
Juutalaisuuden muinaisia uskomuksia
Muinaisten rabbien opetuksia
Jumalan sanan opetus Messiaasta

Nettikirjan esipuhe: Olen kirjoittanut vuosien varrella monia kirjoituksia kotisivulleni 
juutalaisuudesta ja Raamatun opetuksista. Keräsin yhteen muutamia kirjoituksiani 
aiheesta ja tein niistä pdf-muotoisen nettikirjan. Tämä aihe on todella mielenkiintoinen, 
koska menneinä aikoina, muinaiset rabbit ovat opettaneet Messiaan olevan pelastus, jonka
kautta Israelin kansa tulee samaan pelastuksen synneistään Messiaan veren kautta. 
Messias Jeesuksen kuoleman jälkeen juutalaisten rabbien opetus tietyistä Raamatun 
kohdista on muuttunut, koska nämä Raamatun kohdat viittaavat todella voimakkaasti 
Herraan Jeesukseen. Rabbit ovat muuttaneet muinaisia käsityksiä, tulkintoja ja opetuksia 
koskien Raamatun Messias kohtia, koska ne näyttävät viittaavaan liian voimakkaasti 
Jeesukseen ja tämän syyn tähden juutalaisten rabbien opetus on muuttunut siitä mitä se 
on ollut muinaisina aikoina. 

Tutkimus rabbien muinaiseen historiaan ja Raamatun sanan muuttumaton todistus 
todistaa kiistattomasti, että Jeesus (Jeshua) on Messias. Nettikirjassa on myös muuta 
mielenkiintoista mm. Danielin kirjan 70 vuosiviikon tutkiskelua hepreankielen valossa, 
joka avaa meille Danielin kirjan 9 lukua juuri siihen suuntaan kuin se pitäisi ymmärtää ja 
uskoa. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera. 

Tämän nettikirjan tekstiä saa kopioida ja levittää vapaasti muuttamatta sen sisältöä, 
mutta tätä nettikirjaa ja sen sisältöä ei saa myydä missään muodossa, eikä 
minkäänlaisissa yhteyksissä. Herra Jeesus sanoi opetuslapsilleen: "Lahjaksi olette saaneet,
lahjaksi antakaa" (Matt 10:8). 



Juutalaisuus ja Messias usko
Juutalainen rabbiininen opetus on opettanut Messiaan olevan Israelin vanhurskaus, joka 
poistaa Israelin kansan synnit oman verensä kautta. Herran Jeesuksen kuoleman jälkeen 
juutalaisten rabbien opetus on pikku hiljaa muuttunut, koska he eivät ole halunneet 
tunnustaa Jeesuksen (Jehoshua - Jeshua alkuperäinen heprealainen Jeesuksen 
nimi) olevan Messias.

Käsittelen tässä kirjoituksessa juutalaisia rabbiinisia opetuksia, jotka vahvistavat ja 
todistavat Herran Jeesuksen olevan Israelin ja koko maailman Messias. Vertaamalla 
juutalaisia rabbiinisia kirjoituksia UT:n teksteihin huomaamme niiden puhuvan samasta 
asiasta koskien Messiasta. Näissä teksteissä ainoa ero on se, että UT:n teksteissä apostolit
kertoivat Jeesuksen olevan Messias, samoin Herra Jeesus itse vahvisti olevansa Messias, 
mutta juutalaiset rabbiiniset kirjoitukset eivät kerro sitä kuka on Messias. Kirjoituksessani 
tuodaan esille myös VT:n esikuvallista opetusta Messiaasta, joka täyttyy ja toteutuu UT:n 
kirjoituksissa.

Tämä kirjoitus on tarkoitettu ensisijaisesti juutalaisille, mutta toki sitä saa lukea kaikki 
ihmiset kaikista kansoista. Raamattu kehottaa siunaamaan Israelia ja koska Herran 
Jeesuksen opetuslapsena siunaan ja rakastan Israelia, niin siksi olen kirjoittanut tämän 
kirjoituksen todistukseksi niin juutalaisille kuin pakanoille, että Herra Jeesus on Israelin ja 
koko maailman Messias.
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Talmud ja Messias

Talmud on eräs tärkeimmistä rabbiinisen judaismin kirjoista, jonka sanotaan olevan 
toiseksi tärkein kirja Tooran jälkeen. Juutalaisuudessa Tooralla on monta merkitystä, sillä 
Toora tarkoittaa viittä Mooseksen kirjaa, koko vanhaa testamenttia (Tanakh) sekä se voi 
myös merkitä kaikkea juutalaista opetusta ja lakeja.

Messias ja luominen

Talmud on juutalaisuudessa erittäin tärkeä kirja, joka kertoo myös Messiaasta esim. näissä
kohdissa:

Sanhedrin 99a, s. 670: Kaikki profeetat profetoivat vain Messiaan päiviä varten.

Sanhedrin 98b, s. 667: Maailma luotiin vain Messiasta varten.

Apostoli Paavali kertoo, että kaikki mikä on taivaassa ja maan päällä on luotu Messias, 
Herran Jeesuksen kautta:

Kol 1:
12 ¶ kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, 
mikä pyhillä on valkeudessa,
13 häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan 
Poikansa valtakuntaan.
14 Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksisaaminen,
15 ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa.
16 Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja 
näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on 
luotu hänen kauttansa ja häneen,
17 ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa.

Maailmaa ei luotu vain Messiasta varten, sillä Messias on maailmaa varten syntien 
Sovittajana ja Pelastajana.

40 vuoden aika ennen temppelin tuhoutumista

Talmud kertoo erittäin merkittävistä ja tärkeistä asioista, jotka tapahtuivat 40 vuotta 
ennen temppelin tuhoutumista:

Jerusalem Talmud: Neljäkymmentä vuotta ennen temppelin tuhoutumista 
lännenpuolinen tuli sammui, punainen lanka (villaköysi) jäi punaiseksi. ... Temppelin ovet 
sulkeutuivat itsestään iltaisin ja sekä aukenivat aamuisin.

Babylonian Talmud: Neljäkymmentä vuotta ennen kuin pyhä temppeli tuhottiin, 
tapahtui seuraavaa: Suurena sovituspäivänä oinas lakkasi olemasta yliluonnollinen; 
punainen villaköysi, joka yleensä muuttuu valkoiseksi, pysyi nyt punaisena eikä 
muuttunut; ja pyhäkön kynttelikön lännen puoleinen kynttilä ei suostunut palamaan, kun 
pyhän temppelin ovet avautuivat itsekseen.

Jerusalemin temppeli tuhottiin 70 jKr. Kun laskemme 40 vuotta taaksepäin temppelin 
tuhoutumisesta päädymme vuoteen 30 jKr., eli juuri niihin aikoihin kun Herra Jeesus 
ristiinnaulittiin. Jumala salli temppelin tuhoamisen, koska vanha liitto oli päättynyt ja oli 
alkanut Uuden Liiton aika.

Jumala todisti kuitenkin neljänkymmenen vuoden ajan Israelin kansalle vuodesta 30 jKr. 
vuoteen 70 jKr. temppelin yliluonnollisten tapahtumien kautta, että vanhan liiton aikakausi
oli päättynyt. Luku neljäkymmentä on Raamatussa koetuksen luku, siksi Jumala salli 
temppelin olla pystyssä neljäkymmentä vuotta, jonka jälkeen Hän salli sen tuhoutumisen.

Temppelissä tapahtuneet tapahtumat 40 vuotta ennen temppelin tuhoutumista todistavat 
selkeästi, että Herra Jeesus on Messias, joka lopetti vanhan liiton järjestyksen ja aloitti 
Uuden Liiton järjestyksen.



Punainen villaköysi. Punainen villaköysi sidottiin Azazel vuohen (syntipukki) sarviin, 
josta se irroitettiin ja sidottiin temppelin oviin. Jokaisena vuonna punainen villaköysi 
muuttui yliluonnollisesti (Jumalan voimasta) valkoiseksi todistukseksi, että syntien sovitus 
kelpasi Jumalalle. Tämä vuosittain tapahtuma punaisen villaköyden muuttumisesta 
valkoiseksi tapahtui aina vuoteen 30 jKr. asti, jolloin villaköysi ei enää koskaan muuttunut 
valkoiseksi. Vuodesta 30 jKr. vuoteen 70 jKr. punainen villaköysi ei milloinkaan muuttunut 
valkoiseksi.

Tämä sai aikaan suuren tyrmistyksen ja hämmästyksen juutalaisten keskuudessa. Ennen 
vuotta 30 jKr. syntipukki kantoi Israelin synnit ja kansa sai synnit anteeksi, kun punainen 
villaköysi muuttui valkoiseksi. Punainen väri edusti verta, joka tarkoitti sitä että 30 jKr. ja 
sen jälkeen Israelin kansan syntejä ei sovitettu, eikä tehty valkoisiksi, eli he eivät saaneet 
syntejään anteeksi. Vuoden 30 jKr. tapahtumat ja sen jälkeiset tapahtumat todistavat sen,
että Herra Jumala ei hyväksynyt enää Israelin kansan syntiuhria.

Temppelin ovet. Vuonna 30 jKr. temppelin ovet aukenivat itsestään, jota tapahtui 
neljäkymmentä vuotta aina siihen asti kun Jerusalemin temppeli tuhottiin vuonna 70 jKr.

Temppelin ovien itsestään aukeaminen oli merkki siitä, että Jumalan luokse pääseminen 
oli vaihtunut uuteen järjestykseen. Vanha liitto oli vaihtunut Uudeksi Liitoksi, eikä Jumalaa
voi enää palvella vanhan liiton järjestyksen mukaan.

Temppelin pääkynttelikkö. Vuonna 30 jKr. temppelin pääkynttelikkö (kultainen 
lampunjalka - Menora) sammui itsestään eikä enää syttynyt koskaan, huolimatta siitä että
papit koittivat saada pääkynttelikön syttymään. Pääkynttelikkö pysyi sammuneena 40 
vuotta aina vuoteen 70 jKr. asti jolloin temppeli tuhoutui.

Todella merkittävää on se, että tulen piti palaa jatkuvasti pääkynttelikössä. Tästä syystä 
pappien piti jatkuvasti säilöä öljyä niin että pääkynttelikössä paloi aina tuli.

Tuli joka paloi öljyn voimasta osoitti että Jumala oli läsnä Henkensä kautta Israelin kansan
elämässä, koska he olivat Jumalan valtakunnan pappiskansa. Koska pääkynttelikköön ei 
saatu tulta huolimatta kaikista yrityksistä vuodesta 30 jKr. vuoteen 70 jKr..  jolloin 
temppeli tuhoutui, niin se todistaa sen että vanha liitto ja sen pappeus on kumottu ja Uusi
Liitto ja kuninkaallisen papiston mukainen järjestys on astunut voimaan.

Jeesus Messias ja sovitus. Tapahtumat temppelissä vuodesta 30 jKr. aina vuoteen 70 
jKr. todistavat sen, että Herran Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus kumosi vanhan liiton 
järjestyksen ja nyt on astunut voimaan Uuden liiton aikakausi.

Punainen villaköysi ei muuttunut enää valkoiseksi, koska Herran Jeesuksen veren ja 
sovituskuoleman kautta voidaan enää lähestyä Jumalaa ja uskomalla Herraan Jeesukseen 
voidaan vain saada synnit anteeksi sekä Jumalan lapseus. Herran Jeesuksen veren ja 
sovituskuoleman kautta on asetettu voimaan uusi ja parempi liitto (Uusi Liitto).

Ef 1:
3 ¶ Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on 
siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa,
4 niinkuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät 
ja nuhteettomat hänen edessään, rakkaudessa,
5 edeltäpäin määräten meidät lapseuteen, hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen 
kautta, hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan,
6 sen armonsa kirkkauden kiitokseksi, minkä hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa,
7 jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksisaaminen, hänen 
armonsa rikkauden mukaan.

Hebr 9:
11 Mutta kun Kristus tuli tulevaisen hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin hän suuremman ja 
täydellisemmän majan kautta, joka ei ole käsillä tehty, se on: joka ei ole tätä 
luomakuntaa,
12 meni, ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta 
kaikkiaan kaikkeinpyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen.



13 Sillä jos kauristen ja härkäin veri ja hiehon tuhka, saastaisten päälle vihmottuna, 
pyhittää lihanpuhtauteen,
14 kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta 
uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän omantuntomme kuolleista teoista
palvelemaan elävää Jumalaa!
15 ¶ Ja sentähden hän on uuden liiton välimies, että, koska hänen kuolemansa on 
tapahtunut lunastukseksi ensimmäisen liiton aikuisista rikkomuksista, ne, jotka ovat 
kutsutut, saisivat luvatun iankaikkisen perinnön.

Hebr 8:
2 tehdäkseen pappispalvelusta kaikkeinpyhimmässä, siinä oikeassa majassa, jonka on 
rakentanut Herra eikä ihminen.
3 Sillä jokainen ylimmäinen pappi asetetaan uhraamaan lahjoja ja uhreja, jonka tähden 
on välttämätöntä, että tälläkin on jotakin uhraamista.
4 Jos hän siis olisi maan päällä, ei hän olisikaan pappi, koska jo ovat olemassa ne, jotka 
lain mukaan esiinkantavat lahjoja,
5 ja jotka palvelevat siinä, mikä on taivaallisten kuva ja varjo, niinkuin ilmoitettiin 
Moosekselle, kun hänen oli valmistettava maja. Sillä hänelle sanottiin: "Katso, että teet 
kaikki sen kaavan mukaan, joka sinulle vuorella näytettiin".
6 ¶ Mutta tämä taas on saanut niin paljoa jalomman viran, kuin hän on myös paremman 
liiton välimies, liiton, joka on paremmille lupauksille perustettu.
7 Sillä jos ensimmäinen liitto olisi ollut moitteeton, ei olisi etsitty sijaa toiselle.
8 Sillä moittien heitä hän sanoo: "Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen 
Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton,
9 en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä 
tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta. Sillä he eivät pysyneet minun 
liitossani, ja niin en minäkään heistä huolinut, sanoo Herra.
10 Sillä tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa näiden päivien jälkeen, 
sanoo Herra: Minä panen lakini heidän mieleensä, ja kirjoitan ne heidän sydämiinsä, ja 
niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.

Esiripun repeytymisen todiste. Vuodesta 30 jKr. vuoteen 70 jKr. asti temppeli ovet 
avautuivat itsestään, todistukseksi sille että vanhan liiton järjestys oli kumottu. Kun Herra 
Jeesus vuodatti vertansa ja kuoli Golgatan ristinpuulla, niin temppeli esirippu repesi 
ylhäältä alas asti osoittaen näin tien kaikkein pyhimpään Jumalan luokse johtavan uskon 
kautta Herraan Jeesukseen.

Messias, Herra Jeesus täytti lain vaatimukset ja kuolemansa kautta antoi Uuden Liiton 
uhrin syntien anteeksisaamiseksi. Messias, Herran Jeesuksen veren, kuoleman ja 
ylösnousemuksen kautta uskoen Herraan Jeesukseen saadaan Uudessa Liitossa synnit 
anteeksi sekä osallisuus Jumalan lapseuteen.

Luuk 23:
44 ¶ Ja oli jo noin kuudes hetki. Niin yli kaiken maan tuli pimeys, jota kesti hamaan 
yhdeksänteen hetkeen,
45 sillä aurinko oli pimentynyt. Ja temppelin esirippu repesi keskeltä kahtia.
46 Ja Jeesus huusi suurella äänellä ja sanoi: "Isä, sinun käsiisi minä annan henkeni". Ja 
sen sanottuaan hän antoi henkensä.

Matt 27:51 Ja katso, temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti, ja maa järisi, ja 
kalliot halkesivat,

Joh 19:30 Kun nyt Jeesus oli ottanut hapanviinin, sanoi hän: "Se on täytetty," ja kallisti 
päänsä ja antoi henkensä.

Hebr 6:
17 Sentähden, kun Jumala lupauksen perillisille vielä tehokkaammin tahtoi osoittaa, että 
hänen päätöksensä on muuttumaton, vakuutti hän sen valalla,
18 että me näistä kahdesta muuttumattomasta asiasta, joissa Jumala ei ole voinut 
valhetella, saisimme voimallisen kehoituksen, me, jotka olemme paenneet pitämään kiinni



edessämme olevasta toivosta.
19 Se toivo meille on ikäänkuin sielun ankkuri, varma ja luja, joka ulottuu esiripun 
sisäpuolelle asti,
20 jonne Jeesus edelläjuoksijana meidän puolestamme on mennyt, tultuaan ylimmäiseksi 
papiksi Melkisedekin järjestyksen mukaan, iankaikkisesti.

Hebr 10:
19 ¶ Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta
on pääsy kaikkeinpyhimpään,
20 jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on
hänen lihansa, kautta,

Pyhän Hengen tuli. Vanhan liiton temppelissä ollut öljy ja tuli lampunjalassa oli esikuvaa
Uuden Liiton elämästä Pyhässä Hengessä. Tuli palaa Jumalan Hengen voimasta jatkuvasti 
uskovan ihmisen sydämessä, koska Herran Jeesuksen opetuslapsi on Uuden Liiton 
temppeli.

Vanhan liiton pääkynttelikkö sammui vuonna 30 jKr. eikä koskaan enää syttynyt 
huolimatta pappien sytytysyrityksistä, koska Herran Jeesuksen opetuslapsi on Uuden 
Liiton temppeli, jossa Jumala asuu.

Matt 3:11 Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta se, joka minun jäljessäni 
tulee, on minua väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan; hän 
kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella.

1 Kor 3:16 Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu 
teissä?

2 Tim 1:14 Säilytä se hyvä, mikä sinulle on uskottu, Pyhän Hengen kautta, joka meissä 
asuu.

Messiaan tulemus

Talmudista löytyy opetusta Messiaan tulemuksesta, joka on yhteneväinen UT:n opetuksen 
kanssa:

Sanhedrin 97b: "Daavidin poika on saapuva sukupolven aikana, joka on joko kokonaan 
vanhurskas tai kokonaan syntinen; aikana, joka on kokonaan vanhurskas, kuten on 
kirjoitettu Jes 60:21, sinun kansassasi ovat kaikki vanhurskaita, he saavat periä maan 
iankaikkisesti; tai aikana, jolloin kaikki ovat syntisiä, kuten on kirjoitettu Jes 59:16, hän 
näki, ettei ollut yhtäkään miestä ja hän ihmetteli, ettei kukaan astunut väliin... ja katso 
taivaan pilvissä tuli Ihmisen Pojan kaltainen (Dan 7:13), ja on kirjoitettu, nöyrä ja 
ratsastaa aasilla: jos he ovat vanhurskaita, hän saapuu taivaan pilvissä, jos eivät, 
nöyränä ja ratsastaen aasilla."

Talmud opettaa Messiaan tulevan aasilla jos Israelin kansa on kokonaan syntinen tai sitten
Messias saapuu taivaan pilvissä jos Israelin kansa on kokonaan vanhurskas.

Raamatusta löytyvät molemmat Messiaan tulemukset, sillä kun Messias tulee 
ensimmäisen kerran aasin varsalla ratsastaen, niin silloin Israelin kansa on kokonaan 
syntinen ja he kaikki tarvitsevat pelastuksen Messiaan kautta. Kun Messias tulee toisen 
kerran taivaan pilvissä, niin Israelin kansa (jäännös kolmasosa) on kokonaan vanhurskas, 
koska päivien lopulla Israelin kansa nöyrtyy ja tunnustaa Jeesuksen olevan Messias, 
uskoen Herraan Jeesukseen.

Messias tulee Herran nimessä. Matt 21 luku kertoo, että kun Jeesus lähestyi 
Jerusalemia aasin varsalla ratsastaen, niin israelilaiset huusivat Jeesukselle: Hoosianna 
Daavidin pojalle! Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Hoosianna 
korkeuksissa!"

He huusivat Jumalan sanan profetian mukaan siteeraten psalmia 118. Psalmi 118:25,26 
on alkutekstin mukaan: me rukoilemme sinua, oi Herra, pelasta nyt! Me rukoilemme sinua
oi Herra, anna meidän menestyä! Siunattu olkoon hän joka tulee Herran nimessä; me 



siunaamme sinua Herran huoneesta.

Hoosianna sana tulee hepreankielen sanoista yasha (pelastaa) ja na (nyt, rukoilla). 
Israelilaiset huusivat Jeesukselle, että Hän (Daavidin poika) pelastaisi heidät ja antaisi 
heidän menestyä. Alkutekstissä sanotaan myös israelilaisten huutaneen Jeesukselle, että 
Hän tulee Herran nimessä. Sanonta Herran nimessä tarkoittaa, että Jeesuksella oli Herran 
nimi, sillä hepreankielen Jeesus (Jehoshua - Jeshua) sana tulee sanoista Jhvh (Herra) 
ja yasha (pelastaa).

UT:n todistuksen mukaan Messias (Herra Jeesus) ratsasti aasin varsalla, koska Israelin 
kansa oli syntinen. Tämä oli Herran Jeesuksen ensimmäinen tulemus. Israelilaiset olivat 
mukana toteuttamassa Sakarjan kirjan profetiaa, josta rabbit olivat opettaneet, että 
Messias saapuu aasilla jos kansa on syntinen. Israelilaiset tunnustivat Jeesuksen olevan 
Messias, joka voi pelastaa ja antaa menestyksen. Siitä huolimatta vain pieni osa Israelin 
kansasta uskoi Häneen ja sai vastaanottaa pelastuksen Jumalan armosta.

Sak 9:9 Iloitse suuresti, tytär Siion, riemuitse, tytär Jerusalem, sillä sinun kuninkaasi 
tulee sinulle! Vanhurskas ja auttaja hän on, on nöyrä ja ratsastaa aasilla, aasintamman 
varsalla.

VT:ssa Jumalan sanan profeetallinen todistus todistaa Messiaan saapuvan aasintamman 
varsalla. Herrassa Jeesuksessa tämä profetia on jo toteutunut. Herra Jeesus (Messias) 
ratsasti aasintamman varsalla aikana, jolloin Israelin kansa oli syntinen:

Matt 21:
1 ¶ Ja kun he lähestyivät Jerusalemia ja saapuivat Beetfageen, Öljymäelle, silloin Jeesus 
lähetti kaksi opetuslasta
2 ja sanoi heille: "Menkää kylään, joka on edessänne, niin te kohta löydätte aasintamman 
sidottuna ja varsan sen kanssa; päästäkää ne ja tuokaa minulle.
3 Ja jos joku teille jotakin sanoo, niin vastatkaa: ‘Herra tarvitsee niitä’; ja kohta hän 
lähettää ne."
4 Mutta tämä tapahtui, että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetan kautta, joka sanoo:
5 "Sanokaa tytär Siionille: ‘Katso, sinun kuninkaasi tulee sinulle hiljaisena ja ratsastaen 
aasilla, ikeenalaisen aasin varsalla’."
6 Niin opetuslapset menivät ja tekivät, niinkuin Jeesus oli heitä käskenyt,
7 ja toivat aasintamman varsoineen ja panivat niiden selkään vaatteensa, ja hän istuutui 
niiden päälle.
8 Ja suurin osa kansasta levitti vaatteensa tielle, ja toiset karsivat oksia puista ja 
hajottivat tielle.
9 Ja kansanjoukot, jotka kulkivat hänen edellään ja jotka seurasivat, huusivat sanoen: 
"Hoosianna Daavidin pojalle! Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Hoosianna 
korkeuksissa!"

Ps 118:
25 Oi Herra, auta, oi Herra, anna menestys!
26 Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen; me siunaamme teitä Herran 
huoneesta.

Pro 118:
25 We beseech Thee, O LORD, save now! We beseech Thee, O LORD, make us now to 
prosper!
26 Blessed be he that cometh in the name of the LORD; we bless you out of the house of 
the LORD. (JPS)

Messias tulee taivaan pilvessä. Juutalaiset rabbit opettivat Messiaan tulevan taivaan 
pilvissä jos Israelin kansa on kokonaan vanhurskas. VT opettaa Messiaan saapuvan 
taivaan pilvissä aikana, jolloin Israelin kansa (jäännös) on vastaanottanut pelastuksen 
uskon kautta Herraan Jeesukseen:

Apt 1:
9 Kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä, ja pilvi vei hänet 



pois heidän näkyvistään.
10 Ja kun he katselivat taivaalle hänen mennessään, niin katso, heidän tykönänsä seisoi 
kaksi miestä valkeissa vaatteissa;
11 ja nämä sanoivat: "Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä 
Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla, kuin te näitte hänen 
taivaaseen menevän."

Ma tt 24:
30 Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat 
parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja 
kirkkaudella.
31 Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa
neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.

Apostolien teoissa ja Matteuksen evankeliumissa sanotaan selkeästi, että Herra Jeesus on 
saapuva toisen kerran takaisin taivaan pilvessä.

Danielin kirja puhuu Ihmisen Pojan (Messiaan) taivaan pilvessä saapumisesta Isä Jumalan 
eteen:

Da n  7:
13 Minä näin yöllisessä näyssä, ja katso, taivaan pilvissä tuli Ihmisen Pojan kaltainen; ja 
hän saapui Vanhaikäisen tykö, ja hänet saatettiin tämän eteen.
14 Ja hänelle annettiin valta, kunnia ja valtakunta, ja kaikki kansat, kansakunnat ja kielet 
palvelivat häntä. Hänen valtansa on iankaikkinen valta, joka ei lakkaa, ja hänen 
valtakuntansa on valtakunta, joka ei häviä.

Raamattu opettaa koko Israelin kansan pelastuvan viimeisinä päivinä:

Sak 13:
8 Ja näin on käyvä koko maassa, sanoo Herra: kaksi osaa siitä hävitetään ja saa 
surmansa, mutta kolmas osa siitä jää jäljelle.
9 Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niinkuin hopea 
sulatetaan, ja koettelen heitä, niinkuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun 
nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: "Se on minun kansani," ja se sanoo: "Herra, 
minun Jumalani".

Raamatun sanan mukaan lopunaikana Israelin kansasta jää jäljelle kolmasosa, joka tulee 
pelastumaan uskon kautta Herraan Jeesukseen. Sakarjan kirja vahvistaa tämän myös 
luvussa 12:

Sak 12:10 Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle 
armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Ja he 
valittavat häntä, niinkuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, niinkuin 
murehditaan katkerasti esikoista.

Zec 12:10 And I will pour upon the house of David, and upon the inhabitants of 
Jerusalem, the spirit of grace and of supplication; and they shall look unto Me because 
they have thrust him through; and they shall mourn for him, as one mourneth for his only
son, and shall be in bitterness for him, as one that is in bitterness for his first-born. (JPS)

Zec 12:10 And I will pour upon the Bais Dovid, and upon the inhabitants of Yerushalayim,
the Ruach (Spirit) of Chen (grace) and of Tachanunim (supplications for favor); and they 
shall look upon Me whom they have pierced [dakar, "pierce through" cf. Yeshayah 53:5; 
Targum HaShivim Tehillim 22:17], and they shall mourn for Him (Moshiach) as one 
mourneth for his yachid (only son), and shall grieve in bitterness for him, as one that is in
bitterness for his bechor (firstborn). (OJB)

Sakarja 12 on profetian sana israelilaisten kääntymisestä lopunaikana Jumalan puoleen 
uskon kautta Herraan Jeesukseen, joka naulittiin ristille syntien anteeksisaamiseksi.

Ps 22:16 [17] For kelavim have surrounded me; the Adat Mere'im (congregation of evil 
men) have enclosed me; ka'aru yadai v'ragelai (they pierced my hands and my feet; see 



Isa 53:5; Zech 12:10 and medieval Hebrew Scripture manuscripts as well as the Targum 
HaShivim). (OJB)

Ps 22:16 (22:17) Sillä koirat ovat minun piirittäneet: julmain parvi saartain lävistänyt 
kuin jalopeura käteni ja jalkani. (Biblia)

Orthodox Jewish Bible on kääntänyt Psalmi 22:16 (17) oikein. VT:n kirjoituksissa on 
tarkasti kuvattu tapa millä tavalla Messias (Jeesus) kuoli syntien anteeksisaamiseksi.

Päivien lopulla Israelin kansan (kolmasosa) kääntymisen jälkeen jonakin päivänä (kukaan 
ei tiedä päivää ja hetkeä!) Messias, Herra Jeesus tulee pilvissä toisen kerran hakemaan 
(ylöstempaus) omansa pois. Messias totisesti tulee pilvissä, jolloin Israelin kansa on 
kokonaan vanhurskas, Herraan Jeesukseen uskomisen kautta.

Ilm 1:
5 ja Jeesukselta Kristukselta, uskolliselta todistajalta, häneltä, joka on kuolleitten 
esikoinen ja maan kuningasten hallitsija! Hänelle, joka meitä rakastaa ja on päästänyt 
meidät synneistämme verellänsä
6 ja tehnyt meidät kuningaskunnaksi, papeiksi Jumalalleen ja Isälleen, hänelle kunnia ja 
voima aina ja iankaikkisesti! Amen.
7 Katso, hän tulee pilvissä, ja kaikki silmät saavat nähdä hänet, niidenkin, jotka hänet 
lävistivät, ja kaikki maan sukukunnat vaikeroitsevat hänen tullessansa. Totisesti, amen.
8 "Minä olen A ja O," sanoo Herra Jumala, joka on ja joka oli ja joka tuleva on, 
Kaikkivaltias.

Messias on Jumalan Poika

Talmud opettaa Messiaan olevan Jumalan Poika.

Talmud Sukkah 52a (Soncino translation): Rabbimme opettavat, Pyhä siunattu olkoon 
Hän, sanotaan Messiaalle Daavidin pojalle (paljastakoon Hän itsensä nopeasti meidän 
päivinämme), pyydä Minulta ja Minä annan Sinulle, niin kuin on sanottu: [Psalmi 2:7-8]: 
Minä ilmoitan, mitä Herra on säätänyt. Hän lausui minulle: "Sinä olet minun poikani, tänä 
päivänä minä sinut synnytin. Ano minulta, niin minä annan pakanakansat sinun 
perinnöksesi ja maan ääret sinun omiksesi.

Talmud sanoo Messiasta Daavidin pojaksi, mutta viittaa myös psalmi 2:7,8:aan, joka tuo 
esille Messiaan olevan Jumalan Poika, sillä Herra sanoo Hänen olevan Jumalan (Herran) 
Poika.

Psa 2:
7 ¶ I declare concerning a statute: Jehovah said unto me, ‘My Son Thou art, I to-day have
brought thee forth.
8 Ask of Me and I give nations—thy inheritance, And thy possession—the ends of earth.

Youngsin käännös kääntää Ps 2:7 jakeen oikein, sillä hepreankielen sana jalad (tekstissä 
qal-verbivartalossa) tarkoittaa qal-verbivartalossa synnyttää ja tuoda esiin. Tekstiyhteyden
huomioonottaen on selvää, että jalad tarkoittaa Jumalan Pojan esiintuomista, ei sitä että 
Jumala synnytti Hänet, vaan että Jumala toi Hänet esiin.

Raamattu todistaa myös muualla, että Ps 2:7:ssä oleva jalad sana tarkoittaa tässä 
yhteydessä esiin tuomista:

Apt 13:
30 Mutta Jumala herätti hänet kuolleista.
31 Ja hän ilmestyi useina päivinä niille, jotka olivat tulleet hänen kanssansa Galileasta 
Jerusalemiin ja jotka nyt ovat hänen todistajansa kansan edessä.
32 Ja me julistamme teille sen hyvän sanoman, että Jumala on isille annetun lupauksen 
täyttänyt meidän lapsillemme, herättäen Jeesuksen,
33 niinkuin myös toisessa psalmissa on kirjoitettu: ‘Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä 
minä olen sinut synnyttänyt’.
34 Ja että hän herätti hänet kuolleista, niin ettei hän enää palaja katoavaisuuteen, siitä 
hän on sanonut näin: ‘Minä annan teille pyhät ja lujat Daavidin armot’.



35 Sentähden hän myös toisessa paikassa sanoo: ‘Sinä et salli Pyhäsi nähdä 
katoavaisuutta’.
36 Sillä kun Daavid oli aikanansa Jumalan tahtoa palvellut, nukkui hän ja tuli otetuksi 
isiensä tykö ja näki katoavaisuuden.
37 Mutta hän, jonka Jumala herätti, ei nähnyt katoavaisuutta.
Apostolien teoissa Paavali sanoi, että Jumala herätti Jeesuksen kuolleista. Alkutekstin sana
tarkoittaa nostaa kuolleista. Paavali sanoi tarkasti ottaen, että he julistavat hyvän 
sanoman, että Jumala on täyttänyt lupauksensa ja nostanut Jeesuksen kuolleista. Tämän 
jälkeen Paavali viittaa Psalmi 2:7 sanomalla niin kuin toisessa psalmissa on kirjoitettu. 
Huomaa että Paavali nimenomaan sanoo toisessa Psalmissa tarkoittaen sillä Psalmia ja 
lukua kaksi.

Paavali siis kertoo kuinka Jumala nosti Jeesuksen kuolleista ja sanoo, että toisessa 
psalmissa kerrotaan siitä. Jeesuksen kuolleista nostaminen ei tarkoita synnyttämistä, vaan
sitä että Jumala toi Jeesuksen esiin nostamalla Hänet kuolleista. Näin Apt 13 todistaa 
väkevästi sen että psalmi 2:7 tarkoittaa että Sinä olet Minun Poikani (Jumalan Poika), tänä
päivänä Minä (Jumala) toin Sinut (Jeesus) esiin. Raamattu (UT) todistaa selkeästi 
Messiaan olevan Jumalan Poika.



Vaimon siemen

1 Moos 3:15 Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen 
siemenensä välille; se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän."

Monet juutalaiset rabbit opettavat Messiaan olevan 1 Moos 3:15:n oleva vaimon siemen.

Joonatan Ben Uzziel sanoo 1 Moos 3:15:sta seuraavasti: He tulevat parantumaan 
jalanjäljissä (kantapää) Kuningas Messiaan päivinä. (Targum Joonatan)

Rabbi Joonatan Ben Uzziel toi selvästi esille, että 1 Moos 3:15 opettaa Messiaasta.

Rabbi Tankhuma sanoi rabbi Samuelin nimessä Eevan kunnioittavan Siementä, joka tulee 
toisesta paikasta. Kuka hän on? Hän on Messias, Kuningas. (Midrash Bereshith Rabba 
23)

Midrash Bereshit Rabba 23:n mukaan 1 Moos 3:15: vaimon siemen on Messias.

Alfred Edersheim kirjoitti kirjassaan The Life and Times of Jesus the Messiah (appendix 
9) rabbiinisen käsityksen tukevan sitä ajatusta, että 1 Moos 3:15 viittaa Messiaaseen.

Alfred Edersheim oli juutalainen, joka kääntyi pois juutalaisuudesta uskomaan Jeesuksen 
olevan Messias. Edersheim oli opiskellut Talmudia ja Tooraa, joten hän tunsi 
juutalaisuuden sekä rabbiiniset opetukset. Sen tähden hän todistuksensa on myös 
merkittävä ja maininnan arvoinen.

Monet juutalaiset rabbiiniset lähteet opettavat 1 Moos 3:15:n vaimon siemenen olevan 
Messias.

Tämän tunnetun kohdan on ilmaistu viittaavan Messiaaseen Targum Pseudo-Joonatanissa 
ja Jerusalemin Targumissa. Schottgen yhdistää talmudilaisen nimityksen "Messiaan 
kantapää" viittaavan läheiseen Messiaan saapumiseen ................ Scherman and 
Zlotowitz, Gen. Eds., Artscroll Tanach Series, Bereishis Volume 1 (Brooklyn, NY: 
Mesorah Publications, 1977)

Palestiinan Targum todistaa että 1 Moos 3:15:ssa on luvattu parantuminen käärmeen 
kantapään puremisesta, joka tulee tapahtumaan "päivien lopulla, Messias Kuninkaan 
päivinä". Palestiinan Midrash 1 Mooseksen kirjasta (Bereshit Rabba XII) luemme: Asiat 
jotka Jumala loi täydellisesti ovat turmeltuneet sen jälkeen kun ihminen teki syntiä, 
eivätkä ne palaa alkuperäiseen tilaan ennen kuin Perezin poika (Gen XXXIII. 29, Ruth IV. 
18 ff) Messias Juudaan heimosta tulee. Huckel, T. The Rabbinic Messiah (Ge. 4:7), 
(Philadelphia: Hananeel House, 1998)

Muinaiset rabbimme ovat yksimielisesti julistaneet, että vaimon siemen, joka murskaa 
käärmeen pään on Messias. Niin sinä kuin minä tiedämme yleisen sanonnan "ennen kuin 
käärme oli haavoittanut ensimmäisiä vanhempiamme, niin Jumala oli valmistanut 
laastarin heidän parantumiseksi; ja heti kun synti oli tullut maailmaamme Messias oli 
ilmestynyt". Tästä johtuen molemmat Targumit (Onkelos ja Joonatan) sanovat "ääni jonka
ensimmäiset vanhempamme kuulivat kävellessään paratiisissa oli Memra Jehova, Herran 
Sana tai Messias, jota aina tarkoitetaan tällä ilmaisulla; .... Joonatanin Targumissa sekä 
Jerusalemin Targumissa on sanottu "vaimon siemen murskaa käärmeen pään ja he saavat
parantumisen tai laastarin kantapäähän Messias Kuninkaan päivinä. Artscroll Tanach 
Series, Bereishis Volume 1 (Brooklyn, NY: Mesorah Publications, 1977)

Todella mielenkiintoista että juutalaiset rabbiiniset lähteet sanovat Messiaan olevan Herran
sana. Raamattu opettaa UT:ssa (Joh 1:1), että Messias, Herra Jeesus on Jumalan sana. 
Jeesus on siksi Jumalan sana, koska Raamatun opetuksen mukaan Hän on Jumalan Poika, 
Herra, Messias, Pelastaja sekä Jumala, mutta ei Isä.

Kuten edellä on käynyt ilmi, niin juutalaiset rabbiiniset lähteet sanovat 1 Moos 3:15:n 
vaimon siemenen olevan Messias. Herra Jeesus on vaimon siemen ja Israelin sekä koko 
maailman Messias.



Hebr 2:
5 ¶ Sillä enkelien alle hän ei alistanut tulevaa maailmaa, josta me puhumme.
6 Vaan joku on jossakin paikassa todistanut, sanoen: "Mikä on ihminen, että sinä häntä 
muistat, tai ihmisen poika, että pidät hänestä huolen?
7 Sinä teit hänet vähäksi aikaa enkeleitä halvemmaksi, kirkkaudella ja kunnialla sinä 
hänet seppelöitsit, ja sinä panit hänet hallitsemaan kättesi tekoja;
8 asetit kaikki hänen jalkojensa alle." Sillä, asettaessaan kaikki hänen valtansa alle, hän ei
jättänyt mitään hänen allensa alistamatta. Mutta nyt emme vielä näe kaikkea hänen 
valtansa alle asetetuksi.
9 Mutta hänet, joka vähäksi aikaa oli tehty enkeleitä halvemmaksi, Jeesuksen, me 
näemme hänen kuolemansa kärsimyksen tähden kirkkaudella ja kunnialla seppelöidyksi, 
että hän Jumalan armosta olisi kaikkien edestä joutunut maistamaan kuolemaa.
10 ¶ Sillä hänen, jonka tähden kaikki on ja jonka kautta kaikki on, sopi, saattaessaan 
paljon lapsia kirkkauteen, kärsimysten kautta tehdä heidän pelastuksensa päämies 
täydelliseksi.
11 Sillä sekä hän, joka pyhittää, että ne, jotka pyhitetään, ovat kaikki alkuisin yhdestä. 
Sentähden hän ei häpeä kutsua heitä veljiksi,
12 kun hän sanoo: "Minä julistan sinun nimeäsi veljilleni, ylistän sinua seurakunnan 
keskellä";
13 ja taas: "Minä panen uskallukseni häneen"; ja taas: "Katso, minä ja lapset, jotka 
Jumala on minulle antanut!"
14 ¶ Koska siis lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että
hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on: perkeleen,
15 ja vapauttaisi kaikki ne, jotka kuoleman pelosta kautta koko elämänsä olivat olleet 
orjuuden alaisia.
16 Sillä ei hän ota huomaansa enkeleitä, vaan Aabrahamin siemenen hän ottaa 
huomaansa.
17 Sentähden piti hänen kaikessa tuleman veljiensä kaltaiseksi, että hänestä tulisi laupias
ja uskollinen ylimmäinen pappi tehtävissään Jumalan edessä, sovittaakseen kansan 
synnit.
18 Sillä sentähden, että hän itse on kärsinyt ja ollut kiusattu, voi hän kiusattuja auttaa.

Hebrealaiskirje todistaa Herran Jeesuksen olevan Hän, joka kukisti kuoleman ja perkeleen 
(käärme) ja vapauttaa synnin orjuudessa olevat ihmiset uskon kautta Häneen. Herra 
Jeesus on Israelin ja koko maailman Messias.



Neitseestä syntyminen

Jes 7:14 Sentähden Herra itse antaa teille merkin: Katso, neitsyt (almah) tulee 
raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel.

Nykyään juutalaiset rabbit opettavat, että Jes 7:14 oleva hepreankielen almah sana ei 
tarkoita neitsyttä, vaan nuorta naista. He sanovat betulah sanan tarkoittavan neitsyttä 
ja almah sanan tarkoittavan nuorta naista.

Abraham Even Shushanin VT:n sanakirjan mukaan almah tarkoittaa neitoa, joka ei ole 
naimisissa. Juutalaisuudessa ja varsinkin Marian päivinä sekä sitä ennen neitsyyttä 
pidettiin ehtona avioliitolle. Edellä oleva todistaa sen, että almah sanan alkuperäinen 
merkitys oli nuori nainen, joka oli neitsyt. Betulah sana merkitsee myös neitsyttä.

Koska ortodoksi-juutalaisuus ei hyväksy Jeesuksen olevan Messias, niin sen tähden he 
koittavat väittää ettei sana almah tarkoita neitsyttä.

Juutalaisten omat lähteet ja kirjoitukset todistavat sen, että almah sana tarkoittaa 
neitsyttä. Kun juutalaisuus ei tiennyt mitään Herrasta Jeesuksesta, niin pari sataa vuotta 
ennen Jeesuksen syntymää juutalaiset rabbit käänsivät Septuaginta käännökseen Jesaja 
7:14 kreikankielen sanan parthenos (παρθενος ), joka tarkoittaa nuorta naista joka on 
neitsyt sekä naista joka ei ole harjoittanut sukupuoliyhteyttä miehen kanssa. Septuagintan
käännös todistaa sen, että ennen Jeesuksen syntymää juutalaiset 
ymmärsivät almah sanan merkitsevän nuorta naista, joka on neitsyt.

Septuaginta Isa 7:14 δια τουτο δωσει κυριος αυτος υμιν σημειον ιδου η παρθενος εν γαστρι εξει και 
τεξεται υιον και καλεσεις το ονομα αυτου εμμανουηλ

Nykyään jotkut traditionaaliset rabbiiniset juutalaiset opettavat kuten rabbi Rosenberg, 
että almah tarkoittaa nuorta naista, joka voi olla naimisissa. Kun tutkimme VT:sta kaikki 
kohdat missä esiintyy sana almah, niin yhdessäkään kohtaa se ei viittaa, 
että almah nuori nainen olisi naimisissa, vaan että almah on nuori nainen, joka ei ole 
naimisissa. Kuten edellä on käynyt ilmi, niin VT:n ajan juutalaisuudessa nuoren naisen tuli 
olla neitsyt, sillä neitsyys oli myös ehtona avioitumiseen. Täten on täysin selvää, 
että almah tarkoittaa neitsyttä.

Juutalaisten rabbien kääntämä Septuaginta muutama vuosisata ennen Herran Jeesuksen 
syntymää on selkeä todiste siitä, että almah sana tarkoittaa neitsyttä, koska juutalaiset 
rabbit käänsivät hepreankielen almah sanan kreikankielen parthenos sanalla, jonka ainoa 
merkitys on neitsyt.

Jesaja 7:14 sanoo jakeen alussa: Sentähden Herra itse antaa teille merkin. Sana merkin 
on hepreaksi oth, joka tarkoittaa merkkiä, ihmettä ja tunnustekoa. Se on totisesti ihme, 
että neitsyt synnyttää lapsen. Jos naimisissa oleva nainen synnyttää lapsen, niin se ei ole 
ihme, vaan tavallinen ja luonnollinen asia. Jesaja 7:14 sanoo että neitsyen synnyttämä 
poika on ihme, tunnusteko ja merkki juutalaisille. Pojan nimeksi tulee Jumala meidän 
kanssamme (Immanuel).

Jes 7:14:ssa koko jae todistaa sen, että on kyse neitseestä, sillä totisesti neitsyen 
synnyttäminen on todellinen ihme ja merkki. Jos olisi kyse luonnollisesta tapahtumasta ja 
naisen synnyttämisestä, joka ei ole neitsyt, niin se ei ole mikään merkki eikä ihme. 
Kukaan ei voisi tunnistaa Jumalan ihmettä ja merkkiä tavallisesta synnyttämisestä, mutta 
neitsyestä syntyminen on ihme ja erityinen merkki Jumalalta Messiaasta, joka on syntyvä 
maailmaan.

Isa 7:14 Therefore Hashem Himself shall give you an ot (sign); Hinei, HaAlmah (the 
unmarried young virgin) shall conceive, and bear Ben, and shall call Shmo Immanu El (G-
d is with us) (OJB)

Orthodox Jewish Bible kääntää jakeen sen alkuperäisen merkityksen mukaan. 



Messias sovittaa synnit

Jes 53:
1 ¶ Kuka uskoo meidän saarnamme, kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan?
2 Hän kasvoi Herran edessä niinkuin vesa, niinkuin juuri kuivasta maasta. Ei ollut hänellä 
vartta eikä kauneutta; me näimme hänet, mutta ei ollut hänellä muotoa, johon me 
olisimme mielistyneet.
3 Hän oli ylenkatsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota 
näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet.
4 ¶ Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti 
päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana,
5 mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain 
tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen 
haavainsa kautta me olemme paratut.
6 Me vaelsimme kaikki eksyksissä niinkuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen. 
Mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme.
7 Häntä piinattiin, ja hän alistui siihen eikä suutansa avannut; niinkuin karitsa, joka 
teuraaksi viedään, niinkuin lammas, joka on ääneti keritsijäinsä edessä, niin ei hän 
suutansa avannut.
8 Ahdistettuna ja tuomittuna hänet otettiin pois, mutta kuka hänen polvikunnastaan sitä 
ajatteli? Sillä hänet temmattiin pois elävien maasta; minun kansani rikkomuksen tähden 
kohtasi rangaistus häntä.
9 Hänelle annettiin hauta jumalattomain joukossa; mutta rikkaan tykö hän tuli 
kuoltuansa, sillä hän ei ollut vääryyttä tehnyt eikä petosta ollut hänen suussansa.
10 ¶ Mutta Herra näki hyväksi runnella häntä, lyödä hänet sairaudella. Jos sinä panet 
hänen sielunsa vikauhriksi, saa hän nähdä jälkeläisiä ja elää kauan, ja Herran tahto 
toteutuu hänen kauttansa.
11 Sielunsa vaivan tähden hän saa nähdä sen ja tulee ravituksi. Tuntemuksensa kautta 
hän, minun vanhurskas palvelijani, vanhurskauttaa monet, sälyttäen päällensä heidän 
pahat tekonsa.
12 Sentähden minä jaan hänelle osan suurten joukossa, ja väkevien kanssa hän saalista 
jakaa; sillä hän antoi sielunsa alttiiksi kuolemaan, ja hänet luettiin pahantekijäin 
joukkoon, hän kantoi monien synnit, ja hän rukoili pahantekijäin puolesta.

Jesajan 53 luvun sanotaan olevan rabbien pahan omantunnon, koska sen kautta tulee 
selkeästi, että Jeesus oli Messias, joka kuoli syntien tähden. Nykyään juutalaiset rabbit 
sanovat Jesajan kirjan lukujen 52-53 puhuvan Israelin kansan maanpaosta ja 
lunastuksesta, ei koko maailman syntien sovittamisesta.

Juutalaisten rabbien keskuudessa on myös opetusta, jonka mukaan Jesaja 53:ssa oleva 
minun palvelija on Messias, ei Israelin kansa.

Rabbi Elia De Vidas: Messias kärsii meidän syntiemme tähden ja oli haavoitettu; Kuka ei
halua että Messiasta haavoitetaan meidän syntiemme tähden saa kärsiä ja kantaa omat 
syntinsä.

Rabbi Moshe Kohen Ibn Crispin: "He (tietyt aikalaiskommentaattorit) vertaavat 
ilmausta 'minun palvelijani' harkitsemattomasti Jesajan 41. luvun 8. jakeen ajatukseen 
'sinä palvelijani Israel', jossa profeetta puhuu Israelin kansasta. Tässä ei kuitenkaan 
mainita Israelia, vaan sanotaan pelkästään 'minun palvelijani'. Emme siis voi ymmärtää 
sanaa samassa merkityksessä... Mielelläni tulkitsen sen (siis Jes.53) rabbien Kuningas 
Messiasta koskevien opetusten mukaisesti, ja pyrin huolellisesti, niin pitkälle kuin pystyn, 
pitäytymään kirjaimellisessa merkityksessä: näin mahdollisesti vältyn pakonomaisilta ja 
kaukaa haetuilta tulkinnoilta, joihin muut ovat syyllistyneet."

Rabbi Moshe Kohen Ibn Crispin: Unohtaen opettajiemme tiedon ja heidän sydäntensä 
itsepäisyydessä sekä heidän oman mielipiteensä tähden mielelläni tulkitsen sen 
yhtäpitävästi rabbiemme opetusten kanssa, Kuningas Messiaan .... Tämä profetia 



annettiin Jesajan kautta jumalallisena käskynä tarkoituksenaan että tietäisimme jotakin 
tulevan Messiaan luonnosta, joka tulee ja vapauttamaan Israelin ja Hänen elämästään 
siitä päivästä asti kun saapuu hienotunteisesti siihen saakka kun Hän saapuu lunastajana, 
jos joku nousee esiin väittämään olevansa itse Messias, niin me mietimme ja katsomme 
voimmeko löytää hänestä samankaltaisia jälkiä kuin tässä on kuvattu; jos löytyy 
samankaltaisuutta, niin voimme uskoa, että Hän on Messias meidän vanhurskautemme; 
mutta jos emme löydä sitä hänessä, niin emme voi niin tehdä. (Moshe Kohen Ibn 
Crispin Jesajan kommentaari, lainaus Jesajan kirjan luku 53 juutalaisen 
tulkinnan mukaan, Ktav Publishing House, 1969, Osa 2, sivut 99-114)

Rabbi Maimonides (Rambam): "Jumala teki jo alussa liiton Messiaan kanssa ja sanoi 
hänelle: 'Vanhurskas Messiaani, nuo jotka on sinulle uskottu, heidän syntinsä tuovat 
harteillesi raskaan ikeen ja korvasi kuulevat suuren häpeän ja suusi maistaa katkeruutta 
ja kielesi tarttuu kitalakeesi ja sielusi on voimaton surun ja huokauksen alla. Alistutko 
tähän?' Ja hän vastasi: 'Otan iloiten vastaan kaikki nämä tuskat, jotta yksikään ei 
Israelista joutuisi hukkaan.' Heti kun Messias oli hyväksynyt kaikki nämä tuskat 
rakkaudessaan, kuten on kirjoitettu Jesajan kirjassa 53:7, hän joutui ahdistettavaksi ja 
kiusattavaksi."

Rabbi Moses Maimonides: Millainen on Messiaan saapuminen .... nousee esille eräs, 
jota ei ole tiedetty aiemmin ja ihmeet ja merkit, jotka he näkevät hänen suorittavan on 
todisteet hänen todellisesta alkuperästään; Kaikkivaltiaasta, jossa hän julistaa meille 
mielentilansa tässä asiassa, sanoen " Katso, mies nimeltä Vesa! Omalta pohjaltansa hän 
on kasvava, ja hän on rakentava Herran temppelin" Sak 6:12. Jesaja puhuu samalla 
tavalla ajasta kun hän ilmestyy, ilman isää tai äitiä tai perhettä, jota ei tiedetä, hän tulee 
kuin juurivesa hänen eteensä, kuin juuri irti kuivasta maasta, jne. .... Jesaja kuvaa millä 
tavalla kuninkaat kuulevat häntä, hänen edessään kuninkaat sulkevat suunsa; sillä mitä 
heille ei ole kerrottu he saavat nähdä, ja mitä he eivät ole kuulleet he tulevat 
huomaamaan. (From the Letter to the South (Yemen), quoted in The Fifty-third 
Chapter of Isaiah According to the Jewish Interpreters, Ktav Publishing House, 
1969, Volume 2, pages 374-5)

Rabbi Moses Maimonides: Kuka ei usko häneen (Messias), eikä odota hänen 
tulemustaan, kieltää profeettojen, Tooran, Mooseksen, opettajamme, Tooran todistuksen 
hänen tulostaan. Hilchos Melachim from the Mishneh Torah of the Rambam, 11:1
 

Zohar: Rabbi Simeon Ben Jokhai (toinen vuosisata): Tämä palatsi Messias saapuu ja
kutsuu luokseen kaikki sairaat, kaiken kivun ja kaiken Israelin rangaistuksen: He kaikki 
tulevat ja saavat levon Hänessä. .....  Ei ole yhtkään ihmistä joka voisi kantaa Israelin 
rangaistuksen synnin rikkomuksista lakia vastaan; tämä on sitä mitä on kirjoitettu, 
"Totisesti hän kantoi meidän sairautemme, Jes 53.4. Kun he kertovat Hänelle (Messias) 
Israelin kurjuudesta vankeudessaan ja pahoista ihmisistä heidän keskuudessaan, jotka 
eivät ottaneet vaarin Herransa tuntemisesta, Hän korotata äänensä ja itkee heidän 
pahuutensa tähden, niin kuin on kirjoitettu, Hän on haavoitettu meidän rikkomustemme 
tähden, Jes 53:5. (Osa 2, sivu 212a ja III, sivu 218a, Amstersdam painos.)

Rabbit puhuvat myös toisesta Messiaasta, jota Talmud kutsuu nimellä Messias Joosefin 
poika, kärsivä Messias. Alfred Edersheim toteaa tämän profetian tarkoittavan Messias 
Joosefin poikaan Talmudissa Sukka 52a.

Rabbi Moshe Alshekh vahvistaa tämän profetian Messias Joosefin pojasta sanoen:

"He katsovat minuun sillä he nostavat silmänsä minun puoleeni täydellisessä 
katumuksessa, kun he näkevät Hänet, jotka he ovat lävistäneet, joka on Messias, Joosefin
poika; sillä rabbimme, siunatulle muistolle, ovat sanoneet että Hän ottaa päällensä kaiken
Israelin syyllisyyden ja sitten häntä lyödään sodassa tehden sovituksen sillä tavalla että 
Israel oli lävistänyt Hänet, sillä Hän kuoli heidän syntiensä tähden; ja siksi se luetaan 
heille täydelliseksi sovitukseksi, he katuvat ja katsovat kohti Siunattua, sanoen ettei ole 
ketään Hänen rinnallansa, joka antaa anteeksi niille jotka surevat Häntä, joka kuoli heidän



syntiensä tähden: Tätä tarkoittaa " he katsovat minuun". (Schwarz, “Dear Rabbi,” 
p.10)

Juutalaisten rabbien keskuudessa on rabbeja, jotka uskovat Jesaja 53 luvun kertovan 
Messiaasta, joka on haavoitettu Israelin kansan syntien tähden, joka myös sovittaa 
Israelin kansan synnit.

Raamatun todistus

Raamatun sanan ehdoton totuus on että vain Messias voi sovittaa Israelin ja koko 
maailman synnit. UT:n todistus on selkeä osoittaen, että Herra Jeesus oli ja on Israelin 
kansan Messias.

Luuk 2:
9 Niin heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään, 
ja he peljästyivät suuresti.
10 Mutta enkeli sanoi heille: "Älkää peljätkö; sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, 
joka on tuleva kaikelle kansalle:
11 teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin 
kaupungissa.
12 Ja tämä on teille merkkinä: te löydätte lapsen kapaloituna ja seimessä makaamassa."
13 Ja yhtäkkiä oli enkelin kanssa suuri joukko taivaallista sotaväkeä, ja he ylistivät 
Jumalaa ja sanoivat:
14 "Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan 
hänellä on hyvä tahto!"

Luke 2:
9 and lo, the angel of God came to them, and the glory of the Lord shone upon them: and
they feared with great fear.
10 And the angel said to them: Fear not; for, behold I announce to you great joy, which 
will be to all the world.
11 For there is born to you this day a deliverer, who is the Lord Messiah, in the city of 
David
12 And this is the sign for you: Ye will find the babe wrapped in bandages, and placed in a
stall.
13 And instantly there were seen with the angel, the many hosts of heaven, praising God,
and saying:
14 Glory to God in the highest [heavens], and on earth peace and good hope for men.

Herran enkeli ilmoitti Jeesuksen olevan Herra Messias, joka syntyi Daavidin kaupungissa, 
eli Beetlehemissä. UT ilmoittaa Beetlehemin olevan Daavidin kaupunki, Luuk 2:4. Daavid 
oli syntynyt Juudan Beetlehemissä, siksi UT käytti sanontaa, että Pelastaja, Herra Messias 
syntyi Daavidin kaupungissa.

Juutalainen rabbi Rashi on sanonut, että Miika 5:2:ssa oleva Israelin hallitsija, jonka 
alkuperä on muinaisuudessa, joka syntyy Beetlehemissä on Messias. Rashi on sanonut 
Messiaan lkuperän olevan muinaisuudessa ajassa ennen kuin aurinko luotiin.

Juutalainen rabbi David Kimchi (Radak) on suuresti arvostettu juutalaisten keskuudessa. 
Hän on jopa niin suuressa arvossa, että hänen ymmärryksensä hengellisiin asioihin on niin
suuri ettei ole olemassa oikeaa raamatullista tulkintaa ilman Kimchin oivalluksia ja 
ymmärrystä.

Rabbi David Kimchi on sanonut Miika 5:2:sta, että se kertoo Messias Kuninkaasta, joka on
El (Jumala), koska Hänen alkuperänsä on muinaisuudessa. Kimchi sanoi myös Miika 
5:2:sta, että Messias syntyy Beetlehemissä, sillä Hän tulee olemaan Daavidin 
sukukunnasta.

On todella mielenkiintoista, että niin Rashi kuin Kimchi uskoivat Messiaan olevan Jumala 
(jumalallinen). Joidenkin mielestä rashi ja Kimchi ovat kaikkein suurimmat ja 
arvostetuimmat rabbit juutalaisuudessa, siksi myös heidän tulkinnoillaan on suuri merkitys
ja varsinkin siksi, koska heidän tulkintansa mukaan Messias oli Jumala (jumalallinen).



Mi ika  5:
2 (5:1) Mutta sinä, Beetlehem Efrata, joka olet vähäinen olemaan Juudan sukujen 
joukossa, sinusta minulle tulee se, joka on oleva hallitsija Israelissa, jonka alkuperä on 
muinaisuudesta, iankaikkisista ajoista.
3 (5:2) Sentähden Herra antaa heidät alttiiksi siihen aikaan asti, jolloin synnyttäjä on 
synnyttänyt; silloin jäljellejääneet hänen veljistänsä palajavat israelilaisten luokse.
4 (5:3) Ja hän on astuva esiin ja kaitseva Herran voimassa, Herran, Jumalansa, nimen 
valtasuuruudessa. Ja he asuvat alallansa, sillä silloin on hän oleva suuri hamaan maan 
ääriin saakka.

Raamattu kertoo Messiaan syntyvän Beetlehemissä, joka on oleva Israelin hallitsija, jonka 
alkuperä on muinaisuudessa, iankaikkisissa ajoissa. Kaikki profetiat Messiaasta täsmäävät 
Herraan Jeesukseen.

Apt 26:
22 Mutta Jumalan avulla, jota olen saanut tähän päivään asti, minä seison ja todistan 
sekä pienille että suurille, enkä puhu mitään muuta, kuin minkä profeetat ja Mooses ovat 
sanoneet tulevan tapahtumaan,
23 että nimittäin Kristuksen (Messias) piti kärsimän ja kuolleitten ylösnousemuksen 
esikoisena julistaman valkeutta sekä tälle kansalle että pakanoille."

Act s 26:
22 but unto this day god hath helped me; and lo, I stand and bear testimony, to the small
and to the great; yet saying nothing aside from Moses and the prophets, but the very 
things which they declared were to take place:
23 namely, that Messiah would suffer, and would become the first fruits of the 
resurrection from the dead; and that he would proclaim light to the people and to the 
Gentiles.—

Apostoli Paavali sanoi VT:n profeettojen ja Mooseksen puhuneen Messiaasta, joka tulisi 
kärsimään ja kuolemaan sekä ylösnousemuksen esikoisena julistamaan valkeutta Israelin 
kansalle ja pakanoille.

Raamattu opettaa VT:n asioiden olevan varjoja ja esikuvia tulevasta, Hebr 10:1. Tästä 
syystä Mooses opetti ja puhui Messiaasta esimerkiksi VT:n syntiuhrijärjestelmän kautta, 
jonka täyttymys oli Herran Jeesuksen veren kautta iankaikkinen syntien anteeksiantamus,
Hänen kuolemansa ja ylösnousemuksen kautta.

Muun muassa Jesaja luvussa 53 sekä Daavid psalmissa 22 kertoivat tarkasti Messiaan 
kuolemasta syntien anteeksisaamiseksi. Täten koko Raamattu (VT - UT) on täynnä 
ilmoitusta Messiaasta, profetioita ja niiden täyttymys Herran Jeesuksen kautta. 
Esimerkiksi Miika 5:2 kertoo missä Messias syntyy (Beetlehem) ja että Hänen alkuperänsä
on muinaisuudessa ja iankaikkisissa ajoissa. Luukas 2:11 sanoo Messiaan olevan Herra, 
joka syntyi Beetlehemissä. Raamatun todistus Messiaasta on, että Hän on Herra (Jumala),
mutta ei Isä.

Raamattu todistaa selkeästi Messiaan olemassaolosta ennen kuin maailma on luotu, sillä 
Hän on Herra, Jumalan Poika. Raamattu antaa myös selkeän todisteen Messiaan (Herran) 
olleen auttamassa ja varjelemassa Israelin kansaa erämaassa.

1 Kor 10:
1 ¶ Sillä minä en tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä, että isämme olivat kaikki 
pilven alla ja kulkivat kaikki meren läpi
2 ja saivat kaikki kasteen Moosekseen pilvessä ja meressä
3 ja söivät kaikki samaa hengellistä ruokaa
4 ja joivat kaikki samaa hengellistä juomaa. Sillä he joivat hengellisestä kalliosta, joka 
heitä seurasi; ja se kallio oli Kristus (Me ss ias).



Pakanat pelastuvat

Je s 11:10 ¶ Sinä päivänä pakanat etsivät Iisain juurta, joka on kansojen lippuna, ja 
hänen asumuksensa on oleva kunniata täynnä.

Iisain juuri on Messias, joka on syntynyt Daavidin suvusta.  Raamatun sanan mukaan 
myös pakanat etsivät Messiasta syntien anteeksisaamiseksi.

Je s 42:
1 ¶ Katso, minun palvelijani, jota minä tuen, minun valittuni, johon minun sieluni 
mielistyi. Minä olen pannut Henkeni häneen, hän levittää kansakuntiin oikeuden.
2 Ei hän huuda eikä korota ääntään, ei anna sen kuulua kaduilla.
3 Särjettyä ruokoa hän ei muserra, ja suitsevaista kynttilänsydäntä hän ei sammuta. Hän 
levittää oikeutta uskollisesti.
4 Hän itse ei sammu eikä murru, kunnes on saattanut oikeuden maan päälle, ja 
merensaaret odottavat hänen opetustansa.
5 ¶ Näin sanoo Jumala, Herra, joka on luonut taivaan ja levittänyt sen, joka on tehnyt 
maan laveuden ja mitä siinä kasvaa, antanut henkäyksensä kansalle, joka siinä on, ja 
hengen niille, jotka siellä vaeltavat:
6 Minä, Herra, olen vanhurskaudessa kutsunut sinut, olen tarttunut sinun käteesi, 
varjellut sinut ja pannut sinut kansoille (am) liitoksi, pakanoille (gojim) valkeudeksi,
7 avaamaan sokeat silmät, päästämään sidotut vankeudesta, pimeydessä istuvat 
vankihuoneesta.

Jesaja 42 luku kertoo Messiaasta, joka tuo pelastuksen sekä juutalaisille että pakanoille. 
Uuden liiton apostolit vahvistavat Jesajan kirjan profeellaisen sanan:

Apt 13:47 Sillä näin on Herra meitä käskenyt: ‘Minä olen pannut sinut pakanain 
valkeudeksi, että sinä olisit pelastukseksi maan ääriin asti’."

Syntien anteeksisaaminen Messias Jeesuksen kautta

Room 3:
10 niinkuin kirjoitettu on: "Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan,
11 ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa;
12 kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet; ei ole ketään, joka 
tekee sitä, mikä hyvä on, ei yhden yhtäkään.
13 Heidän kurkkunsa on avoin hauta, kielellänsä he pettävät, kyykäärmeen myrkkyä on 
heidän huultensa alla;
14 heidän suunsa on täynnä kirousta ja katkeruutta.
15 Heidän jalkansa ovat nopeat vuodattamaan verta,
16 hävitys ja kurjuus on heidän teillänsä,
17 ja rauhan tietä he eivät tunne.
18 Ei ole Jumalan pelko heidän silmäinsä edessä."
19 ¶ Mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu lain alaisille, että 
jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä;
20 sentähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista; sillä lain 
kautta tulee synnin tunto.
21 Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman 
lakia,
22 se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja 
kaikille, jotka uskovat; sillä ei ole yhtään erotusta.
23 Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla
24 ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on 
Kristuksessa Jeesuksessa,
25 jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, 
osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt 
synnit



26 jumalallisessa kärsivällisyydessään, osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa, sitä, 
että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen.
27 Missä siis on kerskaaminen? Se on suljettu pois. Minkä lain kautta? Tekojenko lain? Ei, 
vaan uskon lain kautta.
28 Niin päätämme siis, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta, ilman lain tekoja.

Raamatun opetuksen mukaan yksikään ihminen ei ole itsessään vanhurskas. Jumalan laki 
osoittaa jokaisen ihmisen syylliseksi syntiin Jumalan edessä.

Jumalan laki ei vanhurskauta (ei saa aikaan syyttömyyttä Jumalan edessä) yhtäkään 
ihmistä. Jumalan lain kautta ihmisen sydämelle tulee synnin tunto, kun hän kuulee 
evankeliumin pelastuksen Herrassa Jeesuksessa.

Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat ovat todistaneet on ilmoitettu ilman lakia 
Herran Jeesuksen kautta. Jumalan vanhurskaus ja pelastus on ilmoitettu uskon kautta 
Herraan Jeesukseen.

Kaikki ihmiset ovat syntisiä ja vailla Jumalan kirkkautta. Sen tähden he saavat lahjaksi 
vanhurskauden ja pelastuksen Jumalan armosta sen lunastuksen kautta, joka on Herrassa
Jeesuksessa. Isä Jumala asetti Herran Jeesuksen armoistuimeksi uskon kautta Jeesuksen 
sovistusvereen, että jokainen joka uskoo Jeesuksen olevan Herra, Messias ja Pelastaja saa
syntinsä anteeksi sekä pelastuu iankaikkiseen elämään. Jumala vanhurskauttaa ihmisen 
ilman lain tekoja uskon kautta Herraan Jeesukseen.

H ebr 10:
14 Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään.
15 Todistaahan sen meille myös Pyhä Henki; sillä sanottuaan:
16 "Tämä on se liitto, jonka minä näiden päivien jälkeen teen heidän kanssaan," sanoo 
Herra: "Minä panen lakini heidän sydämiinsä ja kirjoitan ne heidän mieleensä";
17 ja: "heidän syntejänsä ja laittomuuksiansa en minä enää muista".
18 Mutta missä nämä ovat anteeksi annetut, siinä ei uhria synnin edestä enää tarvita.
19 ¶ Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta
on pääsy kaikkeinpyhimpään,
20 jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on
hänen lihansa, kautta,
21 ja koska meillä on "suuri pappi, Jumalan huoneen haltija,"
22 niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa, sydän 
vihmottuna puhtaaksi pahasta omastatunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä;

Herra Jeesus on yhdellä ainoalla uhrilla (vuodattaen verensä syntien sovitukseksi 
kuolemansa ja ylösnousemuksensa kautta) tehnyt uskovan pelastuksen sekä pyhityksen 
täydelliseksi. Täydellisyys ei tarkoita, että uskova olisi tulllut uskon vaelluksessa 
täydelliseksi, vaan että pelastus Jeesuksessa on täydellistä sekä pyhityselämän kautta 
tapahtuva kasvu tapahtuu Jumalan täydellisen teon ja vaikutuksen mukaisesti.

Jumala puhui profeetta Jeremian kautta Uudesta tulevasta Liitosta (Uusi Liitto), joka ei ole
samanlainen kuin Mooseksen kautta tehty vanha liitto. Uudessa Liitossa Jumalan laki 
asetetaan ihmisen sydämeen, joka tarkoittaa uudestisyntymistä, eli Pyhän Hengen 
asettumista asumaan ihmisen sydämeen.

Vanhan liiton uhrit ovat Uudessa Liitossa hyödyttömiä, eikä niiden kautta saada enää 
syntejä anteeksi. Herran Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen kautta vanha liitto on 
kumottu ja Uusi sekä parempi Liitto asetettiin vanhan liiton tilalle. Herran Jeesuksen 
sovitusuhrin kautta saadaan Uudessa Liitossa synnit anteeksi, uskon kautta Herraan 
Jeesukseen.

Vanhassa Liitossa esirippu esti ihmisen pääsyn kaikkeinpyhimpään, jonka sisäpuolelle vain
ylimmäinen pappi sai mennä. Herran Jeesuksen kuoleman kautta temppeli esirippu 
repeytyi kahtia ylhäältä alas asti todistukseksi, että vanhan liiton aikakausi päättyi.

Herran Jeesuksen veren kautta on jokaisella Uuden Liiton seurakunnan jäsenellä vapaa 
pääsy kaikkeinpyhimpään, eli Jumalan läsnäolon vaikutuksen ilmapiiriin.



Herra Jeesus on uusi elävä tie, joka käy esiripun kautta Jumalan luokse. Herran Jeesuksen
lihan kautta avautuu pääsy esiripun kautta kaikkeinpyhimpään Jumalan luokse.

2 Moos 36:
35 ¶ Vielä tehtiin esirippu punasinisistä, purppuranpunaisista ja helakanpunaisista 
langoista ja kerratuista valkoisista pellavalangoista; ja siihen tehtiin taidokkaasti 
kudottuja kerubeja.
36 Ja siihen tehtiin neljä pylvästä akasiapuusta, ja ne päällystettiin kullalla, ja niiden 
koukut olivat kultaa; ja niitä varten valettiin neljä hopeajalustaa.

Esirippu oli esikuva Herrasta Jeesuksesta. Punasiniset, purppuranpunaiset ja 
helakanpunaiset langat olivat esikuvaa Jeesuksen sovitusverestä ja valkoiset pellavalangat
olivat esikuvaa Jeesuksen puhtaudesta ja täydellisyydestä. Esirippu julisti esikuvallisesti 
Jeesuksen lihan kärsimyksestä, Hänen verensä vuodattamisesta syntien 
anteeksisaamiseksi.

Kerubit esiripussa kertovat esikuvallisesti sen kuinka Isä Jumala yhdistää Messias 
Jeesuksen kautta sen mikä on maan päällä ja taivaissa (Jumalaan uskomisen kautta). 
Kerubien kuvat olivat lain arkin sivuilla ja Herra Jumala puhui niiden välistä Moosekselle. 
Tämä oli esikuvaa siitä kuinka Jumalan tahto tapahtuu niin taivaissa kuin maan päällä. 
Kerubit edustivat taivaallista seurakuntaa, jossa enkelit ja kerubit ylistävät Jumalaa. 
Mooses edusti maan päällistä seurakuntaa, jossa seurakunta ylistää Jumalaa. Kun Herra 
Jumala puhui armoistuimen (armoistuin on esikuva Jeesuksesta) päältä kahden kerubin 
välistä Moosekselle, niin Jumalan tahtoa julistettiin ikään kuin taivaissa ja maan päällä.

Herra Jeesus on Uuden Liiton Ylimmäinen Pappi, Jumalan huoneen haltija sekä Pelastaja, 
Messias ja Herra, siksi Herran Jeesuksen opetuslapsi saa astua esiin totisella 
(totuudenmukaisella) sydämellä, koska Jumalan lahja pelastus Herrassa Jeesuksessa 
antaa uskovan sydämelle täyden uskonvarmuuden pelastuksen lahjasta ja Jumalan 
armosta.

Täysi uskonvarmuus vakuuttaa uskovan olevan pelastettu ja Jumalan oma, joka on 
Jumalan lahja ja armoa. Uskova vaeltaessaan maan päällä ei ole vielä päässyt perille 
lopulliseen päämäärään, mutta Jumalan armosta pysyen uskossa Herraan Jeesukseen 
uskova tulee pääsemään perille lopulliseen päämäärään, eli Uuteen Jerusalemiin.

Raamatullisessa uskova oleva ihminen ei ymmärrän väärin uskonvarmuutta, vaan 
ymmärtää pelastuvansa yksin Jumalan armosta. Terve ja Raamatullinen usko kunnioittaa 
pelastuksen lahjan antajaa, ymmärtäen olevansa Jumalan armosta pelastettu, ei omien 
tekojensa tähden, vaan Herran Jeesuksen sovitustyön kautta. Raamatullisessa uskossa 
olevan ihmisen sydämeen Pyhä Henki todistaa uskonvarmuudesta Raamatun sanan 
todistuksen mukaisesti. Raamatullisessa uskossa olevan ei tarvitse elää epävarmuudessa, 
vaan Jumalan armosta uskonvarmuudessa, koska Jumala vaikuttaa sen uskovan ihmisen 
sydämessä sanansa todistuksen mukaisesti.

Uskon kautta Herraan Jeesukseen täydessä uskonvarmuudessa ihmisen sydän vihmotaan 
puhtaaksi pahasta omastatunnosta ja ruumis pestään puhtaalla vedellä. Puhdas vesi 
tarkoittaa elävän veden antajaa, joka puhdistaa ihmisen sydämen Jeesuksen veren kautta,
Jumalan sanan totuuden kautta sekä Pyhän Hengen voiman kautta.

Jumalan armosta Pyhän Hengen vaikuttama uskonvarmuus, josta Raamattu opettaa 
poistaa pahan omantunnon ja väärät syytökset sekä epävarmuuden uskon elämästä. 
Uskonvarmuuden perusta on Herran Jeesuksen veressä, kuolemassa ja 
ylösnousemuksessa, eli pelastuksen perusteissa. Kun Jumalan armosta uskot täydessä 
uskonvarmuudessa olevasi pelastettu uskon kautta Herraan Jeesukseen, niin kaikki 
kahleet murtuvat ja katkeavat, jotka koittavat estää Herran Jeesuksen opetuslasta 
kasvamasta uskontiellä.



Raamatun esikuvallisuus

Vanhasta testamentista löytyy esikuvallista opetusta Messiaasta, joka toteutuu Uuden 
Liiton aikakautena (on kirjoitettu Uuteen Testamenttiin). Tätä tutkimme kirjoituksen 
lopuksi.

Joos 1:
1 ¶ Herran palvelijan Mooseksen kuoltua sanoi Herra Joosualle (Jehoshua), Nuunin 
pojalle, Mooseksen palvelijalle, näin:
2 "Minun palvelijani Mooses on kuollut; nouse siis ja mene tämän Jordanin yli, sinä ja 
kaikki tämä kansa, siihen maahan, jonka minä annan heille, israelilaisille.
3 Jokaisen paikan, johon te jalkanne astutte, minä annan teille, niinkuin olen Moosekselle 
puhunut.

Jos 1:
1 Now after the mot Moshe Eved Hashem it came to pass, that Hashem spoke 
unto Yehoshua ben Nun, mesharet Moshe, saying,
Moshe Avdi is dead; now therefore arise, cross over this Yarden, thou, and kol HaAm 
Hazeh, unto HaAretz which I do give to them, even to the Bnei Yisroel.
3 Every place that the sole of your regel shall tread upon, that have I given unto you, just
as I said unto Moshe.
4 From the midbar and this Levanon even unto the Nahar Hagadol, the river Euphrates, 
all the land of the Chittim, and unto the Yam HaGadol toward the going down of the 
shemesh, shall be your territory. (OJB)
 
Hepreankielen VT:ssa Joosuan nimi on Jehoshua. Jehoshua tulee sanoista Jhvh (Herra) 
ja yasha (pelastaa, pelastaja). Suomenkielen Jeesus sana tulee kreikankielen 
sanasta Ieesous. Juutalaiset rabbit jotka käänsivät hepreasta kreikaksi vanhan 
testamentin (Septuaginta) käänsivät hepreankielen sanan Jehoshua kreikankielen 
sanalla Ieesous.
 
VT:n Raamatullisen esikuvan Mooses johti kansan ulos Egyptin orjuudesta (esikuva synnin
orjuudesta), mutta Jehoshua (Jeesus) johdatti kansan luvattuun maahan.
 
Esikuvallisen opetuksen kautta VT kertoo tulevan Messiaan ja Pelastajan nimen, joka 
on Jehoshua (Jeesus). Uusi Testamentti vahvistaa tämän:
 
Matt 1:21 Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä 
hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä."
 
Matt 1:21 And she shall bear BEN (Son) and you will call SHMO (his name, Zech 6:12) 
YEHOSHUA (Zech 6:11-12) because he will bring his people yeshuah (rescue, salvation, 
deliverance) from their peyshaim (rebellions). (OJB)
 
Jeesukselle tuli antaa nimi Jehoshua (Herra pelastaa, Pelastaja), koska Herra Jeesus on 
Pelastaja ja Messias, joka vapauttaa ihmisen synnin vallasta ja orjuudesta.
 
Uusi Testamentti vahvistaa myös VT:n esikuvallisen opetuksen Mooseksesta ja Joosuasta 
(Jeesus):
 
Joh 1:17 Sillä laki on annettu Mooseksen kautta; armo ja totuus on tullut Jeesuksen 
Kristuksen kautta.
 
Kun Mooses sai johdattaa Israelin kansan ulos Egyptin orjuudesta (esikuva synnin 
orjuudesta), niin se oli esikuvaa Jumalan laista, joka saa aikaan synnin tunnon. Laki ja lain
aikaansaama synnin tunto ei johdata ihmistä luvattuun maahan ja pelastukseen, sillä vain 
Jeesus voi johdattaa ihmisen luvatuun maahan ja pelastukseen. Täten Raamatun 



esikuvallisuus on toteutunut Herrassa Jeesuksessa, joka tuo armon ja totuuden uskovan 
ihmisen elämään.
Pelastus. Jos et ole vielä vastaanottanut pelastusta Herrassa Jeesuksessa, niin tämä 
päivä voi olla sinun pelastuksesi päivä. Pelastuksen evankeliumi Herrasta Jeesuksesta 
julistetaan sekä juutalaisille että pakanoille. Kun tunnustat syntisi Jumalalle ja teet 
parannuksen sekä uskot Herraan Jeesukseen, niin synnin syyllisyys otetaan pois sinun 
sydämestäsi ja saat syntien anteeksiantamuksen sekä iankaikkisen elämän.

 

Petri Paavola 22.4.2013
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Kysymykseni rabbi Tulylle

Rabbi Naphtali “Tuly” Weisz on perustanut Israel365:n tarkoituksenaan yhdistää kristityt 
Israelin maahan ja kansaan. Tuly on myös the Israel Biblen toimittaja sekä Breaking Israel
News kustantaja. Rabbi Tuly on sanonut rakastavansa ja arvostavansa keskusteluja 
ihmisten kanssa. Siksi lähetin hänelle avoimen ja julkisen kysymyksen (tämän kirjoituksen
kautta alunperin englanniksi). Kysymykseni ovat erittäin tärkeitä koskien Jerusalemin 
temppelin sijaintia.

Itse uskon, että Jerusalemin temppeli sijaitsi Moorian vuorella (temppelivuori), mutta ei 
vuoren huipulla, vaan alemmalla rinteellä, joka kuului muinaisen Daavidin kaupungin 
alueeseen. Olen ottanut esille muutamia Raamatun jakeita israel Biblestä (Tanakh), joka 
on theisraelbible.com sivustolla.

2 Chronicles 23:20 He took the chiefs of hundreds, the nobles, and the rulers of the 
people and all the people of the land, and they escorted the king down from the 
House of Hashem into the royal palace by the upper gate, and seated the king on 
the royal throne.

2 Aik 23:20 Ja hän otti mukaansa sadanpäämiehet, ylimykset ja kansan hallitusmiehet 
sekä kaiken maan kansan ja vei kuninkaan Herran temppelistä, ja he tulivat 
Yläportin kautta kuninkaan linnaan ja asettivat kuninkaan kuninkaalliselle 
valtaistuimelle.

The Israel Bible, jota rabbi Tuly käyttää sanoo kuinka muutamat miehet veivät kuninkaan 
temppelistä kuninkaan linnaan yläportin kautta. Kuningas asui kuninkaan linnassa. 
Jokainen, joka vähänkään ymmärtää Raamatun sanaa tietää, että kuninkaan linna oli 
Daavidin kaupungissa, ei temppelivuoren huipulla. The Israel Bible sanoo, että temppeli ja
kuninkaan linna sijaitsivat vierekkäin. The Israel Biblen mukaan tämä tarkoittaa sitä, että 
temppelikin myös sijaitsi Daavidin kaupungissa kuninkaan linnan vieressä.

Kysymykseni rabbi Tulylle on, että miksi hän uskoo ja opettaa temppelin sijainneen 
temppelivuoren huipulla, vaikka the Israel Bible sijoittaa temppelin Daavidin kaupunkiin 
kuninkaan linnan viereen?

1 Kings 8:
1 Then Shlomo convoked the elders of Yisrael-all the heads of the tribes and the ancestral 
chieftains of the Israelites-before King Shlomo in Yerushalayim, to bring up the Aron Brit 
Hashem from the City of David, that is, Tzion.
2 All the men of Yisrael gathered before King Shlomo at the Feast, in the month of 
Ethanim-that is, the seventh month.
3 When all the elders of Yisrael had come, the Kohanim lifted the Aron
4 and carried up the Aron of Hashem. Then the Kohanim and the Leviim brought the Tent 
of Meeting and all the holy vessels that were in the Tent.
5 Meanwhile, King Shlomo and the whole community of Yisrael, who were assembled with 
him before the Aron, were sacrificing sheep and oxen in such abundance that they could 
not be numbered or counted.
6 The Kohanim brought the Aron Brit Hashem to its place underneath the wings 
of the cherubim, in the Shrine of the House, in the Holy of Holies;

1 Kun 8:
1  ¶ Sitten Salomo kokosi Israelin vanhimmat ja kaikki sukukuntien johtomiehet, 
israelilaisten perhekunta-päämiehet, kuningas Salomon luo Jerusalemiin, tuomaan 
Herran liitonarkkia Daavidin kaupungista, se on Siionista.
2 Niin kokoontuivat kuningas Salomon luo kaikki Israelin miehet juhlapäivänä eetanim-
kuussa, joka on seitsemäs kuukausi.
3 Ja kun kaikki Israelin vanhimmat olivat tulleet saapuville, nostivat papit arkin,
4 ja he veivät Herran arkin ja ilmestysmajan sinne, sekä kaiken pyhän kaluston, joka oli 



majassa; papit ja leeviläiset veivät ne sinne.
5 Ja kuningas Salomo seisoi arkin edessä ja hänen kanssaan koko Israelin kansa, joka oli 
kokoontunut hänen luoksensa; ja he uhrasivat lampaita ja raavaita niin paljon, että niitä ei
voitu lukea, ei laskea.
6 Ja papit toivat Herran liitonarkin paikoilleen temppelin kuoriin, 
kaikkeinpyhimpään, kerubien siipien alle.

The Israel Bible, jota rabbi Tuly käyttää sanoo Herran liitonarkin olleen Daavidin 
kaupungissa, jossa se sijoitettiin temppelin kaikkeinpyhimpään, kerubien siipien alle.

Kysymykseni rabbi Tulylle on, että miksi hän uskoo ja opettaa temppelin sijainneen 
temppelivuoren huipulla, vaikka the Israel Bible sijoittaa sen Daavidin kaupunkiin?

Nehemiah 3:
26 The temple servants were living on the Ophel, as far as a point in front of the 
Water Gate in the east, and the jutting tower.)
...............
28 Above the Horse Gate, the Kohanim repaired, each in front of his house.

Neh 3:
26 -temppelipalvelijat asuivat Oofelilla-itäisen Vesiportin ja ulkonevan tornin 
kohdalta.
.................................
28 Hevosportin yläpuolelta korjasivat papit, kukin oman talonsa kohdalta.

The Israel Bible, jota rabbi Tuly käyttää sanoo, että temppelinpalvelijat asuivat Oofelin 
alueella ja papit asuivat lähellä hevosporttia.

Miksi temppelipalvelijat ja papit olisivat asuneet missään muualla kuin temppelin vieressä,
jossa he palvelivat Jumalaa ja Israelin kansaa? Oofelin alue on idässä ja eteläisessä 
Moorian vuoren (temppelivuori) rinteellä. The Israel Bible, jota rabbi Tuly käyttää sijoittaa 
temppelin Oofelin alueelle, ei temppelivuoren huipulle.

Jokainen, joka vähänkään ymmärtää Raamatun sanaa tietää, että muinainen Daavidin 
kaupunki sijaitsi Moorian vuoren alemmalla rinteellä, ei vuoren huipulla. Muinainen 
Daavidin kaupunki sijaitsi itäisellä rinteellä etelässä Moorian vuoren rinteellä, jota vuoret 
ympäröivät.

Kysymykseni rabbi Tulylle on, että miksi hän uskoo ja opettaa, että temppeli sijaitsi 
Moorian vuoren huipulla, vaikka the Israel Bible sijoittaa temppelin Oofelin alueelle?

En ole tuonut esille kysymyksiäni siinä merkityksessä, että olisin väittelynhaluinen, vaan 
siitä syystä, että löytäisimme totuuden. Kaikkivaltias Israelin Jumala on käskenyt rakentaa
Hänen temppelinsä, ja Raamatusta, Hänen sanastaan (Tanakh) voimme löytää ja nähdä 
sen minne se oli rakennettu.

Odotan vastaustasi rabbi Tuly, jonka voit tehdä kuten haluat. Yksityisesti emailin kautta tai
julkisesti Breaking Israel News tai israel365 YouTube kanavan kautta.

Olen itse aikaisemmin uskonut temppelin sijainneen temppelivuoren huipulla. Olen siis 
aikaisemmin erehtynyt tässä, mutta tehnyt sydämessäni korjausliikkeen ja tunnustanut 
erheeni. En lähesty rabbi Tulya ylpeällä sydämen asenteella, sillä sydämessäni tiedän 
etten voi asettaa luottamustani omiin ajatuksiini, sillä ihmisen sydän on petollinen (myös 
minun jos en turvaa Herraan), eikä ihminen voi löytää totuutta ilman Kaikkivaltiaan 
Israelin Jumalan apua.

Raamattu antaa meille vastauksen siihen miksi juutalaisilla ei ole enää temppeliä, eikä ole 
ollut lähes 2000 vuoteen:

1 Kings 9:
6 [But] if you and your descendants turn away from Me and do not keep the 
commandments [and] the laws which I have set before you, and go and serve 
other gods and worship them,
7 then I will sweep Yisrael off the land which I gave them; I will reject the House



which I have consecrated to My name; and Yisrael shall become a proverb and a 
byword among all peoples.
8 And as for this House, once so exalted, everyone passing by it shall be appalled and 
shall hiss. And when they ask, ‘Why did Hashem do thus to the land and to this House?’
9 they shall be told, ‘It is because they forsook Hashem their God who freed them from 
the land of Egypt, and they embraced other gods and worshiped them and served them; 
therefore Hashem has brought all this calamity upon them.’”

1 Kings 9:7 then will I cut off Israel out of the land which I have given them; and
this house, which I have hallowed for My name, will I cast out of My sight; and 
Israel shall be a proverb and a by word among all peoples; Jewish Publication Society 
Bible 1917 - JPS

1 Kun 9:
6 Mutta jos te käännytte pois minusta, te ja teidän lapsenne, ettekä noudata 
minun käskyjäni ja säädöksiäni, jotka minä olen teille antanut, vaan menette ja 
palvelette muita jumalia ja kumarratte niitä,
7 niin minä hävitän Israelin siitä maasta, jonka olen antanut heille, ja temppelin, 
jonka minä olen pyhittänyt nimelleni, minä heitän pois kasvojeni edestä; ja Israel 
tulee sananparreksi ja pistopuheeksi kaikille kansoille.
8 Ja tämä temppeli on tosin korkein, mutta jokainen, joka kulkee siitä ohi, on tyrmistyvä 
ja viheltävä; ja kun kysytään: ‘Miksi on Herra tehnyt näin tälle maalle ja tälle temppelille?’
9 niin vastataan: ‘Siksi, että he hylkäsivät Herran, Jumalansa, joka oli vienyt heidän 
isänsä pois Egyptin maasta, ja liittyivät muihin jumaliin ja kumarsivat niitä ja palvelivat 
niitä; sentähden Herra on antanut kaiken tämän pahan kohdata heitä’."

Israelin Jumala on sanonut, että jos juutalaiset kääntyvät pois Jumalasta, eivätkä pidä 
Jumalan käskyjä ja lakeja, niin Jumala hävittää Israelin siitä maasta, jonka Hän on 
antanut heille. Jumala sanoi myös hävittävänsä temppelin pois kasvojensa edestä, jos 
juutalaiset kääntyvät pois Jumalasta.

Vuonna 70 jKr. roomalainen sotapäällikkö Tiitus tuhosi Jerusalemin temppelin. Temppelin 
ja Jerusalemin tuhoamisen jälkeen juutalaiset karkotettiin pois Israelin maasta. 
Jerusalemin ja sen temppelin tuho ja juutalaisten maastakarkotus tapahtui siitä syystä, 
että he eivät uskoneet Jumalaansa, eivätkä kansakuntana vastaanottaneet Messiasta, joka
oli ja on Jeshua (Jeesus).

Raamatun Jeesus kuoli (mutta nousi ylös kuolleista) noin 30 jKr. ja 40 vuotta myöhemmin 
temppeli tuhottiin ja juutalaiset karkotettiin pois Israelin maalta. Voimme nähdä 
Raamatusta, että luku 40 tai neljäkymmentä vuotta on koetuksen luku.

Talmud (Yoma 39:b) sanoo:

"Neljäkymmentä vuotta ennen kuin pyhä temppeli tuhottiin, tapahtui seuraavaa: suurena
sovituspäivänä oinas lakkasi olemasta yliluonnollinen; punainen villaköysi, joka 
yleensä muuttuu valkoiseksi, pysyi nyt punaisena eikä muuttunut; ja pyhäkön 
kynttelikön lännen puoleinen kynttilä ei suostunut palamaan, kun pyhän temppelin ovet 
avautuivat itsestään."

Heti Messias Jeesuksen kuoleman jälkeen punainen villaköysi ei enää muuttunut 
valkoiseksi, koska syntejä ei voi saada anteeksi muutoin kuin uskon kautta Messias 
Jeesukseen, Hänen sovitustyönsä, Hänen verensä kautta.

Jeesuksen opetuslapset (Matt 24 luku) näyttivät Jeesukselle temppelin rakennuksia. 
Messias Jeesus sanoi, "Ettekö näe näitä kaikkia? Totisesti minä sanon teille: tähän ei ole 
jäävä kiveä kiven päälle, maahan jaottamatta." Jeesus profetoi, että temppeliä ja sen 
rakennuksia tulisi kohtaamaan suuri tuho, joka tapahtui 70 jKr. Messias Jeesus tuli sen 
tähden, että Hänen kauttaan saadaan syntien anteeksiantamus, Hänen veressään ja 
sovitustyönsä kautta Jumala tekee kansastaan Hänen temppelinsä, missä Jumala asuu.

Kun juutalaisilla ei ole temppeliä, niin se on merkkinä siitä etteivät he ole uskollisia 
Jumalalle, vaan ovat hylänneet Hänet. Kolmannen temppelin rakentaminen ei ole ratkaisu 



tilanteeseen, koska oikea temppelin sijainti ei ole maantieteellinen kysymys, sillä uskon 
kautta Messias Jeesukseen, sinusta tulee Jumalan temppeli, jossa Jumala asuu, merkkinä 
siitä, että olet saanut syntisi anteeksi.

Jeremiah 31:
31 It will not be like the covenant I made with their fathers, when I took them by
the hand to lead them out of the land of Egypt, a covenant which they broke, 
though I espoused them—declares Hashem.
32 But such is the covenant I will make with the House of Yisrael after these 
days—declares Hashem: I will put My Teaching into their inmost being and 
inscribe it upon their hearts. Then I will be their God, and they shall be My 
people.

Jer 31:
31 Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan
heimon kanssa uuden liiton;
32 en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun 
minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni 
he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra.
33 Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien 
tultua, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen 
heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun 
kansani.

Juutalaisten lopullinen pelastuminen:

Zechariah 13:
8  Throughout the land —declares Hashem— Two-thirds shall perish, shall die, 
And one-third of it shall survive.
9  That third I will put into the fire, And I will smelt them as one smelts silver 
And test them as one tests gold. They will invoke Me by name, And I will respond
to them. I will declare, “You are My people,” And they will declare, “Hashem is 
our God!”

Sakarja 13:
8 Ja näin on käyvä koko maassa, sanoo Herra: kaksi osaa siitä hävitetään ja saa 
surmansa, mutta kolmas osa siitä jää jäljelle.
9 Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niinkuin hopea 
sulatetaan, ja koettelen heitä, niinkuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi 
minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: "Se on minun kansani," ja se 
sanoo: "Herra, minun Jumalani".
 

Raamattu sanoo Sakarjan kirjan luvussa 13 liittyen viimeisiin päiviin lopunajassa, kuinka 
Jumala pelastaa juutalaiset, kolmannen osan heistä, jäännöksen. Tämä on lopullinen 
ratkaisu juutalaisille, joka on uskominen Jeesukseen, että Hän on Messias, Pelastaja ja 
Herra Adonai.

Koko sydämestäni rakastan ja siunaan Israelia, juutalaisia ja rukoilen heidän puolestaan 
tulevaa pelastumista lopunajassa jäännöksenä (kolmasosa) kuten Raamattu kertoo. Uskon
kautta Messias Jeesukseen he tulevat astumaan sisälle pelastukseen, joka tulee myös 
avaamaan uuden aikakauden ihmiskunnalle, tuhatvuotisen rauhanvaltakunnan, jossa 
Jeesus on Rauhanruhtinas, joka johdattaa kansansa (pakanat ja juutalaiset, jotka ovat 
uskoneet Häneen) tuhatvuotisen ajan jälkeen Uuteen Taivaaseen, Uuteen Maahan ja 
Uuteen Jerusalemiin, joka on Jumalan iankaikkinen kuningaskunta.

 



Petri Paavola 30.4.2019
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Herran temppeli ja jebusilaisen Ornanin puimatanner
Moni uskovakin ajattelee ettei ole tärkeätä tietää missä Jerusalemin temppelit sijaitsivat. 
Yleinen käsitys on, että Jerusalemin temppelit sijaitsivat temppelivuoren (Moorian vuori) 
huipulla. Raamatun sanan todistuksen mukaan Jerusalemin temppelit sijaitsivat Daavidin 
kaupungissa. Miksi olisi tärkeätä tietää temppelin alkuperäinen sijainti? Kaikki mikä on 
Raamattuun kirjoitettu Jumalan tekoina, Jumalan sanan totuutena tai Jumalan asetuksena
ja käskynä kertoo totuudesta, jonka takana on itse Totuus, eli Herra Jumala. Totta kai 
jokaiselle uskovalle tulisi olla tärkeätä se mikä on Jumalan sanan ilmoittama totuus, 
koskee se sitten temppelien sijaintia tai mitä tahansa Raamatun opetusta, sillä Jumala 
haluaa meidän uskovan totuuteen, ei valheisiin ja ihmisten perinteisiin. Tutki ja koettele 
kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Temppeli sijaitsi jebusilaisen Ornanin puimatantereella

1 Aik 21:
14 Niin Herra antoi ruton tulla Israeliin, ja Israelista kaatui seitsemänkymmentä tuhatta 
miestä.
15 Ja Jumala lähetti enkelin Jerusalemia vastaan tuhoamaan sitä; ja kun se sitä tuhosi, 
katsoi Herra siihen ja katui sitä pahaa ja sanoi tuhoojaenkelille: "Jo riittää; laske kätesi 
alas". Ja Herran enkeli seisoi silloin jebusilaisen Ornanin puimatantereen luona.
16 Kun Daavid nosti silmänsä ja näki Herran enkelin seisovan maan ja taivaan välillä, 
kädessänsä paljastettu miekka ojennettuna Jerusalemin yli, lankesivat Daavid ja 
vanhimmat, säkkeihin verhottuina, kasvoillensa.
..........
18 ¶ Silloin Herran enkeli käski Gaadin sanoa Daavidille, että Daavid menisi pystyttämään
Herralle alttarin jebusilaisen Ornanin puimatantereelle.
19 Ja Daavid meni sen sanan mukaan, jonka Gaad oli Herran nimeen puhunut.
..........
26 Ja Daavid rakensi sinne alttarin Herralle ja uhrasi polttouhreja ja yhteysuhreja, ja kun 
hän huusi Herraa, vastasi Herra tulella, jonka hän lähetti taivaasta polttouhrialttarille.
27 Ja Herra käski enkelin pistää miekkansa tuppeen.
28 Siihen aikaan kun Daavid näki, että Herra oli kuullut häntä jebusilaisen Ornanin 
puimatantereella, uhrasi hän siellä.

1 Aik 22:1 ¶ Ja Daavid sanoi: "Tässä olkoon Herran Jumalan temppeli ja tässä alttari 
Israelin polttouhria varten".

Raamattu sanoo, että Herran enkeli oli Herran käskystä tuhoamassa Jerusalemin 
kaupunkia Daavidin aikana vähän sen jälkeen kun Daavid oli vallannut kaupungin 
jebusilaisilta. Kun Herran enkelin kädessä oleva miekka oli ojennettuna Jerusalemin yli, 
niin Herra pysäytti enkelin, joka seisoi silloin jebusilaisen Ornanin puimatantereella  ja 
käski enkelin lopettamaan Jerusalemin tuhoamisen. Jumala käski Gaadin mennä 
sanomaan Daavidille, että hän pystyttäisi Herran alttarin jebusilaisen Ornanin 
puimatantereelle. Daavid meni ja pystytti alttarin jebusilaisen Ornanin puimatantereelle. 
Raamattu kertoo sen kuinka Daavid sanoi, että Herran temppelin paikka olkoon 
jebusilaisen Ornanin puimatantereella.



Daavidin aikainen Jerusalem (Daavidin kaupunki) oli pieni alue Moorian vuoren rinteellä, 
eikä kaupunki ulottunut Daavidin ja Salomonin aikana Moorian vuoren huipulle (nyk. 
temppelivuori). Raamatun sanan mukaan jebusilaisen Ornanin puimatanner oli 
Jerusalemin, sen aikaisen kaupungin sisällä, kaupungin ylemmällä rinteellä, joka ei 
kuitenkaan ulottunut Moorian vuoren huipulle. Raamatun todistuksen mukaan Salomonin 
rakennuttama temppeli sijaitsi Daavidin kaupungissa.

Temppeli ja kuninkaan linna

Jer 36:
10 Silloin Baaruk luki kirjasta Jeremian sanat Herran temppelissä, kirjuri Gemarjan, 
Saafanin pojan, kammiossa, ylemmässä esipihassa, Herran temppelin uuden portin ovella,
kaiken kansan kuullen.
11 Kun Miika, Gemarjan, Saafanin pojan, poika, oli kuullut kaikki Herran sanat kirjasta,
12 niin hän meni alas kuninkaan linnaan, kirjurin kammioon, ja katso, siellä istuivat kaikki
päämiehet: kirjuri Elisama ja Delaja, Semajan poika, ja Elnatan, Akborin poika, ja 
Gemarja, Saafanin poika, ja Sidkia, Hananjan poika, ja kaikki muut päämiehet.

Jer 26:10 Kuin Juudan ruhtinaat sen kuulivat, menivät he ylös kuninkaan huoneesta 
Herran huoneesen, ja istuivat Herran uuden portin eteen. Biblia 1776

Raamattu sanoo, että kun kirjuri Gemarja kuuli Baarukin lukemat Jeremian kirjan sanat 
Herran temppelissä, temppelin uuden portin ovella, niin Gemarja lähti temppelistä ja meni
temppelistä alas kuninkaan linnaan (palatsi). Alkuteksti käyttää sanoja Herran huone, joka
tarkoittaa Herran temppeliä ja kuninkaan huone, joka tarkoittaa kuninkaan palatsia.

2 Aik 23:20 Ja hän otti sadanpäämiehet, ja voimalliset, ja kansan hallitsiat, ja kaiken 
maan kansan, ja vei kuninkaan Herran huoneesta (temppeli) alas ja he menivät 
ylimmäisen portin lävitse kuninkaan huoneesen (kuninkaan palatsi); ja he antoivat 
kuninkaan istua valtakunnan istuimelle. Biblia 1776

Raamatun sanan todistuksen mukaan temppeli ja kuninkaan palatsi sijaitsivat vierekkäin. 
Temppeli ja kuninkaan palatsi sijaitsivat Moorian vuoren huipulta katsottuna eteläisellä 
vuorenrinteellä, niin että temppeli oli kuninkaan palatsia ylempänä. Yksityiskohta 



Raamatussa, joka tuo esille sen että temppeli ja kuninkaan palatsi sijaitsivat vierekkäin 
kumoaa myös sen, että temppeli olisi sijainnut Moorian vuoren huipulla, koska kuninkaan 
palatsi sijaitsi Daavidin kaupungissa, jonka vieressä oli Herran temppeli.



Josefus ja apostolien teot

Juutalainen historioitsija Josefus kertoo kuinka Herodeksen aikaisen toisen temppelin 
muurin ja Antonian linnoituksen muurin välinen etäisyys oli 600 jalkaa (n. 180 m). 
Josefuksen mukaan roomalainen Antonian linnoitus oli temppeliä korkeammalla, joka 
tarkoittaa sitä, että Antonian linnoitus oli Moorian vuoren huipulla ja temppeli alempana 
vuorenrinteellä. Josefuksen mukaan temppelin ja Antonian linnoituksen välille oli 
rakennettu pylväskäytävä, jota pitkin Rooman sotilaat pääsivät tarpeen vaatiessa 
temppelialueella ja juutalaiset linnoitukseen.

Apt 21:
31 Ja kun he tahtoivat hänet tappaa, sai sotaväenosaston päällikkö sanan, että koko 
Jerusalem oli kuohuksissa.
32 Tämä otti heti paikalla mukaansa sotilaita ja sadanpäämiehiä ja riensi alas heidän 
luoksensa. Kun he näkivät päällikön ja sotilaat, lakkasivat he lyömästä Paavalia.

Apostolien teot vahvistaa Josefuksen selonteon. Kun Paavali oli tuotu temppelistä ulos 
temppelialueelle kuohuksissa olleiden juutalaisten toimesta, niin roomalainen päällikkö 
miehineen lähti linnoituksesta alaspäin kohti temppelialuetta selvittämään mellakkaa. Jos 
temppeli olisi ollut Moorian vuoren huipulla, niin apostolien teoissa lukisi, että päällikkö 
sotilaineen olisi rientänyt ylös, mutta Raamattu sanoo heidän rientäneen linnoituksesta 
alaspäin, koska temppeli oli alempana kuin linnoitus. Raamattu todistaa moninkertaisesti 
(myös muualla), että temppeli sijaitsi Salomonin aikana Daavidin kaupungissa ja toisen 
temppelin aikana samassa paikassa ja kuinka Antonian linnoitus sijaitsi temppeliä 
ylempänä.



Yhteenveto

Kuvasta yläpuolella tulee esille ensimmäisen temppelin ajan sijainti, jossa Moorian vuoren 
huipulta etelään päin eteläisellä rinteellä sijaitsi kuninkaan palatsi ja sen vieressä sitä 
ylempänä oli Herran temppeli. Kun katsomme kuvaa toisen temppelin ajalta, niin näemme
Moorian vuoren huipulla Antonian linnoituksen, josta heti etelään alaspäin oli Oofelin alue 
ja Oofel oli Antonian linnoituksen ja temppelin välissä. Nykypäivän kaivauksista voimme 
nähdä, että Jeesuksen aikaisen temppelin ja Salomonin aikaisen temppelin maasto oli 
huomattavasti alempana kuin nykyinen maanpinta. Tämä tarkoittaa sitä, että maasto on 
laskeutunut aikoinaan paljon jyrkemmin alaspäin vuoren huipulta kuin nykypäivänä.

Raamatun sanan todistuksen valossa Herran temppeli sijaitsi Daavidin kaupungissa. Monet
uskovat ihmisetkin vastustavat Raamatun todistusta temppelin sijainnin suhteen ja 
sanovat, että arkeologiset todisteet ja juutalaisten perimätieto sanoo temppelin sijainneen
temppelivuoren huipulla. Juutalaiset olivat poissa Jerusalemista monia vuosisatoja 70 jKr. 
tapahtuneen maasta karkotuksen tähden. Juutalainen perimätieto ja sellainen arkeologia, 
joka sanoo temppelin sijainneen temppelivuoren huipulla on pahasti erehtynyt, koska 
Raamattu todistaa kiistattomasti, että Jerusalemin temppeli sijaitsi Daavidin kaupungissa. 
Uskovan ihmisen auktoriteetin tulisi olla erehtymätön Jumalan sanan todistus, joka on 
itsensä Kaikkivaltiaan Jumalan ilmoitus. Olen itsekin erehtynyt uskomaan aikaisemmin, 
että temppeli olisi sijainnut temppelivuoren huipulla, mutta olen saanut tehdä asiassa 
parannuksen huomattuani, että Raamatun selvääkin selvempi ilmoitus sanoo temppelin 
olleen Daavidin kaupungissa.
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Jeesus Talmudissa
Ortodoksijuutalaisuus suhtautuu todella vihamielisesti Herraan Jeesukseen ja ihmisiin, 
jotka uskovat Jeesuksen olevan Israelin ja koko maailman Messias. Käydessäni äskettäin 
Jerusalemissa sain kokea konkreettisesti ortodoksijuutalaisten vihamielisyyden Jeesusta ja
itseäni kohtaan. Ortodoksijuutalaisten voimakas vihamielisyys Herraa Jeesusta ja 
Jeesuksen opetuslapsia kohtaan johtuu siitä, että Talmud kertoo Jeesuksesta 
kauhistuttavia valheita. Ortodoksijuutalaiset ovat eksyneet uskomaan Talmudin 
kauhistuttavia valheita Jeesuksesta, jonka tähden he suhtautuvat Messias Jeesukseen ja 
Hänen opetuslapsiinsa todella vihamielisesti. Kirjoitukseni Talmudin lähde on William 
Davidsonin englanninkielinen käännös Babylonian Talmudista. Babylonian Talmud on 
juutalaisten keskuudessa suositumpi teos kuin Jerusalemin Talmud.

Raamattu kehotta meitä siunaamaan Israelin kansaa Jumalan valinnan tähden ja siksi 
myös minäkin rukoilen Israelin puolesta ja siunaan tätä kansaa Jumalan lupaaman tulevan
pelastuksen kera. Israelin siunaaminen ei kuitenkaan tarkoita sitä ettemme saisi ottaa 
esille heidän syntejään ja pahoja tekojaan, sillä hekin tarvitsevat pelastuksen Messias 
Jeesuksessa, joka on ainoa tie Isä Jumalan luokse. Kirjoitukseni ei ole missään nimessä 
antisemitistinen, sillä tuomitsen antisemitismin sen kaikissa muodoissaan. Talmudissa on 
todella röyhkeitä valheita Jeesuksesta ja siksi tuon tässä varoituksen sanan, että jos et 
halua lukea kauhistuttavia valheita Herrasta Jeesuksesta, niin sinun kannattaa lopettaa 
lukeminen tähän lauseeseen. Syy miksi tuon esille Talmudin kauhistuttavia valheita 
Jeesuksesta johtuu siitä, että ymmärtäisimme sen taustan, joka nostattaa 
ortodoksijuutalaisissa vihamielisyyden Messias Jeesusta ja Hänen opetuslapsiaan kohtaan.
Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

 

Sisällys:
Valhe noituuden harjoittamisesta 
Valhe huoruudesta ja hulluudesta 
Valhe Jeesuksen kuolemasta 
"Sinulle ei tapahdu pahaa" 
Valhe Jeesuksesta ja helvetistä 
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Johtopäätös ja ajatuksiani 

 



Valhe noituuden harjoittamisesta

Sotah 47a: ....... One day, Rabbi Yehoshua ben Perahya was reciting Shema when Jesus 
came before him. He intended to accept him on this occasion, so he signaled to him with 
his hand to wait. Jesus thought he was rejecting him entirely. He therefore went and 
stood up a brick and worshipped it as an idol. Rabbi Yehoshua ben Perahya said to him: 
Return from your sins. Jesus said to him: This is the tradition that I received from you: 
Anyone who sins and causes the masses to sin is not given the opportunity to repent. The
Gemara explains how he caused the masses to sin: For the Master said: Jesus the 
Nazarene performed sorcery, and he incited the masses, and subverted the masses, and 
caused the Jewish people to sin. ........ The William Davidson Talmud - Babylonian 
Talmud

Talmud Sotah 47a sanoo Jeesuksen pystyttäneen itselleen tiiliskivistä epäjumalan, jota 
Hän olisi palvonut. Kun rabbi oli kehottanut Jeesusta tekemään parannusta "synnistään", 
niin Jeesus oli vastannut, että Hän oli vastaanottanut tämän perinteen tältä rabbilta. 
Talmud sanoo tässä kohdassa, että joka tekee syntiä ja eksyttää suuria määriä ihmisiä 
tekemään syntiä, niin hänelle ei anneta mahdollisuutta parannuksen tekemiseen. Talmudin
mukaan Jeesus olisi eksyttänyt massoittain ihmisiä tekemään syntiä. Talmud sanoo 
Jeesuksen harjoittaneen noituutta sekä yllyttäneen suuren joukon juutalaisia tekemään 
syntiä.

Edellä oleva Talmudin opetus on täyttä valhetta, joka on syntynyt pimeyden päämajassa. 
Tämänkaltainen valhe ja siihen uskominen on syy siihen miksi ortodoksijuutalainen 
suhtautuu vihamielisesti Jeesus Messiaaseen ja Hänen opetuslapsiinsa.

Raamattu opettaa Herran Jeesuksen olleen synnitön, joka opetti juutalaisille siitä miten 
Jumalaa tuli ihan oikeasti palvella ja rakastaa yli kaiken. Raamatun sanan mukaan Jeesus 
on Jumalan Poika, joka oli Isän Jumalan luona ja on itsekin Jumala, joka tuli ihmiseksi ja 
syntiuhriksi syntien anteeksisaamiseksi sekä siksi, että ihminen saisi uskon kautta Herraan
Jeesukseen osallisuuden Jumalan lapseudesta.



Valhe huoruudesta ja hulluudesta

Shabbat 104b: ..... It was taught in a baraita that Rabbi Eliezer said to the Rabbis: 
Didn’t the infamous ben Stada take magic spells out of Egypt in a scratch on his flesh? 
They said to him: He was a fool, and you cannot cite proof from a fool. That is not the 
way that most people write. Incidentally, the Gemara asks: Why did they call him ben 
Stada, when he was the son of Pandeira? Rav Hisda said: His mother’s husband, who 
acted as his father, was named Stada, but the one who had relations with his mother and 
fathered him was named Pandeira. The Gemara asks: Wasn’t his mother’s husband 
Pappos ben Yehuda? Rather, his mother was named Stada and he was named ben Stada 
after her. The Gemara asks: But wasn’t his mother Miriam, who braided women’s hair? 
The Gemara explains: That is not a contradiction. Rather, Stada was merely a nickname, 
as they say in Pumbedita: This one strayed [setat da] from her husband. .... The William
Davidson Talmud - Babylonian Talmud

Ortodoksijuutalaiset sanovat Talmudin Shabbat 104b:n puhuvan Jeesuksesta sanoen 
Häntä hulluksi sekä siitä, että Jeesuksen äiti Maria olisi ollut huora ja kuinka Jeesuksen 
"oikea biologinen isä" ei olisi kasvattanut Jeesusta.

Pakana filosofi Celsus, joka oli kiivas kristinuskon vastustaja väitti 178 jKr. kuulleensa 
joltakulta juutalaiselta, että Jeesuksen äiti Maria olisi eronnut puuseppä miehestään sen 
jälkeen kun hänet olisi todistettu huorintekijäksi. Tämä valheellinen väite sanoi Marian 
eläneen häpeässä ja synnyttäneen Jeesuksen salaisesti ja kuinka Jeesuksen oikea isä olisi 
ollut Pantheras niminen sotilas. 

Gemara (juutalaisen Talmudin jälkimmäinen osa) sanoo ben Stadan olevan Jeesus, sillä 
ben Stada tapettiin petollisten opetustensa ja noituuden takia. Stada sana muistuttaa 
arameankielen ilmausta stat da, joka tarkoittaa hän (fem.) harhautui, ja tämän uskottiin 
viittaavan Mariaan, Jeesuksen äitiin, joka olisi ollut huorintekijä. Tämän valheellisen 
tarinan johtopäätöksenä jotkut juutalaiset alkoivat ajattelemaan ja luulemaan, että Jeesus
olisi ollut Panderan avioton lapsi.

Raamattu sanoo Jumalan olevan Jeesuksen Isä, eikä Jeesuksella ollut biologista isää, 
koska Jeesus syntyi neitseestä, josta Raamatussa on profetia Jesajan kirjassa luvussa 
seitsemän ja jakeessa neljätoista. Talmudiin uskovat ortodoksijuutalaiset tekevät 
röyhkeätä pilkkaa ei ainoastaan Jeesuksesta ja Mariasta, vaan myös Isä Jumalasta, joka 
on Jeesuksen ainoa ja todellinen Isä. Syytökset Marian huoruudesta, Jeesuksen 
hulluudesta sekä että Hän olisi ollut Panderan avioton lapsi ovat täyttä valhetta.



Valhe Jeesuksen kuolemasta

Sanhedrin 43a: ....... On Passover Eve they hung the corpse of Jesus the Nazarene after
they killed him by way of stoning. And a crier went out before him for forty days, publicly 
proclaiming: Jesus the Nazarene is going out to be stoned because he practiced sorcery, 
incited people to idol worship, and led the Jewish people astray. Anyone who knows of a 
reason to acquit him should come forward and teach it on his behalf. And the court did 
not find a reason to acquit him, and so they stoned him and hung his corpse on Passover 
eve. ..... The William Davidson Talmud - Babylonian Talmud

Talmud sanoo, että Jeesus tapettiin kivittämällä, jonka jälkeen Jeesuksen ruumis 
ripustettiin roikkumaan pääsiäisen aattona. Talmudin mukaan syy Jeesuksen kuolemalle 
oli noituuden harjoittaminen, kansan yllyttäminen epäjumalanpalvontaan ja juutalaisten 
harhaan johtaminen.

Edellä oleva Talmudin opetus perustuu valheeseen. Raamatun sanan opetuksen mukaan 
Messias Jeesus oli synnitön, joka tuli syntiuhriksi viattomuutensa ja täydellisyytensä takia,
sovittaen synnit verensä ja kuolemansa kautta. Ristiinnaulittujen pään päällä oli 
päällekirjoitus, johon oli kirjoitettu rikos tai syy minkä tähden ihminen oli tuomittu 
kuolemaan. Pilatus kirjoitti Jeesuksen pään päälle päällekirjoituksen, kiinnittäen sen ristiin,
jossa luki hepreaksi: Jehoshua HaNatzeret VeMelech HaJehudim (Jeesus Nasaretilainen, 
juutalaisten kuningas). Messias Jeesus tapettiin sen takia, koska Hän oli ja on juutalaisten 
Kuningas, joka sovitti ristinkuoleman kautta maailman synnit.  Päällekirjoitus oli kirjoitettu
hepreaksi, latinaksi ja kreikaksi, että kaikki kykenivät ymmärtämään syyn miksi Jeesus 
ristiinnaulittiin.

Kun Herra Jeesus roikkui ristillä, niin kaikki paikalla olleet juutalaiset ihmiset kykenivät 
näkemään sen kuinka ristin päällekirjoituksen neljän kirjaimen ensimmäisistä kirjaimista 
muodostui kirjaimet ja sana JHVH (Herra), koska Jeesus on Raamatun opettama JHVH, 
jossa ainoassa on pelastus.

Jes 43:11 Minä, minä olen Herra ( הוהי  - JHVH), eikä ole muuta pelastajaa, kuin minä.
Jes 43:11 ano-Khi, ano-Khi JHVH ve-Ein mib-bal-a-Dai mo-Shi-a

"Sinulle ei tapahdu pahaa"

Sanhedrin 103a: ..... Alternatively, the phrase “no evil shall befall you” means that you 
will be frightened neither by bad dreams nor by evil thoughts. “Nor shall any plague come
near your tent” means that you will not have a child or student who overcooks his food in 
public, i.e., sins in public and causes others to sin, such as in the well-known case of 
Jesus the Nazarene. ......  The William Davidson Talmud - Babylonian Talmud

Talmud opettaa ettei sinulle tapahdu mitään pahaa, ei pahoja unia tai ajatuksia, eikä 
mikään kulkutauti (rutto) kohtaa sinua. Talmud myös opettaa ettei sinulla tule olemaan 
lasta tai oppilasta, joka tekisi julkisesti syntiä tai saattaisi muita tekemään syntiä, kuten 
Jeesus oli tehnyt. Todellisuudessa myös juutalainen tulee kokemaan todella pahoja asioita 
ja lopulta myös osan iankaikkisessa kadotuksessa ellei hän usko Messias Herraan 
Jeesukseen.

Tämäkin edellä oleva Talmudin opetus liittyen Jeesukseen on törkeää valhetta. Tästä 
Talmudin kohdasta voimme kuitenkin ymmärtää sen kuinka ortodoksijuutalaisuus pyrkii 
todella voimakkaasti valheen kautta pelottelemaan ihmisiä etteivät he lankeaisi tekemään 
syntiä, kuten Jeesus olisi langennut tekemään. Kun Talmud sanoo, ettei lapsi tai oppilas 
tee julkisia syntejä, niin kuin Jeesus olisi tehnyt, niin sen tarkoituksena on manipuloida 
lapset sekä Tooran opiskelijat suhtautumaan Jeesukseen vihamielisesti sekä kaikin tavoin 
välttelemään kaikkea sitä mikä liitetään Jeesukseen, joka koskee Jeesuksen opetuslapsia, 
Uuden Liiton opetuksia jne.

Tämän kaiken negatiivisuuden ja vihamielisyyden koin todella voimakkaasti ollessani 
Jerusalemissa. En pyrkinyt käännyttämään ketään juutalaista Jerusalemissa (emme voi ja 



emme saakaan käännyttää ketään, koska usko Jeesukseen on Jumalan vapaaehtoinen 
lahja). Lähestyin joitakuita heistä ystävällisesti ja otin kontaktia sekä loin aina jonkinlaisen
yhteyden ja sitten varovasti puhuin Jeesuksesta ja ortodoksijuutalaisten suhtautuminen oli
vihamielistä ja maallistuneet juutalaiset eivät välittäneet puhua ollenkaan Jeesuksesta. 
Sain kuitenkin Jumalan johdatuksessa kertoa yhdelle juutalaiselle miehelle 
seikkaperäisesti Herrasta Jeesuksesta ja Hänessä olevasta pelastuksesta.



Valhe Jeesuksesta ja helvetistä

Gittin 57a: .... Onkelos then went and raised Jesus the Nazarene from the grave through
necromancy. Onkelos said to him: Who is most important in that world where you are 
now? Jesus said to him: The Jewish people. Onkelos asked him: Should I then attach 
myself to them in this world? Jesus said to him: Their welfare you shall seek, their 
misfortune you shall not seek, for anyone who touches them is regarded as if he were 
touching the apple of his eye (see Zechariah 2:12). ...... Onkelos said to him: What is the 
punishment of that man, a euphemism for Jesus himself, in the next world? Jesus said to 
him: He is punished with boiling excrement. As the Master said: Anyone who mocks the 
words of the Sages will be sentenced to boiling excrement. And this was his sin, as he 
mocked the words of the Sages. The Gemara comments: Come and see the difference 
between the sinners of Israel and the prophets of the nations of the world. As Balaam, 
who was a prophet, wished Israel harm, whereas Jesus the Nazarene, who was a Jewish 
sinner, sought their well-being. ...... The William Davidson Talmud - Babylonian 
Talmud

Ortodoksijuutalaisuus sanoo Talmudin opettavan, että Jeesus on helvetissä tuomittuna 
kiehuvassa ulosteessa, koska Hän olisi pilkannut juutalaisten viisaita. On sanomatta 
selvää, että Talmudin teksti on tässä kohden kauhistuttavaa Jumalan pilkkaamista, koska 
Messias Jeesus oli se Sana, joka oli alussa Jumalan luona ja se Sana oli Jumala.



Talmudissa oleva totuus

Yoma 39a .... The Sages taught: During all forty years that Shimon HaTzaddik served as 
High Priest, the lot for God arose in the right hand. From then onward, sometimes it arose
in the right hand and sometimes it arose in the left hand. Furthermore, during his tenure 
as High Priest, the strip of crimson wool that was tied to the head of the goat that was 
sent to Azazel turned white, indicating that the sins of the people had been forgiven, as it 
is written: “Though your sins be as crimson, they shall be white as snow” (Isaiah 1:18). 
From then onward, it sometimes turned white and sometimes it did not turn white. 
Furthermore, the western lamp of the candelabrum would burn continuously as a sign that
God’s presence rested upon the nation. From then onward, it sometimes burned and 
sometimes it went out. ...... The William Davidson Talmud - Babylonian Talmud

Yoma 39b: ...... The Sages taught: During the tenure of Shimon HaTzaddik, the lot for 
God always arose in the High Priest’s right hand; after his death, it occurred only 
occasionally; but during the forty years prior to the destruction of the Second Temple, the
lot for God did not arise in the High Priest’s right hand at all. So too, the strip of crimson 
wool that was tied to the head of the goat that was sent to Azazel did not turn white, and 
the westernmost lamp of the candelabrum did not burn continually.

And the doors of the Sanctuary opened by themselves as a sign that they would soon be 
opened by enemies, until Rabban Yohanan ben Zakkai scolded them. He said to the 
Sanctuary: Sanctuary, Sanctuary, why do you frighten yourself with these signs? I know 
about you that you will ultimately be destroyed, and Zechariah, son of Ido, has already 
prophesied concerning you: “Open your doors, O Lebanon, that the fire may devour your 
cedars” (Zechariah 11:1), Lebanon being an appellation for the Temple. Rabbi Yitzhak ben
Tavlai said: Why is the Temple called Lebanon [Levanon]? Because it whitens [malbin] the
Jewish people’s sins, alluded to by the root lavan, meaning white. .......  The William 
Davidson Talmud - Babylonian Talmud

Uskon, että Jumalan sallimuksesta Talmudiin on "lipsahtanut" todella väkevä ja 
voimallinen totuus, joka liittyy Messias Jeesukseen.

Yoma 39a kohdassa Talmudissa sanotaan kuinka Shimon HaTzaddik (vanhurskas Shimon) 
palveli neljäkymmentä vuotta ylimmäisenä pappina. Talmud Yoma 39a sanoo kuinka 
vanhurskaan Shimonin palveluaikana palanen purppuranpunaista villaa sidottiin vuohen 
päähän (sarviin), joka muuttui yliluonnollisesti valkoiseksi, osoitukseksi siitä, että Jumala 
oli antanut kansalleen synnit anteeksi, niin kuin Jesaja sanoo: vaikka syntinne 
olisivat purppuranpunaiset, tulevat ne villanvalkoisiksi (Jes 1:18). Talmudin 
mukaan vanhurskaan Shimonin palveluaikana tämä purppuranpunainen villa muuttui 
joskus yliluonnollisesti valkoiseksi ja joskus ei muuttunut. Talmud Yoma 39a sanoo, että 
sen lisäksi lännenpuoleinen lampunjalka paloi jatkuvasti sen merkiksi, että Jumalan 
läsnäolo lepäsi kansan yllä. Talmudin mukaan siitä lähtien se lampunjalka joskus paloi ja 
joskus ei palanut.

Talmudin Yoma 39b kohta sanoo kuinka vanhurskaan Shimonin palveluaikana Jumalan 
arpa aina kohosi ylimmäisen papin oikeasta kädestä, mutta hänen kuolemansa jälkeen 
vain toisinaan. Talmud Yoma 39b sanoo kuinka neljäkymmentä vuotta ennen kuin toinen 
temppeli tuhoutui Jumalan arpa ei enää noussut ylimmäisen papin kädestä, eikä 
purppuranpunainen villapalanen, joka oli sidottu vuohen päähän enää muuttunut 
valkoiseksi.

Talmud Yoma 39b sanoo myös kuinka neljäkymmentä vuotta ennen toisen temppelin 
tuhoutumista lännenpuoleinen lampunjalka ei enää palanut jatkuvasti. Samoin Yoma 39b 
sanoo kuinka pyhäkön ovet avautuivat itsekseen merkkinä siitä, että vihollinen tulisi pian 
avaamaan nämä ovet.

Roomalaiset tuhosivat Jerusalemin kaupungin ja toisen temppelin vuonna 70 jKr. Kun tästä
lasketaan pois neljäkymmentä vuotta, jolloin purppuranpunainen villaköyden palanen ei 



enää koskaan muuttunut valkoiseksi syntien anteeksisaamisen merkkinä, niin päädytään 
vuoteen 30 jKr. joka oli sama vuosi kun Messias Jeesus kuoli ristillä syntien 
anteeksisaamiseksi.

Jes 1:
16 ¶ Peseytykää, puhdistautukaa; pankaa pois pahat tekonne minun silmäini edestä, 
lakatkaa pahaa tekemästä.
17 Oppikaa tekemään hyvää; harrastakaa oikeutta, ojentakaa väkivaltaista, hankkikaa 
orvolle oikeus, ajakaa lesken asiaa.
18 Niin tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne 
ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi; vaikka ne ovat purppuranpunaiset, tulevat
ne villanvalkoisiksi.

Talmudissa juutalaiset ovat kautta historian ihmetelleet, että miksi purppuranpunainen 
villaköyden palanen ei enää 40 vuotta ennen ja sen jälkeen enää koskaan muuttunut 
valkoiseksi.

Syy miksi vuonna 30 jKr. ja sen jälkeen purppuranpunainen villaköyden palanen ei enää 
koskaan muuttunut valkoiseksi merkkinä syntien anteeksisaamisesta johtuu siitä, että 
Messias Jeesus kuoli sinä vuonna ja Hänen syntiuhrinsa kautta vanha liitto päättyi, eikä 
Jumala anna enää syntejä anteeksi kuin uskon kautta Messias Jeesukseen.

Tämän tähden vuoden 30 jKr. jälkeen temppelin lännenpuoleinen  lampunjalka ei enää 
koskaan palanut sen merkiksi, että Jumalan läsnäolo olisi Israelin kansan yllä. Jumalan 
läsnäolo ei enää lepää Israelin kansan yllä vanhan liiton kautta, vaan uskon kautta 
Messias Herraan Jeesukseen (Jeshua) Uuden Liiton järjestyksen kautta, Messias 
Jeesuksen sovitusveren ansion tähden.



Johtopäätös ja ajatuksiani

Kun lukee Talmudin opetuksia Messias Jeesuksesta, joka on täynnä toinen toistaan 
kauhistuttavampia valheita koskien Jeesusta, niin ei voi tulla mihinkään muuhun 
johtopäätökseen kuin, että Talmudin valheet ovat syntyneet pimeyden päämajassa.

Israelin kansa on kärsinyt kautta vuosisatojen siitä, että Jumala on valinnut sen 
omaisuuskansakseen, jonka tähden saatana vihaa erityisesti juutalaisia ja nostattaa maan
päällä vainoa Israelin kansaa kohtaan. On myös toinen syy minkä tähden juutalaiset ovat 
saaneet kärsiä niin paljon. Talmud on täynnä törkeitä ja hirvittäviä valheita Jeesuksesta, 
joka on todellinen Israelin Messias sekä Sana, joka on Jumala.

Talmud juutalaisten pyhä kirja, jonka sanotaan olevan Mooseksen lain suullinen perinne ja
traditio, joka usein menee varsinkin ortodoksijuutalaisilla Tooran (vanha testamentin) 
edelle. Talmud on täynnä valheita heidän Messiaastaan ja Herrastaan, ja sen tähden myös 
Israelin kansa on saanut kärsiä, sillä jokainen joka pilkkaa Israelin Jumalaa joutuu siitä 
vastuuseen sekä kärsimään.

Talmudissa olevat valheet koskien Jeesusta ovat se syy miksi ortodoksijuutalaiset 
suhtautuvat Jeesukseen ja Hänen opetuslapsiinsa todella vihamielisesti, koska heidät on 
eksytetty luulemaan, että Jeesus olisi johdattanut Israelin kansan tekemään syntiä jne.

Sak 13:
1 ¶ Sinä päivänä on Daavidin suvulla ja Jerusalemin asukkailla oleva avoin lähde syntiä ja 
saastaisuutta vastaan.
2 Ja sinä päivänä, sanoo Herra Sebaot, minä hävitän epäjumalain nimet maasta, eikä niitä
enää muisteta. Myöskin profeetat ja saastaisuuden hengen minä ajan maasta pois.
....................
8 Ja näin on käyvä koko maassa, sanoo Herra: kaksi osaa siitä hävitetään ja saa 
surmansa, mutta kolmas osa siitä jää jäljelle.
9 Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niinkuin hopea 
sulatetaan, ja koettelen heitä, niinkuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun 
nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: "Se on minun kansani," ja se sanoo: "Herra, 
minun Jumalani".

Raamattu sanoo, että  lopunajassa jumalattomuuden tilassa olevat juutalaiset ovat 
saastaisen hengen vaikutuksen alla. Kun ja jos luet Talmudin valheellisia opetuksia koskien
Messias Jeesusta, niin ymmärrät sen, että vain saastainen henki on voinut saada aikaan 
sellaista tekstiä mitä Talmudissa on liittyen Jeesukseen.

Raamatussa on kuitenkin lohdullinen profetian sana, jonka mukaan Jumala tulee 
pelastamaan Israelin kansan jäljelle jäävän jäännöksen, kolmannen osan, jolloin 
saastaisuus poistuu heidän sydämestään. Tämä tarkoittaa sitä, että lopunaikana 
juutalaisten jäännös, kolmas osa, koko jäljelle jäänyt kansa tulee pelastumaan, koska he 
uskovat Jeesuksen olevan Messias, Herra ja Pelastaja.

Sinä, joka olet Messias Jeesuksen opetuslapsi, miten sinun tulee suhtautua 
ortodoksijuutalaisiin sekä heidän levittämiinsä valheisiin koskien Messias Jeesusta? 
Raamattu sanoo, että rakasta heitä, jotka vihaavat sinua. Sinun tulee rakastaa 
ortodoksijuutalaisia Jumalan rakkauden kautta. Raamattu sanoo, että me emme saa 
lausua tuomiota (kadotustuomiota) ihmisen ylle, mutta kun Herra Jeesus tulee, niin Hän 
on saattava valoon pimeyden kätköt ja tuova ilmi sydänten aivoitukset. Meillä ei ole 
tuomiovaltaa heittää ketään iankaikkiseen kadotukseen, koska se tuomiovalta on 
ainoastaan Jumalalla, mutta Herran Jeesuksen opetuslapsella on oikeus kertoa, että 
Jumala tulee tuomitsemaan sellaisen ihmisen iankaikkiseen kadotukseen, joka ei tee 
parannusta synneistään, eikä usko Herraan Jeesukseen.

Raamattu sanoo myös ettei meillä saa olla mitään osallisuutta pimeyden hedelmättömiin 
tekoihin, vaan päinvastoin meidän tulee nuhdella niitä. Tämän tähden minäkin olen tuonut
esille Talmudin ja ortodoksijuutalaisten pimeyden hedelmättömät teot, että 



ymmärtäisimme heidän vihamielisyytensä Jeesusta ja Hänen opetuslapsiansa kohtaan, 
mutta myös sen tähden, että he voisivat hylätä syntinsä ja voisivat löytää totuuden ja 
saada syntinsä anteeksi uskon kautta Herraan Jeesukseen.
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Rabbiininen kirjallisuus ja jättiläiset - nephilim
Breaking Israel News on ortodoksijuutalaisten mediajulkaisu, jonka johtohahmot 
kannattavat kabbalismia. Kabbalismi (Kabbalah) on juutalaista mystiikkaa ja mystistä 
ajattelua. Kirjaimellisesti Kabbalah tarkoittaa se mikä on vastaanotettu. Kabbalismi 
sisältää esoteerista traditiota, käsitellen maailman luomista, Jumalan luonnetta, 
ekstaattisia (hurmoksellisuus) mystisiä kokemuksia, tulevaa messiaanista aikaa ja 
kuolemanjälkeistä luonnetta. Kun israelilaiset olivat Babylonin vankeudessa, niin silloin 
ortodoksi judaismiin tuli vaikutuksia monista mystisistä ja maagisista käsitteistä, joiden 
alkuperä on egyptiläisissä, hellenistisissä ja persialaisissa (Babylon) lähteissä sekä sen 
lisäksi kabbalismissa on vaikutteita hindulaisuudesta, Babylonian astrologiasta, 
kreikkalaisten filosofien numerologiasta ja Pythagoraan mystiikasta. Kabbalismissa 
okkulttisilla numerojen merkityksillä on todella suuri ja tärkeä merkitys.

Raamattu kehottaa meitä siunaamaan Israelia ja näin teen, mutta en kuitenkaan voi 
siunata okkultistista kabbalismia, koska se on eräs lopunajan ekumeenisista 
saastaisuuden lähteistä. Kirjoituksessani tuon esille yhden esimerkin kautta millä tavalla 
kabbalisti rabbien kabbalismi pyrkii eksyttämään ihmisiä. Tutki ja koettele kirjoitukseni 
Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Breaking Israel News Media julkaisi 20.1.2020 artikkelin: 'Secret' River Connecting 
Jerusalem to Dead Sea (Salainen joki yhdistää Jerusalemin Kuolleeseenmereen). 
Artikkelissa kerrottiin kuinka aikaisemmin tuntematon joki Israelin erämaassa paljastettiin
maailmalle sunnuntai iltana. Israelilainen Channel 11 Kan News raportoi kuusi mailia 
pitkästä joesta joka virtaa läpi syvien erämaakanjonien lähellä Kuolluttamerta.

Breaking Israel News kertoi kuinka Raamatun profetia ennustaa samanlaisen joen 
ilmestymisen kuin tämä "salainen joki" virraten idästä Jerusalemista Kuolleeseenmereen 
täyttäen sen kaloilla ja ympäröivän erämaan elämällä. Tämän jälkeen artikkeli viittaa Hes 
47:3-9 Raamatun kohtaan.

Hes 47:3-9 kohta kertoo tuhatvuotisen valtakunnan ajasta, jolloin Jerusalemin ympäristö 
muuttaa muotoansa. Hes 47:3-9 kertoo joesta, jonka vesi virtaa itäiselle (Jerusalemin) 
alueelle virraten läpi erämaan laskeutuen mereen ja kun vesi laskee mereen, niin meren 
vesi paranee, elämä virkoaa meressä ja kaloja on oleva hyvin paljon. Tuhatvuotisessa 
valtakunnassa Kuollutmeri elpyy ja paranee, niin että kalatkin voivat elää siinä, koska vesi
tulee elämälle elinkelpoiseksi. Se, että mikä joki virtaa tuhatvuotisessa valtakunnassa, 
onko se jokin salainen joki vai kokonaan ihan uusi tuhatvuotista valtakuntaa varten tehty 
joki selviää vasta tuhatvuotisessa valtakunnassa.

Breaking Israel Newsin artikkeli sanoi kuinka tämä löydetty salainen joki tulee laskemaan 
valloilleen esi-messiaaniset luonnonilmiöt, kuten jättiläiset nimeltään Sambatyon. 
Artikkelin mukaan on olemassa juutalainen legenda, joka sanoo Damaskoa lähellä 
olevasta joesta, jolla oli erityinen piirre, sillä se ei virrannut ollenkaan sapattina.

Plinius vanhempi roomalainen kirjailija ja filosofi on kuvannut Sambatyuonia 
kirjassaan Historia Naturalis sanoen joen juoksevan nopeasti kuusi päivää viikossa ja 
pysähtyy seitsemäntenä päivänä. Juutalainen rabbi Elijah ben Solomon Zalman, joka eli ja
vaikutti 1700-luvulla kytki Sambatyon joen Nephilimeihin (jättiläiset) ja Messiaan 
viimeisiin päiviin.

Breaking Israel News kirjoitti artikkelin lopussa, että nephilimit ovat ensimmäisen 
Mooseksen kirjan jättiläisiä ja kuinka eräs ryhmä nephilimeistä ei sekoittunut ihmisten 
kanssa ja asettui Sambatyon joelle piiloutuen ja erottautuen ihmiskunnasta. Artkkelin 
mukaan rabbinistinen kirjallisuus sanoo Sambation joen olevan myyttinen joki, jonka luota
Assyrian kuningas Salmaneser karkotti Israelin kymmenen kadonnutta heimoa. Breaking 
Israel Newsin artikkelin mukaan nephilimit (jättiläiset) on kuvattu juutalaisessa 
kirjallisuudessa erittäin pyhiksi, jotka pitävät kaikki käskyt, ja he jäävät piiloon, kunnes 



sitten viimeisessä taistelussa Siionin vuorella nephilimit tulevat auttamaan Israelia tässä 
taistelussa.

Mitä Raamattu sanoo jättiläisistä (nephilim)? Kautta aikain Raamatun tutkijoilla ja 
opettajilla on ollut monenlaisia käsityksiä siitä keitä jättiläiset (nephilim) olivat. Jotkut ovat
sitä mieltä, että jättiläiset olivat langenneiden enkeleiden ja ihmisten tytärten jälkeläisiä. 
Jotkut sanovat jättiläisten olleen langenneen ihmiskunnan edustajia, eli lankeemuksen 
tilassa olevat miehet yhtyivät ihmisten tytärten kanssa, josta syntyi jättiläisiä. Sitten 
jotkut ovat sitä mieltä, että Aadamin pojan Sethin jälkeläiset yhtyivät ihmisten tytärten 
kanssa, josta syntyi jättiläisiä. Itse asiassa näitä teorioita keitä jättiläiset olivat on vielä 
lisääkin, mutta toin esille nuo kaikkein yleisimmät opetukset siitä keitä he olivat. Tuon 
seuraavaksi esille sen millä tavalla ymmärrän nephilimin tarkoittavan langenneita 
enkeleitä.

1 Moos 6:
1 ¶ Kun ihmiset alkoivat lisääntyä maan päällä ja heille syntyi tyttäriä,
2 huomasivat Jumalan pojat ihmisten tyttäret ihaniksi ja ottivat vaimoikseen kaikki, jotka 
he parhaiksi katsoivat.
3 ¶ Silloin Herra sanoi: "Minun Henkeni ei ole vallitseva ihmisessä iankaikkisesti, koska 
hän on liha. Niin olkoon hänen aikansa sata kaksikymmentä vuotta."
4 Siihen aikaan eli maan päällä jättiläisiä (nephilim - nefilim), ja myöhemminkin, kun 
Jumalan pojat yhtyivät ihmisten tyttäriin ja nämä synnyttivät heille lapsia; nämä olivat 
noita muinaisajan kuuluisia sankareita.
5 Mutta kun Herra näki, että ihmisten pahuus oli suuri maan päällä ja että kaikki heidän 
sydämensä aivoitukset ja ajatukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat,
6 ¶ niin Herra katui tehneensä ihmiset maan päälle, ja hän tuli murheelliseksi 
sydämessänsä.
7 Ja Herra sanoi: "Minä hävitän maan päältä ihmiset, jotka minä loin, sekä ihmiset että 
karjan, matelijat ja taivaan linnut; sillä minä kadun ne tehneeni".
8 ¶ Mutta Nooa sai armon Herran silmien edessä.

Raamattu sanoo jättiläisten olleen langenneita enkeleitä, sillä osa (ei kaikki) langenneista 
enkeleistä yhtyivät ihmisten tyttäriin. 1 Moos 6:1-8 sanoo kuinka ihmiset alkoivat 
lisääntyä maan päälle ja heille syntyi tyttäriä. Tässä kohden puhuttiin ihmisten, miesten ja
naisten seksuaalisesta kanssakäymisestä ja heti sen jälkeen sanotaan, että Jumalan pojat 
huomasivat ihmisten tyttäret ihaniksi ja ottivat vaimoiksi kaikki, jotka parhaiksi katsoivat. 
Sitten Raamattu sanoo, että siihen aikaan maan päällä eli jättiläisiä (olivat kooltaan 
huomattavasti suurempia kuin ihmiset), ja myöhemminkin, kun Jumalan pojat yhtyivät 
ihmisten tyttäriin, niin nämä synnytti heille lapsia.

Tässä kohdassa Jumalan pojilla tarkoitetaan jättiläisiä (nephilim), jotka olivat langenneita 
enkeleitä. Sana nephilim tulee sanasta naphal, joka tarkoittaa langeta ja heittää alas 
(Brown-Driver-Briggs Hebrew Lexicon). Taivaassa langenneet enkelit lankesivat syntiin ja 
heidät heitettiin taivaasta alas. Tässä kohden sana nephilim sopisi langenneisiin 
enkeleihin. 1 Moos 6 luku kertoo kuinka Jumalan poikien yhtyessä ihmisten tyttäriin maan 
päällä eli jättiläisiä. Raamattu tekee tässä erotuksen Jumalan pojista ja ihmisten tyttäristä,
korostaen sitä, että Jumalan pojat yhtyivät ihmisten tyttäriin. Miehen ja naisen yhtyessä 
toisiinsa heille ei synny jättiläisiä.

1 Sam 17:
4 Niin filistealaisten joukoista tuli kaksintaistelija nimeltä Goljat, kotoisin Gatista. Hän oli 
kuuden kyynärän ja vaaksan pituinen.
5 Hänellä oli vaskikypäri päässänsä ja suomuspanssari yllänsä, ja rintahaarniska, joka 
painoi viisituhatta sekeliä, oli vaskea.
6 Ja hänellä oli säärissään vaskivarukset ja selässään vaskikeihäs.
7 Hänen peitsensä varsi oli niinkuin kangastukki, ja hänen peitsensä kärki, joka painoi 
kuusisataa sekeliä, oli rautaa. Ja kilvenkantaja kävi hänen edellänsä.

Raamattu sanoo Goljatin olleen vähän yli kolme metriä pitkä (kuusi kyynärää ja vaaksa), 
ja hänen rintahaarniskansa painoi noin 80 kiloa ja peitsen kärki noin 10 kiloa. Goljat oli 



jättiläinen ja on selvää ettei tavallinen ihminen kyennyt käsittelemään taistelussa peistä, 
jonka kärki painoi yksistään kymmenen kiloa. 1 Moos 6 luku sanoo, että näitä jättiläisiä 
(nephilim) oli myöhemminkin, joka tarkoittaa että heitä oli myös vedenpaisumuksen 
jälkeen, koska Raamattu sanoo esim. 4 Moos 13 luvussa jakeessa 33 kuinka israelilaiset 
näkivät luvatussa maassa jättiläisiä (nephilim). Anakin jättiläisheimon jälkeläisiä. Tämä 
tarkoittaa sitä, että vedenpaisumuksen jälkeen langenneet enkelit toistivat yhtymisen 
ihmisten tyttäriin, siksi 1 Moos 6 sanoo, että jättiläisiä oli olemassa myöhemminkin.

Raamattu sanoo, että sen jälkeen kun jättiläisiä (langenneen enkelien ja ihmisten siemen)
oli maan päällä, niin ihmisten pahuus oli suuri maan päällä. Tämän tähden kun langenneet
enkelit yhtyivät ihmisten tyttäriin syntyi maan päällä jättiläisten suku, jossa yhdistyi 
demoninen ja ihmissiemen. Jumala hukutti maailman vedenpaisumuksen kautta ihmisen 
suuren pahuuden ja synnin tähden, mutta samalla hukutettiin myös jättiläiset (nephilim). 
Koska jättiläisiä oli kuitenkin vielä vedenpaisumuksen jälkeenkin, niin se tarkoittaa sitä, 
että langenneet enkelit yhtyivät taas ihmisten tyttäriin, josta on todisteena 4 Moos 13:33, 
jättiläiset (nephilim), Anakin jättiläisheimon jälkeläiset maan päällä luvatussa maassa.

Herra käski hävittää ja tuhota luvatussa maassa (Kanaanin maa) olevat kansat, joiden 
seassa asui muun muassa Anakin jättiläisheimo. Jättiläisten vaikutusalue oli luvattu maa, 
koska saatana pyrki sitä kautta estämään Jumalan lupausten toteutumisen Israelille sekä 
pyrki tuhoamaan israelilaiset. Tästä syystä Jumala käski hävittämään Kanaanin maan 
kansat, koska heidän seassaan oli jättiläisiä. Tällä tavalla Jumalan käsky hävittää 
Kanaanin maan kansat tulee ymmärrettäväksi, koska heidän keskuudessaan oli jättiläisiä 
(nephilim) langenneiden enkelien ja ihmisten yhdistynyt siemen, näin israelilaisten 
Jumalan avulla piti hävittää pois maan päältä saatanallinen ihmissiemen, joka oli 
yhdistynyt langenneiden enkelien kanssa.

Uusi Testamentti vahvistaa sen, että langenneet enkelit ovat yhtyneet ihmisten tyttärien 
kanssa:

Juud 1:
6 ja että Hän ne enkelit, jotka eivät säilyttäneet valta-asemaansa (arkhe), vaan jättivät 
oman asumuksensa, on iankaikkisin kahlein säilyttänyt pimeään suuren päivän tuomiota 
varten -
7 samoin kuin Sodoma ja Gomorra ja niitten ympärillä olleet kaupungit, jotka niitten 
tavoin harjoittivat haureutta ja lähtivät seuraamaan vierasta (heteros)  lihaa, ovat 
varoittavana esimerkkinä kärsiessään iankaikkisen tulen rangaistusta. Aapeli Saarisalo

Jude 1:
6 And the angels which kept not their first estate, but left their own habitation, he hath 
reserved in everlasting chains under darkness unto the judgment of the great day.
7 Even as Sodom and Gomorrha, and the cities about them in like manner, giving 
themselves over to fornication, and going after strange flesh, are set forth for an 
example, suffering the vengeance of eternal fire. King James Version

Jude 1:
6 And the angels—who did not keep their own position of authority but deserted their 
proper place—He has kept in everlasting shackles under gloomy darkness until the 
judgment of the great Day.
7 In the same way as these angels, Sodom and Gomorrah and the cities around them—
having given themselves over to sexual immorality and gone after a different sort of flesh
—are displayed as an example, suffering the punishment of eternal fire. Tree of Life 
Version (TLV) The Messianic Jewish Family Bible Society

Juud 1:6 Ja ne enkelit, jotka ei alkuansa pitäneet, vaan antoivat ylön kotonsa, on hän 
kätkenyt pimeyteen ijankaikkisilla kahleilla suuren päivän tuomioon asti, Biblia 1776

Juudaan kirjeen luku 1 ja jakeet 6,7 sanovat kuinka ne enkelit (langenneet enkelit), jotka 
eivät säilyttäneet valta-asemaansa (arkhe - alku, ensimmäinen, alkuperä) voitaisiin 
kääntää myös alkua tai alkuperää, koska sitä se tarkoittaa tässä yhteydessä. Juudaan 
kirje 1:6,7 sanoo ja tulee ymmärtää, että ne enkelit (langenneet enkelit), jotka eivät 



säilyttäneet alkuperäänsä, vaan jättivät oman asumuksensa, eli he jättivät "enkeliruumiin"
ottaessaan ihmisruumiin muodon yhtyessään ihmisten tytärten kanssa. Jumalan luomilla 
enkeleillä oli kyky ottaa ihmisen muoto ja näin myös langenneilla enkeleillä oli tämä kyky. 
Juudaan kirjeen 1:6 sanoo selvästi, että langenneet enkelit jättivät oman alkuperäisen 
asumuksensa ("enkeli-henkiruumis"), jotka Jumala pani pimeyteen iankaikkisissa 
kahleissa säilytettäväksi suuren päivän tuomiota varten. Kaikki pimeyden langenneet 
enkelit eivät ole vangittuja, sillä vain ne on vangittu, jotka hylkäsivät oman enkeli-
henkiruumiinsa ja yhtyivät ihmisten tyttärien kanssa.

Juudaan kirjeen 1 luvun jae 7 todistaa sen, että langenneet enkelit yhtyivät ihmisten 
tyttärien kanssa. Nämä langenneet enkelit, jotka jättivät oman alkuperäisen asumuksensa
(enkeli-henkiruumis) ovat nyt iankaikkisissa kahleissa odottamassa suuren päivän 
tuomiota, samoin kuin Sodoma ja Gomorra ja niiden ympärillä olevat kaupungit, jotka 
samalla kuin nekin, joka tarkoittaa tässä että niin kuin enkelit harjoittivat haureutta 
eksyen seuraamaan vierasta lihaa (toista, muuta lihaa), niin eksyivät myös ihmiset 
Sodomassa ja Gomorrassa.

Kreikankielen sana heteros tarkoittaa toinen, muu. Aapeli Saarisalo kääntää Juud 1:7 
oikeaan suuntaan. Langenneet enkelit haureuden synnissään eksyivät olemaan 
seksuaalisessa yhteydessä ihmisten tytärten kanssa, jotka ovat vierasta, toista ja muuta 
lihaa kuin enkelin henkiruumis. Sodoman ja Gomorran homoseksuaalisuuden synnissä 
ihmiset eksyivät vieraan ja toisen lihan himoihin, kun he hylkäsivät luonnollisen 
seksuaalisuuden halun vastakkaiseen sukupuoleen ja valitsivat oman sukupuolensa, joka 
on tässä suhteessa vierasta tai toista lihaa kuin se mikä olisi luonnollista.

Juudaan kirjeen luku 1 ja jakeet 6,7 todistaa sen, että langenneet enkelit jättivät oman 
henkiruumiinsa ja yhtyivät ihmisten tyttäriin.

Raamattu sanoo (Juud 1:6), että nämä langenneet enkelit ovat kahlittu iankaikkisilla 
kahleilla ja odottavat suuren päivän tuomiota (viimeinen tuomio), joka tarkoittaa sitä, että
nämä iankaikkisesti kahlitut langenneet enkelit eivät palaa lopunaikana maan päälle, niin 
kuin jotkut väärin opettavat.

Joku voi ajatella ja sanoa Raamatun sanovan etteivät enkelit mene naimisiin ja yhdy 
naisten kanssa, joten opetus jättiläisistä langenneina enkeleinä, jotka olisivat yhtyneet 
ihmisten tytärten kanssa on väärä opetus. Kun katsomme mitä Raamattu sanoo enkeleistä
ja etteivät enkelit avioidu naisten kanssa, niin huomaamme ettei se kumoa langenneiden 
enkelien yhtymistä ihmisten tytärten kanssa:

Matt 22:
28 Kenen vaimo noista seitsemästä hän siis ylösnousemuksessa on oleva? Sillä kaikkien 
vaimona hän on ollut."
29 Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Te eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia ettekä 
Jumalan voimaa.
30 Sillä ylösnousemuksessa ei naida eikä mennä miehelle; vaan he ovat niinkuin enkelit 
taivaassa.

Mark 12:
22 Samoin kävi kaikille seitsemälle: heiltä ei jäänyt jälkeläistä. Viimeiseksi kaikista 
vaimokin kuoli.
23 Ylösnousemuksessa siis, kun he nousevat ylös, kenelle heistä hän joutuu vaimoksi, 
sillä hän oli ollut kaikkien noiden seitsemän vaimona?"
24 Jeesus sanoi heille: "Ettekö te siitä syystä eksy, kun ette tunne kirjoituksia ettekä 
Jumalan voimaa?
25 Sillä kun kuolleista noustaan, ei naida eikä mennä miehelle; vaan he ovat niinkuin 
enkelit taivaissa.

Matt 22:28-30  ja Mark 12:22-25 jakeet sanovat ettei ylösnousemuksessa kun kuolleista 
noustaan, niin silloin ei naida eikä mennä miehelle, sillä he ovat kuin enkelit taivaassa. 
Raamattu sanoo, että kuolleista ylösnousemuksen jälkeen ei enää mennä naimisiin, sillä 
silloin ollaan niin kuin että taivaan enkelit, joka tarkoittaa sitä, että Jumalan enkelit, 



Jumalalle uskolliset enkelit eivät mene naimisiin. Raamatun opetuksen mukaan langenneet
enkelit kuitenkin ovat yhtyneet ihmisten tytärten kanssa. Huomaa tässä se ero, että 
Jumalalle kuuliaiset Jumalan enkelit eivät mene naimisiin, mutta langenneet enkelit 
jättivät oman henkiruumiinsa ja yhtyivät ihmisten tytärten kanssa. Tästä saa tietenkin olla
eri mieltä kanssani, mutta mielestäni Raamattu tuo tämän asian todella selkeästi esille.

Breaking Israel News kirjoitti artikkelissaan 'Secret' River Connecting Jerusalem to 
Dead Sea, että jättiläiset (nephilim) olisivat erittäin pyhiä, jotka pitävät kaikki käskyt 
(Jumalan käskyt) ja tulevat auttamaan Israelia viimeisessä taistelussa Siionin vuorella. 
Kuten Raamatusta on käynyt ilmi, niin jättiläiset (nephilim) olivat erittäin pahoja, tehden 
paljon pahaa Jumalaa ja ihmisiä vastaan. Tästä tulee esille selkeästi se kuinka juutalaisen 
ortodoksi kabbalismin takana on pimeyden henkivalta ja valheenhenki, joka pyrkii 
vääristämään totuutta. Raamattu sanoo jättiläisten (nephilim) olleen pahoja ja rikkoneen 
Jumalaa vastaan, mutta juutalainen ortodoksi kabbalismi sanoo jättiläisten (nephilim) 
olleen erittäin pyhiä, pitäen kaikki käskyt.

Juutalainen ortodoksinen kabbalismi pyrkii näkemään nyt tässä ajassa kaikkialla merkkejä
messiaanisesta ajasta, jolloin "Messias" tulee, mutta todellisuudessa he odottavat 
valhemessiasta (antikristus) ei todellista Raamatun Messias Jeesusta. Juutalaista 
ortodoksista kabbalismia tukevat rabbit houkuttelevat ja eksyttävät Herran Jeesuksen 
opetuslapsia tukemaan ja kannattamaan Jerusalemin kolmannen temppelin rakentamista.

Herran Jeesuksen opetuslapsien ei tule rukoilla millään tavalla Jerusalemin kolmannen 
temppelin puolesta, eikä muutenkaan tukea sitä, koska se ei ole Jumalan määräämä 
hanke ja projekti. Jerusalemin kolmas temppeli on kabbalisti rabbien, vapaamuurarien jne.
hanke, eli laittomuuden hanke, jonka Jumala sallii rakennettavan. Kolmannen temppelin 
toteutuminen on Jumalan sanan profetian toteutumista, mutta se on pimeyden hankkeen 
toteutuminen, josta Jumalan sanan profetia kertoo, joka ei ole Jumalan tahto, mutta Hän 
sallii sen tapahtuvan.

Rabbiininen kabbalistinen ortodoksi juutalaisuus ei edusta vanhan liiton aikaista uskoa 
Jumalaan, vaan on sen lisäksi sekoittanut siihen oppeja ja uskomuksia muinaisesta 
Babylonian uskonnosta, muinaisesta Egyptin uskonnosta, hindulaisuudesta, okkultismista 
jne. Rabbiininen kabbalistinen ortodoksi juutalaisuus hyväksyy kaikki muut uskot ja 
uskomukset paitsi uskon Raamatun totuuteen Messias Jeesuksesta. Rabbiininen 
kabbalistinen ortodoksi juutalaisuus on ekumenian ja antikristillisen hengen airut ja 
sanansaattaja. Tämän tähden rabbiininen kabbalistinen ortodoksi juutalaisuus vääristelee 
Raamatun sanan opetusta myös monessa muussa kohdassa.

Siunaan Israelia, mutta en siunaa saatanallista kabbalismia ja sen harjoittamista. Kun ja 
jos siunaamme Israelia Raamatun sanan totuuden mukaan, niin silloin siunatessamme 
Israelia rukoilemme ja toivomme heille pelastusta uskon kautta Herraan Jeesukseen. 
Ihminen, niin juutalainen kuin pakanakin voi tulla ainoastaan ja todellisesti Jumalan 
siunaamaksi uskon kautta Herran Jeesukseen, sillä Jumalan pelastus on ainoastaan 
Messias Jeesuksessa, Hänen verensä ja sovitustyönsä kautta.
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Kabbalismi ja Tooran "profeetallinen koodi"
Olen huomannut sen kuinka jotkut uskovat toimivat oikein siunatessaan Israelia, mutta 
jotkut heistä voivat vilpittömyydessään ja tiedostamattomasti kannattaa 
ortodoksijuutalaisuuden erästä haaraa, joka harjoittaa kabbalismia. Kabbalismi on 
pimeyden oppi, joka on imenyt itseensä vaikutteita muinaisista uskonnosta, jotka 
vaikuttivat muun muassa Babyloniassa, Persiassa, Egyptissä. Tämän lisäksi kabbalisti 
juutalaiset rabbit harjoittavat mystiikkaa ja mystistä ajattelua, hurmoksellisia mystisiä 
kokemuksia, Babylonian astrologiaa, kreikkalaisten filosofien numerologiaa ja Pythagoraan
mystiikkaa. Tämän lisäksi kabbalisti rabbit harjoittavat Tooran "profeetallisten koodien" 
etsimistä, josta he etsivät Raamatun "salattuja" profetian ilmoituksia. On todella tärkeätä, 
että Herran Jeesuksen opetuslapsi ymmärtäisi pysyä erossa kabbalismin okkultiikasta ja 
ymmärtäisi ettei se perustu Jumalan sanan totuuteen. Kirjoitan myös kirjoitukseni lopussa
lyhyesti Israelin siunaamisesta, johon Jumala on kutsunut Herran Jeesuksen opetuslapsia. 
Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Breaking Israel Newsin artikkeli (22.1.2020) Was Israeli Girl's Release from 
Russian Prison Prophesized in the Torah? (Onko Israelilaisen tytön vapauttaminen 
Venäjän vankilasta profetoitu Toorassa), kertoi kuinka Toorakoodista löytyi tämän 
israelilaisen tytön nimi.

Breaking Israel Newsin artikkeli alkoi Sananlaskut 24:11,12 Raamatun kohdalla. Tämä 
Raamatun kohta sanoo: Pelasta ne, joita kuolemaan viedään, pysäytä ne, jotka 
surmapaikalle hoippuvat. Jos sanot: "Katso, emme tienneet siitä," niin ymmärtäähän 
asian sydänten tutkija; sinun sielusi vartioitsija sen tietää, ja hän kostaa ihmiselle hänen 
tekojensa mukaan.

Naama Issaskar 27-vuotias Israelin amerikkalainen turisti pidätettiin ja tuomittiin 7,5 
vuodeksi vankeuteen Venäjällä huumeiden salakuljettamisesta. Naaman lakimiehen 
mukaan tyttö ei tiennyt ostaneensa huumeita tai että hänen matkalaukuissaan oli ollut 
huumeita. Artikkelin mukaan asiaa käydään läpi Israelissa kun Putin on tulossa pian 
vierailulle Israeliin.

Breaking Israel News toi esille artikkelissaan kuinka 1 Moos 49:14,15 on profetoinut 
Naama Issakarin nimen. Naama Issaskarin nimen löytyminen Toorasta perustuu 
kabbalistiseen toorakoodi menetelmään, jossa sanoja yhdistetään toisiinsa pyrkien 
etsimään niitä Raamatunsivuilta, jossa ne voivat esiintyä missä tahansa järjestyksessä. 
Breaking Israel News artikkeli näytti artikkelissaan kuvan Toorakoodista, jossa näkyy 
Naama Issaskarin nimi. Laitan tähän artikkelin Toorakoodin kuvan näkyville, niin näet millä
tavalla kabbalistinen Toorakoodi menetelmä yhdistelee sanoja ja "tuottaa Raamatun 
profetiaa":

Yllä oleva kuva on Breaking Israel Newsin artikkelista ja siinä näkyy 1 Moos 49 luku ja 
ylempi punaisella ympäröity sana on 1 Moos 49:14:ssa oleva 



hepreankielen issaskar sana. Alempi punaisella ympäröity sana on 1 Moos 49:15:ssa 
oleva hepreankielen naama-naema sana. Kabbalistit etsivät samalla sivulla olevia sanoja 
ja yhdistelevät niitä keskenään ja sitten ottavat sen lisäksi jonkin Raamatun kohdan kuten
Sananlaskut 24:11,12, ja näin kabbalistit sanovat Raamatun profetoivan Naama 
Issakarista, joka pitää pelastaa Venäjän vankilasta. Se on tietenkin hyvä, jos syytön (jos
on syytön) nainen pääsee pois vankilasta, mutta Raamatussa ei ole tästä naisesta 
profetiaa, vaan se on kabbalistien hakemalla haettu ja itse keksitty Toorakoodi, jonka he 
luulevat olevan Raamatun profetiaa. Tällä kabbalistien Toorakoodi menetelmällä voi löytää 
vaikka minkälaisia sanoja ja "sanomia" ja sitten julistella niitä Raamatun profetioiksi mitä 
ne eivät kuitenkaan ole.

Kabbalisti rabbit ovat valheenhengen eksyttämiä, joka tarkoittaa sitä, että tällä Toorakoodi
menetelmällä he pyrkivät uskottelemaan ihmisille "Raamatun profetioista", joita he 
löytävät Toorakoodin kautta. Tällä tavalla voidaan eksyttää ihmisiä luulemaan, että esim. 
kolmas temppeli Jerusalemissa olisi Jumalan tahto ja määräämä tai ihan mihin tahansa 
sanomaan, johon kabbalisti rabbit uskovat. Kabbalisti rabbit ovat eksytyksen hengen 
airuita ja sanansaattajia. Tämän tähden myös heidän Toorakoodinsa tulkinnat ovat 
monessa kohden tukemassa valheenhengen pyrkimyksiä ja aikaansaannoksia, jossa 
pyrkimyksenä on eksyttää ihminen mahdollisimman kauas pois Jumalan sanan totuudesta.

Jumalan sanan totuutta ei saa lukea ja ymmärtää siten, että Raamatun sivuilta etsii vain 
muutamia sanoja eri riveiltä ja niitä sitten yhdistelee toisiinsa, koska Jumalan sanaa pitää 
lukea ja ymmärtää sana sanalta siinä järjestyksessä, kun Jumalan Henki on ne antanut 
peräkkäin luettavaksi ja ymmärrettäväksi. Kabbalismin Toorakoodit eivät kuulu Herran 
Jeesuksen opetuslasten elämään, koska ne eivät ole Raamatun opettama toimintatapa 
siitä kuinka Raamattua tulee lukea ja ymmärtää.

Raamattu kehottaa meitä siunaamaan Israelia ja tähän siunaukseen on aina kytketty 
Jumalan tahto totuudessa sekä siunauksen ydin on juutalaisen pelastuminen uskon kautta
Messias Jeesukseen. Kabbalistinen ortodoksi juutalaisuus perustaa uskoaan Talmudin 
kirjoituksiin. Talmud on juutalaisten Raamatun selitysteos, jonka kautta pyritään 
vääristelemään Jumalan sanan totuutta. Talmud koostuu perinteistä ja suullisen lain 
perinteestä, joiden kautta rabbit pyrkivät vääristelemään Jumalan sanan ilmoitusta. 
Talmud on saanut myös vaikutteita Babyloniasta, sillä Babylonian pakkosiirtolaisuuden 
aikana rabbiininen juutalaisuus omaksui Babylonialaisia oppeja ja käsityksiä. Rabbiinisella 
kabbalismilla on juurensa myös Babyloniassa.

Rabbiininen kabbalismi on saanut vaikutteita Babyloniasta, jonka takia kabbalismi opettaa 
jumaluuden feminiinisyydestä, sanoen jumaluuden olevan sekä mies että nainen. 
Babyloniassa palvottiin naisjumalattaria ja taivaan kuningatarta. Kabbalismi puhuu 
Jumalan läsnäolosta ja kokemuksesta Jumalan kanssa, johon sisältyy sukupuolittunut ja 
eroottinen kuva maan jumalattaresta, prinsessasta ja morsiamesta. Kabbalismi tuo esille 
sen kuinka maan päällä maantieteellisesti laaja-alaisesti tuhansien vuosien ajan ihmiset 
ovat kokeneet jumaluuden feminiinisenä. Jotkut kabbalistit opettavat shekinasta 
(jumaluuden feminiini) sekä äiti Jumalasta (Binah), joka on korkeampi äiti, joka synnyttää
jumaluuden.

Rabbiininen juutalainen kabbalismi on babylonialaisen muinaisen uskonnon sanansaattaja 
nykyajassa. Jokaiselle Herran Jeesuksen opetuslapselle tulisi olla selvää, että emme saa 
tukea ja kannattaa rabbiinista kabbalismia, emmekä minkäänlaista kabbalismia. 
Rabbiininen kabbalismi ei edusta Raamatun juutalaisuutta ja uskoa Israelin Jumalaan, 
vaan on babylonialainen petos, joka hyväksikäyttää Israelin Jumalan nimeä ja arvovaltaa, 
mutta kuitenkin eksyttää ihmisiä palvomaan ja palvelemaan babylonian muinaisen 
uskonnon henkeä, joka on sama asia kuin valheenhenki, valheen isä, sielunvihollinen. Kun
ja jos Herran Jeesuksen opetuslapsi siunaa rabbiinista kabbalismi juutalaisuutta, niin hän 
ei siunaa Israelia, vaan siunaa valheen pyrkimyksiä.

Rabbiininen ortodoksijuutalainen kabbalismi uskoo Talmudin olevan osa suullista lakia, 
joka olisi annettu suullisesti, suullisena traditiona Moosekselle Tooran kirjoitetun sanan 
lisäksi. Talmud opettaa Jeesuksen olevan helvetissä tuomittuna kiehuvassa ulosteessa, 



koska Jeesus on pilkannut juutalaisten viisaita. Talmud ja rabbiininen ortodoksijuutalainen 
kabbalismi elää kapinassa Jumalaa vastaan levittäen kauhistuttavaa Jumalanpilkkaa 
Jeesuksesta. Edellä oleva kauhistuttava esimerkki kertoo siitä minkälainen viha kabbalismi
rabbeilla on Jeesusta kohtaan. He eivät hyväksy Raamatun Jeesusta, mutta kaikenlainen 
muu usko sopii heille. Kabbalisti rabbit kosiskelevat Herran Jeesuksen opetuslapsia Israelin
siunaamisen kautta tukemaan heidän hankkeitaan, jotka edesauttavat heidän okkultistisia 
päämääriään.

Monet Herran Jeesuksen opetuslapset antavat rahansa kabbalisti rabbien hankkeisiin sekä 
tukevat heidän hankkeitaan monin tavoin. Nämä Jeesuksen opetuslapset luulevat tällä 
tavalla tukevansa ja siunaavansa Israelia, mutta he todellisuudessa he tukevat 
antikristillisiä pahuuden suunnitelmia. 

Todellinen Israelin siunaaminen sisältää kutsun pelastukseen uskon kautta Messias 
Jeesukseen ja sen lupauksen rukoilemista, että Jumalan lupaukset Israelille (juutalaisille) 
tulevat kokonaan täyttymään ja toteutumaan. Jumalan lupaukset Israelille on kytketty 
uskollisuuteen ja liitto suhteeseen Jumalan kanssa. Jumalan lupaukset ja siunaus Israelille
ei tapahdu uskottomuuden tilassa tai Uuden Liiton ulkopuolella. Israel on Jumalan 
lupaamassa maassa tänä päivänä, mutta se on kansakuntana pelastuksen ja Uuden Liiton 
ulkopuolella. Israel ei tule saamaan Jumalan siunausta ilman Messias Jeesusta ja siksi 
silloin kun siunaamme Israelia, niin rakkauden tekojen lisäksi pelastus Jeesuksessa on 
tuotava heille esille. Messias Jeesuksen piilottaminen juutalaisilta, jolla tarkoitan ettei 
heitä evankelioida on sama asia kun taluttaa ihminen surmapaikalle kohtaamaan oman 
elämänsä lopun, joka päättyy iankaikkiseen vaivaan ja ahdistukseen.

Vastustan antisemitismiä sen kaikissa muodoissaan. Rabbiinisen kabbalismi juutalaisuuden
valheen paljastaminen ei ole antisemitismiä, sillä rabbiininen kabbalismi ei johdata 
juutalaisia Raamatun Jumalan luokse, vaan valheenhengen syliin ja valheen vankilaan. 
Rabbiininen kabbalismi on itse asiassa Raamatullista juutalaisuutta vastaan, siksikin on 
tärkeä paljastaa rabbiinisen kabbalismin petos ja eksytys.

Miksi minä rakastan ja siunaan juutalaisia sekä rukoilen heidän puolestaan? Siksi, koska 
Jumala sanoo ja kehottaa minua siunaamaan Israelia ja Israelin siunaamisen ydin on, että
Aabrahamin siemenessä, Messias Jeesuksessa juutalaiset tulisivat uskon kautta 
Jeesukseen pelastetuiksi ja todellisesti Jumalan siunaamiksi. Herran Jeesuksen veren ja 
sovitustyön kautta, kun juutalainen uskoo Messias Jeesukseen, niin hän tulee todellisesti 
siunatuksi.
 

 

 

Petri Paavola 23.1.2020

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
https://www.breakingisraelnews.com/143833/was-israeli-girls-release-from-russian-
prison-prophesized-in-the-torah/
https://learnkabbalah.com/shechinah-the-divine-feminine/
http://www.kotipetripaavola.com/jeesustalmudissa.html



Opetusta Jumalan ihmiseksi tulemisesta
Raamatussa Jumala kertoo sen kuinka Jumala tuli ihmiseksi Messias Jeesuksessa. Jumalan
ihmiseksi tulemisen kertomus Raamatussa on laajempi kuin se mistä yleisesti puhumme, 
kun sanomme Jeesuksen syntyneen neitseestä, ja Sanan (Jumala) tulleen lihaksi 
(ihmiseksi). Jumalan ihmiseksi tuleminen Messias Jeesuksessa sisältää todella syvällisen 
sanoman ihmeestä, johon liittyy kolme Jumalan ihmettä, josta kirjoitan tässä 
kirjoituksessani. Tämä kirjoitus on kirjoitettu erityisesti juutalaisille, mutta toki tämä 
kirjoitus soveltuu kaikille ihmisille pelastuksen vastaanottamiseksi sekä uskonelämän 
rakentumiseksi syvempään Jumalan tuntemiseen. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan 
sanan totuuden kautta rukouksen kera.
 

Sisällys:

Vaimon siemen ja todistus Messiaasta 

Herra ilmestyi ihmisen hahmossa Aabrahamille 

Iisakin yliluonnollinen syntymä ja ihme 

Messias syntyy neitseestä - Messiaan Jumalallinen alkuperä 

Loppusanat 



 

Vaimon siemen ja todistus Messiaasta

1 Moos 3:15 Minä panen vihollisuuden sinun ja naisen välille ja sinun siemenesi ja hänen
siemenensä välille. Hän (Hu) on murskaava sinun pääsi, ja sinä haavoitat häntä 
kantapäähän. Raamattu Kansalle

Gen 3:15 I will plant hatred between you and the woman, and between your offspring 
and her offspring. He (Hu) will strike you in the head, and you will strike him in the 
heel.' Aryeh Moshe Eliyahu Kaplan - The Living Torah

 1 Moos 3:15:ssa oleva hepreankielen sana hu on jakeessa maskuliinimuodossa, 
tarkoittaen sitä kuinka vaimon siemen on mieshenkilö, joka tulee murskaamaan saatanan 
vallan. 1 Moos 3:15 on profetia Messias Jeesuksesta, joka tulee murskaamaan käärmeen 
(saatanan vallan) ristinkuolemansa kautta. 1 Moos 3:15 puhuu vaimon siemenestä, 
miehestä, joka murskaa käärmeen pään (vallan). Raamatun mukaan on vain yksi ja ainoa 
ihminen, mies, joka kykenee murskaamaan saatanan vallan ja Hän on Messias Jeesus 
lihaksi (ihmiseksi) tullut Jumala.

Joh 1:
1 ¶ Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.
2 Hän oli alussa Jumalan tykönä.
3 Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä 
syntynyt on.
4 Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus.
...............
14 Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen 
kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä
armoa ja totuutta.
...............
17 Sillä laki on annettu Mooseksen kautta; armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen 
kautta.

John 1:1 Bereshis (in the Beginning) was the Dvar Hashem [YESHAYAH 55:11; 
BERESHIS 1:3], and the Dvar Hashem was agav (along with, etzel, Mishle 8:30;30:4) 
Hashem, and the Dvar Hashem was nothing less, by nature, than Elohim! [Psa 56:11(10);
Yn 17:5; Rev. 19:13 i.e., the Ma’amar Memra] Orthodox Jewish Bible - OJB

Messias Jeesus on Jumalan Sana, joka oli alussa Jumalan luona ja Sana (Messias Jeesus) 
on Jumala. Raamattu sanoo (Joh 1:17) kuinka Sana (Jumala) tuli lihaksi (ihmiseksi) 
Messias Jeesuksessa. Miksi Jumala tuli ihmiseksi Herrassa Jeesuksessa? Miksi armo ja 
totuus tuli Jeesuksen kautta?

Hebr 2:
9 Mutta hänet, joka vähäksi aikaa oli tehty enkeleitä halvemmaksi, Jeesuksen, me 
näemme hänen kuolemansa kärsimyksen tähden kirkkaudella ja kunnialla seppelöidyksi, 
että hän Jumalan armosta olisi kaikkien edestä joutunut maistamaan kuolemaa.
10 ¶ Sillä hänen, jonka tähden kaikki on ja jonka kautta kaikki on, sopi, saattaessaan 
paljon lapsia kirkkauteen, kärsimysten kautta tehdä heidän pelastuksensa päämies 
täydelliseksi.
11 Sillä sekä hän, joka pyhittää, että ne, jotka pyhitetään, ovat kaikki alkuisin yhdestä. 
Sentähden hän ei häpeä kutsua heitä veljiksi,
12 kun hän sanoo: "Minä julistan sinun nimeäsi veljilleni, ylistän sinua seurakunnan 
keskellä";
13 ja taas: "Minä panen uskallukseni häneen"; ja taas: "Katso, minä ja lapset, jotka 
Jumala on minulle antanut!"
14 ¶ Koska siis lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että
hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on: perkeleen,
15 ja vapauttaisi kaikki ne, jotka kuoleman pelosta kautta koko elämänsä olivat olleet 
orjuuden alaisia.



16 Sillä ei hän ota huomaansa enkeleitä, vaan Aabrahamin siemenen hän ottaa 
huomaansa.

Room 5:
12 Sentähden, niinkuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan, ja synnin kautta 
kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä 
tehneet-
13 sillä jo ennen lakiakin oli synti maailmassa, mutta syntiä ei lueta, missä lakia ei ole;
14 kuitenkin kuolema hallitsi Aadamista Moosekseen asti niitäkin, jotka eivät olleet syntiä 
tehneet samankaltaisella rikkomuksella kuin Aadam, joka on sen esikuva, joka oli tuleva.
15 Mutta armolahjan laita ei ole sama kuin lankeemuksen; sillä joskin yhden 
lankeemuksesta monet ovat kuolleet, niin paljoa enemmän on Jumalan armo ja lahja 
yhden ihmisen, Jeesuksen Kristuksen, armon kautta ylenpalttisesti tullut monien osaksi.
16 Eikä lahjan laita ole, niinkuin on sen, mikä tuli yhden synnintekijän kautta; sillä tuomio
tuli yhdestä ihmisestä kadotukseksi, mutta armolahja tulee monesta rikkomuksesta 
vanhurskauttamiseksi.
17 Ja jos yhden ihmisen lankeemuksen tähden kuolema on hallinnut yhden kautta, niin 
paljoa enemmän ne, jotka saavat armon ja vanhurskauden lahjan runsauden, tulevat 
elämässä hallitsemaan yhden, Jeesuksen Kristuksen, kautta. -

Raamattu opettaa synnin tulleen maailmaan ihmisen kautta ja sitä kautta maailmaan tuli 
kuolema kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ihmiset ovat tehneet syntiä. Jumala tuli 
ihmiseksi Jeesuksessa ja näin Jeesus sekä Jumalana että ihmisenä sai aikaan iankaikkisen 
syntien sovituksen. Koska ihminen on langennut syntiin, jonka seurauksena synti ja 
kuolema tuli maailmaan, niin ihmisen kautta tuli poistaa kuoleman ja synnin tuomio. 
Tämän tähden Jumala tuli ihmiseksi Messias Jeesuksessa, poistaen kuoleman ja synnin 
tuomion, kuolemalla ihmisenä sovittaen monien synnit, tuoden syntien 
anteeksiantamuksen kaikille niille, jotka uskovat Häneen ja Hänen vereensä.

Isaiah 53:
1 O Lord, who has believed our report? and to whom has the arm of the Lord been 
revealed?
2 We brought a report as of a child before him; he is as a root in a thirsty land: he has no 
form nor comeliness; and we saw him, but he had no form nor beauty.
3 But his form was ignoble, and inferior to that of the children of men; he was a man in 
suffering, and acquainted with the bearing of sickness, for his face is turned from us: he 
was dishonoured, and not esteemed.
4 He bears our sins, and is pained for us: yet we accounted him to be in trouble, and in 
suffering, and in affliction.
5 But he was wounded on account of our sins, and was bruised because of our 
iniquities: the chastisement of our peace was upon him; and by his bruises we were 
healed.
6 All we as sheep have gone astray; every one has gone astray in his way; and the Lord 
gave him up for our sins.
7 And he, because of his affliction, opens not his mouth: he was led as a sheep to the 
slaughter, and as a lamb before the shearer is dumb, so he opens not his mouth.
8 In his humiliation his judgment was taken away: who shall declare his generation? 
for his life is taken away from the earth: because of the iniquities of my people 
he was led to death.
9 And I will give the wicked for his burial, and the rich for his death; for he practised no 
iniquity, nor craft with his mouth.
10 The Lord also is pleased to purge him from his stroke. If ye can give an offering for sin,
your soul shall see a long-lived seed:
11 the Lord also is pleased to take away from the travail of his soul, to shew him light, 
and to form him with understanding; to justify the just one who serves many well; and he
shall bear their sins.
12 Therefore he shall inherit many, and he shall divide the spoils of the mighty; because 
his soul was delivered to death: and he was numbered among the transgressors; and he 



bore the sins of many, and was delivered because of their iniquities. Brenton 
Septuagint

Juutalaiset rabbit ovat kääntäneet Raamatun vanhan testamentin hepreasta kreikkaan, 
Septuaginta nimisenä käännöksenä pari sataa vuotta ennen Messias Jeesuksen syntymää 
maan päälle. Juutalaiset käänsivät Septuagintan aikakautena kun kukaan ei tiennyt vielä 
mitään Messias Jeesuksesta. Juutalaiset rabbit käyttivät Jes 53:4 jakeessa 
kreikankielen hamartia sanaa, joka tarkoittaa syntiä. Juutalaiset rabbit käänsivät Jes 53:4 
jakeen alkuosan: Hän kantoi syntimme. Juutalaiset rabbit käyttivät Jes 53:5 jakeessa 
kreikankielen anomia sanaa, joka tarkoittaa laittomuutta, rikkoa lakia vastaan. Juutalaiset 
rabbit käänsivät Jes 53:5 jakeen alkuosan: Hän oli haavoitettu meidän syntiemme tähden.

Juutalaiset rabbit käyttivät Jes 53:6 jakeessa kreikankielen hamartia sanaa, joka 
tarkoittaa syntiä. Juutalaiset rabbit käänsivät Jes 53:6 jakeen loppuosan: Herra antoi 
Hänet meidän syntiemme tähden. Juutalaiset rabbit käyttivät Jes 53:8 jakeessa 
kreikankielen anomia sanaa, joka tarkoittaa laittomuutta, rikkoa lakia vastaan. Juutalaiset 
rabbit käänsivät Jes 53:8 jakeen loppuosan: Hänen elämänsä otettiin pois maan päältä, 
minun kansani rikkomusten (rikkoa Jumalan lakia vastaan) tähden Hänet vietiin 
kuolemaan. Juutalaiset rabbit käyttivät Jes 53:12 jakeessa kreikankielen hamartia sanaa, 
joka tarkoittaa syntiä. Juutalaiset rabbit käänsivät Jes 53:12 jakeen loppuosasta: Hän 
kantoi monien synnit.

Juutalaiset rabbit ymmärsivät Septuagintan tekstin kautta, että joku kantoi Israelin 
kansan synnit, joku kuoli Israelin kansan syntien tähden. Herran Jeesuksen opetuslapsi 
ymmärtää, uskoo ja tietää Messias Jeesuksen olevan Jesaja 53 luvun kärsivä palvelija, 
joka kantoi monien synnit ja kuoli ihmisten syntien tähden, että ihmiset saisivat syntinsä 
anteeksi ja yhteyden Jumalaan uskon kautta Messias Jeesuksessa.

Jesaja 53 luvun sanotaan olevan synagogien paha omatunto. Juutalaiset rabbit sanovat 
Jesaja 53 luvun kärsivän palvelijan olevan Israelin kansa, mutta kokonainen kansa ei voi 
kuolla kansan syntien tähden. Juutalaisista lähteistä löytyy kuitenkin mainintoja, jotka 
sanovat Jesaja 53 luvun kärsivän palvelijan olevan Messias.

Talmud Sanhedrin 98b:ssa sanotaan, että mikä on Messiaan nimi? Sama Talmudin kohta 
sanoo myöhemmässä kohdassa Messiaasta näin: Rabbi Yehuda HaNasi on hänen 
nimensä, niin kuin on mainittu: hän kantoi meidän sairautemme ja kipumme ja me 
pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana (Jes 53:4).

Talmud Sanhedrin 98b viittaa suoraan Jesaja 53 lukuun jakeeseen 4 kun sanotaan kuka on
Messias. Talmud Sanhedrin 98b:ssa sanotaan Jesaja 53:4:n kertovan Messiaasta.

Juutalaisten teksti Midrash Tanchuma, Toldot Siman 14:2 sanoo Messiaasta, että hän 
on se, joka tulee taivaan pilvissä, niin kuin ihmisen poika (Dan 7:13). Kun tutkimme 
Raamattua, niin näemme, että Messias Jeesus on Ihmisen Poika, joka menee Isänsä 
luokse, Hänen oikealle puolellensa sen jälkeen kun Hän sovittanut synnit ristillä ja noussut
kuolleista.

Dan 7:
13 Minä näin yöllisessä näyssä, ja katso, taivaan pilvissä tuli Ihmisen Pojan kaltainen; ja 
hän saapui Vanhaikäisen tykö, ja hänet saatettiin tämän eteen.
14 Ja hänelle annettiin valta, kunnia ja valtakunta, ja kaikki kansat, kansakunnat ja kielet 
palvelivat häntä. Hänen valtansa on iankaikkinen valta, joka ei lakkaa, ja hänen 
valtakuntansa on valtakunta, joka ei häviä.

Raamattu sanoo Ihmisen Pojan, Messiaan tulevan Vanhaikäisen eteen luokse ja Messiaalle 
annettiin valta ja valtakunta, joka ei häviä.

Mark 14:
61 Mutta hän oli vaiti eikä vastannut mitään. Taas ylimmäinen pappi kysyi häneltä ja 
sanoi hänelle: "Oletko sinä Kristus, sen Ylistetyn Poika?"
62 Jeesus sanoi: "Olen; ja te saatte nähdä Ihmisen Pojan istuvan Voiman oikealla puolella
ja tulevan taivaan pilvissä".



Ylimmäinen pappi kysyi Jeesukselta oliko Hän Kristus (Messias), sen Ylistetyn Poika. 
Jeesus vastasi sanoen olen ja jatkoi sanoen, että te saatte nähdä Ihmisen Pojan istuvan 
Voiman (Jumalan) oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvissä. Raamatusta näemme, että 
ylimmäinen pappi uskoi Raamatun ilmoittaman Messiaan olevan Jumalan Poika, koska hän
kysyi: "Oletko sinä Kristus, sen Ylistetyn Poika?" Ylimmäisen papin kysymys todistaa sen, 
että juutalaisten kirjanoppineiden keskuudessa oli sellainen ymmärrys ja käsitys, että 
Messias on Jumalan Poika. Tämä tulee myös esille juutalaisesta Zohar tekstistä:

Zohar: "it is the Son, of Whom it is written, 'Kiss the Son'; Thou art the Son, the faithful 
shepherd; of Thee it is said, 'Kiss the Son.' Tho Thou art the Governor of the universe, the
Head of Israel, the Lord of the ministering angels, the Son of the Highest, the Son of the 
Holy and blessed One, yea the very Shechinah." Part 3, folio 307, Amsterdam edition

Juutalainen teos Zohar sanoo, että on kirjoitettu. "antakaa suuta Pojalle" (Psa 2:12), joka
on Korkeimman Poika (Jumalan Poika). Psalmi 2:7 sanoo alkutekstin mukaan, että sinä 
olet Minun Poikani, tänä päivänä minä toin sinut esiin. Apt 13:32-34 puhuu Jeesuksen 
kuolleista herättämisestä ja sanoo sen viittaavaan Psalmin lukuun 2. Raamattu opettaa 
Jeesuksen olevan Messias ja Jumalan Poika.

Apt 1:
9 Kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä, ja pilvi vei hänet 
pois heidän näkyvistään.
10 Ja kun he katselivat taivaalle hänen mennessään, niin katso, heidän tykönänsä seisoi 
kaksi miestä valkeissa vaatteissa;
11 ja nämä sanoivat: "Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä 
Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla, kuin te näitte hänen 
taivaaseen menevän."

Herra Jeesus nousi Isänsä oikealle puolelle taivaan pilvessä Apt 1:9-11 kohdassa, josta 
Hän oli jo aikaisemmin sanonut, Mark 14:62. Jeesus on myös tuleva takaisin taivaan 
pilvessä, silloin kun Hän tulee toisen kerran takaisin noutamaan morsiamensa Hänen 
luoksensa ylöstempauksen kautta. Raamattu todistaa Jeesuksen olevan Messias, joka on 
ainoa tie Isä Jumalan luokse (Joh 14:6 Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja 
elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.).



Herra ilmestyi ihmisen hahmossa Aabrahamille

1 Moos 18:
1 ¶ Ja Herra (Jhvh) ilmestyi hänelle Mamren tammistossa, jossa hän istui telttamajansa 
ovella päivän ollessa palavimmillaan.
2 Kun hän nosti silmänsä ja katseli, niin katso, kolme miestä seisoi hänen edessänsä; 
nähdessään heidät hän riensi heitä vastaan majan ovelta ja kumartui maahan
.................
8 Ja hän otti voita ja maitoa sekä vasikan, jonka hän oli valmistuttanut, ja pani ne heidän 
eteensä; itse hän seisoi heidän luonansa puun alla sillä aikaa, kuin he söivät.
9 ¶ Ja he kysyivät häneltä: "Missä vaimosi Saara on?" Hän vastasi: "Tuolla majassa".
10 Ja hän sanoi: "Minä palaan luoksesi tulevana vuonna tähän aikaan, ja katso, vaimollasi
Saaralla on silloin oleva poika". Mutta Saara kuunteli majan ovella hänen takanansa.
11 Mutta Aabraham ja Saara olivat iäkkäät, eikä Saaran enää ollut, niinkuin naisten 
tavallisesti on.
12 Sentähden Saara naurahti itseksensä ja ajatteli: "Heräisikö minussa, näin 
kuihduttuani, vielä halu? Ja myös minun herrani on vanha."
13 Mutta Herra (Jhvh) sanoi Aabrahamille: "Miksi Saara nauroi ajatellen: ‘Synnyttäisinkö
minä todella, minä, joka olen näin vanha?’
.................
17 Ja Herra (Jhvh) sanoi: "Salaisinko minä Aabrahamilta, mitä olen tekevä?
18 Onhan Aabrahamista tuleva suuri ja väkevä kansa, ja kaikki kansakunnat maan päällä 
tulevat hänessä siunatuiksi.
19 Sillä minä olen valinnut hänet, että hän käskisi lapsiansa ja perhettänsä, joka jää 
hänen jälkeensä, noudattamaan Herran tietä ja tekemään sitä, mikä vanhurskaus ja 
oikeus on, jotta Herra antaisi Aabrahamille tapahtua, mitä hän on hänelle luvannut."
.................
33 Ja Herra (Jhvh) lähti pois, senjälkeen kuin hän oli lakannut puhumasta Aabrahamin 
kanssa, ja Aabraham palasi kotiinsa.

1 Moos 19:
1 ¶ Ja ne kaksi enkeliä tulivat Sodomaan illalla, ja Loot istui Sodoman portissa; ja 
nähtyänsä heidät Loot nousi heitä vastaan ja kumartui maahan kasvoillensa.
2 Ja hän sanoi: "Oi herrani (Adonai), poiketkaa palvelijanne taloon yöksi ja peskää 
jalkanne! Aamulla varhain voitte jatkaa matkaanne." He sanoivat: "Emme, vaan me 
jäämme yöksi taivasalle".

1 Moos 18 luku kertoo kuinka Herra (Jhvh) ilmestyi ihmisen hahmossa Aabrahamille. 
Raamattu sanoo, että Herra (Jhvh) ja kaksi enkeliä ilmestyivät Aabrahamille Mamren 
tammistossa. Herra (Jhvh) ja kaksi enkeliä söivät voita, maitoa sekä vasikkaa, jotka 
laitettiin heidän eteensä. Herra (Jhvh) otti ihmisen hahmon yliluonnollisesti ilman 
minkäänlaista syntymistä naisen kautta. Herra (Jhvh) ilmestyi ihmisen hahmossa 
Aabrahamille noin 2000 vuotta ennen kuin Messias Jeesuksessa Jumala tuli ihmiseksi 
maan päälle.

Raamatusta näemme, kuinka kolme miestä, jotka ilmestyivät Aabrahamille olivat Herra 
(Jhvh) ja kaksi enkeliä. Herrasta käytetään sanaa JHVH ja kahdesta enkelistä 
sanaa Adonai. Raamattu käyttää eri sanoja Herrasta ja enkeleistä tässä yhteydessä siksi, 
että kykenemme näkemään ja ymmärtämään, että kyseessä oli Herra (Jhvh) ja kaksi 
enkeliä.

Mitä varten Herra (Jhvh) ilmestyi ihmisen hahmossa Aabrahamille? Herra (Jhvh) ilmestyi 
ihmisen hahmossa Aabrahamille, koska Herra (Jhvh) tuli ilmoittamaan Aabrahamille, että 
Jumalan lupaama lupaus jälkeläisen syntymästä, jossa kaikki maan sukukunnat tulevat 
siunatuksi tulisi syntymään pian, tarkoittaen sillä Iisakia, mutta lopulta se luvattu siemen 
oli ja on Messias Jeesus.



Gal 3:16 Mutta nyt lausuttiin lupaukset Aabrahamille ja hänen siemenelleen. Hän ei sano:
"Ja siemenille," ikäänkuin monesta, vaan ikäänkuin yhdestä: "Ja sinun siemenellesi," joka 
on Kristus.

Raamattu opettaa, että Aabrahamille luvattu siemen, jossa kaikki maan sukukunnat 
tulevat siunatuksi tarkoittaa Messias Jeesusta. Herra (Jhvh) ilmestyi Aabrahamille kertoen
luvatun jälkeläisen syntymästä, josta on syntyvä luvattu siemen, Messias, Jumalan Poika, 
jossa Jumala tulee ihmiseksi. Herra (Jhvh) tuli ihmiseksi ja otti ihmisen muodon ja 
hahmon kertoessaan Aabrahamin jälkeläisen syntymästä, jonka siemenestä kaikki maan 
sukukunnat tulevat siunatuiksi.

Herran (Jhvh) ihmiseksi tuleminen Aabrahamille ennakoi jo edeltä sitä, että Aabrahamin 
siemen, Messias, Jumalan Poika, jossa kaikki maan sukukunnat tulevat siunatuiksi tulee 
myös ilmestymään ihmisenä maan päällä, niin kuin itse Herrakin (Jhvh) ilmestyi maan 
päälle ihmisenä ilmoittaessaan sanomansa Aabrahamille.

Joh 6:46 Ei niin, että kukaan olisi Isää nähnyt; ainoastaan hän, joka on Jumalasta, on 
nähnyt Isän.

Joh 8:
56 Aabraham, teidän isänne, riemuitsi siitä, että hän oli näkevä minun päiväni; ja hän 
näki sen ja iloitsi."
57 Niin juutalaiset sanoivat hänelle: "Et ole vielä viidenkymmenen vuoden vanha, ja olet 
nähnyt Aabrahamin!"
58 Jeesus sanoi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: ennenkuin Aabraham syntyi, 
olen minä ollut".

1 Kor 10:
1 ¶ Sillä minä en tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä, että isämme olivat kaikki 
pilven alla ja kulkivat kaikki meren läpi
2 ja saivat kaikki kasteen Moosekseen pilvessä ja meressä
3 ja söivät kaikki samaa hengellistä ruokaa
4 ja joivat kaikki samaa hengellistä juomaa. Sillä he joivat hengellisestä kalliosta, joka 
heitä seurasi; ja se kallio oli Kristus.

Herra Jeesus sanoi, ettei kukaan ihminen ole nähnyt Isä Jumalaa, sillä ainoastaan Hän, 
joka on Jumalasta on nähnyt Isän. Jeesus on Jumalasta, koska Hän on Jumalan Poika ja 
lihaksi tullut Jumala. Se ettei kukaan ihminen ole voinut nähdä Isä Jumalaa tarkoittaa sitä,
että Aabrahamille ilmestynyt Herra (Jhvh) oli Jeesus, sillä 1 Kor 10:1-4 sanoo Messias 
Jeesuksen olleen israelilaisten kanssa erämaassa ja Hän, Jeesus oli se Herra, joka ilmestyi
Aabrahamille. Raamattu todistaa tämän, sillä Jeesus sanoi Aabrahamin riemuinneen kun 
hän näki Jeesuksen päivän ja iloitsi siitä. Milloin Aabraham näki Jeesuksen päivän ja 
iloitsi? Silloin kun Jeesus Herrana (Jhvh) ilmestyi ihmisen hahmossa Aabrahamille 
Mamren tammistossa.



Iisakin yliluonnollinen syntymä ja ihme

1 Moos 18:
11 Mutta Aabraham ja Saara olivat iäkkäät, eikä Saaran enää ollut, niinkuin naisten 
tavallisesti on.
12 Sentähden Saara naurahti itseksensä ja ajatteli: "Heräisikö minussa, näin 
kuihduttuani, vielä halu? Ja myös minun herrani on vanha."
13 Mutta Herra sanoi Aabrahamille: "Miksi Saara nauroi ajatellen: ‘Synnyttäisinkö minä 
todella, minä, joka olen näin vanha?’

1 Moos 17:17 Aabraham lankesi kasvoillensa ja naurahti, sillä hän ajatteli sydämessään:
"Voiko satavuotiaalle syntyä poika, ja voiko Saara, joka on yhdeksänkymmenen vuoden 
vanha, vielä synnyttää?"

1 Moos 21:
1 ¶ Ja Herra piti Saarasta huolen, niinkuin oli luvannut; ja Herra teki Saaralle, niinkuin oli 
puhunut.
2 Ja Saara tuli raskaaksi ja synnytti Aabrahamille pojan hänen vanhoilla päivillään, juuri 
sinä aikana, jonka Jumala oli hänelle sanonut.
3 Ja Aabraham nimitti poikansa, joka hänelle oli syntynyt, sen, jonka Saara oli hänelle 
synnyttänyt, Iisakiksi.
4 Ja Aabraham ympärileikkasi poikansa Iisakin, tämän ollessa kahdeksan päivän vanha, 
niinkuin Jumala oli hänen käskenyt tehdä.
5 Aabraham oli sadan vuoden vanha, kun hänen poikansa Iisak syntyi hänelle.

1 Moos 22:
17 minä runsaasti siunaan sinua ja teen sinun jälkeläistesi luvun paljoksi kuin taivaan 
tähdet ja hiekka, joka on meren rannalla, ja sinun jälkeläisesi valtaavat vihollistensa 
portit.
18 Ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä, sentähden 
että olit minun äänelleni kuuliainen."

Gal 3:16 Mutta nyt lausuttiin lupaukset Aabrahamille ja hänen siemenelleen. Hän ei sano:
"Ja siemenille," ikäänkuin monesta, vaan ikäänkuin yhdestä: "Ja sinun siemenellesi," joka 
on Kristus.

Raamattu sanoo Saaran olleen jo vanha ja siinä iässä ettei hän voi enää synnyttää. 
Jumalan lupaus Aabrahamille kuitenkin toteutui ja Saara synnytti Iisakin 
yhdeksänkymmenen vuoden vanhana. Iisakin syntyminen oli yliluonnollinen ihme. 
Aabrahamille luvattu jälkeläinen Iisak, josta tulee syntymään Messias syntyi yliluonnollisen
ihmeen kautta.



Messias syntyy neitseestä - Messiaan Jumalallinen alkuperä

Olemme jo aikaisemmin katselleet lyhyesti sitä kuinka Raamattu opettaa Jumalan tulleen 
lihaksi (ihmiseksi) Messias Jeesuksessa. Nyt katselemme tätä asiaa syvällisemmin ja 
näemme sen kuinka jo vanhassa testamentissa on profetia Messiaan syntymisestä 
neitsyen kautta.

Miika 5:2 (5:1) Mutta sinä, Beetlehem Efrata, joka olet vähäinen olemaan Juudan 
sukujen joukossa, sinusta minulle tulee se, joka on oleva hallitsija Israelissa, jonka 
alkuperä (motsa'ah) on muinaisuudesta, iankaikkisista (olam) ajoista (mimei - 
perusmuoto jom).

Miika 5:1 Mutta sinä, Beetlehem Efrata, joka olet vähäinen Juudan sukujen joukossa, 
sinusta tulee minulle hän, joka on oleva hallitsija Israelissa, jonka alkuperä on 
muinaisuudessa, iankaikkisissa ajoissa. Raamattu Kansalle

Matt 2:
3 Kun kuningas Herodes sen kuuli, hämmästyi hän ja koko Jerusalem hänen kanssaan.
4 Ja hän kokosi kaikki kansan ylipapit ja kirjanoppineet ja kyseli heiltä, missä Kristus oli 
syntyvä.
5 He sanoivat hänelle: "Juudean Beetlehemissä; sillä näin on kirjoitettu profeetan kautta:
6 ‘Ja sinä Beetlehem, sinä Juudan seutu, et suinkaan ole vähäisin Juudan ruhtinasten 
joukossa, sillä sinusta on lähtevä hallitsija, joka kaitsee minun kansaani Israelia’."

Vanhan testamentin Miikan kirja kertoo kuinka Israelille on tuleva hallitsija, jonka alkuperä
on iankaikkisuudessa ja Hän tulee nousemaan Betlehem Efratasta. Efrata on myös 
Betlehemin toinen nimi. Matteuksen evankeliumin toisesta luvusta tulee esille se kuinka 
juutalaisen kansan ylipapit ja kirjanoppineet sanoivat Herodekselle Messiaan syntyvän 
Juudean Betlehemissä, jonka jälkeen he siteerasivat Miika 5:1 (5:2). Matt 2:3-6 kertoo 
meille kuinka juutalaisuudessa on ymmärretty ja uskottu Messiaan tulevan Betlehemistä. 
Miika 5:1 (5:2) sanoo tämän Hallitsijan (Messiaan) alkuperän olevan iankaikkisuudessa.

Erittäin tunnettu ja arvostettu juutalainen rabbi David Kimchi (Radak) on sanonut Miika 
5:1 (5:2) seuraavasti:

“It will be said in the Messianic age that his ‘origins are from old, from ancient times…from
Bethlehem,’ means that he will be of the house of David, because there is a long period of
time between David and the Messiah-King; and he is El (God), which is how he is ‘from 
old, from ancient times.’”

Rabbi Kimchi uskoi Messiaan tulevan Betlehemistä ja että Hän on Jumala. On todella 
mielenkiintoista, että rabbi Kimchi uskoi Messiaan olevan Jumala, joka tarkoittaa sitä 
etteivät Herran Jeesuksen opetuslapset ole ainoita, jotka uskovat Messias Jeesuksen 
Jumaluuteen, vaan on ollut myös juutalainen arvostettu rabbi David Kimchi, joka uskoi 
Messiaan olevan Jumala.

Kun ja jos tutkimme tarkemmin Miika 5:1 (5:2) Raamatun kohtaa, niin se sanoo 
Bethelemistä nousevan Hallitsijan alkuperän olevan iankaikkisissa ajoissa (päivissä). Tämä
tarkoittaa samaa asiaa kuin että Betlehemistä nouseva Hallitsija on Jumala, sillä Hänen 
alkuperänsä on iankaikkinen, aina ja iankaikkisesti olemassa ollut Jumala.

Varsinkin juutalaiset sanovat ettei Jesaja 7:14:ssa oleva hepreankielen 
sana almah tarkoita neitsyttä, vaan nuorta neitoa, sillä vain betulah sana tarkoittaa 
neitsyttä. Sanoessaan näin he pyrkivät kumoamaan sen ettei Jeesus olisi syntynyt 
neitseestä. Kun tutkimme Raamattua ja juutalaisten rabbien tekemää kreikankielistä 
Septuaginta käännöstä, niin tulemme näkemään kuinka Jesaja 7:14 tarkoittaa neitsyttä. 
Vertaamalla hepreankielen sanoja betulah, almah ja kreikankielen sanaa parthenos ja 
kuinka Raamattu käyttää näitä sanoja, niin näemme Jesaja 7:14:ssa olevan almah sanan 
tarkoittavan neitsyttä ja nuorta naimatonta naista. Raamatun juutalaisuudessa nuoren 
naisen tuli olla neitsyt, eli seksuaalisesti puhdas ja koskematon.



Gen 24:16 η δε παρθενος (parthenos) ην καλη τη οψει σφοδρα παρθενος (parthenos) ην ανηρ ουκ εγνω αυτην 
καταβασα δε επι την πηγην επλησεν την υδριαν και ανεβη

ֽ·וְ תת מְֽראהה  מְאדדד·ֽה עֽערר   טדֽב על הה נ ֑·וְ בעְתו ע  ייש  לדאא יְד  ֽ·אי ד ה ·הע ו ארה ֽ·עֽדיְנ ·תער י·ה ו אא כֽדע  ֽ·תעְמֽלער ֽעֽל׃·הע ו תע 

1 Moos 24:
15 Tuskin hän oli lakannut puhumasta, niin tuli siihen Rebekka, joka oli Aabrahamin 
veljen Naahorin ja hänen vaimonsa Milkan pojan, Betuelin, tytär; ja hänellä oli vesiastia 
olallaan.
16 Ja tyttö oli (na'arah) näöltään hyvin ihana, neitsyt (betulah - על הה  johon ei mies ,(בעְתו
ollut koskenut. Ja hän astui alas lähteelle, täytti astiansa ja tuli ylös.

1 Moos 24:15,16 Raamatun kohdat sanovat Rebekan olevan neitsyt ja Septuaginta 
käyttää kreikankielen sanaa parthenos ja hepreankieli sanaa betulah. Kreikankielen 
sana parthenos tarkoittaa neitsyttä, nuorta tyttöä, joka on seksuaalisesti koskematon.

Septuaginta käännös on tehty Egyptin Alexandriassa pari vuosisataa ennen Jeesuksen 
syntymää. Septuaginta käännöksen hepreasta kreikkaan ovat kääntäneet 70 juutalaista 
Raamatun kääntäjää ja Tooran asiantuntijaa. Juutalaisten keskuudessa on tarina, jonka 
mukaan 70 Septuagintan kääntäjää käänsivät itse kukin käännöstä omissa oloissaan 
itsenäisesti ja kun kaikki 70 käännöstä tuotiin yhteen, niin huomattiin, että kaikki 
käännökset olivat keskenään identtisiä (täsmälleen samanlaisia). Juutalaiset uskovat, että 
kun Septuaginta kääntäjät itse kukin käänsivät omissa oloissaan itsenäisesti identtiset 
käännökset, niin se tarkoittaa sitä, että se oli totisesti Jumalan sanaa, eikä ihmisen omaa 
ilmoitusta ja järkeilyä.

Gen 24:43 ιδου εγω εφεστηκα επι της πηγης του υδατος και αι θυγατερες των ανθρωπων της πολεως 
εξελευσονται υδρευσασθαι υδωρ και εσται η παρθενος (parthenos) η αν εγω ειπω ποτισον με μικρον υδωρ εκ της 
υδριας σου

אי יב עֽל־ ער ע  יצ אי נ הה א נדכי ער ים·הֽ ןנ ֑י ֽ·וְ מע  תה ה  אאת לי·עֽלְמ ה  הֽ·ה י  עדצר אי ארלהדי·ש ְאדדב וְ·י ֽי·א מְֽרתעי ייים ·ה  הֽש ְקי אא מְעֽט־ ֽמ יי־ נ  נ

ךְ·כעֽדערֽ·מי

1 Moos 24:
43 salli tapahtua niin, että se neitonen (Ha-Almah - ֽ עֽלְמ ה ·ה ), joka minun seisoessani 
tässä vesilähteellä tulee ammentamaan vettä ja sanoessani hänelle: ‘Anna minun juoda 
vähän vettä astiastasi’,

..............
45 Tuskin olin lakannut näin puhumasta itsekseni, niin katso, Rebekka tuli sinne, vesiastia
olallansa, astui alas lähteelle ja ammensi. Ja minä sanoin hänelle: ‘Anna minun juoda’.

1 Moos 24:16 kohdassa hepreankieli käytti Rebekasta sanaa betulah, mutta 1 Moos 
24:43 hepreankielen Raamattu käyttää Rebekasta sanaa almah. Nämä Raamatun kohdat 
todistavat sen, että myös almah sana tarkoittaa neitsyttä, nuorta naista, joka on 
seksuaalisesti puhdas ja koskematon.

Joel 1:8 Lament like a virgin (betulah - אה על   girded with sackcloth for the husband (בְתו
(ba'al) of her youth. Jewish Publication Society Bible - JPS

Joel 1:8 Lament—like a maiden (betulah - אה על   girt with sackcloth For the husband (בְתו
(ba'al) of her youth! The Israel Bible

Yoel 1:8 Lament like a betulah girded with sackcloth for the ba’al (husband) of her 
youth. Orthodox Jewish Bible

אה·כעיאלליהי  8 על  ֽי בְתו ערה אעֽל נְעו יק עֽל־ בעֽ חרגרֽֽרת־ שקֽ ·

Jooel 1:8 ¶ Valita niinkuin neitsyt (betulah - אה על   joka on vyöttäytynyt säkkiin ,(בְתו
nuoruutensa yljän tähden.



Juutalainen hepreankielen Raamattu käyttää sanaa betulah Jooel 1:8:ssa tarkoittamaan 
nuorta naista, joka murehtii hänen nuoruutensa aviomiestä. Hepreankielinen Raamattu ei 
käytä betulah sanaa aina tarkoittamaan neitsyttä, kuten Jooel 1:8 todistaa tämän.

Suomenkielinen 33/38 kääntää Jooel 1:8 lopun väärin käyttäen sanaa ylkä (sulhanen), 
joka tarkoittaisi sitä, että tämä nainen olisi tosiaankin neitsyt. Hepreankielen 
sana ba'al tarkoittaa aviomiestä, ei sulhasta. Kaksi juutalaista Raamattua erittäin 
arvostettu JPS käännös ja ortodoksi juutalaisten the Israel Bible käännös 
kääntävät betulah sanan englanninkielisellä virgin sanalla, joka tarkoittaa neitsyttä. 
Samoin JPS ja the Israel Bible molemmat kääntävät hepreankielen 
sanan ba'al englanninkielen sanalla husband, joka tarkoittaa aviomiestä.

Orthodox Jewish Bible Raamattu, jonka on tehnyt amerikkalainen messiaaninen 
juutalainen Phillip E. Goble käyttää myös sanoja betulah ja ba'al käännöksessään 
koskien Jooel 1:8 Raamatun kohtaa.

Isa 7:14 Therefore the L-rd Himself shall give you a sign (ת  behold, the young :(א֑וד

woman ( עֽלְמ  ה·ה  ) shall conceive, and bear a son, and shall call his name 
Immanuel. Jewish Publication Society Bible - JPS

Isaiah 7:14 Therefore Adonai Himself will give you a sign (ת ) Behold, the virgin :(א֑וד עֽלְמ  ·ה 
 will conceive. When she is giving birth to a son, she will call his name Immanuel. Tree (ה
of Life Version (TLV) - The Messianic Jewish Family Bible Society

Yeshayah 7:14 Therefore Hashem Himself shall give you an ot (sign); Hinei, HaAlmah (
עֽלְמ  ה·ה  ) (the unmarried young virgin) shall conceive, and bear Ben, and shall call Shmo 

Immanu El (G-d is with us) Orthodox Jewish Bible -OJB

Isa 7:14 δια τουτο δωσει κυριος αυτος υμιν σημειον (semeion - ihme, ihmemerkki, merkki) ιδου 

η παρθενος (parthenos - ( עֽלְמ  ה·ה  )) εν γαστρι εξει και τεξεται υιον και καλεσεις το ονομα αυτου εμμανουηλ

א 14 יתערןן ארדדנ  עא ל ·ל ככרן י ים·י ההו ת כה אה א֑וד ער ה  וְה  עֽלְמ  ה·ה  הינ ת בערדן וְ·ר  אדה אאת ש ְמי·ידלה ֽל׃·ק ר  ע אר אנו וד עימע 

Jes 7:14 Sentähden Herra itse antaa teille merkin (ת ) Katso, neitsyt :(א֑וד עֽלְמ  ה·ה  ) tulee 
raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel.

Juutalaisten JPS englanninkielinen Raamatunkäännös kääntää almah  (Ha-Almah –  עֽלְמ  ·ה
 sanan sanalla young woman (nuori nainen), sillä he eivät halua uskoa Messias (ה
Jeesukseen ja että Hän olisi syntynyt neitseestä.

Se mikä on todella merkittävää on se, että juutalaisten hepreasta kreikkaan kääntämä 
Septuaginta käänsi almah sanan tarkoittamaan neitsyttä (parthenos). Muutama sata 
vuotta ennen Messias Jeesuksen lihaksi (ihmiseksi) tulemista juutalaiset rabbit 
ymmärsivät almah sanan tarkoittavan neitsyttä.

Jesaja 7:14 jae vahvistaa almah sanan tarkoittavan neitsyttä, sillä hepreankielen 
sana oth (ת  tarkoittaa myös ihmettä ja ihmemerkki. Se ei ole ihme, jos nuori nainen (א֑וד
synnyttää pojan, mutta se on ihme. kun neitsyt synnyttää pojan. Septuagintan kaikki70 
juutalaista rabbia ja kääntäjää olivat yksimielisiä ja ymmärsivät almah sanan tarkoittavan
neitsyttä, sillä se on todellinen ihme kun neitsyt synnyttää. Täten voimme täydellä 
varmuudella uskoa sen, että Jesaja 7:14 tarkoittaa neitsyen tulevan raskaaksi ja 
synnyttävän Pojan, joka nimi on Immanu-El (Jumala meidän kanssamme).

Luuk 1:
26 ¶ Kuudentena kuukautena sen jälkeen Jumala lähetti enkeli Gabrielin Galilean 
kaupunkiin, jonka nimi on Nasaret,
27 neitsyen tykö, joka oli kihlattu Joosef nimiselle miehelle Daavidin suvusta; ja neitsyen 
nimi oli Maria.
28 Ja tullessaan sisälle hänen tykönsä enkeli sanoi: "Terve, armoitettu! Herra olkoon 
sinun kanssasi."



29 Mutta hän hämmästyi suuresti siitä puheesta ja mietti, mitä tämä tervehdys mahtoi 
tarkoittaa.
30 Niin enkeli sanoi hänelle: "Älä pelkää, Maria; sillä sinä olet saanut armon Jumalan 
edessä.
31 Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi 
Jeesus.
32 Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala 
antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen,
33 ja hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti, ja hänen valtakunnallansa 
ei pidä loppua oleman."
34 Niin Maria sanoi enkelille: "Kuinka tämä voi tapahtua, kun minä en miehestä mitään 
tiedä?"
35 Enkeli vastasi ja sanoi hänelle: "Pyhä Henki tulee sinun päällesi, ja Korkeimman voima 
varjoaa sinut; sentähden myös se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan Pojaksi.

Raamattu Luukkaan evankeliumin ensimmäisessä luvussa vahvistaa sen, että Jeesus, 
Korkeimman Poika, Jumalan Poika syntyi neitsyestä maan päälle.



Loppusanat

Jumalan ihmiseksi tuleminen Messias Jeesuksessa oli todella mielenkiintoinen prosessi. 
Herra tuli vanhan liiton aikana ihmiseksi ottamalla yliluonnollisen ihmeen kautta ihmisen 
muodon. Kun Herra otti ihmisen muodon, niin Hän ihmisen hahmossa ilmoitti 
Aabrahamille, että hänelle on syntyvä jälkeläinen, josta Raamattu sanoo tulevan 
Messiaan, joka tulee olemaan siunauksena kaikille kansakunnille maan päällä. Herra tuli 
ihmiseksi kertoessaan Messiaan (Herran) tulevan syntymään maan päälle Aabrahamin 
siemenen kautta. Tämä oli ikään kuin esikuva ja esimakua Messiaan (Jumalan) 
tulemisesta ihmiseksi. 

Sitten kun Aabrahamille syntyi luvattu jälkeläinen ja siemen, niin se syntyi yliluonnollisen 
ihmeen kautta, kun 90-vuotias Saara, jonka elimistö ei olisi luonnollisesti kyennyt 
tulemaan raskaaksi lähes satavuotiaan miehen kautta, niin se ihme kuitenkin tapahtui. 
Tämän jälkeen kun aika oli täytetty, niin Messias Jeesus syntyi yliluonnollisen ihmeen 
kautta neitsyestä.

2 Kor 13:1 Kolmannen kerran minä nyt tulen teidän tykönne. Kahden tai kolmen 
todistajan sanalla on jokainen asia vahvistettava.

Jumala teki kaksi yliluonnollista ihmettä liittyen Jumalan ihmiseksi tulemiseen, kun Hän 
ilmoitti Messiaan syntymisestä ja tulemisesta maan päälle, joka tapahtui yliluonnollisesti 
neitsyen kautta, joka kolmantena todistuksena sinetöi lupauksen sen tullessaan täytetyksi 
ja toteutuessaan, kun Messias Jeesus syntyi maan päälle (Jumala tuli ihmiseksi). 
 

 

Petri Paavola 31.1.2020

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
Hebrew Interpolated Study Bible
Septuaginta
Aleppo Codex
Westminister Leningrad Codex
Rabbi vs. the Bible Isaiah 53 the nation of Israel or the Messiah? 
<https://www.youtube.com/watch?v=Z_6qjZLpTRU>



Daniel 9:27 viimeinen vuosiviikko
Olen kirjoittanut aikaisemmin pari kirjoitusta koskien Danielin kirjan yhdeksännen luvun 
profetiaa 70:sta vuosiviikosta. Sydämelleni on tullut vielä eräs näkökulma ja tietyt asiat, 
joita olisi myös hyvä käsitellä liittyen tähän aiheeseen. Olen tätä asiaa pyrkinyt tutkimaan 
Raamatusta jo yli parinkymmenen vuoden ajan. Minun tapani tutkia Raamattua on pyrkiä 
tutkimaan Raamattua sen alkukielellä ja hyvien Raamatunkäännösten kautta sekä 
rukoillen etsiä totuutta. En siis pyri lukemaan mahdollisimman paljon kirjoja tai 
kommentaareja saadakseni selville Jumalan sanan totuutta. Käyn myös keskusteluja ja 
ajatuksenvaihtoa tiettyjen uskovien kanssa. Kuuntelen myös sellaisia ihmisiä tai luen 
heidän opetuksiaan, jotka ovat eri mieltä kanssani. Tämä haastaa minua tutkimaan ja 
koettelemaan sen miten olen asian itse ymmärtänyt. Tutkimiseni pääpaino on kuitenkin 
Jumalan sanan totuus sekä rukouksen kautta asiaan lähestyminen.

En ole kirjoittanut tätäkään kirjoitusta riita mielessä tai, että haluaisin lyödä uskovia, jotka
ajattelevat tästä asiasta eri tavalla kuin minä. Kirjoitustani ei saa käyttää lyömäaseena, 
niitä vastaan, joilla on tämän asian kanssa erilainen näkemys. Pyrkimykseni on saada 
meidät uskovaiset tutkimaan sitä mitä Raamattu ihan oikeasti opettaa. Toki se tulee 
muistaa, että kukaan uskova ei ole täydellinen, sillä minä ja me kaikki olemme monessa 
kohdassa erehtyneet. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta 
rukouksen kera.

 

Sisällys:
Daniel 9:27 Messias vahvistaa liiton monille 



Daniel 9:27 Messias vahvistaa liiton monille

Dan 9:
24. Seitsemänkymmentä viikkoa on säädetty sinun kansallesi ja pyhälle 
kaupungillesi. Sitten loppuu lain rikkominen, synnistä tehdään loppu ja pahat 
teot sovitetaan. Iankaikkinen vanhurskaus saatetaan voimaan, näky ja profeetta
vahvistetaan sinetillä ja kaikkeinpyhin voidellaan.
25. Tiedä ja käsitä: Siitä ajasta, jolloin tuli sana, että Jerusalem on jälleen 
rakennettava, kuluu voideltuun ruhtinaaseen asti seitsemän viikkoa ja 
kuusikymmentäkaksi viikkoa. Kaupunki jälleen rakennetaan toreineen ja 
vallihautoineen, mutta keskellä ahtaita aikoja.
26. Kuudenkymmenenkahden viikon kuluttua voideltu tuhotaan, eikä häneltä jää 
ketään. Kaupungin ja pyhäkön hävittää hyökkäävän ruhtinaan väki, mutta hän 
itse saa loppunsa tulvassa. Loppuun asti on oleva sota: hävitys on säädetty.
27. Hän tekee lujan (  ,gabar) liiton monien kanssa yhdeksi vuosiviikoksi גבר
mutta viikon puolivälissä hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin, ja hävittäjä 
tulee iljetysten siivin. Tämä loppuu vasta, kun säädetty tuomio vuodatetaan 
hävittäjän yli." Raamattu Kansalle

Danielin kirjan 9 luvun profetiaa 70 vuosiviikosta (490 vuotta) ei ole annettu pakanoille 
eikä se puhu lopunajan antikristuksesta. Daniel 9:24 jakeessa sanotaan, että 70 
vuosiviikkoa (490 vuotta) on säädetty Danielin kansalle, eli Israelin kansalle (juutalaiset) 
ja pyhälle kaupungille, joka tarkoittaa Jerusalemia. Missään kohtaan koko profetiassa ei 
anneta ymmärtää, että profetian viimeinen vuosiviikko (7 vuotta) siirretään kaukaiseen 
lopunaikaan, ihmiskunnan viimeiseen seitsemään vuoteen. Teksti- ja asiayhteys kertoo, 
että 70 vuosiviikkoa on yhtämittainen ja peräkkäinen 490 vuoden pituinen ajanjakso.

Asian ymmärtämistä helpottaa se jos ymmärrät sen kenelle tämä aikajakso on annettu ja 
mitä varten. 490 vuoden yhtämittainen ajanjakso on annettu juutalaisille, Israelin 
kansalle. Syy profetian antamiseen on kertoa tarkasti milloin Messias tulee ja mitä Hän 
tekee. Profetia Messiaan tulemiseen alkaa siitä kun 70 vuosiviikon alussa, seitsemän 
vuosiviikon (49 vuotta) aikana Esran ja Nehemian aikakautena Jerusalemia alettiin 
jälleenrakentamaan. Tästä menee 62 vuosiviikkoa (434 vuotta), jonka jälkeen profetian 
mukaan Messias tulee. Jerusalemin jälleenrakentamisen ajankohdan laskeminen alkaa 
vuodesta 458 eKr., jossa täytyy ottaa huomioon ettei vuotta nolla ole mukana 
ajanlaskussa.

Monet Herran Jeesuksen opetuslapset ovat sitä mieltä, että Jerusalemin 
jälleenrakentaminen alkoi siitä kun Persian kuninkaan Artahsastanin (Artaxerxes) 
seitsemäntenä hallitusvuotena Esra kumppaneineen lähti pakkosiirtolaisuudesta 
Jerusalemia rakentamaan. Encyclopaedia Iranica (Iranin ja muinaisen Persian tietoteos) 
kertoo, että kuningas Artaxerxesin hallituskausi alkoi vuonna 465 eKr. josta laskemalla 
eteenpäin seitsemän vuotta päädytään vuoteen 458 eKr.

Monet Herran Jeesuksen opetuslapset ovat sitä mieltä, että Herra Jeesus ristiinnaulittiin ja 
kuoli joko vuosina 30-33 jKr. Vuodesta 458 eKr. laskettuna 7 vuosiviikkoa (49 vuotta) plus
62 vuosiviikkoa (434 vuotta) on yhteensä 483 vuotta, jolloin alkaa Messiaan julkinen 
palvelutehtävä, joka alkoi vuonna 26 jKr. Profetian jäljelle jäänyt viimeinen vuosiviikko (7 
vuotta) päättyi vuonna 33 jKr.

Jotkut uskovat ihmiset opettavat, että 70 vuosiviikon viimeiset seitsemän vuotta olisivat 
siirretty lopunaikaan, ihmiskunnan viimeiseen seitsemään vuoteen. Tämä on väärä 
tulkinta, koska jos aika, joka käsittelee Messiasta päättyisi vuoteen 26 jKr. niin tästä 
tulkinnasta puuttuu se kaikkein tärkein ajankohta, joka on vuosi 30 jKr. jolloin Messias 
Jeesus kuoli syntien tähden. Jos vuodesta 458 eKr. alkaneesta 490 vuoden aikajaksosta 
otetaan pois viimeiset seitsemän vuotta ja siirretään ne kaukaiseen lopun aikaan, niin 
profetia Messiaasta päättyisi vuoteen 26 jKr. joka tarkoittaisi sitä ettei Jeesus olisi 



täyttänyt profetian tärkeintä asiaa, joka on Messiaan kuolema syntien tähden, joka 
tapahtui vuonna 30 jKr.

On aivan varmaa, että sielunvihollinen haluaisi uskotella ihmisille ettei Jeesus ole kuollut 
ihmisten syntien puolesta. Jos siirrät 490 vuoden aikajaksosta viimeiset seitsemän vuotta 
kaukaiseen lopunaikaan, niin silloin olet ymmärtämättömyyttäsi ajautunut sellaiseen 
oppiin, jonka mukaan Herra Jeesus ei kuollutkaan ristillä juuri silloin kun Danielin kirjan 
profetia sen tarkasti kertoo. Profetia kertoo kuinka Herra Jeesus viimeisen seitsemän 
vuoden puolivälissä kuolee syntien tähden. Kun aloitat profetian laskemisen vuodesta 458 
eKr. (huomioiden ettei vuotta nolla ole olemassa), ja lasket 69 vuosiviikkoa (483 vuotta), 
jonka jälkeen alkaa Messiaan julkinen palvelutehtävä ja lisäät siihen kolme ja puoli vuotta 
(viimeisen viikon puolessavälissä), niin päädyt vuoteen 30 jKr. joka on profetian tarkka 
vuosilukema, jolloin Messias kuolee syntien tähden. Nyt voit ymmärtää sen, että viimeisen
viikon siirtäminen kauas lopunaikaan on väärä opetus, koska silloin profetiasta jäisi 
puuttumaan se kaikkein tärkein, Jumalan ilmoittama vuosiluku (30 jKr.), jolloin Messias 
kuolee syntien tähden.

Dan 9:26 kertoo siitä, että Messias tullaan tappamaan ja Dan 9:27 kertoo sen milloin se 
tapahtuu, eli viimeisen vuosiviikon puolivälissä, joka osui vuodelle 30 jKr. Jos viimeinen 
vuosiviikko siirretään kauas lopunaikaan, niin silloin profetian 69 vuosiviikkoa päättyisi 
vuoteen 26 jKr. ja näin profetiasta jäisi puuttumaan Messiaan julkinen ensimmäinen 
tulemus ja toiminta Messiaana (vuodesta 26 jKr. alkoi Messiaan julkinen palvelutehtävä), 
Messiaan kuolema syntien anteeksisaamiseksi (tapahtui 30 jKr.) sekä Uuden Liiton 
vahvistaminen juutalaisille (tapahtui vuosien 30-33 jKr. aikana), jonka jälkeen 
evankeliumi vietiin myös pakanoille. Danielin 70 vuosiviikon profetia oli annettu 
juutalaiselle kansalle, että he kykenisivät tunnistamaan Messiaan tulemuksen ajankohdan,
mutta vain harvat heistä tunnistivat Messiaan. Jos otat pois profetian viimeisen vuosiviikon
ja siirrät sen kauas pois lopunaikaan, niin silloin Messiaan ilmestyminen, kuolema syntien 
tähden ja Uuden Liiton vahvistaminen jäisi kokonaan pois profetiasta, joka oli kuitenkin 
koko profetian ydin ja keskipiste. Tämä tärkeä yksityiskohta myöskin todistaa vääräksi 
sellaisen opetuksen, joka sanoo, että Dan 9:27 tarkoittaa lopunaikaa ja antikristusta.

Moni sanoo, että Danielin kirjan 9 luvun 70 vuosiviikon profetia täytyy siirtää sen takia 
kauas tulevaisuuteen ja lopunaikaan, koska Jeesuksen kuollessa ristillä Israel ei koko 
kansakuntana kääntynyt Jumalan puoleen. Siksi moni sanoo, että profetian lupaama lain 
rikkomisen ja synnin tekemisen loppu ei toteutunut, koska Israel ei kansakuntana 
kääntynyt uskomaan Herraa Jeesusta, mutta he tulevat uskomaan päivien lopulla, 
viimeisenä aikana ja siksi profetian viimeinen viikko (7 vuotta) olisi siirretty lopunaikaan.

Profetia tulee nähdä Jumalan näkökulmasta katsottuna, joka antaa meille sen 
ymmärryksen, että Herran Jeesuksen sovituskuoleman kautta vanha liitto päättyi ja 
Häneen uskovat juutalaiset saivat mahdollisuuden lopettaa lain rikkominen sekä voiman 
vastustaa ja voittaa syntejä. Tämän tähden profetia sanoo Dan 9:24, että pahat teot 
sovitetaan ja iankaikkinen vanhurskaus saatetaan voimaan, joka tarkoittaa Herran 
Jeesuksen kertakaikkisen syntiuhrin, veren ja sovituskuoleman kautta tapahtuvaa 
iankaikkista vanhurskautta. Profetia sanoi, että näky ja profeetta vahvistetaan sinetillä ja 
kaikkeinpyhin voidellaan, joka tarkoittaa sitä, että kun profetia toteutui Herran Jeesuksen 
tullessa ja kuollessa syntien tähden ja kun Hän antoi Hänen ensimmäisille opetuslapsilleen
Pyhän Hengen voiman, jotka olivat juutalaisia, niin silloin tapahtuu tämän profetian 490 
vuoden aikajakso, joka on jo toteutunut. Profetia oli annettu juutalaisille ja se täyttyi 
lopullisesti vuonna 33 jKr. jonka jälkeen evankeliumia alettiin viemään myös pakanoille. 
Toki tämän jälkeenkin aina tämän armotalouskauden loppuun asti evankeliumi on myös 
juutalaisia varten, mutta Dan 9:24-27 liittyy voimakkaasti siihen milloin Messias tuli 
ensimmäisen kerran, kun evankeliumia ensin julistettiin juutalaisille.

Lähes sataprosenttisesti kaikki Herran Jeesuksen opetuslapset uskovat oikein, että Dan 
9:26 voideltu, joka tuhotaan on Messias Jeesus. Suurin osa Herran Jeesuksen 
opetuslapsista uskoo myös oikein siinä, että Dan 9:26 hyökkäävän ruhtinaan väki, joka 
tuhoaa ja hävittää Jerusalemin ja sen temppelin tarkoitti sitä kun Rooman armeija 



sotapäällikkö Tiituksen johdolla tuhosi ja hävitti Jerusalemin ja sen temppelin vuonna jKr. 
70. Edellä oleva on oikea ymmärrys Dan 9:26 jakeesta.

Moni ei kuitenkaan enää usko Dan 9:27 puhuvan Messiaasta, vaikka siinä on samanlainen 
rakenne kuin Dan 9:26:ssa, jossa kerrotaan ensin Messiaasta kuinka Hänet tapetaan 62 
vuosiviikon jälkeen ja sitten kerrotaan hyökkäävän ruhtinaan väestä, joka tarkoittaa 
Rooman armeijaa. Dan 9:27 puhuu myös ensin Messiaasta kuinka Hän vahvistaa liiton 
monien kanssa ja sen jälkeen profetia kertoo hävittäjästä, joka tulee iljetysten siivin, joka 
tarkoittaa Rooman armeijaa, jonka tunnuksena oli sotamerkki, siipensä levittänyt kotka. 
Tästä syystä Raamattu puhuu iljetysten siivistä.

Jotkut eivät kykene ymmärtämään Dan 9:26,27 jakeiden parallelismin rakennetta, jossa 
sama asia ja ajatus toistetaan eri tavoin ja eri sanoin, mutta on kuitenkin kyse saman 
asian ja ajatuksen esiintuomisesta, jossa ensimmäinen osa vastaa jälkimmäistä osaa. Kun 
tätä ei ymmärretä eikä ymmärrä sitä, että Dan 9:27 todella puhuu Messiaasta, niin jotkut 
sanovat, että miten Messias voisi tulla iljetysten siivin? Eihän Messias tulekaan iljetysten 
siivin, sillä Dan 9:27 puhuu samalla tavalla kuin Dan 9:26, eli että ensin puhutaan 
Messiaasta ja sen jälkeen hyökkääjästä (Rooman armeija). Jos ei tätä ymmärrä, niin 
samaa logiikkaa käyttäen voisi myös väärin ymmärtää, että kuinka Messias voidaan sekä 
tuhota, että Hän myös tuhoaisi ja hävittäisi Jerusalemin ja sen temppelin. Näinhän ei 
kukaan väitä Dan 9:26: kohdalla, koska ymmärretään, että Rooman armeija oli se, joka 
tuhosi ja hävitti Jerusalemin ja temppelin. Samalla tavalla tulee oikein ymmärtää Dan 
9:27:ssa, että iljetysten siivillä tuleva hävittäjä tarkoittaa Rooman armeijaa, josta jo 
edeltävä jae kertoi. 

Jotkut sanovat ja opettavat, että Danielin kirjan luvut 9:27, 11:31 ja 12:11 kaikki puhuvat
antikristuksesta, joka ilmestyy lopunaikana, joka ihmiskunnan viimeisen seitsemän 
vuoden puolessa välissä lakkauttaa jokapäiväisen uhrin, jota juutalaiset uhraavat 
tulevassa kolmannessa temppelissä. Se on totta, että antikristus matkii ja jäljittelee 
Jeesusta ja sen tähden hän tulee lakkauttamaan juutalaisten suorittamat uhrit, joita he 
tulevat tekemään tulevassa kolmannessa temppelissä.

Raamattu kuitenkin todistaa sen, että Dan 9:27 puhuu Messiaasta, jonka sovitustyön 
kautta Jumalan silmissä VL:n eläinuhrit lakkautettiin ja kuinka Dan 11:31, 12:11 puhuvat 
antikristuksesta, joka matkii ja jäljittelee Jeesusta ja siksi antikristus lakkauttaa 
kolmannen temppelin eläinuhrit ja hän voi myös valehdella ja sanoa, että nyt hän täytti 
Dan 9:27 profetian, vaikka Messias Jeesus on jo täyttänyt Dan 9:27:n profetian.

Kun vertaamme Dan 9:27, 11:31 ja 12:11 tekstejä alkutekstin valossa, niin ymmärrämme
vielä selvemmin kuinka Dan 9:27 puhuu Messiaasta ja Dan 11:31, 12:11 puhuvat 
antikristuksesta. Vertaan keskenään Jewish Publication Society Biblea ja Orthodox Jewish 
Biblea ja tuon samalla esille mitä alkutekstin sanoja niissä käytetään.

Dan 9:27 And he shall make a firm covenant with many for one week; and for half of the 
week he shall cause the sacrifice (zevach) and the offering (minchah) to cease; and 
upon the wing of detestable things shall be that which causeth appalment; and that until 
the extermination wholly determined be poured out upon that which causeth 
appalment.' Jewish Publication Society Bible 1917 JPS

Dan 9:27 Hän tekee lujan liiton monien kanssa yhdeksi vuosiviikoksi, mutta viikon 
puolivälissä hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin, ja hävittäjä tulee iljetysten 
siivin. Tämä loppuu vasta, kun säädetty tuomio vuodatetaan hävittäjän yli." Raamattu 
Kansalle

Daniel 9:27 And he shall confirm brit (covenant) with rabbim for one heptad; and in the 
midst of the heptad he shall cause the zevach and the minchah to cease, and on the 
kenaf (wing) of the abominations is one making desolate, even until the complete 
destruction, a destruction that is decreed, shall be poured out upon the Shomem 
(Desolator, Destroyer). Orthodox Jewish Bible (OJB)



Dan 11:31 And arms shall stand on his part, and they shall profane the sanctuary, even 
the stronghold, and shall take away the continual (tamid) burnt-offering, and they shall 
set up the detestable thing that causeth appalment. Jewish Publication Society Bible 
1917 JPS

Dan 11:31 Hänen lähettämänsä sotajoukot nousevat ja häväisevät pyhäkön 
linnoituksineen, poistavat jokapäiväisen uhrin ja asettavat sinne hävityksen 
kauhistuksen.

Daniel 11:31 And forces from him will stand, and they shall desecrate the Mikdash, the 
Citadel, and shall do away with HaTamid, and set up the Shikkutz 
MeShomem. Orthodox Jewish Bible (OJB)

Dan 12:11 And from the time that the continual (tamid) burnt-offering shall be taken 
away, and the detestable thing that causes appalment set up, there shall be a thousand 
two hundred and ninety days. Jewish Publication Society Bible 1917 JPS

Dan 12:11 Ja siitä ajasta, jolloin jokapäiväinen uhri poistetaan ja hävityksen 
kauhistus asetetaan, on oleva tuhat kaksisataa yhdeksänkymmentä päivää.

Daniel 12:11 And from the time that HaTamid (the Daily Sacrifice) shall be taken away, 
and the Shikkutz Shomem (Abomination Causing Desolation) set up, there shall be a 
thousand two hundred and ninety yamim. Orthodox Jewish Bible (OJB)

Danielin kirjan luvussa 9 ja jakeessa 27 käytetään alkutekstin mukaan 
sanoja zevach (uhri, uhraaminen) ja minchah (uhraaminen, ruokauhri). JPS Raamattu 
kääntää zevach sanan sanalla sacrifice (uhri, uhrata) ja minchah sanan 
sanalla offering (uhri, uhraaminen). OJB Raamattu käyttää samoja alkutekstin 
hepreankielisiä sanoja zevach ja minchah. Alkutekstin mukaan Dan 9:27:ssa on kyse 
siitä, että Messias Jeesus lakkauttaa VL:n uhrit, niin etteivät ne ole enää voimassa, koska 
Jeesuksen sovitustyö kumosi VL:n ja eläinuhrit.

Dan 11:31 ja Dan 12:31 kertovat antikristuksesta ja kuinka hän Jeesusta matkien 
lakkauttaa kolmannen temppelin uhrit, mutta kumpakaan kohta ei käytä hepreankielisiä 
sanoja zevach ja minchah, vaan pelkästään yhtä sanaa tamid, joka tarkoittaa jatkuvaa, 
päivittäistä sekä se yhdistetään päivittäiseen uhriin. JPS Raamattu on käyttänyt 
englanninkielistä sanaa burnt-offering (polttouhri), vaikka hepreankielen alkutekstissä ei 
ole polttouhri sanaa.  OJB Raamatussa on suluissa sanat the Daily Sacrifice (päivittäinen 
polttouhri), vaikka alkutekstissä ei kuitenkaan ole polttouhri sanaa. Se miksi edellä 
olevissa Raamatunkäännöksissä on uhri liitettynä tamid sanaan, vaikka uhri (polttouhri) 
sanaa ei ole alkutekstissä johtuu siitä, koska kun Raamattu puhuu VL:n Jumalan 
määräämistä uhreista ja käyttää sanaa tamid, niin tamid sanaan liitetään aina jokin 
uhria tarkoittava sana tai siinä on yhtymäkohta uhreihin ja näin joissakin 
käännöksissä tamid sanan yhteyteen liitetään uhri sana, vaikka alkutekstissä ei ole uhri 
sanaa.

Dan 11:31 ja Dan 12:11, joka kertoo antikristuksesta, niin miksi siitä puuttuu uhri sana, 
eli näissä kohdissa ei ole tamid sanan rinnalla liitännäisenä uhri sanaa tai viittausta 
uhriin? Vastaus on hyvin yksinkertainen. Dan 11:31 ja Dan 12:11 kohdissa ei ole uhri 
sanaa tamid sanan liitännäisenä, siksi koska tulevan kolmannen temppelin eläinuhrit eivät
ole Jumalan käskemiä uhreja, koska Jeesuksen syntiuhri kumosi VL:n 
eläinuhrijärjestelmän. Dan 9:27 kohdassa ei ole ollenkaan sanaa tamid, vaan 
sanat zevach ja minchah, jotka kertovat meille sen, että Messias sovitustyönsä kautta 
kumosi Jumalan asettaman VL:n uhrijärjestelmän ja tilalle tuli UL:n Jeesuksen syntiuhri 
iankaikkisena uhrina. Näiden kohtien erilaisuus sekä niissä käytettävät erilaiset sanat 
tuovat sen myös esille, että voimme erottaa toisistaan Messiaan ja Hänen lakkauttamansa
VL:n eläinuhrijärjestelmän ja antikristuksen kolmannen temppelin uhrien lakkauttamisen.



Dan 8:
11 Hän ylpeili sotajoukon ruhtinastakin vastaan, ja tältä otettiin pois jokapäiväinen  
(tamid) uhri, ja hänen pyhäkkönsä paikka kukistettiin.
12 Myös sotajoukko jokapäiväisen (tamid) uhrin lisäksi annettiin rikollisesti alttiiksi 
tuholle. Se sarvi heitti totuuden maahan, ja mitä se teki, siinä se menestyi.

Dan 8:11,12 tarkoittavat myös antikristusta. Dan 8:11,12 kohdissa on myös yksistään 
sana tamid, eikä näissä jakeissa ole tamid sanaan liitännäisenä liitettyä uhri sanaa. 
Jumalan Henki on todella taitavasti tuonut esille Jumalan sanan ilmoituksen, että 
voisimme erottaa toisistaan ne asiat, jotka eivät kuulu yhteen sekä näkisimme sen mitkä 
asiat kuuluvat yhteen ja ennen kaikkea näkisimme ja ymmärtäisimme sen mikä on 
Jumalan sanan totuus. 

4 Moos 28:3 Ja sano heille: Tämä on se uhri, joka teidän on tuotava joka päivä Herralle: 
kaksi vuoden vanhaa virheetöntä karitsaa jokapäiväiseksi (tamid) polttouhriksi (olah).

Bamidbar 28:3 And thou shalt say unto them, This is the fire-offering which ye shall 
offer unto Hashem; two kevasim (male lambs) of the first year temimim, two a day, for 
an olah tamid. Orthodox Jewish Bible (OJB)

4 Moos 28:3 on eräs monista kohdista, joista käy esille se, että silloin kun puhutaan 
Jumalan asettamista uhreista ja puhutaan jokapäiväisistä uhreista, niin tällaisissa 
kohdissa tamid sana ei esiinny yksinään, vaan se on liitettynä uhri sanaan, kuten esim. 4 
Moos 28:3 polttouhri (olah) sanaan. Tämäkin Raamatun sanan todiste paljastaa meille 
sen, että Dan 9:27 puhuu Messiaasta, ei antikristuksesta, mutta sen sijaan Dan 11:31 ja 
Dan 12:11 puhuvat antikristuksesta.

Daniel 9:27 jakeessa oleva hepreankielen sana gabar sana on hiphil- verbinvartalossa, 
jossa se tarkoittaa vahvistamista ja nimenomaan liiton vahvistamista. Dan 9:27 pitäisi 
ymmärtää siten, että Hän (Messias) vahvistaa liiton (Uusi Liitto) monien kanssa yhden 
vuosiviikon aikana. Dan 9:27 ei voi tarkoittaa antikristusta, koska profetian aikajakso on 
yhtämittainen ja peräkkäinen 490 vuotta, joka tarkoittaa sitä, että kun profetian aikajakso
alkoi vuodesta 458 eKr. niin yhtämittainen 490 vuoden aikajakson viimeinen vuosiviikko 
(7 vuotta) osui vuosille 27-33 jKr. Tämä aikajakso on tullut jo täyttymykseen.

Dan 9:27 και δυναμωσει διαθηκην πολλοις εβδομας μια και εν τω ημισει της εβδομαδος αρθησεται μου θυσια 
και σπονδη και επι το ιερον βδελυγμα των ερημωσεων και εως συντελειας καιρου συντελεια δοθησεται επι την 
ερημωσιν Septuaginta

Matt 26:28 τουτο γαρ εστιν το αιμα μου το της καινης διαθηκης το περι πολλων εκχυνομενον εις αφεσιν 
αμαρτιων Bysantin UT:n teksti

Matt 26:28 sillä tämä on minun vereni, liiton veri, joka monen (πολλων) edestä 
vuodatetaan syntien anteeksiantamiseksi.

Herra Jeesus vuodatti verensä monen edestä, niin kuin Matt 26:28 todistaa. Dan 9:27:ssa
Septuaginta käyttää samaa polys sanaa kuin Matt 26:28:ssa, mutta sanat ovat eri 
sijamuodoissa. Edellä oleva yksityiskohta todistaa myös sen puolesta, että Dan 9:27 
kertoo Messiaasta, ei antikristuksesta. Matt 26:28 vahvistaa sen, että Dan 9:27 monien 
liiton kanssa tekeminen tarkoittaa Messias Jeesusta.

Dan 9:27 opettaa ja kertoo Messiaasta, joka tekee Uuden Liiton monien kanssa. Kun 
Messiaan julkinen palvelutehtävä alkoi vuonna 26 jKr. niin sen jälkeen juutalaisilla oli 
seitsemän vuotta aikaa ottaa vastaan heidän Messiaansa, jonka jälkeen evankeliumia 
alettiin julistaa myös pakanoille. Tässäkin toteutui Raamatun opetus, joka sanoo että 
evankeliumi on Jumalan voima,  itse kullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, 
sitten myös kreikkalaiselle (Room 1:16).

Kun Dan 9:27 sanoo Messiaan vahvistavan Liiton monien kanssa seitsemän vuoden 
aikana, niin se ei tarkoita sitä, että Messiaan tekemä Liitto kestäisi vain 7 vuotta, koska 
Hänen tekemänsä Liitto on iankaikkinen. Raamattua on luettava oikein, sillä Dan 9:27 ei 
sano, että Messias tekee liiton seitsemän vuoden ajaksi, vaan että Messias vahvistaa Liiton



monille seitsemän vuoden aikana. Seitsemän vuotta tarkoittaa aikaa, jolloin Messias 
Jeesus vahvisti Liiton monille. Ensimmäiset kolme ja puoli vuotta Messias Jeesus julisti 
Jumalan valtakuntaa ja kuoli syntien tähden ja syntien anteeksisaamiseksi. Seuraavat 
kolme ja puoli vuotta Messias Jeesus vaikutti ylösnousemuksen jälkeen vaikuttaen Pyhän 
Hengen vuodatuksen helluntaina, jolloin ensimmäinen Uuden Liiton seurakunta 
Jerusalemissa, joka koostui juutalaisista sai voiman julistaa evankeliumia. Messias Jeesus 
Pyhän Henkensä kautta julistutti juutalaisten opetuslastensa kautta juutalaisille 
evankeliumia 70 vuosiviikon viimeisen seitsemän vuoden puolivälin jälkeen. Näin Messias 
Jeesus vahvisti Liiton juutalaisille ja 70 vuosiviikon päätyttyä vuonna 33 jKr. ja sen jälkeen
evankeliumia alettiin julistaa myös pakanoille.

Dan 9:27 sanoo alkutekstin mukaan, että viimeisen vuosiviikon puolivälissä Messias 
lakkauttaa uhraamisen ja uhrit. Jotkut sanovat tähän, että Jeesuksen kuoleman jälkeen 
ennen temppelin tuhoutumista juutalaiset uhrasivat eläimiä, eikä uhri ja uhraamiset 
loppuneet, joka todistaisi sen ettei Dan 9:27 voisi tarkoittaa Messiasta. Meidän tulee taas 
kerran katsoa asiaa Jumalan asettamasta näkökulmasta käsin. Kun Herra Jeesus kuoli, 
niin temppelin esirippu repeytyi sen merkiksi, että vanha liitto päättyi ja eläinuhrit 
menettivät tehonsa ja merkityksensä Jumalan silmissä. Tämä tarkoittaa sitä, että Messias 
Jeesuksen kuoleman kautta Jumala lakkautti vanhan liiton uhrit ja uhraamisen eikä niillä 
ole enää merkitystä Jumalan edessä, vaikka juutalaiset edelleen toimittivat uhreja ja 
uhraamista. Tällä tavalla profetia sanoo ja kertoo, että uhrit ja uhraamiset lakkautettiin, 
koska Messias Jeesuksen veren ja syntiuhrin kautta eläinuhrit menettivät tehonsa ja 
merkityksensä.

Juutalaisten Talmud Yoma 39B kertoo kuinka 40 vuotta ennen temppelin tuhoutumista, 
joka tuhottiin vuonna 70 jKr. tapahtui seuraavaa: Punainen villaköysi ei enää koskaan 
muuttunut yliluonnollisesti valkoiseksi, jonka uskottiin olevan Jumalan merkki syntien 
anteeksisaamiseksi. Talmudin kertomuksen mukaan temppelin punaisen villaköyden 
muuttuminen valkoiseksi lakkasi kokonaan vuonna 30 jKr. joka on sama vuosi kun 
Danielin kirjan 9 luvun profetian antama aikamäärä ja vuosiluku, kun se lasketaan 
Jerusalemin jälleenrakentamisen aloittamisesta 458 eKr. ja siitä eteenpäin 490 vuotta, 
josta vähennetään viimeisen vuosiviikon kolme ja puoli vuotta pois, niin päädytään 
vuoteen 30 jKr. Jos siirrät Danielin 70 vuosiviikon profetian viimeisen vuosiviikon (7 
vuotta) lopunaikaan, niin silloin profetiasta jäisi uupumaan kaikkein tärkein, joka on 
Messiaan kuolema vuonna 30 jKr. syntien tähden.


