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Kysymys: Miksi veri on siinä anteeksiantamuksessa niin tärkeä?
Oikein hyvä kysymys. Vastauksen me löydämme Toorasta, 3.
Mooseksenkirjasta, 17:11: ”Sillä lihan sielu on veressä, ja minä olen sen teille
antanut alttarille, että se tuottaisi teille sovituksen, sillä veri tuottaa sovituksen,
koska sielu on siinä.”
Tämä on Jumalan salaisuus. Se salaisuus ei tarkoita sitä, että haluaa jättää jotain
kertomatta toiselle. Koska me emme ole jumalia vaan ihmisiä, niin meillä ei ole
käsitystä, miten se toimii. Mutta Jumala on avannut tämän meille omassa
Sanassaan, ja Hän on avannut sen verran, minkä pitää olla meille tiedossa. Hän
on kertonut meille, että tässä meidän maailmassa on joitakin asioita, jotka ovat
hyvin lähellä hengellistä maailmaa. Ja tässä on hyvin tärkeä elementti, veri.
Veri oli määrätty uhrausta ja alttaria varten. Hepreankielellä sana alttari on
mishbeah. Ja sana zavah tarkoittaa uhraamista veren kautta. Alttarin tarkoitus
hepreankielellä on paikka, jossa uhrataan veren kautta. Ja silloin kun uhraus
tapahtuu, siinä hetkessä sielu puhdistuu. Millä tavalla ja miksi, kukaan ei tiedä.
Jumala on päättänyt niin. Ehkä sen takia, että veressä on elävä elementti. Silloin
kun veri kiertää meissä ihmisissä tai eläimissä, silloin meillä on mahdollisuus
elää, olla elossa. ja silloin kun veri lähtee meistä, elämä pysähtyy. Veren kautta
elämän voima lähtee meistä. Sen takia kun veri vuodatetaan siinä paikassa, mikä
on määrätty, silloin Jumala puhdistaa. Puhdistaa synneistä ja samalla antaa
syntejä anteeksi.
On hyvin tärkeää, että kun Messias kuoli, myös hänen verensä vuoti. Messiaan
veren kautta meillä on anteeksiantamus ja saamme synnit anteeksi. Sen takia hän
kuoli nimenomaan verenvuodatuksen kautta. Heprean kielen me ein korban
tarkoittaa niin kuin uhri. Jumala ei tarvitse ihmisuhria. Mutta Hän on antanut
saman kuvan, esikuvan, että me ymmärrämme.
Aloitetaan alhaalta ylöspäin. Otetaan uhrikaritsa. Se uhrataan. Tapahtuu
verenvuodatus ja syntien anteeksiantaminen. Noustaan ylöspäin: Aabraham ottaa
oman poikansa ja laittaa saman alttarin päälle. Ja hän oli valmis uhraamaan
poikansa, että Jumalan tahto tapahtuu. Jumala pysäytti hänet kädestä ja me
luemme Jumalan sanoneen, että nyt minä näen, että sinä olet valmis uhraamaan.
Ja Minä olen valmistanut uhrin. Ja Jumala sanoi, että Hän lähettää oman
Poikansa. Ja Pojan veri vuodatetaan, että kaikilla olisi elämä.

