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KYSYMYS:  Olen nyt adventtiseurakunnassa ja adventistit ovat tunnettuja siitä, että 

he viettävät sapattia, lepopäivää lauantaina ilmeisesti Raamatun mukaisesti eli 

perjantai-illasta lauantai-iltaan niin kuin juutalaiset. Sain kuulla pariskunnan laulavan 

ja kertovan, että he viettävät sapattia. Samoin saan todista itsestäni ja vaimostani, että 

mekin olemme alkaneet viettää sapattia. Mitä hän sanoisi sapatista verrattuna 

sunnuntaihin ja sapatin merkityksestä kristityille ja juutalaisille?  

VASTAUS:  Jumala puhuu meille sanansa kautta. Kuusi päivää tee työtä. Heprean 

sana melacha, mitä Toorassa on kirjoitettu, tarkoittaa: ” se mitä olen lähettänyt sinut 

tekemään ”.  Esimerkiksi sanasta melachi on lähtenyt toinen sana: enkeli.  

 

Joku on puuseppä. Joku on kokki. Ja kuusi päivää jokainen tekee omaa työtään. 

Muista, että itse Jumala on lähettänyt meidät tekemään tätä työtä. Ei niin, että me 

vain itseämme varten teemme tätä arkityötä. Me olemme rakentamassa maailmaa, 

jota Jumalakin rakentaa.  

    Mutta seitsemäs päivä, shabat la Adonaj Elohecha, shabatti, joka on pyhitetty 

Herralle. Heprean sanan shabat voi kääntää myös” palata jostakin”. Kuusi päivää teet 

sitä tehtävää, jonka Herra on lähettänyt sinut tekemään, arkityötä tavallisessa 

maailmassa. Mutta seitsemäntenä päivänä sinun pitää palata takaisin Jumalan luokse.  

 

Kun me puhumme uudesta luomuksesta, uudesta ihmisestä, se on shabatti-ihminen. 

Se on niin kuin astuminen sisälle shabattiin. Se tarkoittaa, että yhtenä päivänä meistä 

tulee uudempi ihminen. Shabattina meillä ei ole omaa työtä eikä ajatuksia – vain 

Jumala ja minä. Messiaan Kristuksen päivänä, kun hän astuu hallitsemaan ja tulee 

kuninkaaksi, niin kuin juutalaiset tulkitsevat, silloin koko ihmiskunta viettää yhdessä 

shabattia.  Se, että me tänä päivänä elämme yhtenä päivänä shabattia, on esikuvana 

tulevasta shabatista. Tämä on niin kuin shabatin merkitys.  

 

KYSYMYS:   Vanhurskaus on pitkä tie. Mutta me ihmiset olemme epävanhurskaita  

ja Jumala pelasta epävanhurskaan ihmisen. Vai täytyykö ihmisen saavuttaa määrätty 

vanhurskaus?  

VASTAUS:  Silloin kun me annamme oman elämämme Jumalalle, teemme 

sopimuksen Hänen kanssaan. Todella: meissä jokaisessa on paljon syntiä. On paljon 

saastaa meidän sisällämme. Monestakaan synnistä meille ei ole tullut edes mieleen, 

että se on synti. Jumala hitaasti vaiheittain avaa niitä alueita elämässämme, joita on 

sanottava synniksi. Ei kaikkea kerralla.  

  Ennen kuin Jumalan tahto toteutuu, ja kun Jumala avaa henkilökohtaisia, 

epäpuhtaita alueita meidän elämässämme, me näemme, miten lihallinen ihminen elää 

ja taistelee meidän kanssamme.  

 



Jos meillä on silloin voima luovuttaa vanhasta, kun Jumala näyttää syntisiä 

alueitamme, silloin me olemme Jumalan kanssa sopimuksessa. Mutta jos Jumala 

osoittaa syntisiä alueitamme, emmekä tee parannusta – Jumala näyttää, mutta me 

kieltäydymme luovuttamasta niitä alueita – jos emme luovu synneistä; silloin voi 

sanoa, että meillä ei ole lähempää suhdetta Jumalan kanssa, jos me näemme 

epätotuutta ja katsomme sitä sormien läpi.  

 

Tehtävämme nimenomaan on tehdä parannusta joka kerta, kun Jumala jotakin 

osoittaa. Otamme pieniä askelia eteenpäin vanhurskaudessa. Jumala antaa voimaa ja 

osoittaa niitä alueita. Silloin Jumalan kirkkaus ja pyhyys astuu meidän elämäämme.  

Kuitenkin meillä ihmisillä pitää olla tahto tehdä niitä parannuksia.  

 

Ei kukaan meistä voi tulla pyhäksi heti, kun on antanut elämänsä Jumalalle. Eikä 

kukaan meistä pysty tulemaan kokonaan pyhäksi. Mutta tehtävämme on ottaa niitä 

askelia ja pyrkiä vanhurskauteen. Ja kun me menemme aina eteen päin, ja teemme 

parannuksia, Jumala antaa voimaa ja hyväksyy. Näin minä näen asian. 

 

KYSYMYS:Haluaisin vielä tähdentää, että kysymys on nimenomaan Jumalan työstä 

meissä.  

VASTAUS: Jumala tekee, mutta meillä pitää olla valmius luopua niistä alueista.  

 

KYSYMYS:  Miten meidän pakanakristittyjen tulisi suhtautua sellaisiin asioihin kuin 

esimerkiksi joulu ja sitten juutalaiset juhlat?  

VASTAUS:  Yleensä juutalaisuudessa puhutaan, että juutalaiset eivät koskaan juhli  

syntymäpäiviä vaan ainoastaan kuolemaa. 

 

Kaikkein tärkein tapahtuma on silloin, kun Messias kuoli. Meille ei edes sanottu 

Sanassa, milloin hän on syntynyt. Sana ei voi tarkkaan vahvistaa syntymäaikaa.  

Minulle henkilökohtaisesti joulu on niin kuin jokin kansalaisjuhla. Minä en pysty 

käsittämään, mikä hengellinen tarkoitus sillä voi olla. Minä en tiedä. Jos joku voi 

nähdä joulussa jonkun hengellisen tarkoituksen, minä en voi sanoa hänelle mitään.  

 

Mutta raamatulliset juhlat, jotka meille on annettu, ne minä käsitän ja ymmärrän. 

Pesachin ( pääsiäisen ) aikana jokainen meistä lähtee Egyptin maasta. Me jätämme 

sen entisen elämän, missä me olimme orjana. Helluntaina, shavuotin juhlana, me 

saamme Pyhän Hengen ja meille annetaan liitto. Silloin meillä on tarkistusaika. 

Voimme tarkistaa, millä tasolla liittomme Jumalan kanssa on. Rosh ha shanah on 

suuri juhla. Pasuunansoiton juhlan hengellinen tarkoitus on, että kun shofari soi, 

Jumala kutsuu jokaista ihmistä tarkistamaan itseä. Hän kutsuu ja ikään kuin lähettää 

sinulle haasteen oikeuteen. Silloin meidän pitää tarkistaa oma elämä Jumalan silmien 

edessä, tarkistaa, onko meillä maksamattomia laskuja.  

 

Jom Kippurin sovituspäivänä meidän pitää muistaa, että meidät on lunastettu, jos me 



annamme elämän Jeesukselle. Pasuunansoiton ja sovituspäivän välissä on kymmenen 

päivää. Sen kymmenen päivää Jumala antaa meille jokaiselle, että me maksamme  

maksamattomat laskut, teemme parannuksia ja valmistaudumme Kristuksen 

oikeuteen. Se on niin kuin iso Herran juhlan kokonaisuus.  

 

Sukkotina, lehtimajanjuhlana, me asumme majoissa. Silloin kun Jeesus muuttui 

Kirkastusvuorella, siellä oli Jumalan läsnäolo. Silloin Pietari ehdotti, että rakennetaan 

majoja. Silloin tämän lehtimajanjuhlan merkitys meille vahvistuu, kun voimme 

Jumalan kanssa saada siitä varmuutta. Me elämme Jumalan kanssa majoissa,  eikä 

meillä ole mitään, ja tämä maja on hyvin pieni. Se ei ole talo vaan se on väliaikainen 

maja. 

Pitää muistaa, että me olemme tässä maailmassa väliaikaisesti. Eikä meillä ole mitään 

kiinnityksiä maailmaan.            

 

Nämä ovat juutalaisten Herran juhlien merkitykset. Joka vuosi uudestaan ja 

uudestaan käymme läpi niitä juhlia. En voi ymmärtää, miten joulu voi liittyä siihen. 

Mutta olen tavallinen juutalainen. Ehkä ei voi ymmärtää kaikkea. Jokainen tekee 

oman valinnan, mitä juhlia hän haluaa viettää.  

 

KYSYMYS:  Olen adventtiseurakunnasta, mutta minulle on suuri ongelma 

keskustella muiden seurakuntien jäsenten kanssa. Ongelma on nimenomaan shabatti. 

Minulla on kysymys – Suomessa on vaikea puhua shabatista kristittyjen keskellä. 

Onko sinulla vaikea puhua Kristuksesta Israelissa?  

VASTAUS:  Hyvä kysymys. Kiitos. Minä ymmärrän sen, että nämä kaksi asiaa ovat 

hyvin tärkeitä. Juutalaisella kansalla on nyt paatumus Kristusta kohtaan. Vain 

Jumalan ilmestyksen kautta juutalainen voi ottaa Messiaan vastaan. Aina juutalainen 

etsii ja hänelle syntyy kysymyksiä, mutta minä luulen, että jokainen Jumalan 

ilmestyksen saanut juutalainen ottaa Jeesuksen vastaan.  

 

Näen samanlaisen tilanteen kristillisellä seurakunnalla. Kristityillä on niin kuin peite 

shabattia kohtaan. Ja heidän sydämensä on kovettunut shabatin suhteen. Tosi 

pelottavaa joskus keskustella kristittyjen kanssa shabatista. Ihan sama on, kun puhuu 

Kristuksesta juutalaisten kanssa. Ja minä luulen, että tässä on sama paha henki. En 

pysty vahvistamaan Sanasta tätä, mutta henkilökohtainen kokemus on, että se on joku 

sama paha henki.  

 

Vain Jumalan ilmestyksellä kristityt pystyvät ottamaan shabatin vastaan. Monen 

sydän on tänä päivänä koventunut. Ja nämä molemmat asiat ovat riippuvaisia 

toisistaan. Ja näiden kahden kehitys kulkee niin kuin rinnakkaisesti. Kun seurakunta 

ottaa shabatin vastaan, silloin voi olla, että juutalaiset ottavat Kristuksen vastaan.  

 

Minulle juutalaisena miehenä on hyvin vaikea kuvitella, että juutalainen mies menee 

kristilliseen seurakuntaan, missä ei vietetä shabattia. Tämä on minun mielipiteeni.  



 

KYSYMYS:  Kysyn vanhurskaasta elämästä, että ilmeisesti kyse on pyhästä työstä 

meissä. Että miten Pyhä Henki synnyttää uskoa meissä ja myös ohjaa tässä uskon 

tahdissa. Mitä ajattelette Pyhän Hengen työstä, että hän vaikuttaa meissä 

vanhurskasta elämää.    

VASTAUS: Jeesus puhuu, ettei kukaan voi tulla Isän luokse muutoin kuin hänen 

kauttaan.  Toisaalta Jeshua sanoo, ettei kukaan voi tulla hänen luokseen ellei Isä 

vedä. Isä vetää ja kutsuu ihmisiä Pyhän Hengen vaikutuksella. Pyhä Henki vaikuttaa 

meissä ja antaa  meille niin kuin askeleet mennä eteen päin. Niin kuin vesi ja aurinko 

antaa voimaa ja kasvi kasvaa.  Samanlainen voima on Pyhällä Hengellä.  

 

      Monet Jumalan voimat ovat niin kuin yhdessä toimimassa meissä Jumalan 

suunnitelman kokonaisuudessa. Pyhä henki kutsuu ihmisen etsimään Jeesuksen. 

Että Jeesuksen kautta ihminen tulee Isän luokse.      
 


