikoinen (jakeet 
20, 23) on kreikaksi aparkhee, 
joka tarkoittaa ”ensi hedelmää” 
(vrt. Room. 16:5; 11:16; 8:23; Ilm. 
14:4).

Jeshuan ruumiillinen ylösnouse-
mus oli siis maan sadon ensi he-
delmien eli uutislyhteen juhlan 
esikuvallisuuden täyttymys! Mes-
sias oli uutislyhde! 

Profeetallinen täyttymys

Uutislyhteen juhlan muinainen 
viettäminen viittasi siis Messiaan 
ylösnousemukseen. Se oli sadon-
korjuujuhla, jolloin ohralyhdettä 
heilutettiin Herran edessä. Ajatel-
kaa tätä: Siemen oli kylvetty maa-
han, maa oli tuottanut viljan ja 
sitten tuo vilja kohotettiin maasta 
kaikkien nähtäväksi. Jeshua itse 
viittaa omaan kuolemaansa, hau-
taamiseensa ja ylösnousemuk-
seensa käyttäen tällaisia kieliku-
via:

Mutta Jeesus vastasi heille sa-
noen: "Hetki on tullut, että Ihmi-
sen Poika kirkastetaan. Totisesti, 
totisesti minä sanon teille: jos ei 

nisun jyvä putoa maahan ja kuo-
le, niin se jää yksin; mutta jos 
se kuolee, niin se tuottaa paljon 
hedelmää…. Ja kun minut ylen-
netään maasta, niin minä vedän 
kaikki tyköni" (Joh. 12:23-24, 32).

Nämä vertauskuvalliset sanat pu-
huttiin juutalaisille opetuslapsille, 
jotka olivat tulleet viettämään 
pääsiäistä. Ne puhuttiin samalla 
myös ennen uutislyhteen juhlaa 
(Joh. 12:1, 20). Jeshua puhuu 
tässä omasta kuolemastaan, hau-
taamisestaan ja ylösnousemuk-
sestaan uutislyhteen juhlaan viit-
taavin kielikuvin.
Hänen ylösnousemuksensa on 
kuvattu uutislyhteen heilutukses-
sa.

Mutta yhteys uutislyhteen juhlan 
ja Messiaan ylösnousemuksen 
välillä ei pääty tähän. Tuon juhlan 
ajankohta tuona tiettynä vuote-
na, jolloin Messias kuoli, haudat-
tiin ja nousi kuolleista, todistaa 
väkevästi esikuvan täyttymykses-
tä!

Muistatte kiistan saddukeusten 
ja fariseusten välillä koskien lau-
seketta: ”sapatin jälkeisenä päivä-
nä”. Saddukeusten mielestä kysy-
mys oli viikkosapatin jälkeisestä 
päivästä. Fariseukset olivat taas 
sitä mieltä, että sapatilla tarkoi-
tettiin tässä yhteydessä pääsiäi-
sen seremoniallista juhlasapattia, 
joka on Nisan-kuun 15. päivä. 
Tätä seuraavana päivänä, eli 16. 
päivänä, on uutislyhteen juhla. 

Meille herää kysymys: Kumpi nä-
kemys on oikea ja miten se liit-
tyy Jeshuan ylösnousemukseen? 
Erikoisella tavalla, mikä on vain 
Jumalalle mahdollista, molem-
mat näkemykset sopivat yhteen 
evankeliumien historialliseen ti-
lanteeseen.

Kaikkein yleisimmin hyväksytty 
perinteinen näkemys on, että 
Jeshua vietti viimeistä pääsiäi-
sateriaa opetuslastensa kanssa 
nisan-kuun 14. päivän alkaessa eli 
torstai-iltana tuona tiettynä vuo-
tena. Hänet vangittiin seuraavana 
yönä ja häntä kuulusteltiin Roo-
man viranomaisten edessä. 

Lopulta hänet naulittiin ristille 
perjantaina aamupäivällä klo 9. 
Hän antoi henkensä n. klo 15 il-
tapäivällä, aikana, jolloin pääsi-

äislammas oli määrä teurastaa. 
Tämä oli siis ennen sapatin alka-
mista. Hänen ruumiinsa haudat-
tiin nopeasti ja jätettiin hautaan 
seuraavaksi päiväksi. Sitten var-
haisimmassa mahdollisessa tilan-
teessa viikon ensimmäisen päivän 
aamuna naiset tulivat haudalle ja 
havaitsivat sen olevan auki eivät-
kä löytäneet Jeshuan ruumista.

Juutalaisen laskutavan mukaan 
Jeshua oli haudassa kolme päi-
vää: 1. päivä, osa perjantaita 
auringonlaskuun saakka, 2. päi-
vä, perjantain auringonlaskusta 
lauantai-illan auringonlaskuun ja 
3. päivä alkaen lauantai-illan au-
ringonlaskusta. 

Vaikka varhain sunnuntaiaamuna 
Jeshuan haudan havaittiin olevan 
tyhjän, juutalaisen laskutavan 
mukaan Jeesus olisi voinut nous-
ta kuolleista mihin aikaan hyvän-
sä lauantai-illan auringonlaskun 
jälkeen. Paavali sanoo: Hän nousi 
kuolleista kolmantena päivänä 
kirjoitusten mukaan (1. Kor. 15:4).

Kun tarkastelemme tätä tapahtu-
mien aikajärjestystä, voimme ha-
vaita Jumalan käden jäljet koski-
en uutislyhteen juhlan ajoitusta. 
Oli välttämätöntä, että Messias 
kuolisi tarkalleen Raamatun pää-
siäisenä täyttääkseen profetiat. 
Mutta samalla Messiaan oli nous-
tava myös kuolleista uutislyhteen 
juhlan aikaan.

Päällisin puolin tarkasteltuna ti-
lanne tuntuu ongelmalliselta, 
kun ajattelemme eriäviä tulkin-
toja saddukeusten ja fariseusten 
välillä koskien juhlan ajankohdan 
määrittämistä. Mutta lähem-
pi tarkastelu osoittaakin, että 
Jeshua Nasaretilainen täytti nuo 
molemmat tulkinnat tuona tiet-
tynä vuotena, jolloin hän kuoli ja 
nousi ylös kuolleista!

Jeshua heräsi kuolleista kolman-
tena päivänä pääsiäisestä eli ni-
san-kuun 16. päivänä. Tämä täytti 
fariseusten lain tulkinnan. Mutta 
hämmästyttävää, että tämä täyt-
ti myös saddukeusten tulkinnan 
samalla kertaa. Tuona tiettynä 
vuotena, jolloin Messias antoi 
henkensä, uutislyhteen juhla 
ajoittui sunnuntaille viikkosapatin 
jälkeen.

Tätä käsitystä tukee eräs Johan-

neksen evankeliumissa mainittu 
yksityiskohta, joka liittyy siihen 
täyteen vuorokauteen, jonka 
Jeshua lepäsi haudassa:

Kun nyt Jeesus oli ottanut hapan-
viinin, sanoi hän: "Se on täytetty", 
ja kallisti päänsä ja antoi henken-
sä. Koska silloin oli valmistuspäi-
vä, niin - etteivät ruumiit jäisi ris-
tille sapatiksi, sillä se sapatinpäivä 
oli suuri - juutalaiset pyysivät Pi-
latukselta, että ristiinnaulittujen 
sääriluut rikottaisiin ja ruumiit 
otettaisiin alas (Joh. 19:30, 31).

Lause: Se sapatinpäivä oli suuri, 
paljastaa, että tässä sapatissa oli 
jotain tavallisuudesta poikkeavaa. 
Mitä syytä Johanneksella on kut-
sua tuota sapattia suureksi? Syy 
on se, että tuona vuonna happa-
mattoman leivän juhlan 1. päivä 
eli  pääsiäissapatti, nisan-kuun 
15. päivä, osui viikkosapatille. 

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 (sapatille) 
ominainen juhlavuus suuresti ko-
rostui samalla kertaa vietettävän 
vuoden huomattavimman juh-
lan johdosta’” (Bacchiocchi, The 
Time of Crucifixion and the Re-
surrection, s. 44, 1988, USA). 

Hengellisesti ajatellen tuo sapatti 
oli ”suuri” sen tähden, että se oli 
verrattavissa heti luomistyön jäl-
keiseen sapattiin. Jumalahan oli 
luomisviikon kuudentena päivänä 
luonut ihmisen ja näin päätetty-
ään työnsä levännyt seitsemänte-
nä päivänä. 

Vastaavasti Luoja Messiaassa 
ihmiseksi tulleena, ja nyt nimen-
omaan pääsiäislampaana, oli vii-
kon kuudentena päivänä omalla 
verellään lunastanut syntiin lan-
genneen ihmisen synnin, kuole-
man ja paholaisen vallasta. Sitten 
hän lepäsi seitsemännen päivän 
Joosefin uudessa haudassa. ”Se 
on täytetty”, sanoi Jeesus ristillä. 
Voiko ”suurempaa sapattia” olla 
kuin on sapatti tämän lauseen 
jälkeen?! 
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Voimme siis todeta, että molem-
pien juutalaisryhmien, sadduke-
usten ja fariseuksien uutislyhteen 
juhlan ajoitusta koskevat näke-
mykset näyttävät olleen tuona 
erityisenä vuotena oikeat! Vain 
Kaikkivaltias Jumala saattoi asian 
suunnitella tällä tavalla. Olkoon 
hän ylistetty ja ylösnoussut Mes-
sias, uutislyhteen juhlan esikuval-
lisuuden täyttymys!

Miten uutislyhteen juhlan muis-
taminen voi vaikuttaa meihin 
seurakuntayhteisönä ja meidän 
elämäämme henkilökohtaisesti? 

Kun uutislyhteen juhlan teema, 
ylösnousemus, on ymmärretty, 
silloin juhlan vaikutukset voivat 
olla hyvin laaja-alaiset. Ylösnou-
semusajatus on aina ollut keskei-
simpiä asioita kristinuskossa. 

Tosin neljännellä vuosisadalla 
kristityt, erityisesti Roomassa, 
halusivat irrottaa tämän asian sen 
juutalaisesta viitekehyksestä. 

Niinpä Nikean kirkolliskokous (v. 
325 jKr.) monien muiden juuta-
laisvastaisten säädösten ohella 
määräsi, että kristittyjen ei salli-

ta viettää juutalaisten pääsiäistä 
(Passover), vaan heidän tulee 
juhlia ylösnousemusta uutena 
kristillisenä pyhäpäivänä, pääsi-
äissunnuntaina (Easter). 

Vaikka saddukealaisen laskutavan 
mukaan uutislyhteen juhla osuu 
kristikunnan pääsiäissunnuntaik-
si, silti monet kristityt ovat ny-
kyisin unohtaneet, mikä yhteys 
on olemassa ylösnousemuksen 
ja Jumalan Israelille määräämien 
juhla-aikojen välillä.

On suurenmoista, että näinä 
viimeisinä päivinä niin monet 
Jeshuaan uskovat haluavat op-
pia ymmärtämään uskonsa sen 
alkuperäisessä asiayhteydessä. 
Messiaan ylösnousemuksen juhli-
minen Jumalan Raamatussa aset-
tamana uutislyhteen juhlana voi 
kauniilla tavalla kiinnittää myös 
juutalaisten huomion Jeshuaan 
Nasaretilaiseen luvattuna Israelin 
ja koko maailman Vapahtajana. 

Silloin havaitaan, että kaikki ta-
pahtui todella kirjoitusten mu-
kaan. Saamme uskollemme 
vahvistusta niin kuin ne kaksi ope-
tuslasta Emmauksen tiellä, joille 

ylösnoussut Messias itse opetti 
alkaen Mooseksesta…, mitä hä-
nestä oli kaikissa kirjoituksissa 
sanottu (Luuk. 24:27)!

Mutta tämän vuosittain juhlana 
uusiutuvan Messiaan ylösnouse-
misen muistamisen ohella ylös-
nousemustotuuden on määrä 
vaikuttaa elämäämme jokaisena 
päivänä. Paavali sanoo sen syväl-
lisesti:

Minä olen Kristuksen kanssa ris-
tiinnaulittu, ja minä elän, en enää 
minä, vaan Kristus elää minussa 
(Gal. 2:19-20).

Sama väkevä voima, joka herätti 
Jeshuan kuolleista, vaikuttaa tä-
män Messiaan elämän meissä. 
Se on Pyhän Hengen voima, joka 
luvataan jokaiselle Jeshuan ve-
ren kautta syntinsä anteeksisaa-
neelle ihmiselle. Raamatullisessa 
kasteessa on myös kaunis kuva 
siitä, miten oma minä -keskeinen 
elämä syrjäytetään ja Messiaan 
elämä Pyhässä Hengessä saa hal-
lintavallan:

Vai ettekö tiedä, että me kaikki, 
jotka olemme kastetut Kristuk-

seen Jeesukseen, olemme hä-
nen kuolemaansa kastetut? Niin 
olemme siis yhdessä hänen kans-
saan haudatut kasteen kautta 
kuolemaan, että niinkuin Kristus 
herätettiin kuolleista Isän kirk-
kauden kautta, samoin pitää mei-
dänkin uudessa elämässä vaelta-
man. Sillä jos me olemme hänen 
kanssaan yhteenkasvaneita yhtä-
läisessä kuolemassa, niin olemme 
samoin myös yhtäläisessä ylös-
nousemuksessa (Room. 6:3-5).

Maailman historian tärkeimpiin 
tapahtumiin kuuluvat nämä: 
Jeshuan kuolema, hautaaminen 
ja ylösnousemus.

Yhtä vahva kuin on näiden asioi-
den luotettavuus ja niissä ilmen-
nyt Jumalan voima, yhtä suuri on 
oleva niiden vaikutus meidän elä-
määmme, kun annamme itsem-
me kokonaan Jeshualle. Sinun pe-
lastuksesi ja voima elää Jumalalle 
kunniaksi ei perustu itseesi vaan 
Jeshuaan, joka on sinun puolesta-
si kuollut ja ylösnoussut.

Kun olet hänen omansa, saat elää 
hänen voimassaan – ylösnou-
semuselämää.

Auringonlasku merellä, Haifan rinteiltä nähtynä. Kuva Markus Nurmesniemi
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Pääsiäinen
Kristinuskon ja judaismin perusta

**********

Kirjoittanut:
Tri John D. Garr

Pääsiäinen, Raamatun liturgisen 
kalenterin ensimmäinen juhla, 
luo perustan sekä judaismille että 
kristinuskolle, sillä sekä judaismi 
että kristinusko perustuvat tuon 
päivän tapahtumiin. Pääsiäinen 
yhdistää juutalaiset ja kristityt 
erottamattomaan uskonyhtey-
teen merkittävämmin kuin mi-
kään muu seikka.

Juutalaisen kansan Pääsiäinen oli 
noin 3500 vuotta sitten päivänä, 
jona heidät vapautettiin egyp-
tiläisten piiskurien orjuudesta. 
Heidän talojensa ovien pieliin si-
velty pääsiäislampaan veri säästi 
heidät hirmuiskulta, jolla Jahve 
löi Egyptiä, ja joka taivutti faraon 
katumaan ja päästämään isra-
elilaiset orjuuden siteistä. Pää-
siäinen sijoittuu vuoden alkuun 
(ensimmäisen,eli Nisan- kuun 
[maalis-huhtikuu] 14.päivä), kos-
ka Jumalan kalenteri alkaa lunas-
tuksesta.

Kristittyjen Pääsiäinen oli lähes 
2000 vuotta sitten, kun ”Juma-
la… antoi ainokaisen Poikansa” 
täydelliseksi pääsiäislampaaksi, 
jonka veri pelastaisi ihmiskun-
nan vielä paljon raskaammasta 

orjuudesta, kuin mitä israelilaiset 
joutuivat kokemaan Egyptissä, ni-
mittäin synnin ja kuoleman orjuu-
desta. Jeesus Kristus valitsi tulla 
ihmiseksi juutalaisena miehenä 
juutalaisten veljiensä keskuuteen, 
jotta hän voisi kuolla ja kuolemal-
laan vapauttaa häneen uskovat 
sekä synnistä että kuolemasta, 
eli ikuisesta erosta iankaikkises-
ta Isästä (Hepr.2:9,14,15). Kris-
tinusko perustuu ensimmäiselle 
Uuden Testamentin Pääsiäiselle, 
joka on kaikille uskoville lunas-
tuksen juhla.

Martin Buber, joka on 1900-luvun 
suurimpia ajattelijoita, huomaut-
ti, että juutalaisilla ja kristityillä 
on kaksi yhteistä asiaa: Kirja ja 
odotus (Raamattu ja toivo Messi-
aan tulosta). Tähän me voisimme 
lisätä vielä  kolmannen asian: us-
komme perustan. Sekä VT:n että 
UT:n Pääsiäisen teema on lunas-
tus, ja lunastuksen peruste on Ju-
malan armo. Eivät sen enempää 
Israel kuin kristityt uskovatkaan 
vapautuneet omilla ansioillaan. 

Molempien lunastuksen sai ai-
kaan uskon kautta vaikuttava 
armo. Jumalan armo loi israeli-
laisten sydämiin uskoa, joka puo-
lestaan vaikutti kuuliaisuuden 
Jumalan käskylle ”uhrata karitsa 

ja sivellä sen verta taloihinne”. 
Jumalan armo luo edelleenkin 
uskoa niiden sydämiin, jotka kuu-
levat evankeliumin hänen valmis-
tamastaan pelastuksesta Messi-
aassa Jeshuassa: ”tunnustakaa 
suullanne Jeesus Herraksi, ja us-
kokaa sydämissänne, että Jumala 
on herättänyt hänet kuolleista.”

Juutalaiset ovat viettäneet uskol-
lisesti vuosittain noin 2500 vuo-
den ajan Pääsiäisjuhlaa, jota Jah-
ve käski heidän viettää ikuisesti. 
Jokainen juutalainen isä käyttää 
tätä jokavuotista tilaisuutta hy-
väkseen ja opettaa omille lapsil-
leen, että heidätkin vapautettiin 
Egyptistä silloin, kun heidän esi-
isänsä tottelivat Jumalan ääntä. 

Pääsiäisen Sederillä, jota vie-
tetään jokaisessa juutalaisessa 
kodissa, sekä muistellaan että 
eletään uudelleen tuo ensim-
mäinen Pääsiäisyö, jolloin Jumala 
kaikkivaltiaalla teollaan vapautti 
Abrahamin lapset ja valmisti tien 
hänen Abrahamille yli 400 vuotta 
aikaisemmin antamansa lupauk-
sen täyttymiselle.

Varhaisimmat kristityt jatkoivat 
tätä vuosittaista Pääsiäisenviet-
toperinnettä. He ottivat vaarin 
Herransa käskystä muistaa hänen 

kuolemaansa, kunnes hän palaa, 
ja kokoontuivat Pääsiäispäivänä 
(Nisan 14) joka vuosi muistele-
maan Jeesuksen kuolemaa ja 
ylösnousemista noudattaen sitä 
järjestystä, jonka hän vakiinnutti 
antaessaan opetuslapsilleen Pää-
siäissederin happamattoman lei-
vän sanoen: ”Ottakaa ja syökää; 
tämä on minun ruumiini, joka 
murretaan teidän edestänne.” Ja 
hän tarjosi heille Sederin lunas-
tuksen maljan sanoen: ”Juokaa, 
tämä malja on uusi liitto minun 
veressäni.”

Vaikka judeofobia, antijudaismi 
ja antisemitismi ovat sittemmin 
vaikuttaneet sen, että seurakun-
ta on hylännyt tämän perustavaa 
laatua olevan osan juutalaisesta 
perinnöstään, tämän päivän kris-
tityillä on täysi syy muistaa Jee-
suksen kuolemaa, hautaamista ja 
ylösnousemista Pääsiäisenä. 

On jo vihdoin aika palauttaa en-
nalleen tämä tärkeä lunastuksen 
muistojuhla, jolle sekä judaismi 
että kristinusko perustuvat.

Pääsiäinen – Uhri ja Kaste

Ensimmäisenä Pääsiäisenä ta-
pahtunut fyysinen vapautumi-

Kuva: Markus Nurmesniemi
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nen, jonka muinainen Israel koki 
Jahven , heidän Jumalansa, ojen-
netun käden kautta, ei ollut var-
sinainen päämäärä. Se oli vasta 
alku – ruumiillinen vapaus teki 
mahdolliseksi matkan hengelli-
seen lunastukseen.

Aina Egyptin orjuudesta vapau-
tumisen ajoista, Exoduksesta, 
lähtien on jokainen lakia noudat-
tava juutalainen vahvistanut sen 
tosiseikan, että ihmisen vapaus ei 
ole vain fyysistä vapautta, koska 
välittömästi vietettyään vapau-
tumisen muistopäivää hän alkaa 
laskea päiviä Helluntaihin ja hen-
gelliseen lunastukseen.

Tätä aikaa nimitetään omerin las-
kemisen ajaksi; seitsemän viikkoa 
plus yksi päivä, josta tulee Hellun-
tain vieraskielinen nimi Pentecost 
(viideskymmenes). Ainut syy, jon-
ka Jahve ja Mooses antoivat fa-
raolle käskiessään häntä: ”Päästä 
minun kansani”, oli, ”viettämään 
juhlaa minun kunniakseni au-
tiomaassa” (2 Mooses 5:1, RK).  
Ilman noita ensimmäistä Pääsi-
äistä seuranneita viittäkymmen-
tä päivää ja ilman Siinain vuoren 
Helluntaikokemusta, johon nuo 
50 päivää huipentuivat, Israelin 
vapautuminen orjuudesta olisi 
ollut tarkoitukseton, sillä ilman 
Tooran antamista Exodus oli epä-
täydellinen. 

Pääsiäinen olisi yksistään tuotta-
nut vapaana kuljeksivan paimen-
tolaiskansan, jonka jäljet olisivat 
hävinneet ajan hiekkaan. Pääsi-
äinen ja sitä seurannut Helluntai 
tuotti pappisvaltakunnan, joka 
pysyvänä todistajana on vaikut-
tanut kaikkiin maailman kansa-
kuntiin.

Israelin vaeltaessa kohti Luvattua 
Maata matkan ensimmäiset 50 
päivää olivat täynnä Jumalan ih-
meitä, joilla Jumala vahvisti, että 
oli hänen tahtonsa mukaista, että 
hänen kansansa tuli palvomaan 
häntä ja saamaan hänen Tooran-
sa. Näistä ihmeistä huomattavin 
oli Punaisen Meren ihme. 
Läpipääsemätön vesimassa edes-
sään ja faraon armeija takanaan 
Israel seisoi tuhon partaalla. He 
olivat päässeet juuri vapaiksi ras-
kaasta orjuudesta faraon käsket-
tyä heitä poistumaan Egyptistä. 
Farao oli vihdoin alistunut Juma-
lan tahtoon nähdessään oman 
esikoispoikansa hengettömän 
ruumiin, kun Jumalan kymmenes 

ja viimeinen vitsaus iski Egyptiä.  
Mutta sitten farao tuli toisiin aja-
tuksiin ja syöksyi ajamaan takaa 
orjiaan.

Siinä vääjäämättä uhkaavan tu-
hon aiheuttamien myllertävien 
tunteiden tuoksinassa Mooses 
luotti Jumalan omalle kansalleen 
sanomaan yksinkertaiseen sa-
naan: ”Pysykää aloillanne, niin 
näette Jumalan antaman pelas-
tuksen” (2 Mooses 14:13). Itä-
tuuli jakoi Punaisen Meren vedet 
kahtia kutsuen näin Israelin lapset 
käyttämään vasta-avattua julkista 
turvaanpääsytietä. Jumalan sana 
oli selkeä: ”Lähtekää liikkeelle!” 

600.000 miestä ja naiset ja lap-
set astuivat vesimuurien reunus-
tamalle väylälle, mikä oli aivan 
varmasti pelottava kokemus. Jo-
kaisen israelilaisen täytyi luottaa 
lujasti Jumalaan ja hänen pro-
feettaansa. He olivat lähteneet 
Egyptistä, koska farao oli käskenyt 
heidän lähteä. Nyt he kävelivät 
Meren syleilyyn, koska he valitsi-
vat itse uskoa siihen, että Jumala 
pelastaisi heidät heidän päidensä 
yläpuolella tyrskyävistä vesistä. 
Heidän uskonsa suuruutta koros-
taa vielä se seikka, että heti kun 
viimeinenkin israelilainen oli kul-
kenut Meren poikki, faraon koko 
armeija hukkui paikkassa, jonka 
Israel oli ylittänyt vaikeuksitta.

Israelin yhteisöllinen kaste

Ensimmäisessä Korinttilaiskir-
jeessä, 10:1-4, apostoli Paavali 
vertaa Punaisen Meren ylitystä 
kasteeseen, tehden siitä ja Israe-
lin sitä seuranneista toimista hen-
gellisiä tapahtumia: ”… isämme 
olivat kaikki pilven alla ja kulkivat 
kaikki meren poikki. Heidät kaikki 
kastettiin Moosekseen pilvessä 
ja meressä. Kaikki söivät samaa 
hengellistä ruokaa ja joivat samaa 
hengellistä juomaa. He joivat 
hengellisestä kalliosta, joka seu-
rasi heitä. Se kallio oli Kristus.”

Koko Israel kastettiin Punaisessa 
Meressä, ja koko Israel joi hengel-
listä vettä Jeesus-kalliosta. Kuinka 
syvällinen, merkitystä tihkuva to-
teamus.

Ensin Israel vapautettiin orjuu-
desta fyysisesti, kun Jahve ”kulki 
heidän talojensa ohitse” nähdes-
sään veren heidän oviensa ympä-
rillä. Sitten heidät kastettiin Pu-
naisessa Meressä, mikä oli sekä 

fyysinen että hengellinen koke-
mus. Koko Israel, joka oli pelas-
tunut juuri kuolemasta, koki nyt 
kuoleman, hautaamisen ja ylös-
nousemisen Punaisessa Meressä.  

Kun he kulkivat alas viettävää rin-
nettä myöten aina meren pohjal-
le asti, he luovuttivat elämänsä 
Jumalan hallintavallan ja tahdon 
alaisuuteen. He kuolivat omalle 
minälleen. Sitten he olivat hetken 
kuin haudattuina vesimuurien 
syleilyssä. Ja lopulta he nousivat 
uuteen elämään, vapaina fara-
on takaa-ajavista joukoista, kun 
he saapuivat Punaisen Meren 
itärannalle. Heidän elämänsä ei 
kuulunut enää heille; he olivat 
luovuttaneet elämänsä Jumalan 
suosiollisuudelle ja saaneet sen 
takaisin elämän ja vapauden lah-
jana Jumalalta. 

Punaisen Meren ylitys tapah-
tui ajankohtana, jona tultaisiin 
myöhemmin viettämään Happa-
mattoman leivän juhlaa. Olisiko 
niin, että Jumala käytti tätä ta-
pahtumaa irrottaakseen Egyptin 
hapatteen israelilaisten elämästä 
samalla kuin hän irrotti heidät 
fyysisesti pois Egyptistä? On mah-
dollista, että tämä ylitys tapahtui 
aikana, jolloin myöhemmin vie-
tettäisiin Ensihedelmän/ensisa-
don juhlaa. 

Olisiko Jumala voinut vali-
ta parempaa vertauskuvaa 
kuin paljastaa ensihedelmän 
(1 Kor.15:20,23) eli Jeesuksen 
Kristuksen tulevan kuoleman, 
hautaamisen ja ylösnousemi-
sen Israelin Punaisessa Meressä 
tapahtuneessa kuvainnollisessa 
kuolemassa, hautaamisessa ja 
ylösnousemisessa? 

Israel oli todella syntynyt uudesti. 
Nyt he olivat valmiita vaeltamaan 
kohti Jumalan vuorta, astuakseen 
siellä liittoon, jonka kautta heistä 
tulisi Jumalan morsian. Kun Jahve 
jylisi Siinailta äänellä, joka ravis-
teli koko maapalloa ja joka kuul-
tiin kaikkialla kaikilla kielillä, vain 
Punaisen meren kasteen vesien 
uudestisynnyttämä Israel vastasi 
hänen käskyihinsä: ”Me nouda-
tamme ja tottelemme kaikkea” (2 
Mooses 24:7).  

Sillä hetkellä, kun he lupautuivat 
noudattamaan ja tottelemaan 
Jumalan Tooraa, heidän Pääsiäis-
kokemuksensa tuli täydelliseksi, 
he vapautuivat synnin ja kuole-

man hengellisestä orjuudesta. 
Ensimmäisen kerran sitten Ada-
min ja Eevan aikojen ihmiselle 
annettiin vapaus valita elämä tai 
kuolema, siunaus tai kirous (5 
Mooses 30:19). Synti ja kuolema 
olivat hallinneet siihen asti kaik-
kia ihmisiä (Room.5:14), nyt oli 
niitä, jotka saattoivat valita elää, 
juoda Kalliosta fyysisesti vettä 
elääkseen autiomaassa ja juoda 
Kalliosta hengellisesti elääkseen 
iankaikkisesti. 

Kasteen käsite

Kasteen käsite on kätketty sanaan 
upottaminen. Se tarkoittaa, että 
kun ihminen kastetaan, hänet 
upotetaan johonkin, esimerkiksi 
katumukseen, pyhitykseen, Py-
hään Henkeen, Messiaan ruumii-
seen, kärsimykseen, kuolemaan 
tai veteen. Kaikissa ilmenemis-
muodoissaan se edustaa täy-
dellistä antautumista Jumalalle, 
hänen tahdolleen ja hänen Sanal-
leen.

Tämä totuus paljastuu meille, kun 
muistamme, että kristillistä kas-
tetta edelsi jo pitkään jatkunut 
juutalaisten upotuskasteperinne. 
Ei Juudean erämaassa asusta-
neen Johannes Kastajan sydä-
meen iskeytynyt yhtäkkiä ajatus 
veteen upottamisesta, vaan hän 
– samoin kuin messiaaniset us-
kovat hänen jälkeensä – noudatti 
juutalaista perinnäistapaa. 

Aivan kuten Israel oli vapautu-
nut Egyptistä pääsiäislampaan 
veren kautta, niin judaismiin 
kääntyneet pakanat otettiin juu-
talaiseen uskoon ympärileikka-
uksen kautta. Aivan kuten Israel 
oli kastettu Punaisessa Meressä, 
niin proselyyteiltä edellytettiin 
veteen upottautumista Israelin 
mikvot-altaassa (rituaaliset upo-
tuskastealtaat, jotka olivat täynnä 
”elävää vettä”, joka saatiin joko 
virtaavasta joesta tai sateista). Ja 
niin kuin Israel tuli Siinain vuorel-
le saamaan Jumalan lain, käänty-
neille uskoville opetettiin samaa 
Tooraa.

Mikve-kastetta eivät ottaneet 
vain proselyytit vaan myös juu-
talaiset. Aina kun he kokivat ole-
vansa hengellisesti epäpuhtaita, 
he kastautuivat vedessä, eivät 
puhdistautuakseen ruumiiltaan 
vaan osoittaakseen alistuvansa 
Jumalan Sanan pestäviksi.
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Monet juutalaiset opettajat ovat 
luonnehtineet mikve-kokemusta 
kuolemaksi, hautaamiseksi ja 
ylösnousemiseksi. Jotkut ovat 
pitäneet sitä jopa palaamisena 
kohdun vesiin ja uudelleen synty-
misenä. 

Ymmärrämme paremmin Paava-
lin käyttämät vertauskuvat, kun 
palautamme ne siihen ympä-
ristöön, josta ne ovat lähtöisin. 
Messias Jeesukseen uskovien kat-
sottiin tulleen kastetuiksi hänen 
kuolemaansa, haudatuiksi hänen 
kanssaan kasteen hautaan, niin 
että heidät voitaisi herättää uu-
teen elämään (Room. 6:3-5). He 
syntyivät uudesti (ylhäältä) sen 
vertauskuvan mukaisesti, jonka 
israelilainen rabbi Nikodemus 
ymmärsi liittyvän proselyyttien 
uudestisyntymiseen, kun he ot-
tivat vastaan Tooran ja heidät 
ympärileikattiin, mutta jota hän 
ei osannut yhdistää Jeesuksen 
uudenlaiseen opetukseen (Joh. 
3:3,4).

Heidän ja heidän israelilaisten 
esi-isiensä harjoittama kaste, 
jonka kautta otettiin uskonyhtei-
söön, ei kohdistunut ruumiilli-
seen epäpuhtauteen, vaan se oli 
hyvän omantunnon pyytämistä 
Jumalan edessä (1 Pietari 3:21). 
Se, joka ei katunut syntejään, as-
tui veteen kuivana syntisenä ja 
tuli vedestä märkänä syntisenä! 
Vesikasteessa oli voima vain, jos 
ihmisen sydän uppoutui katu-
muksen suruun Herran pelossa (2 
Kor. 7:10).

Kaste ja katumus

Kun Johannes kastoi Jordanissa, 
sekä kastamisella että kastepai-
kalla oli syvällinen merkityksensä. 
Kastaja sanoi koko Israelille, että 
heidän täytyi pakanaproselyytti-
en lailla upottautua ensin katu-
mukseen ja sitten veteen. 

Hän toi heidät Jordanille samalle 
paikalle, jossa heidän esi-isänsä 
olivat ylittäneet Jordanin kuivaa 
maata pitkin (toinen sukupolvi 
sai kokea toisen vesikasteen kul-
kiessaan Jordan-virran vesien vä-
listä). Tässä Jordanin kahluupai-
kassa, jossa virta oli jakautunut 
kahtia, kun papit olivat vieneet 
liitonarkkia erämaasta Luvattuun 
maahan, Johannes kehotti hei-
moveljiään kääntämään selkänsä 
Israelin maalle, astumaan uudel-
leen veteen ja sitten kääntymään 
aidosti katuen uudistamaan liit-
tonsa Jahven kanssa. 

Johanneksen käyttämä katumus-
ta tarkoittava sana oli teshuva, 
joka tarkoittaa kääntyä. Fyysinen 
kääntyminen, veteen upottautu-
minen, oli osoitus siitä, mitä ta-
pahtui ihmisen sisällä. Israel sai 
mahdollisuuden ottaa vastaan 
Jumalan kuningaskunnan, Jahven 
hallintavallan elämäänsä ja val-
mistautua Messiaansa tuloon.

Kristillinen pääsiäinen
ja kaste
Jumalan armo vaikuttaa kristityis-
sä ja sallii uskon syntyä heidän 
sydämissään (Ef. 2:8), kun he kuu-
levat evankeliumin sanan (Room. 

10:17).

Ja kun he kuulevat, he syövät Ka-
ritsaa, joka uhrattiin Pääsiäispäi-
vänä (1 Kor. 5:7; Joh. 6:53) ja us-
kon vaikutuksesta he vapautuvat. 
Jumala kulkee heidän syntiensä 
ohitse, hyväksyy heidän uskon-
sa ja lukee puolestaan heidän 
hyväkseen Jeesuksen Kristuksen 
vanhurskauden (Room. 4:22-24). 
Ja kun Messiaaseen uskovat ovat 
tulleet näin vanhurskautetuik-
si armosta ilman omaa ansiota, 
heillä on rauha Jumalan kanssa 
(Room. 5:1).

Uusi Kristukseen uskova saa ko-
kea todellisena sen, jonka Israel 
koki varjokuvana. Hänen Pääsi-
äisensä ei ole pelkkä muistopäi-
vä, vaan se on henkilö: Kristus, 
meidän Pääsiäisemme. Hänen 
sapattinsa ei ole pelkkä lepopäi-
vä, vaan se on Jumalan Sanan ve-
dellä pesua (Ef. 5:26), jossa totuus 
pyhittää ja puhdistaa (Joh.17:17).

Hän ei saa Jumalan sormella ki-
veen kaiverrettua lakia, vaan hän 
saa sisimpäänsä asumaan itse 
Lainantajan, Pyhän Hengen. Hä-
nestä tulee hengessä juutalainen, 
kun hänen sydämensä ympärilei-
kataan, niin kuin profeetta ennus-
ti (Jeremia 4:4; Room 2:29). Hän 
ei tule tulta leimuavan fyysisen 
vuoren luo, vaan hän saapuu hen-
gelliseen Siioniin, taivaalliseen Je-
rusalemiin (Hepr. 12:21,22). 

Joka kerta kun uusi uskova vihkiy-
tyy kristilliseen uskoon katumuk-
sen kasteen kautta, hän on osa 

vanhaa perinnettä, jonka seura-
kunta on perinyt judaismilta. 

Hän on osallinen Pääsiäislam-
paasta, jonka veri peittää ja 
poistaa hänen syntinsä. Hän syö 
makeuden happamatonta lei-
pää, joka korvaa hänen syntinsä 
katkeran hapatteen.  Kasteen ve-
den kautta hän näyttää syntiselle 
maailmalle, niin kuin Israel näytti 
faraolle, että Raamatun Jumala 
on vapauttaja, Hän, joka auttaa 
valittujaan pääsemään kuoleman 
kirouksesta ikuisen elämän lupa-
ukseen siirtämällä heidät tämän 
maailman pimeydestä Messiaan 
Kuningaskuntaan (Kol.1:13). 
Hän on kuollut maailmalle Kris-
tuksen kuoleman kautta, hau-
dattu hänen kanssaan kasteen 
hautaan ja herätetty uuteen elä-
mään.

(Artikkeli koostuu kahdesta Tri 
Garrin erillisestä kirjoituksesta.) 

Lisää Pääsiäisen vaikutuksesta 
kristilliseen kokemukseen toh-
tori Garrin kirjoista: Christian 
Celebrations for Passover ja 
Passover:Festival of Redemption 
for Christians and Jews. Infoa os-
oitteesta www.restorationfoun-
dation.org/bookstore.htm 

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

www.hebraiccommunity.org

Kuva maalauksesta, jossa verensyöksyä sairastava nainen koskee uskossa Yeshuan viitan liepeeseen parantuakseen. Kuva: Markus Nurmes-
niemi
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Profeetallisia näkökulmia
Messiaan tulemuksen merkit - osa IV

**********

Superkuu hyisessä tammikuun pakkasessa Sodankylässä. Kuva: Markus Nurmesniemi

Kirjoittanut:
Keijo Lindeman

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

VIIKUNAPUU – ISRAEL – TÄRKEIN 
AJAN MERKKI

"Mutta oppikaa viikunapuusta 
vertaus: kun sen oksa on jo tuo-
re ja lehdet puhkeavat, niin te 
tiedätte, että kesä on lähellä. Sa-
moin te myös, kun näette tämän 
kaiken, tietäkää, että se on lähel-
lä, oven edessä. Totisesti minä 
sanon teille: tämä sukupolvi ei 
katoa, ennenkuin kaikki nämä ta-
pahtuvat. Taivas ja maa katoavat, 
mutta minun sanani eivät kos-
kaan katoa" (Mat.24:32-35).

Öljyvuoren profeetallisen ope-
tuksen keskellä Jeshua kehotti 
oppimaan vertauksen viikuna-
puusta. Vertauksen yhteydessä 
Hän mainitsi, että "kun näette 

tämän kaiken, tietäkää, että se 
on lähellä, oven edessä". Tämä 
tarkoittaa sitä, että yksittäisten 
Öljyvuoren profeetallisessa pu-
heessa mainittujen Messiaan tu-
lemuksen merkkien ilmaantumi-
nen maailmaan ei vielä merkitse 
loppua. Mutta silloin, kun kaikki 
nämä merkit, mitä Jeshua pro-
feetallisessa puheessaan ilmoitti, 
toteutuvat maailmassa silmiem-
me edessä, silloin aikakauden 
loppu ja Herran tulemus on oven 
edessä. 

Toinen asia, johon Jeshua Mes-
sias kehotti viikunapuuvertauk-
sessaan kiinnittämään huomiota 
ovat viikunapuussa tapahtuvat 
muutokset. Erityisesti sen tuoree-
seen lehteen puhkeamisen aika 
olisi merkkinä asioiden lopullises-
ta toteutumisen ja Hänen tule-
muksensa läheisyydestä. Mikä on 
tämä viikunapuu?

Israel on Jumalan
viikunapuu

"Sillä Herra, sinun Jumalasi, vie 
sinut hyvään maahan, laaksoissa 
ja vuorilla vuotavien purojen, läh-
teiden ja syvien vesien maahan, 
nisun ja ohran, viiniköynnöksen, 
viikunapuun ja granaattiome-
napuun maahan, jalostetun öl-
jypuun ja hunajan maahan..." 
(5.Moos.8:7-8).

"Niinkuin rypäleet erämaassa 
minä löysin Israelin; niinkuin var-
haishedelmät viikunapuussa, sen 
alkurunsaudessa, minä näin tei-
dän isänne" (Hoos.9:10).

Israel on viikunapuun maa. Se 
on Jumalan viikunapuu, jota tai-
vaallinen puutarhuri itse hoitaa, 
odottaen sen tuottavan hedel-
mää (Luuk.13:6-9).

Viikunapuu kuivettui Jeshuan
kiroamana

"Voi minua, sillä minun käy niin-
kuin hedelmänkorjuussa, niin-
kuin viinisadon jälkikorjuussa; ei 

ole rypälettä syödäkseni, ei var-
haisviikunaa, jota minun sieluni 
himoitsee. Poissa ovat hurskaat 
maasta, eikä oikeamielistä ole ih-
misten seassa. Kaikki he väijyvät 
verta, pyydystävät verkolla toinen 
toistansa..." (Miika 7:1-2).

"Kun he seuraavana päivänä läh-
tivät Betaniasta, oli hänen nälkä. 
Ja kun hän kaukaa näki viikuna-
puun, jossa oli lehtiä, meni hän 
katsomaan, löytäisikö ehkä jota-
kin siitä; mutta tultuaan sen luo 
hän ei löytänyt muuta kuin leh-
tiä. Sillä silloin ei ollut viikunain 
aika. Niin hän puhui ja sanoi sille: 
'Älköön ikinä enää kukaan sinus-
ta hedelmää syökö'. Ja hänen 
opetuslapsensa kuulivat sen...Ja 
kun he varhain aamulla kulkivat 
ohi, näkivät he viikunapuun kui-
vettuneen juuria myöten. Silloin 
Pietari muisti Jeesuksen sanat ja 
sanoi hänelle: 'Rabbi, katso, viiku-
napuu, jonka sinä kirosit, on kui-
vettunut. Jeesus vastasi ja sanoi 
heille: 'Pitäkää usko Jumalaan" 
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(Mark.11:12-14, 20-22).

Vaeltaessaan opetuslastensa 
kanssa, Jeshua teki merkillisen 
teon. Hän kirosi hedelmättömän 
viikunapuun ja se kuivettui juuri-
aan myöten. 

Tässä Hän ensinnäkin täytti Mii-
kan profetiaa viikunapuusta, josta 
ei löydy hedelmää, tarkoittaen 
juutalaisen kansan epäuskoista, 
ulkokultaista, surkeaa ja langen-
nutta hengellistä tilaa (Luuk.13:6-
9). Ei löytynyt todellista uskoa 
Jumalaan eikä Hengen hedelmää 
suurelta osalta kansaa (Gal.5:18-
23).

Jeshua myös tiesi edeltä, että 
kansan rappeutunut hengellinen 
johtajisto ja suuri osa kansaa 
sen mukana, tulisi hylkäämään 
Hänet, oman Messiaansa. (Alku-
seurakunnan päivinä tuli kuiten-
kin uskoon tuhansia, ehkä jopa 
kymmeniä tuhansia juutalaisia; 
Ap.t.2:37-42; 9:31; 21:17-26). 

Herra aivan itkien ilmoitti, että 
sen seurauksena vihollinen valtai-
si sen sukupolven aikana Jerusa-
lemin ja maa autioituisi, koska he 
eivät ottaneet vaarin etsikkoajas-
taan (Luuk.19:41-44; 21:20-24). 
Tämä toteutuikin v. 70, kun roo-
malaiset valloittivat Jerusalemin, 
temppeli tuhoutui, yli miljoona 
juutalaista sai surmansa noin kol-

me vuotta kestäneen piirityksen 
aikana ja kansaa vietiin pakkosiir-
tolaisuuteen Roomaan ja myytiin 
orjiksi kansojen sekaan. 

Vuosina 132-135 oli vielä Bar 
Kochban kapina, joka kukistettiin 
Rooman sotajoukkojen toimesta. 
Jerusalemin nimi muutettiin Aelia 
Capitolinaksi ja maalle annettiin 
muinaisten Israelin arkkivihollis-
ten filistealaisten mukaan nimi 
Palestiina ja juutalaisia kiellettiin 
kuoleman rangaistuksen uhalla 
sinne menemästä. Se oli juutalai-
sen valtion loppu ja maa autioitui 
lähes kahdeksi vuosituhanneksi. 
Viikunapuu kuivettui juuriaan 
myöten.

Viikunapuu puhkesi lehteen 
1948

"Minä otan teidät pois pakana-
kansoista ja kokoa teidät kaikista 
maista ja tuon teidät omaan maa-
hanne. Ja minä vihmon teidän 
päällenne puhdasta vettä, niin 
että te puhdistutte; kaikista saas-
taisuuksistanne ja kaikista kiviju-
malistanne minä teidät puhdis-
tan. Ja minä annan teille uuden 
sydämen, ja uuden hengen minä 
annan teidän sisimpäänne. Minä 
poistan teidän ruumiistanne kivi-
sydämen ja annan teille lihasydä-
men. Henkeni minä annan teidän 
sisimpäänne ja vaikutan sen, että 
te vaellatte minun käskyjeni mu-

kaan, noudatatte minun oikeuk-
siani ja pidätte ne. Niin te saatte 
asua maassa, jonka minä annoin 
teidän isillenne; ja te olette mi-
nun kansani, ja minä olen teidän 
Jumalanne" (Hes.36:24-28).

Vaikka viikunapuu kuivettui juuri-
aan myöten, se ei ollut vielä lop-
pu. Jumala jätti kannon maahan, 
josta uusi tuore viikunapuu ver-
soisi jälleen (Job.14:8-9).

Lukuisissa Raamatun profetioissa 
ennustetaan, että yhtä varmasti 
kuin Herra karkottaa juutalaisen 
kansan hajaannukseen kansojen 
sekaan ja maa autioituu totte-
lemattomuuden tähden, Hän 
tulee sen myös päivien lopul-
la kokoamaan kansojen seasta 
(3.Moos.26:38-45; Jes.14:1-2; 
Jer.31:1-14; Hes.37).

Tämä toteutuikin 14.5.1948, Is-
raelin valtion syntyessä jälleen, 
lähes kaksi tuhatta vuotta kes-
täneen autiuden jälkeen, vas-
toin monien ns. asiantuntijoiden 
epäuskoisia lausuntoja kyseisten 
profetioiden toteutumisesta. Sil-
loin, Israelin itsenäistyessä, vii-
kunapuu puhkesi lehteen, kuten 
suuri joukko profeetallisen sanan 
tulkitsijoita sen ymmärtää. (Jot-
kut soveltavat viikunapuuprofeti-
aa Jerusalemiin, mutta Raamattu 
ei anna siihen mielestäni kovin 
vahvaa tukea). Silloin alkoi, kuten 

hyvin monet ymmärtävät, lopun 
ajan profeetallinen lähtölasken-
ta. Israel on Jumalan kello lopun 
ajassa ja sitä seuraamalla pysym-
me profeetallisen ajan hermolla.

Onko kirkko tullut Israelin tilalle?

"Näin sanoo Herra, joka on pan-
nut auringon valaisemaan päivää, 
kuun ja tähdet lakiensa mukaan 
valaisemaan yötä, hän, joka lii-
kuttaa meren, niin että se aallot 
pauhaavat - Herran Sebaot on 
hänen nimensä: Jos väistyvät 
nämä lait minun kasvojeni edes-
tä, silloin myös lakkaavat Israelin 
jälkeläiset olemasta kansa minun 
kasvojeni edessä ainiaan. Näin 
sanoo Herra: Jos voidaan mitata 
taivaat ylhäällä, ja tutkia maan 
perustukset alhaalla, silloin vasta 
minä hylkään Israelin jälkeläiset 
kaikki, kaiken sen tähden, mitä 
he ovat tehneet, sanoo Herra" 
(Jer.31:35-37).

"Minä sanon siis: ei kaiketi Juma-
la ole hyljännyt kansaansa? Pois 
se! Sillä olenhan minäkin israeli-
lainen, ... Evankeliumin kannal-
ta he kyllä ovat vihollisia teidän 
tähtenne, mutta valinnan kan-
nalta he ovat rakastettuja isien 
tähden. Sillä ei Jumala armolah-
jojansa ja kutsumustansa kadu" 
(Room.11:1,28-29).

Jotkut kristilliset liikkeet tulkitse-

Yovel-lehden päätoimittaja katsoo Luoston Pyhätunturin laella olevan kahvilan ikkunasta väistyvää kaamosta. Kuva: Mari Rytisalo
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vat Raamattua siten, että Jumalan 
maalliselle Israelille antamat lu-
paukset eivät ole enää voimassa, 
koska juutalainen kansa on rikko-
nut liiton ja hylkäsi Messiaansa. 
Heidän tulkintansa mukaan tilalle 
on tullut ns. "hengellinen Israel" 
eli kirkko ja kaikki Jumalan anta-
mat lupaukset kuuluvat sille ja 
maalliselle Israelille kuuluvat kor-
keintaan kiroukset. Tätä tulkintaa 
kutsutaan korvausteologiaksi.

Näille korvausteologeille Jeremia 
kuitenkin antaa selvän vastauk-
sen. Jumala hylkää Israelin sen 
syntien tähden lopullisesti vasta 
sitten, jos aurinko ei enää aa-
mulla nouse ja kaikki taivaan lait 
kumoutuvat. Vasta sitten Israel 
lakkaa olemasta Jumalan valittu 
kansa, sen synneistä huolimatta.

Myös apostoli Paavali käskee 
poistamaan sellaisen opin seura-
kunnasta. Jumala ei kadu kutsu-
mustaan Israelin kohdalla, vaikka 
suuri osa juutalaista kansaa kul-
keekin vielä hengellisesti sokeina 
ja epäuskoisina. Paavali myös va-
roittaa pakanakansojen uskovia 
ylpeilemästä jalojen öljypuun ok-
sien eli juutalaisuskovien rinnalla 
(Room.11:17-29).

Korvausteologeille voisi myös 
esittää kysymyksen, että jos Ju-
malan antamat lupaukset maasta 
karkotuksesta, maan autioitumi-
sesta ja israelilaisten kokoami-
sesta kansojen seasta ovat toteu-
tuneet nimenomaan maallisen 
Israelin kohdalla, kuten kaikki 
ovat nähneet, niin miksi sitten 
loputkin profetioista eivät toteu-
tuisi maallisen Israelin kohdalla? 

Johdonmukaisuus profetoiden 
tulkinnassa vaatii, että nimen-
omaan maallinen Israelin kansan 
jäännös, palattuaan maanpako-
laisuudesta omaan maahansa, 
jonka Jumala on heidän isilleen 
valalla vannoen luvannut, kokee 
hengellisen uudistuksen, Jumalan 
hengen vuodatuksen ja maallisen 
Israelin kansan jäännöksestä tu-
lee uudestisyntynyt pappiskansa 
Messiaan rauhan valtakuntaan 
(Jes.61:4-6; Hes.36:24-29; 39:28-
29).

Olemmeko viimeinen sukupolvi?

"Ja hän puhui heille vertauksen: 
'Katsokaa viikunapuuta ja kaikkia 
puita. Kun ne jo puhkeavat leh-
teen, niin siitä te näette ja itses-
tänne ymmärrätte, että kesä jo 
on lähellä. Samoin te myös, kun 
näette tämän tapahtuvan, tietä-

kää, että Jumalan valtakunta on 
lähellä. Totisesti minä sanon teil-
le: tämä sukupolvi ei katoa, en-
nenkuin kaikki tapahtuu. Taivas ja 
maa katoavat, mutta minun sana-
ni eivät katoa" (Luuk.21:29-33).

Puhuessaan viikunapuuvertauk-
sen, Jeshua ilmoitti, että se su-
kupolvi ei katoa, joka näki tämän 
tapahtuvan. Suuri joukko Raa-
matun tutkijoita on ymmärtänyt 
tämän niin, että se sukupolvi, 
joka näki Israelin valtion jälleen 
syntymisen 14.5.1948, ei katoa 
kokonaan maan päältä, ennen 
kaikkien näiden profeetallisten 
tapahtumien täyttymistä, mitä 
Herra ilmoitti tulemuksensa ja ai-
kakauden lopun merkkinä. 

Tässä on kuitenkin huomatta-
va se, että ymmärryksemme on 
vajavainen profeetallisen sanan 
tulkinnassa ja kun tutkimme Raa-
matun profeetallisia aikatauluja, 
ymmärryksemme on vieläkin 
vajavaisempi ja virheellisen tul-
kinnan mahdollisuus on suuri. 
Tämänkin tarkastelu on vain kir-
joittajan oman ymmärryksen mu-
kaista vajavaista tutkistelua. 

On kuitenkin huomattava se, 
että Raamatun profeetalliset en-
nustukset toteutuvat täysin var-
masti Jumalan säätämällä ajalla 
ja tavalla, vaikka tulkintamme ei 
olisikaan oikea. Mitä lähemmäs 
tulemme täyttymyksen ajankoh-
taa, sitä paremmin ymmärrämme 
asiat (1.Kor.8:2; 13:9; Dan.12:4). 
Vajavaisesta ymmärryksestämme 
huolimatta käymme nyt tarkaste-
lemaan joitakin Raamatun ilmoit-
tamia profeetallisia aikatauluja.

Jumala on säätänyt aikakaudet 
ja määrähetket

"Niin he ollessansa koolla kysyi-
vät häneltä: 'Herra, tälläkö ajalla 
sinä jälleen rakennat (kreik. UT: 
apokathistaneis = ennallistat, 
asetat ennalleen) Israelille valta-
kunnan?' Hän sanoi heille: 'Ei ole 
teidän asianne tietää aikoja eikä 
hetkiä, jotka Isä oman valtansa 
voimalla on asettanut" (Ap.t.1:6-
7).

"Mutta aikakausista ja määrä-
hetkistä ei teille, veljet, ole tarvis 
kirjoittaa; sillä itse te varsin hyvin 
tiedätte, että Herran päivä tulee 
niinkuin varas yöllä" (1.Tes.5:1-2).

"Ja kuudes enkeli puhalsi pasu-
naan; niin minä kuulin äänen tu-
levan kultaisen alttarin neljästä 
sarvesta, Jumalan edestä, ja se 
sanoi kuudennelle enkelille, jolla 
oli pasuna: 'Päästä ne neljä enke-
liä, jotka hetkelleen, päivälleen, 
kuukaudelleen ja vuodelleen oli-
vat valmiina tappamaan kolman-
nen osan ihmisistä'." (Ilm.9:13-
15).

Kun Jeshuan opetuslapset kyse-
livät Mestariltaan Israelin ennal-
leen asettamisen aikoja, ilmoitti 
Hän heille, ettei ole heidän asian-
sa tietää Jumalan säätämiä aikoja 
ja hetkiä, vaan heistä oli tuleva 
helluntaina tapahtuvan Pyhän 
Hengen vuodatuksen voimasta 
Messiaan todistajia Jerusalemis-
sa, Juudeassa, Samariassa ja aina 
maan ääriin saakka (Ap.t.1:8; 2:1-
4; Luuk.24:46-49). 

Messias tiesi, että kuluu melko 
pitkä aika, ennen kuin Jumala ko-

koaa israelilaiset kansojen seasta 
omaan maahansa päivien lopulla 
ja syntyy jälleen Israelin valtio. 
Meidän, jotka olemme kokeneet 
Israelin valtion jälleen syntymisen 
14.5.1948 ja olemme lähesty-
mässä Herran päivää, on paljon 
helpompi ymmärtää jumalallisen 
aikataulunkin asioita, mutta on 
syytä olla silti tulkinnoissaan va-
rovainen, sillä vain Jumala yksin 
hallitsee säätämiään määräaikoja 
ja hetkiä ja tietää ne tarkalleen. 

Jumalattomalle maailmalle ja 
valvomattomille uskoville Herran 
päivä tulee kuin varas yöllä, yllät-
täen heidät. Jumala on säätänyt 
kaiken vuoden, kuukauden, päi-
vän ja tunnin (hetken) tarkkuu-
della ja kun Hän päästää kuuden-
nen pasuunan kuuluessa tuhon 
voimat irti Eufrat-virran varrella, 
kaikki huipentuu siihen, että val-
tavat 200-miljoonan sotilaan jou-
kot sotivat maapallolla ja huipen-
tumana kolmas osa ihmiskuntaa 
tuhoutuu tulen ja tulikiven voi-
masta atomisodassa. 

Nyt jo näemme esimakua tästä, 
kun terrorismi ja sota on riehunut 
usean vuoden ajan Lähi-Idän alu-
eella Syyriassa ja Irakissa ja muka-
na on myös Hisballah Libanonissa 
sekä Turkki ja Iran sekä suurvallat 
USA ja Venäjä.

Hoosean kaksi päivää

"Minä menen takaisin paikoilleni, 
kunnes he ovat syystänsä kärsi-
neet (hepr. VT: je'eshmu = he tun-
nustavat syyllisyytensä) ja etsivät 
minun kasvojani; ahdistuksessan-
sa he minua etsivät. Tulkaa palat-
kaamme Herran tykö, sillä hän on 
raadellut meitä, ja parantaa mei-
dät, hän on lyönyt meitä, ja sitoo 
meidät. Hän tekee meidät eläviksi 
kahden päivän kuluttua, kolman-
tena päivänä hän meidät herät-
tää, ja me saamme elää hänen 
edessänsä. Niin tuntekaamme, 
pyrkikäämme tuntemaan Herra: 
hänen nousunsa on varma kuin 
aamurusko (hepr. VT: shachar = 
kointähti, aamurusko, aamunkoit-
to, aamuvalo), hän tulee meille 
kuin sade, kuin kevätsade, joka 
kostuttaa maan" (Hoos.5:15-6:3).

"Ja ennen kaikkea tietäkää se, että 
viimeisinä päivinä tulee pilkkapu-
heinensa pilkkaajia, jotka vaelta-
vat omien himojensa mukaan ja 
sanovat: 'Missä on lupaus hänen 
tulemuksestansa?...Mutta tämä 
yksi älköön olko teiltä, rakkaani, 
salassa, että 'yksi päivä on Her-
ran edessä niinkuin tuhat vuotta 

Katse kohti valoa pitkän talven kääntyessä kaamoksesta kohti kevät-
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ja tuhat vuotta niinkuin yksi päi-
vä'. Ei Herra viivytä lupauksensa 
täyttämistä, niinkuin muutamat 
pitävät sitä viivyttelemisenä, 
vaan hän on pitkämielinen teitä 
kohtaan, sillä hän ei tahdo, että 
kukaan hukkuu, vaan että kaik-
ki tulevat parannukseen. Mutta 
Herran päivä on tuleva niinkuin 
varas..." (2.Piet.3:3-4, 8-10).

"Minä, Jeesus, lähetin enkelini 
todistamaan näitä teille seura-
kunnissa. Minä olen Daavidin juu-
rivesa ja hänen suvustansa, se kir-
kas kointähti (hepr. UT: shachar)" 
(Ilm.22:16).

Hoosean kirjassa on hyvin mie-
lenkiintoinen ennustus Messi-
aan aikataulusta. Sen mukaan 
Jeshua Messias menee takaisin 
paikoilleen Isän oikealle puolelle 
taivaisiin, siihen asti kunnes Is-
raelin kansa tunnustaa syyllisyy-
tensä. Sitten profetia lupaa, että 
Israel tehdään eläväksi kahden 
päivän kuluttua ja heidät herä-
tetään kolmantena päivänä. Tätä 
ennustusta on sovellettu myös 
Messiaan kärsimykseen ja Hänen 
ylösnousemukseensa kolmante-
na päivänä. Kyllähän sitä voidaan 
siihenkin soveltaa, mutta ennen 
kaikkea se kertoo sen, että Messi-
aan taivaaseen astumisesta (noin 
v. 30) on kuluva kaksi päivää, noin 
kaksituhatta vuotta, kunnes Hän, 
Kointähti, palaa takaisin ja Israel 
saa elää Hänen edessään pappis-
kansana Messiaan valtakunnassa. 

Jeshua Messiaan paluuseen liittyy 
myös Pyhän Hengen kevätsade 

eli tämän aikakauden viimeinen 
suuri Pyhän Hengen vuodatus ja 
herätys juuri ennen seurakunnan 
ylösottoa.

Kuinka pitkä on sukupolven ikä?

”Ja Herran viha syttyi Israelia 
kohtaan, ja hän antoi heidän har-
hailla erämaassa neljäkymmentä 
vuotta, kunnes koko se suku-
polvi hävisi, joka oli tehnyt sitä, 
mikä oli pahaa Herran silmissä" 
(4.Moos.32:13).

"Nouse ja armahda Siionia, sil-
lä aika on tehdä sille laupeus ja 
määrähetki on tullut. Sillä sen 
kivet ovat sinun palvelijoillesi 
rakkaat, ja sen soraläjiä heidän 
on sääli. Silloin pakanat pelkää-
vät Herran nimeä ja kaikki maan 
kuninkaat sinun kunniaasi, kun 
Herra rakentaa Siionin ja ilmestyy 
kunniassansa, kun hän kääntyy 
niiden rukousten puoleen, jotka 
ovat kaikkensa menettäneet, eikä 
enää heidän rukoustansa hylkää. 
Tämä kirjoitettakoon tulevalle 
polvelle (hepr. VT: le'dor acha-
ron = viimeiselle sukupolvelle), ja 
kansa, joka vastedes luodaan, on 
kiittävä Herraa, että hän katseli 
pyhästä korkeudestaan, että hän 
katsoi taivaasta maahan, kuullak-
sensa vankien huokaukset, va-
pauttaaksensa kuoleman lapset, 
jotta Siionissa julistettaisiin Her-
ran nimeä ja hänen ylistystänsä 
Jerusalemissa, kun kaikki kansat 
kokoontuvat yhteen, ja valta-
kunnat, palvelemaan Herraa" 
(Ps.102:14-23).

"Näin on sukupolvia Aabrahamis-
ta Daavidiin kaikkiaan neljätoista 
polvea, ja Daavidista Babyloniin 
siirtämiseen neljätoista pol-
vea, ja Babyloniin siirtämisestä 
Kristukseen neljätoista polvea" 
(Mat.1:17).

Psalmin kirjoittaja esittää profee-
tallisen rukouksen, jonka mukaan 
Herra tulee rakentamaan jälleen 
raunioituneen Siionin sen ajan 
läheisyydessä, jolloin Hän ilmes-
tyy kirkkaudessaan perustamaan 
rauhan valtakuntansa maan 
päälle, jolloin kansat palvelevat 
Herraa suuressa mittakaavassa 
(Jes.2:1-4; Sak.14:16-19). Tämä 
kaikki piti kirjoittaa aikakauden 
viimeiselle sukupolvelle, niin että 
uudelleen luotava Israelin kansa 
kiittäisi Herraa. Tämän saman Is-
raelin jälleenrakennuksen ajatuk-
sen Jeshua esitti viikunapuuver-
tauksessaan. Se sukupolvi, joka 
näkisi viikunapuun puhkeavan 
lehteen eli Israelin valtion jälleen 
syntymisen (14.5.1948), näkisi 
myös muut ihmeelliset profetioi-
den täyttymykset. 

Kuinka pitkä on sitten sukupolven 
ikä? Mitä Raamattu siitä sanoo? 
Tästä on monenlaista tulkintaa 
ja tarkastelemme tässä joitakin 
niistä.
• Tavallisin tulkinta on ollut 40 
vuotta, perustuen Mooseksen 
ajan erämaasukupolven katoa-
misen aikaan. Niin ymmärsivät 
hyvin monet profeetallisen sanan 
tutkijat vielä 1980-luvullakin. (It-
sekin näin ymmärsin 1980-luvun 
alkupuolelle saakka). Sen mu-

kaan sukupolven iän olisi pitä-
nyt täyttyä 1988. Mitään hyvin 
merkittävää ei kuitenkaan silloin 
tapahtunut, missä vika? Tässä on 
otettava huomioon, että vain tot-
telemattomat kuolivat Moosek-
sen päivinä 40 vuoden kuluessa, 
mutta uskon miehet Joosua ja 
Kaaleb elivät vielä sen jälkeenkin 
(4.Moos.32:10-13; Joos.14:6-15). 
Tämän mukaan sukupolven täy-
delliseen katoamiseen meni sil-
loinkin kauemmin kuin 40 vuotta. 
• Matteuksen evankeliumin suku-
luettelossa on määritelty aikakau-
sia Aabrahamista Messiaaseen 
kaikkiaan 42 sukupolvea, joka te-
kee keskimääräiseksi sukupolven 
iäksi: 2000 v: 42 = noin 48 vuotta. 
Tämänkin tulkinnan sukupolven 
ikä on jo ohitettu Israelin itse-
näistymisestä, joten sukupolven 
katoamisen iän täytyy olla enem-
män kuin 48 vuotta.
• Psalmin 90 perusteella sukupol-
ven ikä on tulkittu 70-80 vuodeksi 
(Ps.90:1, 9-10).
• Nooan ajalta tulee myös 120 
vuotta, joka joidenkin mukaan on 
myös sukupolven ikä (mieluum-
min se on ehkä ihmisen iän mak-
simi nykyisin). Mooses eli 120 
vuoden vanhaksi eivätkä ihmiset 
nykymaailmassa pääse juurikaan 
tämän rajan yli (1.Moos.6:3; 
5.Moos.34:7).
• Kreikankielinen UT käyttää sa-
naa "genea" (suku, sukukunta, su-
kupolvi) puhuessaan sukupolves-
ta. Tämän mukaisesti jotkut ovat 
tulkinneet siten, että ihmissuku 
ei kokonaan häviä, kunnes kaikki 
täyttyy. Heprealaisen Raamatun 
sekä VT:n että UT:n teksti käyt-

Pakkaslumen huurtama antenni kurottautuu kohti valoa pitkän pimeän jakson päätyttyä Lapissa. Kuva: Markus Nurmesniemi
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tää sanaa "dor", joka tarkoittaa 
sukupolvea tai aikakautta, joten 
tulkinta ihmissuvun katoamisesta 
ei tunnu kovin todennäköiseltä.

Yhteenvetona voitaneen sanoa, 
että olipa sukupolven katoamisen 
ikä mikä tahansa, tuntuu melko 
todennäköiseltä se, että kaikki 
sen sukupolven ihmiset, jotka nä-
kivät Israelin valtion jälleen syn-
tymisen lähes 2000 vuoden au-
tiuden jälkeen (14.5.1948), eivät 
täysin katoa maan päältä, kunnes 
kaikki täyttyy ja Messias saapuu.

Valittujen tähden päivät
lyhennetään

"Sillä silloin on oleva suuri ah-
distus, jonka kaltaista ei ole ollut 
maailman alusta hamaan tähän 
asti eikä milloinkaan tule. Ja el-
lei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei 
mikään liha pelastuisi; mutta va-
littujen tähden ne päivät lyhenne-
tään" (Mat.24:21-22).

"Hän muuttaa ajat ja hetket, hän 
syöksee kuninkaat vallasta ja ko-
rottaa kuninkaat valtaan, hän an-
taa viisaille viisauden ja taidollisil-

le ymmärryksen" (Dan.2:21).

"Herra, minä olen kuullut sinul-
ta sanoman, ja olen peljästynyt. 
Herra, herätä eloon tekosi jo 
kesken vuotten, tee se jo kesken 
vuotten tiettäväksi. Muista vihas-
sasi laupeutta" (Hab.3:2).

Jumalan kädessä ovat määräajat 
ja hetket ja Hän voi niitä myös 
muuttaa kuten haluaa. Hoosea 
puhui siitä, kuinka Herra tekee 
Israelin eläväksi kahden päivän eli 
kahden vuosituhannen kuluttua 
ja kolmantena päivänä Hän hei-
dät herättää. Habakuk rukoilee 
Herraa herättämään eloon te-
konsa jo kesken vuotten. Jeshua 
ilmoitti, että suuren ahdistuksen 
päivät lyhennetään valittujen eli 
Israelin ja uskovien tähden, koska 
muutoin mikään liha ei pelastuisi 
Herran vihan päivän tuomioilta. 

Tämä kaikki merkitsee mm. sitä, 
että Raamatussa ilmoitetut lopun 
ajan aikajaksot, joita tutkijat ovat 
tulkinneet ja tulkitsevat, tulevat 
lyhenemään Herran säätämällä 
tavalla. Se tietää yllätystä kaikille 
tulkitsijoillekin (Mat.24:44).

Vain Isä Jumala tietää Messiaan 
paluun päivän ja hetken

"Mutta siitä päivästä ja hetkestä 
ei tiedä kukaan, eivät taivasten 
enkelit, eikä myöskään Poika, 
vaan Isä yksin" (Mat.24:36).

Monet profeetallisen sanan tul-
kitsijat ovat pyrkineet ratkaise-
maan Messiaan paluun tarkan 
päivän ja hetken, mutta kaikki 
arviot ovat menneet ja menevät 
pieleen. 

Kuinka kukaan ihminen voi tietää 
sitä tarkalleen, kun taivaan enke-
lit tai edes Jumalan Poika ei tiedä 
tarkkaa päivää ja hetkeä, milloin 
Hän palaa (Mark.13:32). Meille 
on annettu ajan merkit, joiden 
perusteella me voimme arvioida, 
että aika on lähellä ja ennen kaik-
kea tarkkailemalla Israelia, Juma-
lan viikunapuuta.

Voimme myös tarkastella profee-
tallisia aikatauluja ja niiden tar-
kastelu avartaa ymmärrystämme, 
mutta ne ovat vain vajavaisia ja 
inhimillisiä tarkasteluja, eikä nii-
den varaan pidä tehdä liian tark-

koja laskelmia. Tärkeintä on olla 
aina valmiina Herran tulemuk-
seen.

Jeshuan ilmoitus on myös selkeä 
vastaus niille, jotka opettavat ns. 
”Jeesus yksin” harhaoppia. Sen 
mukaan on vain yksi Jumalan per-
soona, Jeesus, joka esiintyy välillä 
Isänä, välillä Poikana ja välillä Py-
hänä Henkenä. Tämä ei ole Raa-
matun ilmoitus.

Jeshua, joka on Jumalan Poika ja 
Välimies ihmisen ja Isän Jumalan 
välillä, on oma persoonansa, vaik-
ka onkin yhtä (yksi) Isän kanssa 
(Joh.10:30; 1.Tim.2:5; 1.Kor.8:5-
6).
Jeshualla on oma tahto, jonka 
Hän on alistanut Isän tahdon alle 
ja vain Isä Jumala tietää Poikan-
sa tulemuksen päivän ja hetken 
(Mat.26:39, 42; 1.Kor.15:28). 

Olkaamme valmiina sitä hetkeä 
varten.

www.israel-apu.fi
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”...että he kaikki olisivat yhtä (echad)...” Joh. 17:21
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