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Pyhyyden merkki 

opettaja Isak Penzev    v. 2012 

 

Shalom ystävät. Olemme keskustelleet jo hyvin paljon erilaisista 

juutalaisista laeista. Olemme käsitelleet yleisiä ihmissuhteita koskevia 

lakeja ja käsitteitä. Olemme myös käyneet läpi lakeja, jotka on annettu 

Israelin kansalle, ja lakeja, joita muut kansat voivat hyödyntää, jos he 

ottavat niitä käyttöön. Niiden kautta muut kansat voivat myös tulla Israelin 

kansan sisälle, pystyvät näkemään Messiaan täydellisyyden ja voivat ottaa 

hänet vastaan. Tänään haluan keskustella niistä laeista, jotka on annettu 

erityisesti vain Israelin kansalle. Ensisijaisesti tätä lain sisällön osaa voi 

nimittää pyhyyden merkiksi.  

Sanalla pyhä tarkoitetaan enimmäkseen pyhyyttä nimenomaan 

juutalaisesta näkökulmasta. Se ei ole täydellisesti pyhä vaan jotain muuta. 

Voin määritellä, että se on vanhurskas, joka on valittu ja erotettu. Nämä 

ovat niin kuin työkalut, joiden kautta me voimme olla Herran Jumalan 

läsnäolossa, ja tuoda Hänen pyhyyttään ja läsnäoloaan meidän 

keskellemme. Nykypäivän sukupolven, joka on kasvatettu reaalisesti 

maailman periaatteilla, on hyvin vaikea ottaa omaan elämäänsä symbolisia 

ja rituaalisia käsitteitä. Mutta koko vanhan ajan maailma on täynnä 

symboliikkaa. Ja tämä symboliikka ei ainoastaan anna meille käsitystä 

jostain fyysisestä tässä maailmassa, vaan se sisältää hyvin syvällistä 

hengellistä tarkoitusta. Tänään haluan käsitellä, minkälainen symbolinen 

maailma on tavallista juutalaisen elämässä, ja minkälainen pyhyyden 

merkki hänellä on.  

Katsomme 5. Mooseksenkirjan lukua 6: 6 - 9: " Nämä sanat, jotka minä 

tänä päivänä sinulle annan, painukoot sydämeesi. Ja teroita niitä lastesi 

mieleen ja puhu niistä kotona istuessasi ja tietä käydessäsi, maata 

pannessasi ja ylös noustessasi. Ja sido ne merkiksi käteesi, ja ne olkoot 
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muistolauseena sinun otsallasi. Ja kirjoita ne talosi pihtipieliin ja 

portteihisi. "  

Ne sanat, että Jumala on Yksi, ja rakkauden Jumalaa kohtaan asettaminen 

omaan sydämeen, pitäisi olla kirjoitettuna käteesi, talosi pihtipieliin ja 

portteihin, sekä merkkinä otsallasi.  

Ensi vaikutelma tästä Sanasta on, että siinä on jokin hengellinen ajatus ja 

tarkoitus. Pitäisikö näiden sanojen olla vertauskuvannollisia? Totta kai 

tässä käytetään vertauskuvia. Meidän pitää säilyttää Jumalan Sana omassa 

sydämessä. Jumalan Sanan pitää olla aina meidän ajatusmaailmassamme. 

Jumalan Sanan tulee ohjata ajatuksiamme eli olla silmiemme välissä 

otsallamme. Ja Jumalan Sanan tulee ohjata meidän tekojamme eli olla 

käsissämme. Jumalan Sana varjelee meidän elämäämme ja perhettämme, 

ja siksi se täytyy kirjoittaa talomme pihtipieleen ja portteihin.  

Mutta me juutalaiset olemme yksinkertaisia ihmisiä. Me emme näe tämän 

Sanan tarkoitusta ainoastaan vertauskuvana hengellisessä maailmassa, 

vaan näemme myös käytännössä, miten tämä toteutetaan. Tässä tekstissä 

Toora antaa meille kaksi käskyä. Nämä käskyt koskevat tefillinejä ja 

mezuzaa.  

Katsomme ensin tefillinejä koskevaa käskyä. Suora käännös heprean 

kielestä sanalle tefilin tarkoittaa rukoukset. Tanachin tekstistä emme löydä 

tätä sanaa. Mutta evankeliumin tekstistä me voimme löytää. Matt. 23: 5: " 

He tekevät raamatunlausekoteloistaan leveitä. " Suomenkielisen Raamatun 

käännös on tässä hyvin huono. " Alkuperäisessä kreikkalaisessa tekstissä 

sanasta raamatunlause on käytetty sanaa fylakteeri. Tämä on kreikkalainen 

sana heprealaiselle sanalle tefillin. Syvemmälle tulkittuna se tarkoittaa 

säiliötä.  

Mitä tefillin-säiliö tarkoittaa? Tefillin on niin kuin pieniä laatikoita, joille 

on omat vyöt ja nauhat. Tästä 5. Mooseksenkirjan tekstistä me näemme 

kaksi tefillinien merkitystä; toinen tefillin laitetaan otsalle ja toinen käteen. 

Käytännössä ne ovat pieniä, neliönmuotoisia laatikoita, jotka on 
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valmistettu kosher-eläimen nahkasta. Ne ovat erikoisesti valmistettuja ja 

taipuvat, vaikka ovat kovaa nahkaa. Laatikot on kiinnitetty hyvin ohuisiin 

nahkasta tehtyihin nauhoihin. Nauhan tarkoitus on, että niitä 

neliönmuotoisia laatikoita voi kiinnittää otsalle tai käteen. Merkitys ei ole 

laatikossa tai vyössä vaan laatikon sisällössä, jossa on kirjoitettuna suoraa 

Tooran tekstiä. Sekä otsaan että käteen laitettavissa tefilineissä on neljä 

Tooran tekstiä.  

Niitä ovat 5. Moos. 6: 4 - 9,  ja 5.  Moos. 11: 13 - 21; onko tämä tunnettu 

paikka teille? Nämä kaksi ensimmäistä osaa ovat  S'ma Jisrael-

rukouksesta. Kaksi muuta kirjoitettua osaa koskevat 2. Mooseksenkirjaa: 

13: 1 - 10 ja 13: 11 - 16.  

Olemme puhuneet merkeistä. Nämä Tooran paikat muistuttavat meitä 

niistä merkeistä. Esimerkiksi 2. Moos. 13: 16: " Ja se olkoon merkkinä 

sinun kädessäsi ja muistolauseena sinun otsallasi; sillä Herra vei meidät 

väkevällä kädellä pois Egyptistä. " Tefillinissä, joka laitetaan käteen, nämä 

4 Tooran paikkaa on kirjoitettu yhteen paperirullaan. Otsan tefillinissä 

nämä 4 Tooran paikkaa on kirjoitettu neljälle eri paperille, jotka on 

sijoitettu tefillinin neljään eri osaan. Tooran sanat on kirjoitettu mustalla 

kynällä valkoiselle paperille. Tämä muistuttaa meille, että Jumalan Sana 

on kirkas ja selkeä, niin kuin psalmissa on meille kirjoitettu.  

Ja nämä paperille kirjoitetut Tooran paikat on laitettu päältä lakattuun 

mustaan laatikkoon. Se symboloi sitä, että Jumalan tiet ovat meille 

tuntemattomia ja meiltä salassa.  

On myös muita tefillinejä koskevia käytännön tapoja, joista en nyt ala 

syvemmin keskustella. Tefillinin valmistaminen vaatii hyvin korkeaa 

koulutusta ja osaamista.   

Jeshuan aikana juutalaiset viisaat käyttivät tefillinejä koko ajan, paitsi yön 

ajaksi he laittoivat ne pois. Paljon myöhemmin tuli käytännön tavaksi 

laittaa tefillin ainoastaan aamurukouksen ajaksi, sillä tänä päivänä on 

hyvin vaikea olla henkisesti valmis ja puhdas Herran edessä käyttääkseen 
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niitä koko ajan. Tämä liittyy myös tämän päivän pyhyyden tason laskuun 

koko kansan keskellä. Jos juutalaiselle tulee jotain esteitä laittaa aamulla 

tefillinit, hänellä on oikeus ottaa ne käyttöön mihin aikaan päivästä se vain 

on mahdollista.  

Ennen tefillinien käyttöönottoa luetaan erityiset rukoukset. Ja sen jälkeen 

kun tefillinit on laitettu käteen ja otsaan, luetaan myös rukouksia. Osa 

niistä rukouksista on S'ma Jisrael. Ja sen me voimme vaikuttaa, näyttää ja 

todistaa, että kun me laitamme tefillinin otsaan, meidän ajatuksemme 

johtavat itse Jumalaan.  Jumala johdattaa myös meidän tekojamme, kun 

me laitamme tefillinin käteen. Käteen laitettava tefillin laitetaan 

vasempaan käteen. Se tarkoittaa, että lähelle sydäntä. Se tarkoittaa sitä, että 

kun me toteutamme Jumalan käskyjä ja Jumalan tahtoa, me asetamme sen 

myös omaan sydämeen. Kun me suoritamme tätä käskyä koskevan 

tefillinin, se vaikuttaa myös hengellisessä maailmassa. Jos me otamme 

psykologisen näkökulman, tämä on myös hyvin vaikuttava ja voimakas 

rituaali. Se antaa siinä hetkessä mahdollisuuden keskittyä Jumalaan ja 

Jumalan suunnitelmaan; Jumalan tahtoon omassa elämässä.  

Katsomme nyt 5. Mooseksenkirjaa lukua 6. Olemme lukeneet  9. jakeesta: 

" Ja kirjoita ne talosi pihtipieliin ja portteihisi. " Tämän jakeen suorasta 

sekä kuvannollisesta merkityksestä olemme jo puhuneet aiemmin. Se 

tarkoittaa, että koko minun perheeni palvelee Herraa ja kuuntelee Herran 

tahtoa. Ja koko perhe on Jumalan Sanan varjeluksessa. Tämän lain 

käytäntönä juutalaiset laittavat mezuzan. Mezuzah tarkoittaa nimenomaan 

pihtipielet, yksipuolinen oven karmi. Samoin kuin tefillineissä, mezuzan 

sisällä on paperikäärö, johon on kirjoitettu Tooran sanat. Tefilliniin 

verrattuna mezuzan sisällä on vain ne kaksi Tooran tekstiä, jotka koskevat 

S'ma Jisraelia. Tämä Tooran käärö laitetaan metalli- tai muovilaatikkoon, 

joka asetetaan oven karmiin. Juutalaisessa kodisssa mezuzah asennetaan 

yleensä nimenomaan ulko-ovelle. Jotkut laittavat mezuzan myös sisäoveen 

asunnossa, jossa on asuinhuone.  
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Eräs juutalainen Tooran kommentoija on sanonut, että mezuzan tarkoitus 

on muistuttaa meitä Kaikkivaltiaasta Jumalasta, joka hallitsee ja johdattaa 

tätä maailmaa. Se muistuttaa myös niiden lampaiden verestä, jota 

juutalaiset sivelivät ovenpieliin ennen Egyptin orjuudesta lähtöä. Tässä me 

näemme yhtenäisyyttä Tooran käskyissä ja Messiaan Sanassa.  

Meille jäi vielä yksi pyhyyden merkki. Se on tsitsit, joka alkuperäisessä 

tekstissä tarkoittaa tupsuja. Tsitsit on Tooran käsky, jonka voimme nähdä 

4. Mooseksenkirjassa 15: 38: " Puhu israelilaisille ja sano heille, että 

heidän on sukupolvesta sukupolveen tehtävä itsellensä tupsut viittojensa 

kulmiin ja sidottava kulmien tupsuihin punasininen lanka. " 5: 

Mooseksenkirjan luvusta 22 jakeesta 12 me näemme, mihin nämä tupsut 

pitää kiinnittää: " Tee itsellesi tupsut viittasi neljään kulmaan, johon 

verhoudut. " Tämä tupsujen kiinnittäminen tarkoittaa, että sen voi laittaa 

nimenomaan vaatteisiin, joissa on neljä kulmaa. Entisaikaan se oli viitta, 

peiton muotoinen vaate, joka ajan kuluessa lakkasi olemasta käytössä. 

Juutalaiset viisaat keksivät erikoisvaatteen, mihin tupsuja voi kiinnittää, ja 

sen vaatteen nimi on tallit, mikä on käännettynä: rukousliina. Sillä yleensä 

tallitia käytetään rukoushetkissä.  

Tämä tefillinien ja tallitin käyttö koskee ainoastaan aikuisia miehiä. 

Mezuzan käytössä on velvoite asettaa mezuzah juutalaiseen taloon 

kuukauden kuluessa perheen muutosta. Käytännössä se tarkoittaa, että 

monet pyrkivät hyvin nopeasti asettamaan mezuzan ovenpieleensä. 

Yhteydestä mezuzasta Messiaaseen olemme jo puhuneet.  

Tsitsitin tarkoitus on muistuttaa kaikista Jumalan käskyistä. Kun ihminen 

näkee tsitsit-tupsut, hän muistaa aina Jumalan omassa elämässään ja 

varjelee itseään pahanteosta ja kiusauksista, niin kuin Johannes puhuu. 

Sekä tsitsit että tefillin olivat molemmat hyvin erityisiä merkkejä, jotka 

ovat erottaneet juutalaiset.  

Me näemme Jeshuan suhtautuneen hyvin kunnioittavasti tefilliineihin ja 

tsitsitiin, eikä hän peruuttanut niiden käyttöä. Me voimme palata 

Matteuksen evankeliumiin 23: 5, josta näemme, että Jeshua vastusti ja 
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kritisoi fariseusten elämää. Jos me käännämme tämän 5. jakeen oikealla 

tavalla, me näemme tekstin näin: " Ja kaikki tekonsa he tekevät sitä varten, 

että ihmiset katselisivat heitä. He tekevät tefillininsä leveiksi ja tsitsitin 

tupsunsa suuriksi. "Me näemme Jeshuan kritisoivan käskyjen 

noudattamisen käytännöllistä puolta. Jeshuan aikana monet juutalaiset 

hengelliset johtajat tekivät tefillininsä paljon suuremmiksi, jotta jo kaukaa 

nähtäisiiin heidän noudattavan tefillinejä koskevaa käskyä. Samoin Jeshua 

kritisoi myös tsitsitin käyttöä, kun monet asettivat tupsut niin pitkiksi, että 

ne ylettyivät polviin. Myös tänä päivänä tätä voi nähdä. Ja tefillineistä 

tehdään saman kokoisia tänä päivänäkin.  

Tässä me näemme, että Jeshua ei vastustanut Tooran käskyjä, vaan hän 

kritisoi tapaa, miten he toteuttivat niitä, kun he halusivat korostaa ja 

esitellä ihmisille, kuinka he Tooran käskyjä noudattivat. Kukaan ei voi 

kumota sitä asiaa, että Jeshua itse käytti tefillinejä ja tsitsitiä. Matteuksen 

evankeliumin 9. luvussa näemme naisen, joka sairasti verenvuototautia, 

koskettavan Jeshuan viitan tupsua. Tämä tarkoittaa tsitsitiä. Jeshua 

noudatti Tooraa kuten muutkin sukupolvensa juutalaiset opettajat. Tästä 

todistaa sekin, kun fariseukset kutsuivat Jeshuan taloonsa ja aterioivat 

hänen kanssaan. Siihen aikaan juutalaiset fariseukset eivät koskaan 

kutsuneet ulkopuolisia kotiinsa syömään.    

 Lopuksi voi sanoa, että jos tämä oli hyvä Jeshualle, se voi olla hyvä 

minullekin. Haluan kuitenkin vielä korostaa, että tässä puhutaan erityisesti 

juutalaisten merkeistä. Koska nämä erityismerkit kantavat sisällään 

suurempaa hengellistä merkitystä, en suosittele ei-juutalaista ottamaan 

niitä kevyesti käyttöön omassa elämässään, jos hän ei ymmärrä niiden 

tarkoitusta ja sisältöä. 

  Olemme nyt tutustuneet käytännöllisiin merkkeihin, jotka ovat aina 

ihmisten elämässä. Seuraavalla oppitunnilla haluan puhua pyhyydestä tilan 

merkeissä eli synagogasta. Kiitos.  

  


