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Kristus	juutalaisissa	juhlissa	
Vanhan	Testamentin	 läpi	 kulkee	 punaisena	 lankana	 Ju-

malan	pelastussuunnitelma.	Kaiken	keskuksena	on	Jumalan	
lupaus	Messiaasta.	Siksi	Jeesus	on	näkyvissä	jokaisessa	Van-
han	Testamentin	kirjassa	ja	voisi	sanoa,	että	me	tapaamme	
Hänet	jokaisella	Vanhan	Testamentin	sivulla.	Hän	itse	sanoi:	
”Jos	 te	 Moosesta	 uskoisitte,	 niin	 te	 uskoisitte	 minua,	 sillä	
minusta	hän	on	kirjoittanut.”	Ja	Emmauksen	tien	kulkijoille	
Hän	sanoi:	”Kaiken	pitää	käymän	toteen,	mitä	minusta	on	
kirjoitettu	Mooseksen	laissa	ja	profeetoissa	ja	psalmeissa.”	Ja	
Hän	avasi	heidän	ymmärryksensä	käsittämään	kirjoitukset	
ja	sanoi	heille:	”Niin	on	kirjoitettu,	että	Kristus	oli	kärsivä	ja	
kolmantena	päivänä	nouseva	kuolleista.”	

        
        
        

Nämä Jeesuksen sanat antavat 
meille avaimet Vanhan Testa-
mentin oikeaan ymmärtämiseen. 
Mikäli emme Vanhaa Testamenttia 
lukiessamme kohtaa siellä koko 
ajan Jeesusta, niin me emme 
ole ymmärtäneet Vanhaa Testa-
menttia oikein. Silloin se saattaa 
jäädä meille vaikeatajuiseksi ja 
suljetuksi kirjaksi, mutta kun me 
kohtaamme sitä lukiessamme 
Jeesuksen, siitä tulee meille elävä 
ja mielenkiintoinen kirja. Saamme 
nähdä, miten Jeesus on mukana 
jo maailman luomisessa, miten 
Hän kohtaa Abrahamin, miten 
Hän Mooseksen rinnalla johtaa 
kansan ulos Egyptistä ja läpi pun-
aisen meren ja on mukana Luvatun 
maan valloituksessa, ja miten pro-
feetat kuvaavat Hän kärsimystään 
ja tulevaa kuninkuuttaan jne. Hän 
on Vanhan Testamentin keskus.

Kun juutalaiset lapset aloittavat 
Tooran opiskelun, he eivät aloita 
sitä alusta, vaan he aloittavat sen 
kolmannesta Mooseksen kirjasta. 
Kolmas Mooseksen kirja alkaa 
”vav” kirjaimelle, joka tarkoittaa 
sitä, että nyt jatkuu se aihe, johon 
toinen Mooseksen kirja päättyy. 
Toisen Mooseksen kirjan lopussa 
kerrotaan, miten Ilmestysmaja 
saatiin valmiiksi ja miten Juma-
lan kirkkaus täytti sen. Kolmas 
Mooseksen kirja kertoo meille 
sen, miten Jumalaa tuli palvella, 
ja meidän eteemme tuodaan kaksi 
asiaa: uhrit ja juutalainen juhlaka-
lenteri.

Kolmannen Mooseksen kirjan 
23. luvussa Jumala antaa kansal-
leen juhlakalenterin ja tarkat 
määräykset siitä, miten näitä 
juhlia oli vietettävä. Juhlia on seit-
semän ja sen lisäksi Jumala antaa 
määräyksen sapatista ja sen viet-
tämisestä. Kun juutalaiset viettivät 
näitä juhlia, he samalla elivät läpi 
Jumalan profeetallisen pelastus-
suunnitelman. Juhlakalenterikin 
tähtää Jeesukseen ja nämä juhlat 
saivat ja saavat täyttymyksen-
sä Jeesuksen ensimmäisessä ja 
toisessa tulemuksessa. Siksi myös 
israelilaisten keskuudessa elävien 
muukalaisten oli vietettävä näitä 
juhlia. Mikäli joku kieltäytyi viet-
tämästä näitä juhlia, hän samalla 
kieltäytyi hyväksymästä juhliin 
sisältyvää Jumalan pelastus- ja 
lunastussuunnitelmaa. 

Juhlat on ryhmitelty siten, että 
tulemalla Jerusalemiin kolme 
kertaa vuodessa, saattoi viettää 
nämä kaikki seitsemän juhlaa. 
Pääsiäinen ja happamattoman 
leivän juhla kestivät kahdeksan 
päivää ja siihen sisältyi kolme 
juhlaa, koska tähän aikaan sisältyi 

myös uutislyhteen heilutusjuhla. 
Sitten 50 päivän päästä oli hellun-
taijuhla. Nämä neljä juhlaa ovat 
saaneet täyttymyksensä Jeesuksen 
ensimmäisen tulemuksen yhtey-
dessä. Helluntain jälkeen seuraa 
pitkä, koko kesän kestävä juhlaton 
aika. Me elämme parhaillaan tätä 
ns. seurakunnan aikaa, joka päät-
tyy lopunajan tapahtumiin. Niiden 
yhteydessä saavat täyttymyksensä 
syksyyn sijoittuvat juhlat, jotka 
nekin sijoittuvat vajaan kuukau-
den ajalle ja voitiin viettää tule-
malla kolmannen kerran Jerusale-
miin.  Silloin ovat vuorossa Rosh 
Hashana eli pasuunansoiton juhla, 
Yom Kippur eli suuri sovituspäivä 
sekä Sukkot eli lehtimajajuhla. 
Näiden kolmen juhlan lopullinen 
täyttymys tapahtuu Jeesuksen 
toisen tulemuksen yhteydessä.

Lähdemme nyt kulkemaan 
Jeesuksen kanssa Jumalan suun-
nittelemien juhlien läpi. 

PÄÄSIÄINEN
”Ensimmäisessä kuussa, kuu-

kauden 14. päivänä, iltahämärässä, 
on pääsiäinen Herran kunniaksi”, 
3.Ms.23:5. Raamatussa pääsiäinen 
on yksipäiväinen juhla, koska 
heti nisankuun 15. päivänä alkoi 
seitsemän päivää kestävä hap-
pamattoman leivän juhla. Nykyju-
utalaisuudessa nämä kaksi juhlaa 
ovat yhdistyneet, siksi Israelissa 
pääsiäisaika kestää 7 päivää. Sen 
sijaan monessa muussa maas-
sa juutalaiset viettävät edelleen 
pääsiäistä 8 päivää muistona 
raamatullisesta järjestyksestä.

Seurakunnissa  seura taan 
hiljaisella viikolla Jeesuksen 
kärsimyshistoriaa, miten Jee-
sus saapuu aasilla ratsastaen 
Jerusalemiin ja sitten ristiinnau-
litaan. Tämä ristiinnaulitsem-
inen tapahtui juuri nisankuun 14. 
päivänä, pääsiäisenä. Jumalan 
antaessa Moosekselle ja kansal-
lensa määräykset kevään kolmesta 
ensimmäisestä juhlasta, Hänellä 
oli mielessään se viikko, jolloin 
Hänen oma Poikansa saapuu Jeru-
salemiin, kuolee siellä, haudataan 
ja nousee kuolleista täyttäen näin 
nämä kolme ensimmäistä kevään 
juhlaa.

Seuratkaamme hiljaisen viikon 
tapahtumia ja Jeesuksen kärsimy-
shistoriaa Vanhan Testamentin 
puolelta toisen Mooseksen kirjan 
12. luvusta. Jumala näki tulevaisu-
uteen, Hän näki oman Poikansa 
viimeisen viikon Jerusalemissa. 
Siksi Hän sanoi Moosekselle: 
”Tämän kuun 10. päivänä otta-
koon kukin perheenisäntä itsell-

ensä karitsan, yhden karitsan joka 
perhekuntaa kohden.”  Noin 1450 
vuotta myöhemmin nisankuun 
10. päivänä Jumalan todellinen 
Uhrikaritsa ratsastaa Jerusalemiin. 
Tämä päivämäärä voidaan laskea 
Uuden testamentin puolelta. Jee-
sus saapuu temppelialueelle, 
joka on täynnä lampaita, koska 
juuri tuona päivänä papit valitsivat 
pääsiäislampaat. 2.Ms.12:5 mu-
kaan karitsan tuli olla virheetön, 
niinpä papeilla oli 72 kohdan 
lista, jonka mukaan he tarkastivat 
jokaisen lampaan, oliko se kelvol-
linen vai ei. Mitä tapahtui Jumalan 
omalle Uhrikaritsalle? Hänetkin 
tutkittiin. Näiden neljän päivän 
aikana käytiin keskustelu siitä, 
oliko Johanneksen kaste taivaas-
ta vai ihmisistä, saako maksaa 
keisarille veroa, onko kuolleiden 
ylösnousemusta jne. Fariseukset 
ja kirjanoppineet yrittivät löytää 
Jeesuksesta jotakin virhettä, mutta 
eivät löytäneet. Hän oli virheetön 
Uhrikaritsa.

2.Ms12:7-8 Jumala painottaa 
veren merkitystä. Veri oli suo-
jelun merkki, mutta se oli oven 
ulkopuolella, sisäpuolella olijat 
eivät sitä nähneet. Meidätkin 
on lunastettu Jeesuksen verellä. 
Jumalan katsoessa meitä, Hän 
näkee meissä Jeesuksen veren, 
ja siksi Hän armahtaa meidät ja 
on Meidän Taivaallinen Isämme. 
Perhekunta syömässä karitsaa 
veren turvissa kuvaa myös meitä 
ehtoollisella. Karitsasta ei saanut 
jättää mitään seuraavaan päivään, 
jottei se olisi mennyt sekaisin tav-
allisen syömisen kanssa. Tästähän 
Paavali meitä Uuden testamen-
tin puolella varoittaa. Jakeessa 
11 sanotaan, että se oli syötävä 
matkaan valmiina, kuten meillekin 

ehtoollinen on uskon taipaleemme 
matka-ateria.

Juutalaisissa kodeissa muistel-
laan Egyptin orjuudesta vapau-
tumista syömällä seder-ateria. 
Koska nyt ei voida uhrata pääsiäis-
lammasta, on vadilla luu muistona 
lampaasta.  Aterian aikana käy-
dään läpi Raamatun kertomus-
ta siitä, miten Jumala vapautti 
kansansa Egyptistä. Jeesuksen 
viimeinen ateria opetuslasten 
kanssa oli myös seder-ateria. He 
söivät kuitenkin pääsiäislampaan. 
Määräysten mukaan lammas piti 
tukea pitkään vartaaseen lyömällä 
etujalkojen kohdalta poikittainen 
varras, jolloin lammas ei päässyt 
putoamaan paistamisen aikana. 
Niinpä Jeesuksen ja opetuslasten 
edessä oli ristinmuotoisella var-
taalla oleva tapettu karitsa. Jeesus 
tiesi, että seuraavana aamuna Hän 
olisi itse tapettuna karitsana Gol-
gatan ristillä. 

Nykyajan seder-aterialla on mo-
nia muitakin mielenkiintoisia yk-
sityiskohtia. Esim. aterian alussa 
on liinan alla kolme matza-leipää. 
Keskimmäinen leivistä murretaan 
kahtia, toinen puolisko laitetaan 
takaisin lautaselle, mutta toinen 
puolisko kääritään valkoiseen 
liinaan ja kätketään aterian ajaksi. 
Kätketty palanen, joka edustaa 
pääsiäislammasta, otetaan esiin 
aterian jälkeen ja jokainen syö 
siitä palasen. Jeesukseen uskovat, 
messiaaniset juutalaiset, näkevät 
tässä, miten kolmesta otetaan kes-
kimmäinen – Poika, Hänet murre-
taan eli ristiinnaulitaan, kääritään 
käärinliinoihin ja haudataan. 
Sitten Hän nousee ylös kuolleista 
ja on meidän hengellinen ravin-
tomme. Tämä on myös se palanen, 
jonka Jeesus otti ja sanoi: ”Tämä 

on minun ruumiini, joka annetaan 
teidän puolestanne.” Sitten Hän 
otti seder-aterian tähän kohtaan 
kuuluvan kolmannen maljan, 
”pelastuksen maljan”, ja sanoi: 
”Tämä malja on uusi liitto minun 
veressäni, joka vuodatetaan teidän 
puolestanne syntien anteeksian-
tamiseksi.”

Jumalan pelastussuunnitelma 
keskittyy Jerusalemiin. Juutalaist-
en rabbien mukaan paratiisin 
keskus sijaitsi aikoinaan Jerusa-
lemin alueella siten, että elämän 
puu kasvoi sillä kohdalla, missä 
myöhemmin sijaitsi temppelin 
kaikkein pyhin. Eli nykyisen 
temppelivuoren alueella tapahtui 
myös syntiinlankeemus ja Jumala 
ajoi ensimmäisen ihmisparin pois 
paratiisista ja esti heidän pääsynsä 
takaisin elämän puun luo. Jumala 
laittoi kerubit välkkyvän miekan 
kanssa vartioimaan elämän puulle 
johtavaa tietä. Ensimmäiset ih-
miset näkivät elämän puun, mutta 
he eivät päässeet sen luo, koska 
edessä olivat kerubit. Myöhemmin 
Jumala antoi määräyksen temp-
pelin esiripusta ja käski laittaa 
siihen kerubit. Öljymäen suun-
nalta katsottuna ihmiset näkivät 
esiripun, jossa oli kaksi suurta 
kerubia kasvot vastatusten. Pääsy 
kaikkein pyhimpään oli suljettu. 
Heidän edessään oli kuva siitä, 
mitä kerran paratiisissa oli tapah-
tunut. Siksi onkin merkittävää, 
että Jeesuksen kuollessa esirippu 
repesi keskeltä kahtia, kahden 
kerubin välistä. Nyt kerubien 
tehtävä oli lopussa, ja tie avautui 
Jumalan luo Jeesuksen kautta. 
Samalla Jeesuksen kuolemassa 
sai täyttymyksensä kevään ensim-
mäinen juhla, pääsiäinen.

Pekka Luukkala

Kirjoittaja Pekka 
Luukkala toimii 
nykyisin Aitolahden 
Seurakunnan seura-
kuntapastorina. 
Aikaisemmin hän 
on ollut puolisonsa 
kanssa Suomen 
Lähetysseuraran 
lähettinä Taivanilla.
Julistustyössään 
Pekka on paneutunut 
aivan erityisesti 
meidän hengellisiin 
juuriimme eli 
juutalaisuuteen. 
Hän aloittaa 
tässä lehdessä 
artikkelisarjan, joka 
käsittelee juutalaisia 
juhlia. Seuraavissa 
lehdissä jatkoa tähän 
artikkelisarjaan. 
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Pääsiäinen – vapautuksen juh-
la. ”Ensi vuonna Jerusalemissa” 
– toivomus on lausuttu jokaisella 
pääsiäisen seder-aterialla kautta 
vuosisatojen, juutalaisen kansan 
ollessa hajotettuna kansojen se-
assa. Sydämessä on ollut kaipaus 
ja toive siitä, että niin kuin Jumala 
kerran vapautti kansansa Egyptin 
orjuudesta, Hän tulee vapautta-
maan kansansa ja palauttamaan 
sen omaan maahansa. Nykyisin, 
kun Jumala on toteuttanut ja to-
teuttaa tätä lupaustansa ja kokoaa 
kansansa eri maista takaisin Israe-
lin maahan, on monissa, varsinkin 
entisen Neuvostoliiton alueilta 
Israeliin muuttaneissa perheissä 
seder-aterialla muistettu myös 
sitä, miten Jumala on vapauttanut 
heidät pohjoisesta maasta Jer. 16 
luvun mukaan.

Egyptin orjuudesta vapauduttiin 
pääsiäiskaritsan veren kautta. Veri 
oli ovien pielissä suojelun merk-
kinä. Juutalaisen tarinan mukaan 
tuhon enkeli pysähtyi Egyptissä 
jokaisen talon kohdalla ja kysyi 
Jumalalta: ”Jumala, saanko?” 
Jumala vastasi: ”Ei ole verta, 
saat.” Ja esikoinen kuoli. Kun 
tultiin Goosenin maakuntaan, niin 
jälleen tuhon enkeli kysyi Juma-
lalta: ”Jumala, saanko?” Jumala 
vastasi: ”On veri, et saa.”  Tuhon 
enkeli hyppäsi aina tällaisen ve-
rellä suojellun kodin yli seuraavan 
eteen ja kysyi saman kysymyksen 
uudestaan. Veren suojelun tähden 
esikoiset säästyivät. Tästä tulee 
mm. eräs englanninkielinen pää-
siäistä tarkoittava sana ”passover, 
kulkea yli.”

JEESUKSEN
HAUTAAMISEN 
JUHLA

3. Mooseksen kirjan 23. luvus-
ta näemme, miten pääsiäisajan 
kahdeksan päivän jaksoon sisäl-
tyy kolme juhlaa tässä Jumalan 

antamassa juhlakalenterissa. Ni-
sankuun 14. on pääsiäinen, jonka 
täyttymystä tarkastelimme tämän 
kirjoitussarjan edellisessä osassa. 
Heti seuraavana päivänä, nisan-
kuun 15. alkaa seitsemän päivää 
kestävä happamattoman leivän 
juhla. Jumalan antama juhlaka-
lenteri noudattaa Hänen Poikansa 
tulevan maanpäällisen elämän 
vaiheita. Mitä tulee tapahtumaan 
Jerusalemissa Jeesuksen kuol-
tua nisankuun 14. päivänä noin 
klo 15? Joosef Arimatialainen 
ja Nikodeemus tulevat, ottavat 
Jeesuksen ruumiin alas ristiltä, 
käärivät sen käärinliinoihin ja 
panevat hautaan. He joutuvat 
toimimaan kiireesti, sillä aurinko 
alkoi laskea, joka merkitsi sitä, 
että happamattoman leivän juhla 
oli alkamassa. Happamattoman 
leivän juhlan ensimmäinen päivä 

on Jeesuksen hautaamisen päivä. 
Siksi Jumala antoi tästä päivästä, 
nisankuun 15:stä määräyksen: 
”Ensimmäisenä päivänä olkoon 
teillä pyhä kokous” (3.Ms.23:7). 
Uusi testamentti viittaa tähän 
päivään sanomalla Jeesuksen 
hautaamisen yhteydessä: ”Sapatti 
oli alkamaisillaan” (Lk.23:54). On 
huomattava, että Uusi Testamentti 
ei tässä viittaa normaaliin viikk-
osapattiin, vaan happamattoman 
leivän juhlan ensimmäiseen päi-
vään, joka oli myös sapatti riippu-
matta siitä, mille viikonpäivälle se 
osui. Jeesuksen elämän viimeisen 
viikon tapahtumia kuvatessaan 
Raamattu ei kiinnitä huomiota 
siihen, minä viikonpäivänä Jeesus 
kuoli ja haudattiin, vaan Raamattu 
kiinnittää huomion siihen, että 
niissä toteutui Jumalan etukäteen 
antama järjestys, eli Jeesus kuoli 

nisankuun 14. päivänä ja haudat-
tiin nisankuun 15. päivänä. Sama 
koskee Hänen ylösnousemustaan, 
jota käsittelemme seuraavassa 
osassa. Joskus on sanottu, että Jee-
sus kuoli vuonna 30. Sinä vuonna 
nisankuun 10. päivä, jolloin Hän 
ratsasti Jerusalemiin, oli sunnuntai, 
maaliskuun 31. päivä ja nisankuun 
14., jona Hänet ristiinnaulittiin, oli 
torstai, huhtikuun 4. päivä, meidän 
kalenterimme mukaan. Se, että 
meillä pääsiäisviikon tapahtumat 
on laitettu pitkäperjantai-pääsiäis-
sunnuntai kokonaisuuteen, johtuu 
kirkolliskokousten myöhemmin 
tekemistä ratkaisuista. Raamattu 
ei tätä ratkaisua tue.

Jumala antoi määräyksen siitä, 
että happamattoman leivän juhlan 
aikana sai syödä vain happama-
tonta leipää. ”Jokainen, joka ha-
panta syö, ensimmäisestä päivästä 
seitsemänteen päivään asti, hävi-
tettäköön Israelista” (2.Ms.12:15). 
Miksi näin ankara määräys? Juma-
lalla oli mielessään oma Poikansa, 
meidän happamaton leipämme, 
joka makasi haudassa käärinliinoi-
hin käärittynä. Paavali sanoo tästä: 
”Peratkaa pois vanha hapatus, että 
teistä tulisi uusi taikina, niin kuin 
te olettekin happamattomat; sillä 
onhan meidän pääsiäislampaamme 
Kristus, teurastettu” (1.Kor.5:7). 
Raamatussa hapan  ja hapatus 
on aina synnin vertauskuva. Paa-
vali puhuu synnin vaikutuksesta 
meissä ja sanoo: ”Vähäinen ha-
patus hapattaa koko taikinan” 
(Gal.5:9). Tämän vertauskuvana 
ennen pääsiäistä juutalaiset kodit 
puhdistetaan kaikesta happames-
ta. Perusteellisen suursiivouksen 
jälkeen, jossa erityisesti kaikki 
hapatusta sisältävät ruoka-aineet 
poistetaan ja hävitetään, äiti laittaa 
muutamia hapanleivän palasia eri 
puolille kotia ja isä lasten kanssa 
etsii nämä palaset, jotka laitetaan 
paperipussiin ja poltetaan synago-
gan pihamaalla. Samalla tavalla 

meidän pitäisi varoa syntiä elä-
mässämme ja pyhittää elämämme 
Jeesukselle.

Sama nisakuun 15. päivä, jonka 
alkaessa Jeesus haudattiin, on 
myös se päivä, jolloin Egyptin 
orjuudesta vapautettu kansa lähti 
liikkeelle ja aloitti vaelluksen 
kohti Luvattua Maata. Jumalan 
juhlakalenteri toteutuu joka koh-
dassa viimeistä piirtoa myöten. 
Me ajattelemme usein, että kansa 
lähti liikkeelle heti samana yönä, 
jona esikoiset kuolivat, mutta 
meidän pitää muistaa Jumalan 
varoitus, kansan ollessa verellä 
merkittyjen ovien takana: ”Älköön 
kukaan menkö ulos talonsa ovesta 
ennen aamua” (2 Ms.12:22). Yk-
sikään israelilainen ei varmasti 
uskaltanut tulla ulos talostansa 
esikoisten kuollessa ja kovan 
valituksen ollessa ulkona. Juuta-
laisen tradition mukaan Mooses 
ja Aaron viettivät yönsä lähellä 
faraon palatsia, jonne farao lä-
hetti palvelijansa ja käski heidän 
lähteä. He perustavat ajatuksensa 
2 Ms.10:29 ja 11:8 jakeisiin. 
Vasta aamulla israelilaiset tulivat 
ulos taloistansa, saivat rikkauksia 
egyptiläisiltä ja valmistautuivat 
lähtöön. Ja Egyptistä lähtö tapah-
tui vasta vuorokautta myöhem-
min. ”He lähtivät liikkeelle Ram-
seksesta ensimmäisen kuukauden 
15. päivänä; pääsiäisen jälkeisenä 
päivänä israelilaiset lähtivät mat-
kaan voimallisen käden suojassa.” 
Matka kohti Luvattua Maata alkoi, 
samana juhlapäivänä, jona meidän 
Vapauttajamme ja Lunastajamme 
kuolemansa jälkeen laskettiin 
haudan lepoon.

Seuraavassa osassa käsitte-
lemme Jumalan juhlakalenterin 
kolmatta, happamattoman leivän 
juhlan sisällä olevaa juhlaa, Jee-
suksen ylösnousemusta.

Pekka Luukkala

Kristus juutalaisissa juhlissa,  osa 2

Nimeni on Gunilla. Olen 68 
vuotias. En kyllä tunne olevani 
näin vanha.

Isäni oli pappina luterilaisessa 
kirkossa (Svenska Kyrkan).

Luimme ruoka-ja iltarukoukset 
kotona, mutta siinä olikin minun 
rukouselämäni. Pyhäkouluakin 
kävimme sisarusteni kanssa ja 
seurasimme usein vanhempiani 
kirkkoon. Siten sain kuulla Juma-
lan Sanaa, vaikka elävää uskoa ei 
ollutkaan  eikä  Jeesus saanut olla 
Herrana perheessämme.

Ollessani 35-vuotta, alkoi Juma-
la kutsua minua. Muistan hyvin 
kuinka minussa heräsi kaipuu 
Jumalan puoleen katsellessani 
Uumajasta TV-lähetystä, jossa 
rukoiltiin ja ylistettiin Herraa.

Kun minun pieni tyttäreni oli 
noin vuoden ikäinen, hän riippui 
minussa kiinni, kitisi ja halusi sy-
liin koko ajan. Hän herätti minut 
myös öisin ja olin uupunut vähäi-
sestä nukkumisesta ja ruuanlaitto 

sekä tiskaaminen kävi hankalak-
si... Tulin ärtyneeksi.

Kerran tulin niin vihaiseksi 
häneen, että tunsin kiusausta 
heittää hänet seinää vasten. Silloin 
peljästyin. En voinut käsittää, 
että minulla saattoi olla sellaisia 
ajatuksia.

Uskon, että juuri tällaiset tapa-
ukset olivat johtamassa minua Ju-
malaa kohden ja samoihin aikoihin 
sain käsiini kirjan “Jumalan voima 
ilmestyy kiitoksen kautta. ”Guds 
makt genom tacksägelse”.

Luettuani kirjan, aloin ymmär-
tää, että Jumala on todellinen ja 
Hän haluaa yhteyttä ihmisiin, 
sekä haluaa vastata ihmisten ru-
kouksiin. Jeesus on Tie, Totuus 
ja Elämä. Kaikki tämä kirkastui 
minulle lukiessani ja sain vastaan-
ottaa Jeesuksen elämääni. Aivan 
uusi elämä avautui minulle ja aloin 
etsiä ja janota Jumalan Sanaa. Olin 
uusi luomus Hänessä.

Herra johdatteli minua askel 

Todistukseni 
askeleelta eteenpäin uskon tiellä 
ja sain liittyä suurehkoon seura-
kuntaan.

Herra on ollut uskollinen ja ny-
kyisin palvelen Häntä pienessä 
seurakunnassa niillä lahjoilla, jot-
ka olen saanut ja joita käyttämään 
Herra on minut kutsunut.

Jumala rakastaa jokaista ih-
mistä. Hän on meidät luonut ja 
Hän tuntee  täysin sen, mitä tekoa 
olemme.

Hän toivoo, että hyväksyisim-
me Hänen Poikansa Jeesuksen 
Kristuksen ja sovituksen Hänen 
kauttansa. Löytyy Elämä Jeesuk-
sessa ja saamme oppian Hänestä 
enemmän päivä päivältä.

Olen niin sanomattoman kii-
tollinen, että Jumala etsi minua 
ja löysi minut ja minä Hänet.
Hallelujaa!
Gunilla Denecke
Käännös: Leila Taina

Pekka
Luukkala
toimii
seurakunta
pastorina.
Aitolahden
seurakun-
nassa.
Hän jatkaa
artikkeli-
sarjaansa
juutalaisista
juhlista.
Edellinen
käsitteli
pääsiäistä,
nro 4/2006 

Olen kasvanut
uskonnolli-
sessa kodissa,
isäni oli lute-
rilaisen kir-
kon pappi, 
mutta meillä 
ei ollut elä-
vää uskoa. 
Olen iloinen, 
että myöhem-
min elämäs-
säni sain 
kohdata
Jeesuksen
henkilökoh-
taisena Pe-
lastajanani,
sanoo
Gunilla
Denecke.
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Juutalainen kansa lähtee Moo-
seksen johdolla Egyptistä nisan-
kuun 15. päivänä, happamattoman 
leivän juhlan ensimmäisenä päivä-
nä. Raamattu sanoo Egyptistä läh-
teneitä olleen 600 000 jalkamiestä, 
paitsi naisia ja lapsia. Lisäksi 
mukaan lähti paljon sekakansaa. 
Tämän perusteella on kansan lu-
kumääräksi laskettu 3-5 miljoonaa 
henkeä. Heillä oli myös paljon 
karjaa. Edessä oli Punainen meri, 
takaa lähestyi faraon armeija. Hei-
dän mukanaan kulkenut Messias-
Jeesus siirtyi kansan edestä sen 
taakse estämään faraon armeijan 
lähestymisen (2.Ms.14:19). Moo-
ses nostaa sauvansa meren yli, 
vesi väistyy ja kansa kulkee meren 
poikki toiselle rannalle. Raamatun 
mukaan he saivat meressä myös 
hyvin hengellisen kokemuksen. 
Paavali kirjoittaa: ”Isämme oli-
vat kaikki pilven alla ja kulkivat 

kaikki meren läpi ja saivat kaikki 
kasteen Moosekseen pilvessä ja 
meressä ja söivät kaikki samaa 
hengellistä ruokaa ja joivat kaikki 
samaa hengellistä juomaa. Sillä 
he joivat hengellisestä kalliosta, 
joka heitä seurasi, ja se kallio oli 
Kristus”. Tämän kasteen kautta 
Jumala valmisti heistä kansan, 
jolle pian tämän jälkeen antoi 
lakinsa Siinain vuorella. Seuraa-
vana aamuna kansa seisoi meren 
rannalla ja näki faraon armeijan 
hukkuneen mereen. 2.Ms15. 
luvun mukaan kansa virittää kii-
toslaulun meren rannalla sille Her-
ralle (Jeesukselle), joka oli heidän 
kanssaan meressä ja johti heidät 
sen läpi. Eletään sitä juhlapäivää, 
josta Jumala antoi määräyksen 
Moosekselle sanoen: ”Kun tulette 
siihen maahan, jonka Minä teille 
annan ja leikkaatte sen viljaa, niin 
viekää papille viljastanne uutis-

lyhde. Ja hän toimittakoon sen 
lyhteen heilutuksen Herran edessä. 
Sapatin jälkeisenä päivänä pappi 
toimittakoon sen heilutuksen”. 
(3.Ms.23:10-11) 

Uutislyhteen juhla – Jee-
suksen ylösnousemus

Uutislyhteen juhla on siis kol-
mas pääsiäisaikaan sisältyvä juhla. 
Se on seitsenpäiväisen happamat-
toman leivän juhla-ajan sisällä vie-
tettävä juhla. Miksi Jumala antoi 
pääsiäisen ajan juhlille tällaisen 
järjestyksen? Antaessaan määrä-
ykset näistä kevään ensimmäisistä 
kolmesta juhlasta Moosekselle, 
Jumalan ajatuksissa oli Hänen 
Poikansa viimeinen viikko Jeru-
salemissa. Jeesus kuoli nisankuun 
14. päivänä, pääsiäisenä. Jeesus, 
meidän happamaton leipämme, 
laitettiin hautaan iltahämärissä, 

nisankuun 15. päivän, happa-
mattoman leivän juhlan alkaessa. 
Hän nousi kuolleista uutislyhteen 
juhlana, samana päivänä, jona 
kansa 1450 vuotta aikaisemmin 
seisoi Punaisen meren ylityksen 
jälkeen meren rannalla ja veisasi 
kiitosvirttä Herralle. Aina tämän 
jälkeen uutislyhteen juhlana Je-
rusalemin temppelissä pappi otti 
kevään ensimmäisen viljalyhteen 
käteensä ja heilutti sen Herran 
edessä. Tästä heiluttamisesta 
oli olemassa tarkat määräykset. 
Heiluttaminen oli tehtävä heprean 
aakkosten viimeisen kirjaimen 
– taw- kirjaimen muotoon. Vanhan 
Testamentin ja vielä Jeesuksen 
aikaan taw-kirjain oli ristin muo-
toinen. Samalla tavalla oli pirs-
kotettava myös uhrieläinten veri. 
Määräys uhrin ja tässä tapauksessa 
viljalyhteen heiluttamisesta oli: 
”Papin oli otettava lyhde käsiinsä, 

nostettava se ylös, laskettava alas 
ja hartioiden kohdalla siirrettävä 
se oikealta vasemmalle, ja tämä 
piti toistaa seitsemän kertaa”. Ris-
tiinnaulittu Vapahtajamme nousi 
ylös haudastaan.

Juutalainen leivän siunaus kuu-
luu: ”Kiitetty ole Herra, meidän 
Jumalamme, maailmankaikke-
uden Kuningas, joka tuot leivän 
esiin maasta”. Tämä rukous oli 
käytössä jo Jeesuksen aikana ja 
sitä käytetään tänä päivänä juu-
talaisissa kodeissa. Uutislyhteen 
juhlana meidän todellinen Elämän 
Leipämme nousi ylös haudasta 
ollakseen omiensa hengellisenä 
ravintona. 

Uusi raamatunkäännös otsi-
koi tämän juhlan nimellä ”Oh-
rantähkäjuhla” ja on jättänyt 
pois määräyksen, että uutislyhde 
piti heiluttaa Herra edessä. Uusi 
käännös häivyttää tämän kohdan 
syvimmän merkityksen. Kyseessä 
ei ollut ”ensimmäisten tähkien 
omistaminen tarjousuhrina Her-
ralle”, kuten uusi käännös tul-
kitsee, vaan ensimmäinen lyhde, 
jonka Paavali sanoo viittaavaan 
Jeesukseen: ”Nytpä Kristus on 
noussut kuolleista, Esikoisena 
kuoloon nukkuneista. Sillä niin 
kuin kaikki kuolevat Adamissa, 
niin myös kaikki tehdään eläviksi 
Kristuksessa. Esikoisena Kristus, 
sitten Kristuksen omat Hänen 
tulemuksessaan”.

Vuosisatojen ajan suurena so-
vintopäivänä ylimmäinen pappi 
oli mennyt Kaikkein pyhimpään ja 
pirskottanut verta kansan syntien 
sovitukseksi liitonarkin kannelle 
kahden kerubin väliin. Uhriveri 
kahden kerubin välissä oli todis-
teena siitä, että Jumala jälleen 
kerran oli antanut kansalleen 
synnit anteeksi. Ilman verta ei 
ollut eikä ole sovitusta. Suuren 
sovintopäivän seremoniat oli 
toistettava joka vuosi, koska ne 
eivät olleet täydelliset, vaan viit-
tasivat samalla tulevaan lopulli-
seen, kertakaikkiseen ja riittävään 
uhriin, Jeesukseen. Johanneksen 
evankeliumin mukaan Marian 
kurkistaessa hautaan hän näki 
kaksi enkeliä valkeissa vaatteissa 
istumassa, toisen pääpuolessa ja 
toisen jalkapuolessa siinä, missä 
Jeesuksen ruumis oli maannut. 
Ja mitä oli näiden kahden enkelin 
välissä? Jeesuksen sovintoveren 
tahrimat käärinliinat. Jeesuksen 
kautta sovitus on täydellinen ja 
riittävä. Hän nousi kuolleista Esi-
koisena kuoloon nukkuneista ja 
tämä on meille vakuutena myös 
siitä, miten Hän herättää meidät 
kuolleista, ja Hänen kauttansa 
meillä on myös iankaikkisen elä-
män varmuus.

Seuraavassa osassa kuljemme 
juutalaisen kansan kanssa kohti 
seuraavaa juhlaa ja sen täyttymys-
tä, helluntaita.
Pekka Luukkala
Tämän sarjan osat 1 ja 2 ovat edellisissä nume-
roissa ja ne löytyvät netistä: www.uusielama.net

Kristus juutalaisissa juhlissa, osa 3

 ILMOITUS       

Pastori Pekka Luukkala on 
perehtynyt erityisesti meidän juu-
talaisiin juuriimme.



Kristus juutalaisissa juhlissa, osa 4

Pastori Pekka 
Luukkala on 
perehtynyt erityi-
sesti meidän 
juutalaisiin 
juuriimme.

Faraon armeija oli kuolleena 
meressä. Juutalainen kansa seisoi 
meren rannalla ja veisasi kiitos-
virren Herralle (Jeesukselle). 
Samaa virttä tulevat laulamaan 
kerran lopunajan ahdistuksista ja 
vihollisista voittajina selvinneet. 
Johannes kirjoittaa Ilmestyskirjan 
15. luvussa: ”Minä näin ikään kuin 
lasisen meren, tulella sekoitetun, 
ja niiden, jotka olivat saaneet voi-
ton pedosta ja sen kuvasta ja sen 
nimen luvusta, seisovan sillä lasi-
sella merellä, ja heillä oli Jumalan 
kanteleet. Ja he veisasivat Moo-
seksen, Jumalan palvelijan, virttä 
ja Karitsan virttä”.  Punaisella 
merellä kaikui kiitosvirsi Karitsal-
le. Samana päivänä n. 1450 vuotta 
Punaisen meren ylityksen jälkeen 
Jeesus nousi voittajana kuolleista. 
Kaikkien noiden vuosien aikana 
ennen Jeesuksen ylösnousemista 
pappi oli Jerusalemin temppelissä 
ottanut kevään ensimmäisen vilja-
lyhteen käteensä ja heiluttanut sen 
Herran edessä. 

Helluntai
Juutalaisen kansan matka jatkui 

Punaiselta mereltä kohti Sii-
nain vuorta. Raamattu sanoo: 
”Kolmantena kuukautena siitä, 
kun israelilaiset olivat lähteneet 
Egyptin maasta, juuri samana 
kuukauden päivänä he tulivat 
Siinain erämaahan”. Seuraa lain 
antaminen Siinain vuorella. Siksi 
juutalaisuudessa helluntaita (Sha-
vuot) vietetään lain antamisen 
muistojuhlana. Siinailla Jumala 
kirjoitti lain kivitauluihin ja teki 
liiton kansansa kanssa. 

Jeesus sanoi opetuslapsilleen: 
”Älkää lähtekö Jerusalemista, 
vaan odottakaa Isältä sen lupa-
uksen täyttymistä, jonka te olette 
minulta kuulleet. Sillä Johannes 

kastoi vedellä, mutta teidät kas-
tetaan Pyhällä Hengellä”. Ope-
tuslapset vähitellen ymmärsivät, 
että juutalaisen juhlakalenterin 
kolme ensimmäistä juhlaa olivat 
jo toteutuneet Jeesuksessa. Ju-
mala ei antanut kansallensa juh-
lakalenteria turhaan, vaan Hänen 
ajatuksissaan oli se pelastussuun-
nitelma, joka tulisi toteutumaan 
Hänen Poikansa ensimmäisessä 
ja toisessa tulemuksessa. Ope-
tuslapset ymmärsivät varmasti 
sen, että lupaus Pyhän Hengen 
vuodattamisesta tulisi toteutu-
maan seuraavan juhlan aikana. 
Siksi Raamattu sanookin meille: 
”Kun helluntaipäivä oli tullut, 
olivat he kaikki yhdessä koolla”. 
Jumalan määräämän juhlakalen-
terin neljäs juhla – helluntai – sai 
täyttymyksensä: ”Tuli yhtäkkiä 
humaus taivaasta kuin olisi käynyt 
väkevä tuulispää, ja täytti koko 
huoneen, jossa he istuivat ja he 
näkivät ikään kuin tulisi kieliä, 
jotka jakaantuivat ja asettuivat 
heidän itse kunkin päälle, ja he 
tulivat kaikki Pyhällä Hengellä 
täytetyiksi ja alkoivat puhua muil-

la kielillä, sen mukaan, mitä Henki 
heille puhuttavaksi antoi”. 

Siinailla Jumala antoi lain ja 
kirjoitti sen kivitauluihin. Liiton 
ulkonaisena merkkinä oli ympäri-
leikkaus. Siionin vuorella Jerusale-
missa Jumala antoi Pyhän Hengen 
ja kirjoitti lain omiensa sydämiin, 
ympärileikkasi heidän sydämensä. 
Siinailla kansa ”havaitsi jylinän, 
tulen leimaukset, pasuunan äänen 
ja vuoren suitsuamisen”. Rabbit 
ovat tätä kohtaa pohtiessaan kiin-
nittäneet huomionsa siihen, että 
hepreassa sana jylinä on moni-
kossa. Vaikka Jumala, joka puhuu, 
on monikossa, niin miksi myös 
”jylinät” ovat monikossa. Heidän 
vastauksensa on mielenkiintoi-
nen ja liittää Siinain tapahtumat 
Apostolien tekojen kuvaamaan 
helluntaihin. Rabbit sanovat asian 
olevan niin, että ”Siinailla jokai-
nen kuuli Jumalan puheen oman 
käsityskykynsä mukaan ja että 
jokainen, myös sekakansan jäsen, 
kuuli Jumalan puheen sillä kielel-
lä, jota ymmärsi”. Jerusalemiin 
helluntaijuhlille kokoontuneet 
ihmiset kysyivät: ”Kuinka me 

kuulemme kukin sen maan kieltä, 
jossa olemme syntyneet?”  Siinail-
la kuoli lain antamisen yhteydessä 
3000 henkeä. Siionin vuorella 
Jerusalemissa pelastui Pietarin 
saarnatessa 3000 henkeä, jotka 
sitten kastettiin temppelin ete-
läisen sisäänkäynnin yhteydessä 
olevissa suurissa mikve-altaissa. 
Tämä viittaisi siihen, että Pietari 
piti puheensa joko temppelialu-
eella tai lähellä sitä. Se yläsali, 
jota nykyisin näytetään Pyhän 
Hengen vuodattamisen paikka-
na, on paljon myöhäisemmältä 
ajalta. Juutalaisuudessa helluntai 
on myös kuningas Daavidin kuo-
linpäivä. Juhlille tulevat vieraat 
kävivät myös kuningas Daavidin 
haudalla. Siksi Pietari viittaa pu-
heessaan nimenomaan kuningas 
Daavidiin ja siihen, miten hän 
jo etukäteen puhui Jeesuksesta 
– Messiaasta. Siitä, miten Jeesus 
palaa Isänsä oikealle puolelle, 
puhuu Psalmi 110: ”Herra sanoi 
minun Herralleni, istu minun 
oikealle puolelleni”(Apt.2:32). 
Samoin Pietari tulkitsee Psalmin 
16 messiaanisesti (Apt.2:25,31). 
Tästä näkyy, miten Jeesus-kes-
keisesti Pietari selittää Vanhaa 
Testamenttia.

Pietarin aloittaessa saarnansa, oli 
”kolmas hetki päivästä”(Apt.2:15). 
Tämä merkitsee sitä, että Pietarin 
aloittaessa saarnansa papit temp-
pelissä toteuttivat Jumalan anta-
maa määräystä helluntain uhreista. 
”Tuokaa heilutusleiväksi kaksi 
kakkua, jotka on leivottava hap-
pamena kahdesta kymmenyksestä 
lestyjä jauhoja, Herralle uutislah-
jaksi”(3.Ms.23:17). Heilutuksessa 
noudatettiin samaa määräystä kuin 
muissakin heilutusuhreissa. Pappi 
otti leivät käteensä ja seitsemän 
kertaa nosti ne ylös ja laski alas 

ja siirsi olkapäittensä kohdalla 
oikealta vasemmalle. Näin leivät 
muodostivat ristin merkin. Juma-
lan antamasta määrästä jauhoja 
tuli yhden leivän kooksi 50x30x7 
cm. Helluntaina uhrina oli poik-
keuksellisesti happamia leipiä. 
Hapan on Raamatussa synnin 
vertauskuva. Nyt sai alkunsa 
uuden liiton seurakunta. Täysin 
puhdasta ja pyhää seurakuntaa ei 
ole olemassa, vaan jokaiseen seu-
rakuntaan liittyy myös synnin ha-
patusta. Ja jokaiseen seurakunnan 
jäseneen tarttuva synnin pöly on 
pestävä pois Jeesuksen nimessä ja 
veressä. Toisaalta helluntain kaksi 
leipää kuvaavat varmaan myös 
sitä, että seurakunta koostuu sekä 
jaloista että oksastetuista öljypuun 
oksista, juutalaisista ja pakanoista. 
Helluntaina synagogassa luetaan 
myös Ruutin kirjaa, joka kertoo 
pakanan liittymisestä Jumalan 
kansaan. Rabbit sanovat tämän 
kertovan ”Jumalan toiminnasta 
tulevaisuudessa, jolloin pakana-
kansat liittyvät Herraan”. Ja me 
tiedämme, että tämä tapahtuu 
nimenomaan Jeesuksen Messiaan 
kautta, sillä uskoviksi tultuamme 
me sanomme saman tunnustuksen 
kuin minkä Ruut lausui suhtees-
taan juutalaiseen kansaan: ”Sinun 
kansasi on minun kansani ja sinun 
Jumalasi on minun Jumalani”. 

Helluntain jälkeen sanomaa 
Jeesuksesta on julistettu maan ää-
rissä asti. Elämme juhlakalenterin 
keskellä olevaa pitkää juhlatonta 
kautta. Lähestymme syksyn juhlia 
ja niiden täyttymystä Jeesuksesta. 
Niistä jatkamme tämän sarjan 
seuraavassa osassa.

Pekka Luukkala
Sarjan edelliset osat 1-3 ovat netissä 
luettavana lehdistä nro 4-6/2006: 
www.uusielama.net

Korealainen pastori Paul Chung:

Kristittyjen yhteys 
herätyksen elinehtona

Eteläkorealaisella tohtori 
Paul Chungilla on voimakas 
evankelioimisnäky. Hän pitää 
kristittyjen yhteistyötä elinehto-
na evankeliumin levittämisessä, 
samoin hän painottaa median 
merkitystä.  

Tohtori Paul Chung ja hänen 
vaimonsa Ah-Joo asuvat Soulissa 
Etelä-Korean pääkaupungissa. 
Paul Chung toimii vanhempana 
pastorina helluntaiseurakunnassa 
nimeltä Full Gospel Bible Church. 
Erityisesti perheet ja lapset ovat 
hänen sydäntään lähellä, väsyneitä 
liikemiehiä unohtamatta.

Paul Chungin voimakas evan-
kelioimisnäky yhdistettynä hänen 
vaimonsa profeetallisuuteen ovat 
laajentaneet heidän palvelutyönsä 
48 miljoonan asukkaan Etelä-Ko-
rean lisäksi lukuisiin kansainväli-
siin luottamustoimiin.

Paul Chungin palvelutehtäviin 
kuuluu mm. suuren, lähinnä Aa-
siassa toimivan Mahanaim 

Ministries International -lähe-
tysjärjestön luotsaaminen. Chun-
gin johtama Full Gospel Bible 
Church on osa tätä lähetysjärjes-
töä. Hänen alaisuudessaan toimii 
kaikkiaan 3 000 pastoria ja 50 000 
solua. Paul Chung toimii myös 
Korean Täyden Evankeliumin 
Liikemiesten Kansainvälisen 
Veljesliiton hallituksessa. 

Yhteydessä on 
voima ja siunaus

 – Nyt on kristittyjen vihdoin 
aika ottaa toinen toisiaan kädestä 
ja tehdä yhteistyötä. Yhteistyö ei 
ole vaihtoehto, vaan elinehto, Paul 
Chung sanoo.

Chungin vetoomuksen tulisi 
koskettaa jokaista kristittyä, eri-
tyisesti meitä suomalaisia tänä ai-
kana, jolloin koko Eurooppa kituu 
hengellisessä kuivuudessa. 

Paul Chung työskentelee itse 
jatkuvasti tiiviissä yhteistyös-
sä mm. pastori Yonggi Chon 

joka johtaa Etelä-Koreassa maa-
ilman suurinta seurakuntaa (Yoido 
Full Gospel Church). Se jakaantuu 
eri seurakuntiin ja yli 168 000 
soluryhmään. Yksi kasvun salai-
suus on, että soluryhmä jakaantuu 
aina, kun se kasvaa yli 10 hengen 
suuruiseksi.

Yhteistyön lisäksi Paul Chung ja 
Yonggi Cho painottavat kumpikin 
myös median merkitystä evan-
keliumin levittämisessä. Yonggi 
Chon seurakunta on pääomistaja 
Etelä-Korean suurimmassa sano-
malehdessä, levikki noin 2 miljoo-
naa, ja Paul Chung toimii vahvassa 
yhteistyössä sanomalehden ja 
Chon seurakunnan kanssa, jotta 
sydämet kääntyisivät Kristuksen 
puoleen.

Paul Chung koordinoi CTS:n 
(Etelä-Korean Christian TV Sys-
tem) kautta maailmalla tunnettujen 
evankelistojen Aasian kiertueita. 
Martti Falck

Pastori Paul Chungilla on selvä sanoma kristityille: Yhteys ja yhteistyö 
on herätyksen elinehto myös Suomessa!
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Ajallinen elämämme kuluu no-
peasti loppuun ja siksi on hyvä 
pysähtyä miettimään elämän pe-
rusarvoja. Miksi elän? Mikä on 
elämäni tarkoitus? Onko elämää 
ajallisen elämän jälkeen?

Usko Jeesukseen antaa todel-
lisen identtiteetin. Löydät yhte-
yden Luojaasi. Usko Jumalaan 
luotaa pitkälle - elämään kuole-
man jälkeen.

On olemassa vain yksi pelas-
tuksen perusta ja vain yksi tie 

taivaaseen ja se on Jeesus. ”Eikä 
ole pelastusta yhdessäkään toises-
sa; sillä ei ole taivaan alla muuta 
nimeä ihmisille annettu, jossa 
meidän pitäisi pelastuman” (Apt. 
4:12). Tuo nimi on Jeesus.

Jumalan puolelta kaikki on val-
mista. Sinun tulee vain ottaa vas-
taan taivaan lahja. ”Sillä niin on 
Jumala maailmaa rakastanut, että 
hän antoi ainokaisen Poikansa, 
ettei yksikään, joka häneen uskoo, 
hukkuisi, vaan hänellä olisi ian-

kaikkinen elämä” (Joh. 3:16).
Pelastuminen on yksinkertaista 

ja helppoa jokaiselle. Raamatussa 
sanotaan: ”Sillä jos sinä tunnustat 
suullasi Jeesuksen Herraksesi ja 
uskot sydämessäsi, että Jumala 
on Hänet kuolleista herättänyt, 
niin sinä pelastut, sillä sydämen 
uskolla tullaan vanhurskaaksi ja 
suun tunnustuksella pelastutaan” 
(Room.  10:9-10).

Voit rukoilla kanssani syn-
tisen rukouksen, jos haluat 

tulla uskoon: “Jeesus, tunnen 
kurjuuteni ja syntisyyteni Sinun 
edessäsi. Uskon, että olet kuollut 
minun syntieni tähden ja että sinä 
olet ylösnoussut kuolleista, jotta 
minulla olisi iankaikkinen elämä. 
Kiitos, että annat anteeksi kaikki 
syntini ja tulet elämääni. Kiitos 
siitä, että veresi puhdistaa kaikki 
syntini ja että saan uudestisyntyä 
Pyhän Hengen kautta Jumalan 
lapseksi. Amen.”

Ota yhteyttä paikkakunnallasi 

toimivaan elävään seurakuntaan. 
Se on tärkeää, jotta voit kasvaa 
uskossa yhdessä toisten uskovien 
kanssa. Voit ottaa yhteyttä myös 
lehtemme toimitukseen. Autam-
me sinua löytämään asuinalueel-
tasi sinulle sopivan seurakunnan
Pauli Kemi 
Uusi Elämä -lehden 
päätoimittaja
PL 755, 20101 Turku
pauli.kemi@gmail.com

Sinä voit pelastua - uudestisyntyä! 
Rukoile kanssani  elämääsi muuttava syntisen rukous!

Kristus juutalaisissa juhlissa,  osa 5

Pastori Pekka 
Luukkalan sarja
Kristus juutalaisissa 
juhlissa avaa yhä 
useampien kristit-
tyjen silmät näke-
mään meidän todel-
lisia juuriamme.
Aikaisemmat osat 
1-4 on julkaistu Uusi 
Elämä -lehdissä 
nro 4-7/2006. 
Nämä lehdet ovat 
kotisivullamme: 
www.uusielama.net
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”Kaikki, mitä on ollut, nyt on 
ja tulee olemaan, on kirjoitettu 
Toorassa”. Tämä rabbien ajatus 
Toorasta pitää paikkansa myös 
juutalaisen juhlakalenterin koh-
dalla. Jumala antoi Moosekselle 
määräykset niistä juhlista, joita 
Hänen kansansa oli vietettävä. 
Jumalan ajatuksissa oli Hänen 
pelastussuunnitelmansa, jonka 
Hän aikoi Kristuksessa toteuttaa. 
Aikaisemmissa osissa olemme 
tarkastelleet keväällä vietettäviä 
juhlia, jotka ovat toteutuneet Jee-
suksen ensimmäisen tulemuksen 
yhteydessä. Helluntain jälkeen 
juhlakalenterissa on koko kesän 
kestävä juhlaton kausi, joka päät-
tyy syksyllä vietettävään kolmeen 
juhlaan.

Me elämme tällä hetkellä tämän 
juhlattoman kauden loppujaksoa. 
Tällä juhlattomalla jaksolla Ju-
mala haluaa sanoa, että Hänen 
pelastussuunnitelmassaan on 
aika, jolloin Hän ei varsinaisesti 
ilmaise itseään omalle kansalleen, 
vaan pakanoille. Jumala itse antaa 
viitteen siitä, että kysymys on 
pakanoiden ajasta, sijoittamalla 
juhlakalenteriin helluntain ja 
pasuunansoiton juhlan väliin mai-
ninnan pakanoista: ”Kun korjaat 
maassasi satoa, älä leikkaa pelloil-
tasi viljaa reunoja myöten, äläkä 
korjaa maahan pudonneita tähkiä 
leikkuun jälkeen. Jätä ne köyhiä 
ja muukalaisia varten. Minä olen 
Herra, teidän Jumalanne”. Näin 
juutalaisten elopellolta pakanat 
saavat ravintonsa. Tänä aikana 
evankeliumi julistetaan kaikille 
kansoille. Israelin valtio peruste-
taan uudestaan, juutalainen kansa 
palaa takaisin omaan maahansa, 
Sana palaa Jerusalemiin ja alkavat 
ne tapahtumat, joiden yhteydessä 
syksyn kolme juhlaa saavat lopul-
lisen täyttymyksensä Jeesuksen 
toisen tulemuksen yhteydessä. 
Tarkastelemme syksyn juhlista 

ensimmäistä.

Rosh Hashana 
– pasuunansoi-
ton juhla

”Seitsemännessä kuussa, kuu-
kauden ensimmäisenä päivänä, 
pitäkää sapatinlepo, muistojuhla 
pasuunaa soittaen” (3.Ms.23:24).  

Nykyisin Rosh Hashana on 
juutalaisen uudenvuoden juhla, 
josta vuosi alkaa. Tähän on liitetty 
rabbien traditio, jonka mukaan 
luomisen kuudes päivä oli juuri 
Tishri-kuun ensimmäinen päivä 
– Rosh Hashana. Siksi nykyisin 
muistetaan maailman luomista. 
Juutalaisen tradition mukaan 
Jumala avaa kolme kirjaa, joista 
tärkein on elämän kirja, johon kir-
joitetaan kaikkien vanhurskasten 
nimet. Siksi juutalaiset toivottavat 
toisilleen:”Kirjoittakoon Jumala 
sinulle hyvän vuoden”. Rosh 
Hashanan ja Yom Kippur-juhlan 
välisenä kymmenenä päivänä on 
mahdollisuus katumukseen, ja 
näin saada nimensä kirjoitetuksi 

elämän kirjaan. Siksi jotkut us-
konnolliset juutalaiset kävelevät 
veden ääreen ja tyhjentävät tas-
kunsa heittelemällä vaikkapa lei-
vänpalasia veteen, sanoen samal-
la: ”Kaikki syntimme sinä heität 
meren syvyyteen”. Huomattavaa 
on myös se, että vain sellainen ka-
tumus, joka sisältää rikkomusten 
hyvityksen, on oikeaa katumusta. 
Siksi näiden kymmenen päivän ai-
kana ihmisen on sovittava riitansa 
ja pyydettävä anteeksi niiltä, joita 
vastaan on rikottu, vasta sitten hän 
saa anteeksi Jumalalta.

Raamatun mukaan tämä juhla ei 
kuitenkaan ole uudenvuodenjuhla, 
vaan se on päivä, jolloin Jumala 
käski puhaltaa pasuunaan. Juma-
lan ajatuksissa ei ollut uusi vuosi, 
vaan se, mistä Paavali kirjoittaa: 
”Herra on tuleva alas taivaasta 
käskyhuudon, ylienkelin äänen 
ja Jumalan pasuunan kuuluessa, 
ja Kristuksessa kuolleet nousevat 
ylös ensin; sitten meidät, jotka 
olemme elossa, jotka olemme 
jääneet tänne, temmataan yhdessä 
heidän kanssaan pilvissä Herraa 

vastaan yläilmoihin; ja niin me 
saamme aina olla Herran kanssa”. 
Ja Paavali kirjoittaa edelleen: 
”Katso, minä sanon teille salaisuu-
den, emme me kaikki kuolemaan 
nuku, mutta kaikki me muutum-
me, yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, 
viimeisen pasuunan soidessa; sillä 
pasuuna soi ja kuolleet nousevat 
katoamattomuudessa, ja me muu-
tumme.”

Alun perin, ennen kuin alettiin 
käyttää sofar-torvea, käytettiin 
kahta hopeatorvea. Niihin puhal-
lettiin eri tavoin ja niitä käytettiin, 
kun kansa haluttiin kutsua koolle 
Ilmestysmajan eteen, samoin niillä 
annettiin määräys purkaa leiri ja 
lähteä liikkeelle. Niiden soitolla 
käskettiin myös valmistautua 
taisteluun ja niiden soitto oli myös 
kutsu viettää juhlaa. Nämä Juma-
lan määräykset pasuunan soiton eri 
merkityksistä sopivat hyvin siihen, 
mikä on pasuunansoiton juhlan 
lopullinen täyttymys. Silloin Jee-
sus saapuu noutamaan omansa 
tempauksessa, ja silloin meidät 
todellakin kutsutaan koolle tai-
vaallisen Ilmestysmajan eteen. On 
tullut aika purkaa tämän maallinen 
majamme ja lähteä liikkeelle Her-
ran luo viettämään Karitsan häitä.

Nykyisin puhalletaan oinaan-
sarveen. Rabbi Simeon ben Jochai 
sanoo Zoharissa: ”Oinaansarvi, 
johon puhalletaan, edustaa lam-
masta, jonka Jumala antoi Iisakin 
sijaan ja sen kolminkertainen ääni 
muistuttaa Jumalan olemuksen 
kolmiykseydestä.”

Rosh Hashanaa ympäröivässä 
juutalaisessa traditiossa nousee 
esiin erityisesti kolme teemaa: 
kuninkuus, avioliitto ja ylösnouse-
mus. Nämä samat teemat sopivat 
hyvin meillekin, jotka odotamme 
tämän juhlan lopullista täyttymys-
tä, sitä, että meidät temmataan Her-
ran tykö. Nyt Jeesuksen kuninkuus 

on salattu, mutta me ikävöimme 
päivää, jolloin Hän palaa, ja 
koko maailma tunnustaa Hänet 
kuninkaaksi. Israelin maallisten 
kuninkaiden kruunajaispäivä on 
perinteisesti ollut tämä seitse-
männen kuun ensimmäinen päivä, 
vaikka he olisivat aloittaneet hal-
litsemisensa jo aikaisemmin. Me 
odotamme päivää, jolloin Kunin-
gasten Kuningas saapuu ja Hänet 
kruunataan niin Israelin kuin koko 
maailman kuninkaaksi. 

Tempauksen jälkeen alkavat 
Karitsan häät eli voimme sanoa, 
että Rosh Hashana on meidän hää-
päivämme. Lopunajan ahdistusten 
keskellä Ylkä saapuu ja hääjuhla 
alkaa. Tähän viittaa synagogas-
sa Rosh Hashanaa edeltävänä 
sapattina luettu Ps 45, joka on 
pohjana Jeesuksen vertaukselle 
kymmenestä neitsyestä, jotka 
odottivat yljän saapumista. Juuta-
laisen eskatologian mukaan: ”Kun 
6000 vuotta on kulunut maailman 
luomisesta, niin Herra tulee. Sinä 
päivänä sofar soi, on vanhurs-
kasten ylösnousemus ja he osal-
listuvat Messiaan kruunajaisiin. 
Silloin kirjat avataan viimeisen 
kerran, ylösnousseet vanhurskaat 
saatetaan hääkatokseen, ja he 
viettävät siellä seitsemän vuotta, 
jolloin maan päällä on Jaakobin 
ahdistuksen aika.” 
Rosh Hashana muistuttaa meitä 
Jeesuksen omia olemaan valmiit. 
Karitsan häät ovat valmistetut. 
Meidän tehtävämme on huolehtia 
siitä, että häävaatteemme ovat 
puhtaat, lampussamme on öljyä ja 
niin saamme käydä Kuningasten 
Kuninkaan kanssa taivaallisiin 
häihin.

Pekka Luukkala 
Seurakuntapappi
Aitolahden seurakunta

Vastaanottokoti Tiberiassa
Kuluneen kesän aikana Tiberiassa toimiva 

vastaanottokoti vietti 5-vuotisjuhlaa Uuden 
Elämän kesäpäivien yhteydessä Jyväskylässä.

Jumala on ollut uskollinen kuluneina vuo-
sina, joiden aikana jo useita juutalaisia on 
muuttanut Israeliin Tiberiassa toimivan vas-
taanottokodin kautta. Koti auttaa vanhempia 
juutalaisia muuttamaan Israeliin, jos heillä ei 
ole omaisiaan maassa. Vastaanottokoti auttaa 
erityisesti entisen Neuvostoliiton alueelta Isra-
eliin muuttavia, kertoi vastaanottokodin johtaja 
Helena Nisu Jyväskylässä.

      

    
Jumala on ollut uskollinen ja myös monet 

uskovat. Kiitos jokaiselle tukijalle. Nyt kui-
tenkin tarvitsemme lisää niitä, jotka haluavat 
tukea tätä työtä. Lahjasi vastaanottokodin 
työhön voit antaa Uusi Elämä ry:n tilille: 

      
      
      
      

    

Nordea 120730-104078 viite 20064 
Sampo 800013-1961083 viite 1203  
Jos olet kiinnostunut vastaanottokodin 
työstä Tiberiassa, niin ota yhteyttä:
Puh. (990) 972 4 672 3764
E-mail: helena_n@kinneret.co.il Vastaanottokoti Tiberiassa on toiminut jo 5 vuotta.Helena Nisu.



Ajallinen elämämme kuluu no-
peasti loppuun ja siksi on hyvä 
pysähtyä miettimään elämän pe-
rusarvoja. Miksi elän? Mikä on 
elämäni tarkoitus? Onko elämää 
ajallisen elämän jälkeen?

Usko Jeesukseen antaa todel-
lisen identtiteetin. Löydät yhte-
yden Luojaasi. Usko Jumalaan 
luotaa pitkälle - elämään kuole-
man jälkeen.

On olemassa vain yksi pelas-
tuksen perusta ja vain yksi tie 

taivaaseen ja se on Jeesus. ”Eikä 
ole pelastusta yhdessäkään toises-
sa; sillä ei ole taivaan alla muuta 
nimeä ihmisille annettu, jossa 
meidän pitäisi pelastuman” (Apt. 
4:12). Tuo nimi on Jeesus.

Jumalan puolelta kaikki on val-
mista. Sinun tulee vain ottaa vas-
taan taivaan lahja. ”Sillä niin on 
Jumala maailmaa rakastanut, että 
hän antoi ainokaisen Poikansa, 
ettei yksikään, joka häneen uskoo, 
hukkuisi, vaan hänellä olisi ian-

kaikkinen elämä” (Joh. 3:16).
Pelastuminen on yksinkertaista 

ja helppoa jokaiselle. Raamatussa 
sanotaan: ”Sillä jos sinä tunnustat 
suullasi Jeesuksen Herraksesi ja 
uskot sydämessäsi, että Jumala 
on Hänet kuolleista herättänyt, 
niin sinä pelastut, sillä sydämen 
uskolla tullaan vanhurskaaksi ja 
suun tunnustuksella pelastutaan” 
(Room.  10:9-10).

Voit rukoilla kanssani syn-
tisen rukouksen, jos haluat 

tulla uskoon: “Jeesus, tunnen 
kurjuuteni ja syntisyyteni Sinun 
edessäsi. Uskon, että olet kuollut 
minun syntieni tähden ja että sinä 
olet ylösnoussut kuolleista, jotta 
minulla olisi iankaikkinen elämä. 
Kiitos, että annat anteeksi kaikki 
syntini ja tulet elämääni. Kiitos 
siitä, että veresi puhdistaa kaikki 
syntini ja että saan uudestisyntyä 
Pyhän Hengen kautta Jumalan 
lapseksi. Amen.”

Ota yhteyttä paikkakunnallasi 

toimivaan elävään seurakuntaan. 
Se on tärkeää, jotta voit kasvaa 
uskossa yhdessä toisten uskovien 
kanssa. Voit ottaa yhteyttä myös 
lehtemme toimitukseen. Autam-
me sinua löytämään asuinalueel-
tasi sinulle sopivan seurakunnan
Pauli Kemi 
Uusi Elämä -lehden 
päätoimittaja
PL 755, 20101 Turku
pauli.kemi@gmail.com

Sinä voit pelastua - uudestisyntyä! 
Rukoile kanssani  elämääsi muuttava syntisen rukous!

Pastori Pekka 
Luukkalan sarja
Kristus juutalaisissa 
juhlissa avaa yhä 
useampien kristit-
tyjen silmät näke-
mään meidän todel-
lisia juuriamme.
Aikaisemmat osat 
1-5 on julkaistu Uusi 
Elämä -lehdissä 
nro 4-8/2006. 
Nämä lehdet ovat 
kotisivullamme: 
www.uusielama.net
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Kristus juutalaisissa juhlissa osa 6

”Miten saat syntisi anteeksi, 
kun ei ole temppeliä, eikä uhria?” 
Esitin tämän kysymyksen rab-
bille Rostovissa, etelä-Venäjällä. 
”Käännyn kolme kertaa päivässä, 
kohden Jerusalemia ja rukoilen ja 
toivon, että nämä rukoukseni ovat 
uhri, jonka Jumala hyväksyy”, 
oli hänen vastauksensa. Jatkoin: 
”Kuitenkin Toorassa sanotaan: 
´Ilman verta ei ole sovitusta, eikä 
tätä sääntöä ole missään kohdassa 
kumottu, ja se on voimassa temp-
pelin hävittämisestä huolimatta´.” 
Hänen vastauksensa toi esiin ny-
kyjuutalaisuuden ongelman. Hän 
sanoi: ”Olet oikeassa, mutta mitä 
voimme tehdä, kun meillä ei ole 
temppeliä, emmekä voi uhrata”.

 
Yom Kippur-juhlan aattona.

Kaipaus veren sovitukseen kai-
kesta huolimatta näkyy nykyisin 
Yom Kippur-juhlan aattona ”kap-
para”-seremoniassa, missä miehiä 
varten ostetaan valkoinen kukko 
ja naisia varten valkoinen kana. 
Perheenpää laittaa kätensä kukon 
tai kanan päälle ja rukoilee Jobin 
kirjaan pohjautuvan rukouksen, 
jossa sanotaan lyhenneltynä mm. 
näin: ”Hän tuo ihmisten lapset, 
jotka vaeltavat pimeydessä ja kuo-
leman varjossa, esiin pimeydestä 
ja kuoleman varjosta ja särkee 
heidän ikeensä. Kun he huutavat 
Herran puoleen ahdistuksessansa, 
että Hän pelastaisi heidät, niin 
Hän lähettää sanansa ja parantaa 
heidät. Mikäli hänen sivullaan on 
Välittäjä näyttämässä ihmisille 
vanhurskauden, silloin Hän on 
armollinen ja sanoo:´Pääsköön 
hän pois ahdistuksestansa, olen 
löytänyt sovituksen hänen puoles-
taan´.” Sitten perheenpää pyöräyt-
tää kukon/kanan päänsä yläpuo-
lella ja sanoo: ”Tämä on minun 
korvaushintani. Tämä on vaihto 
puolestani. Tämä on sovitukseni. 
Tämä kukko/kana kuolee ja niin 
minulla on pitkä ja onnellinen 
elämä ja rauha”. Hän toistaa ru-

kouksen kolme kertaa, panee kä-
tensä ”uhrin” päälle ja tappaa sen.  
Vaikka tämä seremonia on vastoin 
Vanhan Testamentin uhrilakia ja 
muutenkin merkityksetön syntien 
sovittamisen kannalta, se osoittaa 
kaipauksen veren sovitukseen. 
Mekin tulemme Jumalan luo vain 
Jeesuksen sovintoveren kautta. 
Hänen veressään meillä on puh-
distus ja syntien anteeksiantamus. 
Hän on ainoa todellinen vastaus 
myös rabbien kysymykseen siitä, 
miten saadaan synnit anteeksi.

Yom Kippur – Suu-
ri Sovituspäivä

”Seitsemännen kuun kymme-
nentenä päivänä on sovituspäivä, 
pitäkää silloin pyhä kokous, kurit-
takaa itseänne paastolla ja tuokaa 
Herralle uhri.” (3.Ms.23:27) Yom 
Kippur-päivä on nykyäänkin 
hyvin merkittävä juhla, joidenkin 
mielestä merkittävin kaikista 
vuoden juhlista. Kaikki hiljenee, 
käydään synagogassa, paastotaan 
ja kadutaan syntejä. Yom Kip-
pur-päivän aatto on odotuksen ja 
kiireen täyttämä. Silloin on tapana 
käydä haudoilla sekä lahjoittaa ra-
haa hyväntekeväisyyteen. Ennen 

auringonlaskua nautitaan juhla-
ateria, jonka jälkeen paastotaan 
seuraavaan auringonlaskuun eli 
yom kippur-päivän päättymiseen 
asti. Päivän aikana ei saa syödä 
eikä juoda, ei peseytyä eikä käyt-
tää nahkaisia jalkineita, koska 
Toorassa kielletään julmuus eläi-
miä kohtaan.

Yom Kippur temp-
pelin aikana

Ennen Jeesuksen kuolemaa yom 
kippur oli se päivä, jolloin Jumala 
antoi kansallensa anteeksi sen 
synnit. Ylimmäinen pappi riisui 
monivärisen, kauniin juhlapu-
kunsa ja pukeutui yksinkertaiseen 
valkoiseen pukuun. Muistamme, 
miten ennen kärsimystään Jeesus 
ehtoollisella oltaessa pukeutui 
valkoiseen liinavaatteeseen ja pesi 
opetuslastensa jalat. Sitä ennen 
jokainen oli jo pessyt kätensä 
Seder-aterian määräysten mukaan. 
Jeesus antoi esikuvan toisten 
palvelemisesta, mutta myös siitä, 
miten Hän, meidän ylimmäinen 
pappimme oli nyt lähettämässä 
omansa olemaan Hänen pappei-
naan tässä maailmassa, ja samoin 
kuin papit temppelissä joutuivat 

aina palvelukseen astuessaan pe-
semään sekä kätensä että jalkansa, 
samoin Hänen omansa olivat nyt 
valmiina palvelukseen, kuten Hän 
Pietarille sanoi: ”Ellen Minä sinua 
pese, ei sinulla ole osuutta Minun 
kanssani.”

Suuri sovintopäivä oli ainoa päi-
vä vuodessa, jolloin ylimmäinen 
pappi sai mennä sisälle kaikkein 
pyhimpään. Ensin hän vei sinne 
suitsukkeita, sen jälkeen omien 
ja muiden pappien syntien tähden 
uhratun härän veren, jonka hän 
pirskotti taw-kirjaimen eli ristin 
muotoon. Sitten oli vuorossa kan-
san syntien sovitus, joka tapahtui 
erikoisen uhrin avulla. Temppelin 
pihalla seisoi kaksi vuohta, joista 
heitettiin arpaa. Toisessa arvassa 
luki ”Herralle”. Tämä vuohi tapet-
tiin ja sen veren ylimmäinen pappi 
pirskotti kaikkein pyhimpään. 
Toisessa arvassa luki ”Asaselille”. 
Tässä kohden voimme unohtaa 
uuden raamatunkäännöksen ala-
viitteen, jossa Asaselin sanotaan 
edustavan autiomaan henkiolen-
toa. Sanan merkitys tulee lähinnä 
sanoista ”azaz ja el” eli ” on väkevä 
Jumala” ja vanhemman juutalaisen 
raamatunselityksen mukaan Asasel 
viittaa Messiaaseen. Tämän vuo-
hen sarviin kiinnitettiin punainen 
kangas ja ylimmäinen pappi käänsi 
sen kohti ihmisiä ja sanoi: ”Tämä 
vuohi kantaa syntinne.” 

Täyttymyksen näemme esim. 
Johanneksen evankeliumin sanois-
sa: ”Jeesus tuli ulos, orjantappu-
rakruunu päässään ja purppurainen 
viitta yllään ja Pilatus sanoi:´Katso 
ihmistä´.” Tähän kansa vastasi: 
”Ristiinnaulitse Hänet.” Ylim-
mäinen pappi vei vuohen itäiselle 
portille, jossa odotti ei-juutalainen 
mies, joka puolestaan vei vuohen 5 
km päähän erämaahan, jossa työnsi 
sen vuorenrinnettä alas. Talmud 
mainitsee, miten samaan aikaan 
itäisen portin pieleen kiinnitetty 
punainen kangas muuttui valkoi-
seksi. Tämä oli merkkinä siitä, että 

kansa oli saanut syntinsä anteeksi, 
mutta että vuoden 30 jälkeen kan-
gas ei enää muuttunutkaan, vaan 
pysyi punaisena. Kansan kysyessä 
syytä tähän, papit vastasivat, että 
jostakin syystä Jumala ei anna 
enää syntejämme anteeksi. Me 
tiedämme, että silloin kuoli Hän, 
johon kaikki nämä uhrit viittasi-
vat. Jeesuksen uhri riittää, sitä ei 
tarvitse uusia, vaan se on riittävä 
jokaiselle, joka haluaa saada syn-
tinsä anteeksi. 

Profeetallinen täyttymys
Suuri Sovintopäivä saa lopulli-

sen profeetallisen täyttymyksensä 
silloin, kun Israelissa ja erityisesti 
Jerusalemissa vietetään sitä yom 
kippur-päivää, josta Jumala puhuu 
profeetta Sakarjan kautta näin: 
”Minä vuodatan Daavidin suvun 
päälle ja Jerusalemin asukasten 
päälle armon ja rukouksen hengen. 
He katsovat Minuun, jonka ovat 
lävistäneet ja he valittavat Häntä, 
niin kuin valitetaan ainokaista, 
murehtivat Häntä katkerasti, niin 
kuin murehditaan katkerasti esi-
koista” (Sak.12:10). Hänet, joka 
tulee, tunnistetaan haavoistaan 
samaksi mieheksi, joka täällä jo 
kerran oli. Silloin juutalaiselle 
kansalle paljastuu se, että Jeesus 
on Messias, Hän on Jumalan Poi-
ka, joka tuli tänne ensimmäisen 
kerran kärsivänä Messiaana ja 
nyt Hän tulee Kuninkaana. Siinä 
tilanteessa Israel ulkonaisesti 
on ahdistuksessa, kansakuntien 
armeijat piirittävät Jerusalemia 
valmistautuen hyökkäämään sin-
ne. Lopullinen taistelu käydään 
näiden armeijoiden ja Jumalan 
Karitsan ja Hänen taivaallisen 
sotajoukkonsa välillä tilanteessa, 
jossa myös juhlakalenterin vii-
meinen, seitsemäs juhla, saa pro-
feetallisen täyttymyksensä. Siitä 
jatkamme seuraavassa osassa.

Pekka Luukkala

Rakas Raamattu 2007 -teemavuosi 
tekee Raamattua tunnetuksi

Vuosi 2007 on nimitetty Rakas Raamattu tee-
mavuodeksi. Teemavuoden tarkoituksena on 
tehdä Raamattua tunnetuksi, palauttaa Raamatun 
arvovaltaa ja innostaa ihmisiä lukemaan Raa-
mattua. Teemavuodessa on mukana 25 kristillistä 
taustayhteisöä.

Teemavuodessa mukana olevat kristilliset taus-
tayhteisöt ovat yhtä mieltä siitä, että Raamatun 

arvovalta on höltynyt suomalaisessa yhteiskunnassa. 
Nuoret eivät enää tunne Raamattua, eivätkä monet 
kristityt ole juurtuneita Raamatun opetuksiin. Vuoden 
aikana taustayhteisöt pitävät Rakas Raamattu -teemaa 
esillä omissa projekteissaan ja tapahtumissaan. Seu-
rakunnissa tullaan mm. järjestämään raamattuaiheisia 
teematilaisuuksia ja teema tulee olemaan esillä myös 
kristillisissä radio-ja tv-ohjelmissa.

Uudistaa Uusi Elämä -lehden   
tilaus vuodelle 2007 maksamalla 
tilausmaksu 35 euroa   
tilille: Sampo 800016-70845842  
Seuraava UUSI ELÄMÄ -lehti ilmestyy noin 15.1.2007 
ja sen jälkeen lehti ilmestyy noin kerran kuukaudessa. 
Tilaukset: Uusi Elämä, PL 755, 20101 TURKU 
Puh. 02-2317 800, e-mail: sirpa.ahti@gamail.com 
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Ajallinen elämämme kuluu no-
peasti loppuun ja siksi on hyvä 
pysähtyä miettimään elämän pe-
rusarvoja. Miksi elän? Mikä on 
elämäni tarkoitus? Onko elämää 
ajallisen elämän jälkeen?

Usko Jeesukseen antaa todel-
lisen identtiteetin. Löydät yhte-
yden Luojaasi. Usko Jumalaan 
luotaa pitkälle - elämään kuole-
man jälkeen.

On olemassa vain yksi pelas-
tuksen perusta ja vain yksi tie 

taivaaseen ja se on Jeesus. ”Eikä 
ole pelastusta yhdessäkään toises-
sa; sillä ei ole taivaan alla muuta 
nimeä ihmisille annettu, jossa 
meidän pitäisi pelastuman” (Apt. 
4:12). Tuo nimi on Jeesus.

Jumalan puolelta kaikki on val-
mista. Sinun tulee vain ottaa vas-
taan taivaan lahja. ”Sillä niin on 
Jumala maailmaa rakastanut, että 
hän antoi ainokaisen Poikansa, 
ettei yksikään, joka häneen uskoo, 
hukkuisi, vaan hänellä olisi ian-

kaikkinen elämä” (Joh. 3:16).
Pelastuminen on yksinkertaista 

ja helppoa jokaiselle. Raamatussa 
sanotaan: ”Sillä jos sinä tunnustat 
suullasi Jeesuksen Herraksesi ja 
uskot sydämessäsi, että Jumala 
on Hänet kuolleista herättänyt, 
niin sinä pelastut, sillä sydämen 
uskolla tullaan vanhurskaaksi ja 
suun tunnustuksella pelastutaan” 
(Room.  10:9-10).

Voit rukoilla kanssani syn-
tisen rukouksen, jos haluat 

tulla uskoon: “Jeesus, tunnen 
kurjuuteni ja syntisyyteni Sinun 
edessäsi. Uskon, että olet kuollut 
minun syntieni tähden ja että sinä 
olet ylösnoussut kuolleista, jotta 
minulla olisi iankaikkinen elämä. 
Kiitos, että annat anteeksi kaikki 
syntini ja tulet elämääni. Kiitos 
siitä, että veresi puhdistaa kaikki 
syntini ja että saan uudestisyntyä 
Pyhän Hengen kautta Jumalan 
lapseksi. Amen.”

Ota yhteyttä paikkakunnallasi 

toimivaan elävään seurakuntaan. 
Se on tärkeää, jotta voit kasvaa 
uskossa yhdessä toisten uskovien 
kanssa. Voit ottaa yhteyttä myös 
lehtemme toimitukseen. Autam-
me sinua löytämään asuinalueel-
tasi sinulle sopivan seurakunnan
Pauli Kemi 
Uusi Elämä -lehden 
päätoimittaja
PL 755, 20101 Turku
pauli.kemi@gmail.com

Sinä voit pelastua - uudestisyntyä! 
Rukoile kanssani  elämääsi muuttava syntisen rukous!
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”Älkää luulko, että Minä olen 
tullut lakia tai profeettoja kumo-
amaan; en Minä ole tullut kumo-
amaan, vaan täyttämään. Sillä 
totisesti Minä sanon teille: kunnes 
taivas ja maa katoavat, ei laista 
katoa pieninkään kirjain, ei ai-
noakaan piirto, ennen kuin kaikki 
on tapahtunut.” Nämä Jeesuksen 
sanat koskevat Kaikkea Vanhassa 
Testamentissa olevaa, myös Ju-
malan kolmannessa Mooseksen 
kirjassa säätämää juhlakalenteria. 
Tässä kirjoitussarjassa olemme 
kulkeneet läpi Jeesuksessa jo 
toteutuneen ja vielä toteutuvan 
Jumalan pelastussuunnitelman. 
Hän on myös kaikkien Jumalan 
määräämien juutalaisten juhlien 
ydin ja täyttymys. Tässä sarjan 
viimeisessä osassa tarkastelemme 
juhlaa, jonka lopullinen, profee-
tallinen täyttymys päättää myös 
tämän nykyisen historiamme, ja 
siirrymme Messiaan 1000-vuoti-
seen valtakuntaan.

Lehtimajanjuhla 
– Sukot

”Tämän seitsemännen kuun 
viidentenätoista päivänä on lehti-
majanjuhla Herran kunniaksi; se 
kestää seitsemän päivää. Seitse-
mänä päivänä tuokaa uhri Herral-
le. Kahdeksantena päivänä olkoon 
teillä pyhä kokous, ja tuokaa uhri 
Herralle; se on juhlakokous” 
(3.Ms.23:34,36). Juhlaa piti viet-
tää seitsemän päivää. Kuitenkin 
Jumala antaa määräyksen myös 
kahdeksannesta päivästä. Tässä 
näkyy tämän juhlan profeetallinen 
merkitys historian taitekohtana. 
Juutalaisen raamatuntulkinnan 
mukaan maailma kestää 6000 
vuotta, jonka jälkeen alkaa 1000-
vuotinen valtakunta. Ja vasta sen 
jälkeen alkaa se, mitä Johannes 
kuvaa Ilmestyskirjan luvussa 
21: ”Minä näin uuden taivaan ja 
uuden maan; sillä ensimmäinen 
taivas ja ensimmäinen maa ovat 
kadonneet.. Ja pyhän kaupungin, 
uuden Jerusalemin minä näin las-
keutuvan taivaasta.. Ja minä kuu-
lin äänen valtaistuimelta sanovan: 
Katso, Jumalan maja ihmisten 
keskellä.” Tähän viittaa Jumalan 
määräys kahdeksannesta päivästä 
lehtimajanjuhlan viettämisen 
yhteydessä. 

Lehtimajanjuhlaa vietetään 
sen muistoksi, että kansa asui 
erämaassa 40 vuotta teltoissa 
matkalla kohti luvattua maata. 
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Tämän muistoksi talojen pihoille 
ja parvekkeille rakennetaan lehti-
majoja, joiden katto rakennetaan 
niin harvaksi, että tähdet näky-
vät sen läpi. Majat koristellaan 
kukilla, viinirypäletertuilla ja 
hedelmillä. Hengellisesti leh-
timajassa asuminen muistuttaa 
meitä siitä, miten Jumalan kansa 
on liikkeellä kohti luvattua maa-
ta, täällä olemme muukalaisia 
vailla pysyvää asuinsijaa. Kuten 
lehtimajassa tunnetaan tuulen 
henkäys, niin meidänkin tulee 
olla avoimia Pyhälle Hengelle. 
Maja on helppo purkaa ja lähteä 
liikkeelle kuten meidän on oltava 
valmiita Jumalan johdatukselle. 
Majasta näkyy taivas, meidän 
matkamme päämäärä.

Jumala antoi juhlaan liittyvän 
määräyksen: ”Ottakaa ihania 
hedelmiä puista, palmunoksia 
ja tuuheiden puiden lehviä sekä 
pajuja purojen varsilta ja pitäkää 
iloa seitsemän päivää Herran 
edessä.” Joka aamu juhlan aikana 
tämä ns. ”lulav-kimppu” otetaan 
esiin ja luetaan juhlaan liittyvä 
siunaus. Juhlan seitsemäntenä 
päivänä synagogassa kierretään 
lulav-kimput kädessä seitsemän 
kertaa ja lopuksi niitä lyödään 
penkkeihin, niin että lehdet va-
risevat. Näin toivotaan päästävän 

eroon synneistä. Temppelin ajal-
ta olevan määräyksen mukaan 
kimppua piti heiluttaa ylös ja alas 
ja sitten oikealta vasemmalle eli 
ristin muotoon. Juhlan kahdek-
santena tai nykyisin Israelissa 
yhdeksäntenä päivänä vietetään 
”Tooran ilojuhlaa”, jolloin saate-
taan päätökseen Tooran lukeminen 
ja se aloitetaan jälleen alusta. Sy-
nagogissa Toora-kääröjen kanssa 
tanssitaan ja iloitaan.

Lehtimajanjuhla 
temppelin aikana

Jeesus osallistui lehtimajanjuh-
lille ja meille kerrotaan, miten 
”juhlan viimeisenä, suurena päivä-
nä Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi: 
´Jos joku janoaa, niin tulkoon 
Minun tyköni ja juokoon´.” Jeesus 
lausui nämä sanat tilanteessa, jos-
sa temppelin papit olivat lähteneet 
temppelistä ja tulivat alas Siloan 
lähteelle ja ammensivat kultaiseen 
astiaan vettä ja palasivat sitten kul-
kueena temppeliin ja vesi kaadet-
tiin alttarissa tätä varten olevaan 
uraan ja samaan aikaan toiseen 
uraan kaadettiin viiniä niin, että 
ne yhtyivät alttarin juurella, jossa 
vesi ja punainen viini sekoittuivat. 
Tämä muistuttaa meitä Johannek-
sen evankeliumin kohdasta: ”Yksi 

sotamiehistä puhkaisi keihäällä 
Hänen kylkensä ja heti vuoti siitä 
verta ja vettä.”  Vettä kantaessaan 
papit lauloivat Jesajan kirjan 12. 
lukua, jossa sanotaan mm. että  
”te saatte ilolla ammentaa vettä 
pelastuksen lähteestä”. Jeesus 
ilmoitti, että Hän on tämä todel-
linen pelastuksen lähde, johon 
kaikki temppelin seremoniatkin 
viittasivat.

Lehtimajanjuhlan aikaan uh-
rattiin temppelissä yhteensä 70 
härkää, koska se on nähty paka-
nakansojen luvuksi. Jumala sanoi 
Moosekselle: ”Kun Korkein jakoi 
perinnöt kansoille, kun Hän erot-
teli ihmisten lapset, silloin Hän 
määräsi kansojen rajat israelilais-
ten luvun mukaan.” Tämä määrä 
lasketaan niistä, jotka siirtyivät 
Egyptiin ja näitä Jaakobin perheen 
jäseniä oli 70 henkeä. Jaakobia 
itseään ei lasketa tähän lukuun, 
Hänen ajatellaan olevan kansakun-
tien pää eli silloin on Israel ja 70 
pakanakansaa. Samoin Suuressa 
Neuvostossa oli 70 jäsentä ja pu-
heenjohtaja.

Profeetallinen 
täyttymys

Lehtimajanjuhla on ensiksikin 
Jeesuksen syntymäjuhla. Mach-

zor Siddur-kirjassa mainitaan 
Jeesuksen syntyneen lehtimajan-
juhlan aikana. Tämä on päätelty 
esim. siitä että Johannes Kastaja 
oli puoli vuotta vanhempi kuin 
Jeesus. Johanneksen isä Sakarias 
oli Abian osastoon kuuluva pappi. 
Eri pappien osastojen palvelus-
vuorojen ajankohdat tiedetään, 
jolloin voidaan laskea myös se, 
mikä aika vuodesta oli silloin, 
kun enkeli ilmestyi Sakariaalle ja 
ilmoitti hänelle siitä, että hänen 
vaimonsa Elisabet tulisi raskaaksi 
ja synnyttäisi pojan, jolle oli an-
nettava nimeksi Johannes, ja joka 
olisi Messiaan tien valmistaja. 
Johanneksen syntymä ajoittui ke-
vääseen pääsiäisen aikaan ja siitä 
puoli vuotta eteenpäin tuo meidät 
lehtimajanjuhlaan. Majatalon ol-
lessa täynnä on mahdollista, että 
Jeesus syntyi lehtimajassa. Monet 
messiaaniset juutalaiset sijoittavat 
Jeesuksen ympärileikkauksen 
juhlan kahdeksanteen päivään eli 
Tooran ilojuhlan päivään. Jeesus 
on Jumalan Sana/Toora, jonka 
kautta Jumala uudessa liitossa ym-
pärileikkaa omiensa sydämet.

Toiseksi monet Raamatun tutki-
jat ovat sitä mieltä, että lehtimajan-
juhla saa lopullisen täyttymyksen-
sä Jeesuksen palatessa Öljymäelle. 
Sakarjan kirjan 14. luku kertoo 
meille, miten Jeesus saapuu py-
hiensä kanssa, tuhoaa Jerusalemiin 
hyökänneet kansakuntien armeijat 
ja perustaa 1000-vuotisen valta-
kuntansa ja hallitsee Kuninkaana 
Jerusalemissa. Hesekielin kirjan 
lopussa meille kerrotaan, että 
silloin Jerusalemia kutsutaan uu-
della nimellä ”Herra on täällä”. Ja 
kaikkien pakanakansojen tähteet 
käyvät sinne vuosi vuodelta viet-
tämään lehtimajanjuhlaa. 

Vanha Testamentti on hyvin 
Jeesus-keskeinen kirja kuten Jee-
sus itse sanoi: ”Jos te Moosesta 
uskoisitte, niin te uskoisitte Minua, 
sillä Minusta hän on kirjoittanut.” 
Tämä kirjoitussarja on omalta osal-
taan yrittänyt osoittaa, miten tämä 
pitää paikkansa myös juutalaisten 
juhlien kohdalla. Jumalan antaessa 
määräykset kansalleen seitsemästä 
juhlasta Hänen mielessään oli 
Jeesuksen ensimmäinen ja toinen 
tulemus sekä se pelastushistoria, 
jonka Jumala on Jeesuksessa 
toteuttanut ja tulee toteuttamaan 
loppuun saakka. Jokainen Jee-
suksen oma saa olla mukana tässä 
Jumalan ihanassa suunnitelmassa 
Jeesuksen kautta.

Pekka Luukkala
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