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Kolmannen Mooseksen Kirjan 23. luvun mukaan nämä juhlapäivät 
ovat:
• Pääsiäinen, j.5;
• Happamattoman leivän juhla, j.6;
• Uutislyhteen heilutus, j.11;
• Helluntai, j.16;
• Pasuunansoiton päivä, j.24;
• Sovituspäivä, j.27;
• Lehtimajan juhla, j.34
• Lisäksi syksyllä Hanukkajuhla ja

PURIM-juhla

3.Ms 23:1-2 ei puhu juutalaisten juhla-ajoista vaan HERRAN juhla-ajoista. Juhlat toistuvat
samassa järjestyksessä vuodesta toiseen.

Israelin vuosittain toistuvien juhlapäivien historiallinen tausta on niissä teoissa, jotka tapahtuivat Mooseksen 
aikana silloin, kun Jumala vapautti Israelin Egyptin orjuudesta noin vuonna 1550 eKr. Näillä samoilla juhlilla on 
toinenkin, tulevaisuuteen viittaava merkitys: ne ovat "tulevaisuuden varjo" Kristuksesta ja hänen 
morsiamestaan.

Jeesus täytti kevään juhlat 1. tulemuksessaan

Jeesus täyttää syksyn juhlat 2. tulemuksessaan
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• PESACH Pääsiäinen, Jumalan ennalta määrittämä kenraaliharjoitus Egyptissä, Herra kuoli pääsiäisenä, joten juutalaiset pitivät 1500 v 
kenraaliharjoituksia uhraamalla pääsiäislampaan vuosittain ennen Golgataa.

• Happamattoman leivän juhla – se kuvaa Messiasta, joka on haudattu.
• Ensihedelmien juhla – Jeesus nousi kuolleista.
• Kaikki tapahtui täsmälleen oikeana päivänä ja oikeana hetkenä Jeesuksen elämässä.
• Helluntai – juutalaisten piti viettää helluntaita 1500 v, juutalaiset ovat ekat ”hellarit”.
• 1. kristillinen helluntai, Pietari puhuu juuri täsmälleen juutalaisen aamu-uhrin aikaan, kolmas hetki päivästä ➔ Pyhä Henki

vuodatettiin helluntaina juuri aamu-uhrin aikaan.
• Omer laskennalla lasketaan aika pääsiäisestä helluntaihin, Omer laskennassa lasketaan päiviä eteenpäin, Jumala haluaa viedä

meidät pois Egyptistä Siinain vuorelle. Kun Jeesus tuli ensimmäisen kerran, hän täytti kaiken, mikä koskee KEVÄT-JUHLIA.
• Eikö olekin loogista, että hän täyttää myös SYYSJUHLAT? Kun hän tulee TOISEN KERRAN?
• Emme voi sanoa päivää, emmekä vuotta, mutta JOKA VUOSI meillä Herran tuloon liittyvä kenraaliharjoitus SYYSJUHLISSA!
• SYYSJUHLIEN kautta meillä on silta Herran tuloon.
• Hebrealaisessa ajatusmaailmassa kaikki on YMPYRÄSSÄ. Kreikkalaisessa ajatusmaailmassa kaikki on suoraviivaista.
• Jumala tahtoo meidän kertaavan (ympyrää pyörien) koska emme opi kerralla. Kuten vuodenajatkin toistuvat.
• Aluksi puhumme Pasuunansoiton päivästä, joka puhuu PARANNUKSEN TEOSTA. Aluksi meidän tulee tehdä parannus.
• Sitten tulee JOM KIPPUR eli SOVITUSPÄIVÄ. Se kertoo LUNASTAMISESTA.
• Ensin teemme PARANNUKSEN ja sitten meidät LUNASTETAAN.
• Seuraavaksi tulee LEHTIMAJAJUHLA. Silloin ILOITAAN HERRASSA. Etkö iloinnut kun pelastuit?
• Teit parannuksen, pelastuit ja iloitset.

• Jumala haluaa VALMISTELLA SINUA PELASTUKSEEN, siksi meillä on kenraaliharjoitukset joka vuosi, jotta tietäisemme mitä tapahtuu,
kenraaliharjoitus muuttuu kerran todeksi  ja PASUUNA SOI ja HÄÄJUHLAT ALKAVAT.

Mark Biltz, messiaaninen juutalainen, TV7 2014, Juutalaisten juhlatJUMALAN JUHLA-AJAT ENNAKOIVAT JEESUSTA

MARK BILTZ SUMMEERAA JUHLIEN JA JEESUKSEN YHTEYDET TOISIINSA 3
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Pasuunansoiton juhla

JOM KIPPUR SovintopäiväLehtimajanjuhla

Hanukka

Pääsiäinen Happamaton leipä

Ensi hedelmänjuhla

Helluntai



18.4.19 pääsi-
äisateria
19.4.19 alkaa
happamattoman
leivän juhla

12.5.19 Shavuot
helluntaijuhla

Juhlia kutsutaan Mooseksen kirjassa HERRAN JUHLIKSI, ei juutalaisten juhliksi

JOM TERUAH

pasuunansoiton
juhla 30.8.19
(jonain vuonna

tästä alkavat isot
tapahtumat, päiväkin

vaihtelee vuosittain
kalenterissa, ISÄ tietää)

JOM KIPPUR
sovituspäivä
8.9.19

SUKKOT Lehti-
majanjuhla alkaa
13.9.19

2019 juhlat meidän kalenteriimme
siirrettynä. Netissä on sivusto, jossa
vuosittain julkaistaan päivitys.5
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KALLE VENÄLÄINEN, 2011, TV7 Sarja Raamatun juhlakalenteriSAPATTI

Raamatun sanoma juhla-ajoista alkaa Jumalan asettamasta yhdestä
viikonpäivästä, jolloin ei työtä pidä tehtävän, se olkoon levon päivä,
pyhä kokous. Sen toistuvuus kertoo siitä kuinka Jumala pitää huolta
luomistaan ihmisistä. Sana SAPATTI merkitsee levätä.

Kaikkivaltias jopa itse lepäsi 7. päivän.

Sapatti muistuttaa jatkuvasti kaiken Luojasta ja meidän tarpeestamme
löytää lepo Hänessä.

Hebrealaisen kalenterin mukaan uusi päivä alkaa edellisen päivän au-
ringon laskusta ja päättyy seuraavan päivän auringon laskuun.
Juutalaiset valmistautuvat jo varhain perjantai-iltapäivällä sapattiin,
pellavaliinat otetaan esille, tarjoillaan viikon hienoin ateria, 2 kynttilää, 
jotka symboloivat 2 käskyä Muista ja Pyhitä! Äiti sytyttää kynttilät ja lausuu
rukouksen. Sitten siunataan viini tai rypälemehu, maljojen jälkeen isä
lausuu siunauksen.

Sapatti muistuttaa
vapautusta syn-
nin orjuudesta.

1
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KALLE VENÄLÄINEN, 2011, TV7 Sarja Raamatun juhlakalenteriSAPATTI JATKUU

Sitten siunataan sapattileipä. Tavallisesti on 2 leipää, ne muistuttavat 40 vuoden erämaavaelluksen ajasta, kun Jumala
antoi joka perjantai 2 kertaisen annoksen mannaa. Leivät ovat lautasella ja niitä peittää erityinen liina. Liina edustaa
kastetta, joka lankesi maahan mannan satamisen yhteydessä. Liina poistetaan
ja kiitetään Jumalaa leivästä. Leipä murretaan käsin. Se kuvaa aikaa kun 
Messias tullessaan tekee lopun kaikesta sotimisesta. Leivän jakamisen jälkeen
toivotetaan Shabat Shalom, Sapatin rauhaa. Perheen isä siunaa vielä lapset 
ja vaimon ennen ateriaa.

Tärkeä osa sapattia on osallistuminen yhteiseen jumalanpalvelukseen sapatti-
aamuna. Sapatti luo mahdollisuuden kohdata Jumala yhdessä toisten kanssa.

Sapatti päätetään lauantai-iltana erityiseen palvelukseen HAVDALAH-palvelus. Sana tarkoittaa erotettua.
Sytytetään 1 kynttilä muistuttaen, että sapattivalo pian häviää. Luetaan Jesajasta 12:2 jae ”Jumala on minun pelastukseni”.
(Pelastus = Jeshua hebreaksi, viittaus Jeesukseen!).
Laitetaan kiertämään tuoksurasia, jota kukin ravistaa ja levittää tuoksua huoneeseen. Viini tai rypälemehumalja siunataan
ja laitetaan kiertämään pöydässä. Viinin loppupisaroilla sammutetaan kynttilä. Ilta päättyy lauluun ”Tulkoon Elia yhdessä
Messiaan, Daavidin Pojan kanssa”.

Sapatin päättyminen muistuttaa kun Messias tuo lopullisen rauhan ja levon valtakunnan.

UT Luukkaan 4. luvussa Jeesus menee synagoogaan ja kukee Jesajan kirjaa Herran henki on minun päälläni…Tänä
päivänä tämä kirjoitus on käynyt toteen teidän korvainne kuullen Luuk. 4:16-21. Jeesus kertoi olevansa profetian
täyttymys. Jeesus muistutti, että sapatti on asetettu ihmistä varten eikä päinvastoin. Sapatti on ilon päivä.

Sapatin lepo!
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PÄÄSIÄINEN JA HAPPAMATTOMAN LEIVÄN JUHLA KALLE VENÄLÄINEN, 2011, TV7 Sarja Raamatun juhlakalenteri

Pääsiäinen ja happamattoman leivänjuhla liittyvät niin tiiviisti
toisiinsa, että käytännössä ne muodostavat yhden juhlan, jota
vietetään 8 päivää. Juhlaa kutsutaan pääsiäiseksi, PESACH. Pääsiäinen
on kevään julistamisen aika. Pesach tarkoittaa kulkea ohi.
Enkeli kulki Egyptissä oli niiden kotien ohi, joiden pihtipieliin oli sivelty
karitsan verta.

Pääsiäinen on esikuva lunastuksesta, kuinka Jumala vapautti Israelin
Egyptin orjuudesta.

Pääsiäisen profeetallinen kuva pitää sisällään koko maailman lunastuk-
sen.

Toora sanoo, että pääsiäiseen valmistautuessa pitää poistaa kaikki happamat tuotteet talouksistaan. Käytössä on 4 välinettä;
kynttilä, sulka, puinen lusikka ja pellavapyyhe. Äiti piilottaa leivänpalan ja lapset etsivät sitä. Kun se löydetään, se ja lusikka,
sekä sulka kääritään pellavaliinaan.  Käärö viedään poltettavaksi ulos yhteiseen kokkoon. Kyse on synnin hävittämisen vertaus-
kuvasta. Juutalaiset kodit siivotaan niin perusteellisesti ennen pääsiäistä ja tarkastetaan, että ei voi löytää happamia tuotteita. 
Hapan on synnin vertauskuva. Sen hävittäminen on esikuva Messiaan työstä kaiken pahan poistajana. Siivoamisen jälkeen 
valmistaudutaan pääsiäisen keskeisimmän Seder-aterian viettoon (Seder tarkoittaa järjestystä).  Ateriaan kuuluu lammasta, 
happamatonta leipää ja katkeria yrttejä. 
Seder vadille asetetaan 5 ainesosasta; lampaan sääriluu = lampaan uhraaminen, kovaksi keitetty kanamuna = temppelin
aikaiset polttouhrit, katkerat yrtit, tavallisesti piparjuurta = muisto Egyptin orjuuden katkeruudesta, makea omenapähki-
näseos = vapautuksen suloisuus, persilja vihreä vihannes = elämä.

PÄÄSIÄINEN JA HAPPAMATTOMAN LEIVÄN JUHLA1



Kevätsiivouksessa ennen happamattoman leivän juhlaa kaikki hapan siivotaan pois talosta. Näin ovat juutalaiset toimineet ja toimivat 
tänäänkin. Käytössä on neljä välinettä; kynttilä, sulka, puinen lusikka ja pellavapyyhe. Lapset ovat mukana ja tätä kautta heille opetetaan 
polvesta polveen pääsiäisen merkitys. 

Kun koti on puhdas, äiti kätkee jonnekin hapanleivän palasen, isä ottaa kynttilän. Yhdellä lapsista on puulusikka, toisella sulka ja 
kolmannella pellavaliina. Lapset etsivät kätkettyä leivänpalasta, silloin ei ollut sähköä. Kun lapset löysivät leivänpalan, he kiljuivat 
innoissaan. Isä sanoo ”Älkää koskeko siihen”. Isä ottaa höyhenen, ja niin tehdään nykyäänkin. Leivänmuru lakaistaan sulalla lusikkaan. 
Lusikka, muru ja sulka kääritään pellavaliinaan. Sitten käärö viedään ulos yhteiseen kokkoon. Naapuritkin tekevät samoin. Polttamista 
kutsutaan ”biur chametz”. Koko seudun asukkaat tuovat happaman palasen nuotioon. HAPANTAIKINA KUVAA SYNTIÄ. Isä kieltää ”Älkää 
koskeko”. SULKA = PYHÄ HENKI vie SYNNIN RISTINPUULLE. Sulka, puulusikka ja hapan muru kääritään pellavaliinaan NIIN KUIN MESSIAS 
KÄÄRITTIIN. Käärö viedään LEIRIN ULKOPUOLELLE (= Golgata) uhrattavaksi. Näin juutalaiset tekevät joka vuosi. 

Kynttilän merkityksestä puhutaan Ps 119:105 ”Sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun tielläni. SULISTA puhutaan 
Psalmissa 91:4 ”Sulillansa hän sinua suojaa ja sinä saat suojan hänen siipiensä alla.”

Puulusikkaan viitataan 5 Ms 21:22-23 jossa puhutaan kuolemisesta puuhun ripustettuna. Hapantaikina löytyy 2 Kor. 5:21 ”Sen, joka ei 
synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi”. Pellavaliina löytyy Markus 15:46 ”Tämä osti liinavaatteen ja otti hänet alas, kääri 
hänen liinavaatteeseen”. Ulosviemistä kuvaa se, että Jeesus haudattiin kaupungin ulkopuolelle. Hebr. 13:13 ”Niin menkäämme siis hänen 
tykönsä, ulkopuolelle leirin hänen pilkkaansa kantaen.”

Muistatteko kertomuksen kun Jeesus kaasi temppelissä rahanvaihtajien pöydät?  Missä kuussa se tapahtui?  Joh 2:13-15 ”Ja juutalaisten 
pääsiäinen oli lähellä ja Jeesus meni Jerusalemiin. Niin hän tapasi pyhäkössä ne, jotka myivät härkiä ja lampaita ja kyyhkysiä ja rahan-
vaihtajat istumassa. Ja hän teki nuorista ruoskan ja ajoi ulos pyhäköstä heidät kaikki.”
HÄN AUTTOI ISÄÄNSÄ PUHDISTAMAAN KOTINSA HAPANTAIKINASTA juuri ennen juutalaisten happamattoman leivän juhlaa!
Siksi Jeesus puhdisti temppelin juuri ennen pääsiäistä.

Mark Biltz, messiaaninen juutalainen, TV7 2014, Juutalaisten kevät juhlatPÄÄSIÄINEN JA HAPPAMATTOMAN LEIVÄN JUHLA2
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KALLE VENÄLÄINEN, 2011, TV7 Sarja Raamatun juhlakalenteriPÄÄSIÄINEN JA HAPPAMATTOMAN LEIVÄN JUHLA

JATKUU

Seder vati kertoo paitsi Egyptistä vapautuksen ilosta myös Messiaan tuomasta vapautumisesta synnin orjuudesta.

Lampaan sääriluu kuvaa Jumalan pääsiäiskaritsaa, Jeesusta. Kovaksi keitetty kananmuna edustaa uuden liiton usko-
ville Jeesuksen uhria. Katkerat yrtit kuvaavat synnin orjuutta, jossa olimme ennen Jeesuksen kohtaamista. Makea
omenapähkinäseos muistuttaa pelastuksen suloisuudesta Vapahtajassamme. Persilja vihreä vihannes symboloi
tulevaisuutta ja toivoa.

Aterialla on lautanen, jolla on happamatonta leipää, MATSAA. Lautasella on 3 eri osastoa. Pala Matsaa laitetaan
kuhunkin 3 osastoon, ne ovat erillään, mutta silti yhdessä astiassa. Rabbit arvelevat, että tämä 3 osaan jaettu Matsa
edustaa ykseyttä, Aabraham, Iisak ja Jaakob. Uuden liiton uskovaisille leipäpalat symboloivat Isää, Poikaa ja Pyhää
Henkeä. Keskimmäinen Matsaleivän pala symboloi Messiasta, se otetaan käteen ja taitetaan kahtia. Uuden liiton usko-
ville se kuvaa Messiaan murtamista, joka tapahtui ristillä. Siinä hän kantoi kaikkien synnit ja toisaalta oli Juudan leijona,
joka murskasi paholaisen vallan. 

Toinen taitettu pala keskimmäistä Matsapalasta laitetaan takaisin lautaselle, toisen aterian johtaja käärii lautasliinaan ja 
kätkee jonnekin huoneessa. Kätkettyä matsaleipää kutsutaan nimellä Afikomen, ”Se, joka tulee viimeiseksi”. Rabbien
mukaan se on viimeinen asia, joka syödään lopussa, jälkiruoka. Osa kääntää sanan ”Hän tulee uudelleen”. Liina, johon
pala kääritään viittaa käärinliinaan ja siihen että Messias surmataan ja haudataan. Kun aterian lopussa tämä liinaan
kääritty leivänpala otetaan esille, se kuvaa osuvasti kuinka Messias nousee kuolleista. Se viittaa myös siihen, että hän palaa
kerran takaisin KUNNIAN KUNINKAANA.
Seder ateriaan liittyy 4+ Elian malja viiniä. Elian malja liittyy toivoon, että Elia tulee ja julistaa, että Messias on tullut.

3



11

KALLE VENÄLÄINEN, 2011, TV7 Sarja Raamatun juhlakalenteriPÄÄSIÄINEN JA HAPPAMATTOMAN LEIVÄN JUHLA

JATKUU

4 ensimmäistä viinimaljaa liittyvät Israelin lapsille annettuihin 4 lupaukseen 2. Moos. 6:6-7
1. Minä vien teidät pois
2. Minä vapautan teidät
3. Minä pelastan teidät
4. Minä otan teidät kansakseni.

Pyhityksen malja, ylistyksen malja, pelastuksen malja ja kiitoksen malja. 

UT:ssä Luukas mainitsee lampaan, Matteus happamattoman leivän, Matteus ja Luukas puhuvat viinimaljoista, Johannes
jalkojen pesusta. UT:ssä Jeesus antoi pääsiäisaterialla leivälle ja viinille erityisen merkityksen ehtoollisen nauttimisena.
Jeesus sanoi pelastuksen maljasta: Luuk. 22:20 ”Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka teidän edestänne vuodatetaan”.
Jeremiassa 31:31-34 todetaan, että Herra tekee Israelin heimon kanssa uuden liiton…
PÄÄSIÄISEN PROFEETALLINEN MERKITYS ON LUNASTUS! Vielä odotamme Messiasta kun hän tulee uudelleen ja vie Isän kotiin!

Suomeksi on olemassa
kirjanen ”Messiaanisen
pääsiäisaterian vietto”
Keijo Lindeman
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Joh. 12:1-2 ”Kuusi päivää ennen pääsiäistä Jeesus saapui Betaniaan, jossa Lasarus asui, hän, jonka Jeesus oli herättänyt 
kuolleista. Siellä valmistettiin hänelle ateria”. Pääsiäinen oli siis 14. päivä, Jeesus tuli Betaniaan 6 päivää ennen pääsiäistä 
eli 8. päivänä, joka kääntyi 9:nneksi. Joh 12:12-13.

”Seuraavana päivänä kun suuri kansanjoukko, joka oli saapunut juhlille, kuuli, että Jeesus oli tulossa Jerusalemiin, ottivat he 
palmun oksia ja menivät häntä vastaan ja huusivat ”Hoosianna, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen, Israelin 
kuningas”.  Tässä on kyseessä 9. päivä, joka kääntyy 10:nneksi päiväksi. 

10. päivä ylipappi tuo pääsiäiskaritsat temppeliin.  Samanaikaisesti Jumalan Karitsaa saateltiin myös temppeliin. He 
lauloivat jo Hoosiannaa muiden temppeliin tuotujen karitsoiden johdosta. Ongelmana oli, että toinen ryhmä lauloi sitä 
Jeesukselle. Ylimmäinen pappi johdatti yhtä karitsaa muiden edellä. Psalmit olivat heidän laulukirjansa. Ps 118:24-25 ”Tämä 
on se päivä, jonka Herra on tehnyt, riemuitkaamme ja iloitkaamme siitä. Oi Herra, auta, oi Herra anna menestys. Siunattu 
olkoon hän, joka tulee Herran nimeen, me siunaamme teitä Herran huoneesta.” 

Kansa lauloi jo tätä, kun karitsat tulivat pohjoisportista. Jeesus saapuu Öljymäen suunnalta ja kaikki laulavat hänelle. Joh
5:1-2 ”Sen jälkeen oli juutalaisten juhla ja Jeesus meni ylös Jerusalemiin. Ja Jerusalemissa oli Lammasportin luona 
lammikko, jonka nimi hebreankielellä on Betesda ja sen reunalla on 5 pylväskäytävää. Papit harmistuivat, koska karitsoiden 
saapuessa Messiaskin astui temppeliin. Jeesus tulee siis temppeliin samana päivänä kuin pääsiäiskaritsat. Nyt 10. päivä jo 
kääntyy 11:nneksi. Karitsoita alettiin tarkistaa olivatko ne virheettömiä. Josefuksen mukaan juhlilla oli 2 500 000 juutalaista. 
Jos 10 ihmistä kohti oli yksi karitsa, niin karitsoita oli 250 000 kpl, jotka surmattiin yhtenä päivänä.

PÄÄSIÄINEN JA HAPPAMATTOMAN LEIVÄN JUHLA

JATKUU

5 Mark Biltz, messiaaninen juutalainen, TV7 2014, Juutalaisten kevätjuhlat
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PÄÄSIÄINEN JA HAPPAMATTOMAN LEIVÄN JUHLA

JATKUU

6 Mark Biltz, messiaaninen juutalainen, TV7 2014, Juutalaisten kevätjuhlat

Niistä tuli paljon verta. Matt. 26:59-60 Samaan aikaan kun karitsoita tarkastetaan tutkitaan myös Jeesusta, Jumalan Karitsaa  ”Ylipapit ja koko 
neuvosto etsivät väärää todistusta Jeesusta vastaan voidakseen tappaa hänet. Mutta he eivät löytäneet vaikka montaa väärää todistajaa oli 
astunut esiin.” Luuk. 23:13-15 ”Niin Pilatus kutsui kokoon ylipapit ja hallitusmiehet ja kansan ja sanoi heille  ”Te olette tuoneet minulle tämän 
miehen kansan yllyttäjänä ja katso, minä olen teidän läsnä ollessanne häntä tutkinut enkä ole havainnut tätä miestä syylliseksi mihinkään mistä te 
häntä syytätte eikä Herodeskaan, sillä hän lähetti hänet takaisin meille.”  Jopa ristin ryövärikin sanoi, ettei Jeesus ollut tehnyt mitään väärää. Matt. 
26:30 ”Ja veisattuaan kiitosvirren he lähtivät Öljymäelle”.  Mitä he lauloivat? Se löytyy Raamatusta: He lauloivat HALLEL-HYMNIÄ eli Psalmeja 
113…118. Mitä he siis lauloivat juuri ennen kuin Jeesus pidätettiin? Ps 118:14 ”Herra on minun väkevyyteni ja ylistysvirteni ja hän tuli minulle 
pelastajaksi” eli Jeshuaksi. Jae 22 ”Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät on tullut kulmakiveksi”. Jeesus ristiinnaulittiin päivän kolmannella hetkellä eli 
klo 9 aamulla AAMU-UHRIN aikaan. Samalla hetkellä kun ylipappi sitoo pääsiäiskaritsaa temppelissä alttarille. Jeesus sidotaan ristille. Silloinkin 
temppelissä lauletaan Psalmia 118. Sen jakeessa 27 sanotaan ”Sitokaa juhlauhrit köysillä alttarin sarviin asti”. Kello 9 aamulla laulaa 
Jerusalemissa kahden miljoonan ihmisen kuoro. Kun Jeesus sidotaan, hän kuulee kansan laulavan ’Sitokaa juhlauhrit köysillä alttarin sarviin asti’ 
(= osa pääsiäismenoja).
Jeesus kuolee klo 15. Se tapahtuu TÄSMÄLLEEN ILTAUHRIN AIKAAN. Samalla hetkellä kun ylipappi teurasti karitsan JEESUS ANTOI henkensä Isänsä 
käsiin.
Ps 118 edelleen Eikö Jeesus istukin Isän oikealla puolella? Kuuntele mitä kansa laulaa kun Messias nostetaan ristille. He lauloivat Ps 118 jaetta 15: 
”Herran oikea käsi korottaa, Herran oikea käsi tekee väkeviä tekoja.”

On valtavaa lukea mitä juutalaisessa pääsiäisen vietossa laulettiin silloin ja miten ne liittyvät todelliseen Jumalan Karitsaan ristillä. Tuolloin 
teurastettiin luokkaa 250 000 karitsaa. Jos yhdessä karitsassa on noin litra verta, verta oli 250 000 litraa. Se merkitsee yli tuhatta öljytynnyrillistä 
verta. Minne veri joutui? Papithan melkein uivat veressä. Veri virtasi etelään verilaaksoon. Jerusalem viettää etelään päin. Etelässä oli Lantaportti. 
Temppelivuoren alla oli valtavia vesisäiliöitä. Vesisäiliöt avattiin ja vesi huuhtoi veren verilaaksoon. Samalla hetkellä kun Jumalan Pojan kyljestä vuosi 
vettä ja verta, ”Isän oikeasta kyljestä vuosi vesi- ja verivirta”. Juutalaisuudessa on aamuisin KERIAH-niminen rituaali. Kun esimerkiksi Jaakob luuli 
poikansa Joosefin kuolleen, hän repäisi vaatteensa. Hän ikään kuin paljasti sydämensä, joka oli murtunut pojan kuoleman johdosta. JEESUKSEN 
KUOLLESSA ISÄ REPÄISI TEMPPELIN ESIRIPUN HALKI näyttääkseen särkyneen sydämensä. Esiripun repeämisen yksi merkitys oli ISÄN SURU pojan 
kuoleman johdosta. Jos Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti ja jos hänessä täyttyvät Herran kevätjuhlat TUNNIN tarkkuudella, hänessä 
TÄYTTYVÄT SYYSJUHLATKIN PÄIVÄN TARKKUUDELLA. 
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UUTISLYHTEEN JUHLA JA HELLUNTAI

UUTISLYHTEEN JUHLA

Uutislyhteen juhlan aika on Raamatussa heti pääsiäisen jälkeen.
1992 käännöksessä juhlan nimi Ohrantähkänjuhla. Ohrasta saadaan 
Israelissa vuoden 1. viljasato. Juhla on sadonkorjuun juhla. Kevään
ensimmäisestä viljasadosta vietiin viljauhri Herralle. Opetus on, että
jos Jumala on siunannut meitä ensimmäisellä sadolla, Hän tulee anta-
maan lisää. Nykyään juhlaa juhlitaan synagoogissa yksinkertaisesti ruko-
uksin ja lukien. Samalla aloitetaan päivien laskeminen ohrasadon juhlasta
vehnäsadon juhlaan helluntaihin, juhlien väli on 7 viikkoa. Keskeistä on
odottaa ja suunnata katse seuraavaan Jumalan suureen tekoon helluntaina.

Paavali kytkee korinttolaiskirjeessä uutislyhteen juhlan Messiaan toimintaan.
Sana esikoinen tarkoittaa kreikassa myös ensihedelmää. Jeesuksen ruumiil-
linen ylösnousemus oli maan sadon ensihedelmä eli uutislyhteen juhlan
esikuvallinen täyttymys.

KALLE VENÄLÄINEN, 2011, TV7 Sarja Raamatun juhlakalenteri1
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UUTISLYHTEEN JUHLA JA HELLUNTAI

HELLUNTAI
Helluntain juhla liittyy vehnäsatoon. 50 päivää ohrasadosta uhrattiin
vehnäsadosta 2 uutisleipää. Helluntaita kutsutaan nimellä SHAVUOT;
viikot, koska sitä vietetään 7 viikon kuluttua ohrasadon kypsymisestä.

Kristityt kutsuvat tätä juhlaa sanalla PENTEKOST, viideskymmenes.

Helluntai on kiitosjuhla. Kiitollisuus nykyisistä siunauksista auttaa usko-
maan, että siunauksia tulee myös tulevaisuudessa.

Jumala täyttää kaikki tarpeemme Messiaassa.

Helluntai oli yksi niistä 3 juhlasta, jolloin jokaisen miespuolisen israeli-
laisen oli määrä matkustaa Jerusalemiin. Helluntain juhlaan leivottiin
2 hapanleipää = synnin esikuvaa, niitä heilutettiin joka suuntaan temp-
pelissä Herran edessä. Tämä edustaa sitä, että Jumala armossaan pitää
huolta kansastaan vaikka se on syntinen. Synnitön Messias, jota pääsi-
äisen happamaton leipä edustaa, on täyttänyt kaiken. Karitsoiden,
lampaiden ja härkien uhraaminen ennakoi Kristusta, täydellistä syntien
sovitusta. 3. Ms 17:11 tekee yhteenvedon eläinuhrien merkityksestä.
Vuoden 70 jKr temppelin hävityksen jälkeen uhritoimituksia ei voitu
enää suorittaa. Edelleen juhlassa kiitetään Jumalaa, että Hän on
uskollisesti huolehtinut kansastaan. Juutalaiset olivat ”helluntailaisia” jo 1500 eKr.

KALLE VENÄLÄINEN, 2011, TV7 Sarja Raamatun juhlakalenteri2
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UUTISLYHTEEN JUHLA JA HELLUNTAI

HELLUNTAI JATKUU

Uutta elementtiä helluntaijuhlaan vuoden 70 jälkeen toi tapa korostaa Tooran merkitystä. Mooses otti vastaan
Jumalan lain helluntaina. Nykyiseen helluntain juhlintaan liittyy Tooran antamisen korostaminen. Perinteiset
juutalaiset valvovat helluntain ensimmäisen yön opiskellen Tooraa. Synagooga koristellaan kasveilla, hedelmäkoreilla
jne. Se kertoo, että helluntaita vietetään sadonkorjuun juhlana. Juhlassa luetaan VT:stä 2. Ms 19-20 ja Hes. 1 sekä
Ruutin kirja.

Kodeissa katetaan juhlapöytä, emäntä sytyttää juhlakynttilän, perinteisten siunausten ja rukousten jälkeen siunataan
ensin viini, sitten leipä, jotka jaetaan kaikkien kesken. Kattaukseen kuuluu paljon maitotaloustuotteita, koska Raamattua
kuvataan sanan maitona.

Uudessa Testamentissä tunnetuin helluntaiteksti löytyy Apostolien teoista.
Apostolien tekojen 2. luku vahvistaa sen, että helluntaipäivää vietettiin
juutalaisilla tavoilla ja että opetuslapset osallistuivat sen viettoon Jeesuk-
sen taivaaseen astumisen jälkeenkin.
Perinteisesti helluntaina luetaan profeetoista Hesekielen kirjan 1. luku.
Syngoogasta ulos tulleet juutalaiset olivat ihmeissään, oliko Jumala paljas-
tamassa saman kirkkauden kuin oli Siinailla kun laki annettiin ja nyt tuo
kirkkaus ilmeni Pyhän Hengen vuodatuksen yhteydessä. Hesekiel 36:27
”Henkeni minä annan teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellatte
min käskyjeni mukaan”. Apostolisena helluntaina Jumala kirjoitti lain
sydämien tauluihin. 3000 pelastui ensihedelmänä. Sak. 12:10 vuodatus…

KALLE VENÄLÄINEN, 2011, TV7 Sarja Raamatun juhlakalenteri3
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PASUUNANSOITONJUHLA, ROSHASHANAH

Pasuunansoiton juhla avaa syksyn juhlakauden. Pasuunansoiton juhlaa
pidetään juutalaisten uutena vuotena. Raamatullinen vuosi alkaa keväällä
Nisan kuun alussa uuden satokauden alussa, mutta rabbit pitivät niin tärkeänä
syyskauden juhlaa, että sitä alettiin pitää hengellisenä uutena vuotena. Nimenä
on käytetty myös Roshashanah, vuoden  pää, juutalainen uuden vuoden juhla.

Katumus on leimaa antava piirre syksyn 1. juhlalle. Se on päivä, jolloin Israelin kansa arvioi hengellisen tilansa
ja tekee tarpeellisia muutoksia varmistuakseen että tuleva vuosi olisi Jumalalle mieleen. Edeltävä 40 päivän jakso
on erityistä valmistautumista (1. pvä elul-kuuta --- 10. pvä tishrikuuta). Tämä perustuu uskomukseen, että Mooses
nousi Siinain vuorelle ottaakseen vastaan toiset Laintaulut elul-kuun 1. päivänä ja että hän laskeutui alas vuorelta
Suurena Sovituspäivänä. Juhlan edellä puhalletaan päivittäin shofariin. Kun perusteemana on KATUMUS, vietto on
perusluonteeltaan vakavaa, mutta kuitenkin toivolla sävytettyä koska Jumala antaa synnit anteeksi.

Uudenvuodenjuhla alkaa perinteisellä ilta-aterialla, jota seuraa jumalanpalvelus. Huomattava osa seuraavasta päivästä
vietetään myös jumalanpalveluksessa, iltapäivällä on veden äärellä TASHLICH-toimitus (Miika 7:19 ”Kaikki heidän
syntinsä sinä heität meren syvyyteen”). Perheet heittävät veteen esim. leivän muruja…

Sofarilla puhalletaan 4 eri soittoa; tekia (toitotus), shevarim (särkyneet sävelet), teruah (herätys) ja tekia gedolah (suuri
toitotus). Sofarin soitolla tervehdittiin kuningasta. Koko Israelin kanssa tulee henkilökohtaiselle tuomiolle kuninkaitten
kuninkaan eteen. Sofaria soitettiin kun kuningas asetettiin virkaansa tai sotajoukot kutsuttiin taisteluun. Sofarin soitolla
pyritään herättämään ihmiset jotain tärkeää tapahtumaa varten.

KALLE VENÄLÄINEN, 2011, TV7 Sarja Raamatun juhlakalenteri1
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PASUUNANSOITONJUHLA JATKUU

Rabbit näkevät Pasuunansoiton juhlapäivän uudistuksen ja yhteenkokoamisen päivänä, jonka Messias tulisi
saamaan lopullisesti aikaan. 700 luvulla jKr rabbien kirjoituksissa tuodaan esille:

Pasuunansoitonjuhla painottaa tulevaisuudessa tapahtuvaa täydellistä
hengellistä uudistusta, jonka Messias saa aikaan.

Matt. 4:17 ”Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle”. Jeesus
aloitti saarnaamisen tällä 40 päivän erämaassa kiusaamisen jälkeen.
Jeesus aloitti toimintansa todennäköisesti syksyn juhlien aikaan, syksy on
juutalaisessa kalenterissa hengellisen tutkiskelun aikaa.

Riemuvuosi tuli kuuluttaa alkaneeksi joka 50. vuosi Suurena Sovintopäivänä.
Jeesuksen 1. tulemus täytti merkittävällä tavalla syksyn juhla-aikoihin
liittyvää symboliikkaa. Lopullinen täyttymys tapahtuu Jeesuksen
2. tulemisessa. 1 Kor. 15:51-52 …viimeisen pasuunan soidessa…..
Matt. 24:31 …suuren pasuunan pauhatessa….kokoavat valittunsa….
Ilm. 11:15…seitsemäs enkeli puhalsi pasuunaan….

KALLE VENÄLÄINEN, 2011, TV7 Sarja Raamatun juhlakalenteri2
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SUURI SOVITUSPÄIVÄ, JOM KIPPUR

Suuren sovituspäivän nimi on hebreaksi JOM KIPPUR.

Sitä pidetään Raamatullisen juhlakalenterin pyhimpänä päivänä.
Temppelipalveluksen aikana ylimmäinen pappi astui kaikkein pyhimpään
ainoastaan kerran vuodessa, Suurena Sovituspäivänä toimittamaan sovi-
tuksen kansalle. Mooseksen 3. kirja kertoo, että heitettiin arpaa kahdesta
kauriista, kumpi teurastetaan Herralle ja kumpi kuuluu Asasille. Teurastetun 
kauriin verellä vertauskuvallisesti sovitettiin kaikki synnit menneen vuoden aikana.

Asasille määrättyä kaurista ei surmattu, sille tehtiin jotain ainutlaatuista suurena
sovituspäivänä.

KALLE VENÄLÄINEN, 2011, TV7 Sarja Raamatun juhlakalenteri1
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SUURI SOVITUSPÄIVÄ JATKUU

Syntien sovitus ja anteeksiantamus tekivät JOM KIPPURISTA kaikkien pyhimmän päivän Israelin kansan keskuudessa.

Suuri Sovituspäivä oli yhteydessä 10 päivää aikaisemmin vietettyyn PASUUNANSOITON juhlaan (katumus ja itsensä
arviointi aloitettiin pasuunan soiton juhlassa ja saatiin päätökseen Suurena Sovituspäivänä).

Tisrikuun 10. päivä merkitsi syntien sovitusta ja kaiken aloittamista uudelta, puhtaalta pöydältä. Raamatun tärkein
teema on Jumalan määräämällä tavalla tapahtuva SYNTIEN SOVITUS. Vuoden 70 jKr temppelin hävityksen jälkeen
tuli ongelma miten viettää JOM KIPPURIA ilman kelvollista uhraamispaikkaa ja uhreja.  Ensimmäisen vuosisadan aikana
päätettiin korvata uhrit  RUKOUKSELLA, KATUMUKSELLA JA LAUPEUDENTEOILLA. Juutalaiset kutsuvat Pasuunan soiton
juhlan ja Jom Kippurin välillä olevia 10 päivää Kunnioittavan pelon päiviksi. Juutalaiset tutkistelevat sydäntään noiden
päivien aikana Jumalan edessä. Myös pyydetään ja annetaan anteeksi ihmissuhteissa olleiden asioiden takia sekä
tarvittaessa hyvitetään rikkomukset.

10. päivän illalla tehdään erityisiä valmisteluja. 3. Mooses 23 luku kertoo itsenä kurittamisesta paastolla. Suuri Sovitus-
päivä on AINOA Raamatussa määrätty PAASTOPÄIVÄ. Ennen auringonlaskua nautitaan paastoateria. Pöytä peitetään
valkoisella liinalla, joka symboloi synnistä puhdistautumista. Sytytetään 2 kynttilää, siunataan viini ja leipä. Juuri ennen
pimeän tuloa Suuri Sovituspäivä alkaa. Seuraavat 24 tuntia ollaan ruuatta. Juutalaiset ottavat paaston vakavasti, he jopa
pidättäytyvät myös vedestä. Vältetään kaikkia ylellisyyksiä. Paasto koskee terveitä, yli 13 vuotiaita aikuisia.

Sovituspäivän illalla on vuoden pyhin tapahtuma, iltajumalanpalvelus KOL NIDRE. Kol Nidre on laulettava rukous, jossa
pyydetään Jumalalta vapautusta kaikista valoista, jotka on tehty sopimattomasti. Pyynnön juuret menevät keskiajalle,
jolloin juutalaisia pakotettiin kirkon jäsenyyteen, jossa moni juutalainen vannoi vaaditun valan vaikka halusikin
säilyttää yhteyden omaan kansaansa.
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SUURI SOVITUSPÄIVÄ JATKUU

Seuraava päivä on luonteeltaan mitä pyhin Sapatti. Palvelukset jatkuvat ja korostavat syntien sovitusteemaa.
Uskotaan, että tuomio on tuleva kun suuri sovituspäivä päättyy. Rukouksissa hartaasti pyydetään, että saataisiin
olla juutalaisina elämän kirjaan kirjoitettuna vielä seuraavakin vuosi.

Päivän päätteeksi on tärkeä NEILAH-palvelus, porttien sulkeminen. Puhalletaan viimeisen kerran shofariin – kunkin
yksilön kohtalo on sinetöity seuraavaksi vuodeksi. Auringon laskun jälkeen nautitaan siunattu viini ja makea leipä tai
hunajakakku sekä paastonpäättämisateria (juutalainen toivoo, uskoo, että synnit on sovitettu. Jeesus Messiaaseen
uskovat tietävät, että Hän on sovittanut kaiken edestämme).

Paavali selittää sovituspäivän näkökulmasta Room. 3:23-26 syntien
anteeksiantoa. Jeesus Messias asetettiin ristillä meidän SOVITUSUH-
RIKSEMME, silloin Hän täytti Suuren Sovituspäivän tärkeimmän esi-
kuvan. Hän oli kaikkien esikuvallisten uhrien täyttymys.

SOVITUS on Uuden Testamentin keskeinen sanoma. Uudesta Testamen-
tista ilmenee, että alkuseurakunta vietti niin suurta sovituspäivää kuin
muita Raamatullisia juhlia (Apt. 27:9, Luukas käyttää päivästä nimeä
paastopäivä, Luukas 4:16-21 Jeesus lukee Jesajasta 61 …Herralle otollista
vuotta…
Rabbit uskovat, että Messias ilmestyisi Suurena Sovituspäivänä ja julistaa
suuren vapautuksen päivän alkavaksi. Sovituspäivä ennakoi Messiaan tuomaa sovitusta. Hänen kuolemansa
ristillä tuotti tämän sovituksen. Hengellisesti sovituspäivä on aina läsnä kun Messias otetaan uskossa vastaan.
Sovituspäivään liittyy Israelin kansaan liittyvä uudistuminen, Sakaria 12:10 ”Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle….”
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LEHTIMAJAJUHLA

Pakkosiirtolaisuuden aikana lehtimajajuhlan viettäminen keskeytyi, mutta
paluun jälkeen juhlan vietto jatkui taas. Juhlan 7 päivän aikana uhrattujen
härkien lukumäärä oli 70. Tämän luvun on ymmärretty viittaavan kaikkiin
kansoihin israelilaisten luvun mukaan. Lehtimajajuhlan vietossa on aina
ollut muidenkin kansojen edustajia mukana.

Juhla on ensinnäkin sadonkorjuujuhla. Kun sato on kypsynyt, kiitetään
Jumalaa kaikesta. Toisaalta juhlaa vietetään muistojuhlana Israelin kansan
erämaavaelluksesta ja asumisesta 40 v lehtimajoissa.

Nykyisinkin lehtimajajuhlaan panostetaan paljon, takapihalle tai parvek-
keelle rakennetaan lehtimaja. Synagoogaseurakunnat rakentavat niin suuria
lehtimajoja, että juhlaa voidaan viettää yhdessä. Juhla-aterian alussa
sytytetään 2 kynttilää, siunataan ja aterioidaan. Toinen rituaali on erityi-
sistä oksista tehdyn kimpun heiluttaminen. Kimppu muodostuu yhdestä
palmunoksasta, 2 pajun oksasta ja 3 myrtin oksasta. Kimppua heilutetaan
oikeassa kädessä ja vasemmassa on sitrushedelmä. Heilutusta tehdään
jokaiseen ilmansuuntaan, sillä tunnustetaan Jumalan Herruus maailmassa.
Samalla osoitetaan iloa ja kiitollisuutta Jumalalle, joka hyvyydessään on
antanut maan tuottaa satonsa. 1. ja 8. päivä ovat erityisiä juhlapäiviä.
Lauletaan Psalmista 118 Oi Herra auta, Herra anna menestys.
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LEHTIMAJAJUHLA JATKUU

Juutalainen yhteisö haluaa muistaa yhden teeman ”Jumala asuu kansansa keskellä”.

UT
Sana ASUI tulee kreikan sanasta SKENEE, ”Lehtimaja”.

Messias tuli siis asumaan lehtimajassa meidän keskellämme. Sama ilmaisu
löytyy myös Ilmestyskirjan kohdasta 21:3 ”Katso, Jumalan maja ihmisten
keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja
Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa”.

Johanneksen teksti viittaa siihen, että Jeesuksen syntymä saattaa ajoittua
syksyyn, lehtimajajuhlan aikaan (joulu oli auringolle omistettu pakanajuhla).
Esim. lehtimajajuhlan aikaan lampaita pidettiin vielä öisin laitumella, joulu-
kuussa kylmän takia lampaat viedään jo tarhaan. Verolle pano järjestettiin
yleensä sadonkorjuun jälkeen eli lehtimajajuhlan jälkeen. Luukas mainitsee
myös, että majatalot olivat täynnä. Jeesus aloitti toimintansa 30 vuotiaana
ja päätti 3.5v kuluttua pääsiäisenä keväällä.

K Venäläinen toteaa, että todennäköisesti Lehtimajajuhlan aikaan
Sana tuli lihaksi asuakseen meidän keskellämme.
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LEHTIMAJAJUHLA JATKUU

Lehtimajajuhlan MESSIAS-keskeinen sanoma:
• Talmudin mukaan pappi nouti vettä ruukulla Siiloan lammikosta, ihmisjoukot

muodostivat juhlakulkueen, joka nousi papin perässä temppelivuorelle tanssien
ja laulaen Hallelujapsalmeja. 6 lehtimajajuhlan päivänä juhlakulkue ympäröi
temppelin kerran päivässä, mutta 7. päivänä juhlan viimeisenä suurena päivänä
sama tapahtui 7 kertaa. Seremonia huipentui siihen kun pappi kaatoi vesiruukun
alttarin juureen. Seremonian tarkoitus juurtaa syvemmälle kuin tulevan talven
sateiden toivoon. Rabbit yhdistävät seremonian Jesajan kirjan kohtaan Jes. 12:2-3.

Pelastussana hebreassa viittaa Jeshuaan = Jeesukseen. Messias on pelastuksen lähde
Israelille ja koko maailmalle. Jeesus Joh. 7:37-39 rinnastaa itsensä ko vesiseremoniaan!
Jeesus kutsui niin aikalaisiaan kuin meitä kaikkia tulemaan hänen luokseen ammenta-
maan ilolla vettä pelastuksen lähteestä. HÄN ON TÄMÄ LÄHDE, HÄN kastaa PYHÄLLÄ
HENGELLÄ.
• Lehtimajajuhla oli vuoden viimeinen sadonkorjuujuhla. Sellaisena on ESIKUVA LO-

PULLISESTA HENGELLISESTÄ SADONKORJUUSTA joka tapahtuu Messiaan tullessa
toisen kerran. Lopullinen täyttymys tulee kun Jumalan Maja on ihmisten keskellä!
Ilm. 21:1-3 ”Katso Jumalan maja ihmisten keskellä. Ja hän on asuva heidän kes-
kellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan”.
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8. pvä suuri viimeisenä päivänä on tärkeä seremonia; Jerusalem on kukkulan päällä, laakson pohjalla on 
vesiallas, ihmiset menevät altaalle laaksoon, otettiin vettä, juhlavasti vesi kannettiin ylös temppeliin
ja samoin viiniä otettiin myös ja ne kaadettiin maahan temppelin edustalla, vesiseremoniassa Jumalaa  
pyydetiin siunaamaan kansa, milloin sateen pitää alkaa ja milloin loppua

Messiaaninen juutalainen YOLE BEN DAVIS evankelista käy läpi Kylväjän tilaisuudessa
juutalaisten juhlien ja evankeliumin yhteenliittymistä 2018 (Youtube löytyy)

Jeesus käytti JUHLIA välineinä puhuakseen juutalaisille, Hän käytti symboleita, jotka ihmiset tunsivat ennestään
Jeesus toimi provokatiivisesti. Jeesus halusi herättää ihmiset, shokeerata ja saada ihmiset kuulemaan ja 
ymmärtämään.

J
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HANUKKAJUHLA

Hanukkajuhlaa ei mainita 3. Mooseksen kirjan 23 luvussa kuvatussa Jumalan juhla-ajoissa. Hanukkajuhla mainitaan
UT Johanneksen evankeliumin luvussa 10:22. Erikoista on, että vaikka juutalaiset viettävät Hanukkaa vaikka sitä ei löydy

heidän Raamatustaan, Vanhasta Testamentista.

Hanukkasana tarkoittaa hepreankielessä ”temppelin vihkimistä”. Messiaaniset juutalaiset korostavat juhlien profeetallista
merkitystä Jeesukseen uskoville.  Hanukkajuhlan historia menee  noin vuoteen 167 eKr, jolloin juutalaiset olivat vieraan
vallan puristuksessa. Aleksanteri Suuri oli yhdistänyt silloisen maailman hellenistiseksi suurvallaksi. Aleksanteri Suuren
kuoleman jälkeen hänen valtakuntansa jaettiin 4 kenraalin kesken. Juutalaiset jäivät jatkuvien kamppailujen väliin
Egyptin kenraalin ja Syyrian kenraalin joukkojen keskellä. Lopulta juutalaiset jäivät Syyrian kenraalin vallan alle ja heidät
yritettiin sulauttaa hellenistiseen kulttuuriin kieltä, taiteita ja uskontoa myöten. Moni juutalainen sulautui, mutta oli
paljon niitä, jotka kauhistuivat tätä kehitystä. Kielteisesti suhtautuvia kohtaan vallanpitäjät olivat entistä vihamielisempiä.
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ANTIOKUS häpäisi Jerusalemin temppelin, uhrasi siellä sian ja asetti Zeuksen palvonnan. Otti nimen ”EPIFANSES”,
”jumala ilmestyneenä”. Alttarit saastutettiin, pyhät astiat ryöstettiin, jopa kultainen lampun jalka rikottiin.

Antiokus määräsi Zeuksen patsaan sijoitettavaksi temppeliin.  Toimet herättivät kapinallisia kannanottoja eri puolilla
maata. Moodian kylässä oli aikomus järjestää epäjumalan juhlat ja pakottaa juutalaiset syömään sianlihaa. Kylässä
asui vanhurskas pappi Mattatias viiden poikansa kanssa. Mattatias ja hänen poikansa täynnä pyhää vihaa aloittivat
kapinan miehittäjiä vastaan. Yksi pojista, Juudas, sai lisänimen ”Makkabi” eli ”Vasara”. Makkabialaisjoukkojen määrä
oli vähäinen ja heikosti varustettu, he ryhtyivät sissisotaan. Joukko menestyi yllättävän hyvin varmana vakaumuksestaan,
että Israelin Jumala on uskollinen. Makkabialaiset todistivat, että mahdoton on mahdollista.

Kislev-kuun aikana (= noin joulukuun aikaan) makkabialaiset karkottivat miehittäjät, ottivat haltuunsa temppelin, puh,-
distivat sen ja korjasivat mm. rikotun 7-haaraisen lampunjalan ja uudistivat Jumalan palveluksen. Ongelma oli, että
lampunjalassa käytettävää Pyhää Öljyä löytyi vaan yhden päivän tarpeisiin. Uuden öljyn valmistaminen kestäisi 8 päivää.

Lamppu sytytettiin palamaan, jotta Jumalan valo saataisiin näkyviin välittömästi. Heidän hämmästykseen ÖLJYÄ RIITTI
8 PÄIVÄKSI ja lisää öljyä ehdittiin valmistaa.

TEMPPELI vihittiin uudelleen käyttöön ISRAELIN JUMALAN kunniaksi. Vuotuinen muistojuhla pidetään alkaen
25. Kislev-kuuta, aiheena sotilaallinen voitto ylivoimaisesta vihollisesta ja öljyn ihme. HANUKKAJUHLA KESTÄÄ 8 PÄIVÄÄ.

HANUKKAJUHLA JATKUU
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HANUKKAJUHLA JATKUU

Vaikka HANUKKAJUHLAA ei mainita 3. Mooseksen kirjan 23-luvussa, DANIELIN kirjassa on hämmästyttävä profetia
tapahtumista, joiden toteutumisen yhteydessä HANUKKAJUHLA sai alkunsa. 

Profetiassa kuvataan hellenistisen vallan nousua Aleksanteri Suuren
toimesta ja jakaantumista 4 kenraalin hallitsemiin pienempiin valta-
kuntiin.

8 haaraa symboloi öljyn ihmettä, 9. kynttilä on nimeltään palvelija.

Evankeliumin mukaan ollaan sitä mieltä, että myös Jeesus vietti Hanukkaa
samassa temppelissä jonka makkabialaiset uudistivat.

Hanukalla on yhteys lopunaikaan.

Vain Jumalan osoittama rakkaus
säästää meidät lopunajan eksytyk-
siltä. 28
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Purim, arpa, Esterin kirja

450 ekr, Ahasveros, Persian kuningas Kserkses. Persiassa oli paljon juutalaisia, yleensä he nauttivat Persian kuninkaan suosiota.
Virkamies Haaman havitteli itselleen kunnioitusta, edellytti että kaikki muut palvelijat heittäytyvät maahan hänen edessään. Yksi 
palvelijoista oli juutalainen Mordokai joka oloi aiemmin paljastanut kuninkaan salamurhayrityksen, juutalaisena hän ei voinut kumartaa 
Haamania, se olisi tarkoittanut epäjumalan palvelusta. Tästä Haaman tuli kiukkua täyteen ja hän halusi surmata Mordokain lisäksi kaikki 
juutalaiset Persian valtakunnassa.

PUURIMJUHLA
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Kuningas suostui Haamanin pyyntöön. Salakavala suunnitelma oli hävittää kaikki juutalaiset samalla kertaa samaan
aikaan. Haaman HEITTI ARPAA asettaakseen päivämäärän juutalaisten tuhoamiselle. Adar-kuun 13. päivänä.
Mordokai ja juutalaiset paastosivat, pelastussuunnitelma hahmottui. Mordokailla oli ollut kasvatettavana suku-
laistyttö Ester. Ester oli voittanut Suusanin missikisan ja tullut nimitetyksi Persian kuningattareksi.
Mordokai ajatteli, että Ester saattaisi tulla avuksi kansalleen tässä tilanteessa.

Ester vastasi myöntävästi Mordokain vetoomukseen. Esteriltä vaadittiin
rohkeutta, sillä kukaan ei saanut tulla kuninkaan eteen ellei kuningas ollut
häntä kutsunut. Teko saattoi johtaa kuolemaan. Ester pyysi kuninkaalta,
että kuningas ja Haaman tulisivat vieraiksi hänen järjestämiin pitoihin.
Ensimmäisen pitopäivän jälkeen Ester pyysi heitä tulemaan seuraaviin
pitoihin.

Kun kuningas pitopäivien välillä luki aikakirjoja, hän havaitsi, että Mordokaita ei oltu koskaan palkittu
hänen henkensä pelastamisesta. Kuningas päätti, että hän yhdessä palvelijoidensa kanssa osoittaisi
kunnioitusta Mordokaita kohtaan. Haaman taasen suunnitteli pyytävänsä kuninkaalta lupaa saada hirttää
Mordokai. Mutta ennen kuin Haaman ehti pyytää tätä lupaa, kuningas pyysi häntä hoitamaan ne asiat, jotka
liittyivät Mordokain kunnioittamiseen. Kun juhlat jatkuivat, Ester paljasti kuninkaalle oman syntyperänsä ja
Haamanin suunnitelman. Kuninkaan reaktio oli, että hän ripusti Haamanin siihen hirsipuuhun, jonka Haaman
oli järjestänyt Mordokaita varten. Ongelma oli, että kuningas oli antanut aiemmin käskyn juutalaisten tuhoa-
miseksi. Kuningas antoi käskyn, että juutalaiset voivat puolustautua kaikin mahdollisten keinoin.
ADARKUUN 13. päivästä tulikin juutalaisille VAPAUTUKSEN JA SUUREN ILON  PÄIVÄ.

PUURIMJUHLA
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Tämän jälkeen Puurim-juhlalla on ollut paikkansa juutalaisten kalenterissa.

Juhlaan kuuluu juhla-ateria perheen ja ystävien kanssa. Tarjolla on
ruokalajeja, joilla on oma symbolinen merkitys.

Ihmisiä muistetaan siitä voitosta, joka saavutettiin kauhistuttavasta
vihollisesta. Synagoogassa luetaan tuolloin Esterin kirjaa ja aina kun
Haamanin nimi mainitaan kirkujat huutavat. Kun Mordokai mainitaan,
puhjetaan valtaviin suosionosoituksiin. Vähävaraisille annetaan lahjoja.

Purimilla on myös messiaaninen näkö-
kulma, vapautuminen ongelmista ja se on
levon juhla. Juhla viittaa myös suurempaan
vapautukseen Messiaanisena aikana. Puurim
muistuttaa Jumalan suunnitelmasta tätä
maailmaa varten. Suunnitelma toteutuu
Messiaan tulemisen kautta. Pääopetus on
Jumalan liittouskollisuudessa. Jumala on
uskollinen antamilleen lupauksille. Jumala
suojelee omiaan. Jumalan uskollisuus juuta-
laiskansaa kohtaan antaa turvallisuuden tun-
teen kaikille uskoville.

PUURIMJUHLA
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