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Tutkimuksen lähtökohdat 
Dogmatiikan tutkielmassa tarkastelen juutalaista elämäntapaa messiaanisen juutalaisuuden 

näkökulmasta. David Harlord Stern on keskeinen henkilö, jonka teologian kautta lähestyn aihetta. 

Stern syntyi Yhdysvalloissa Los Angelesissa vuonna 1935. Hänen isoisänsä kuului siihen joukkoon, 

jotka saapuivat ensimmäisinä juutalaisina Los Angelesiin. Stern opiskeli teologiaa eri 

oppilaitoksissa1. Vuonna 1979 hänen perheensä muutti2 Israeliin. Stern alkoi uskoa 37-vuotiaana 

Yeshuaan Messiaana3. Hän havahtui todellisuuteen, jossa kristityt ja juutalaiset olivat ajautuneet 

erilleen toisistaan niin teologisesti kuin ihmisryhminäkin. Stern vakuuttui saaneensa jumalallisen 

mission skisman selvittämiseksi. Tämän innoittamana hän alkoi tehdä messiaanis-juutalaista 

Raamattu-kommentaaria.4      

 Työn edetessä Stern tajuaa, että kokonaan uudelle käännökselle Uudesta testamentista 

on tarvetta. Erityisesti Stern on katsonut asiakseen korjata käännösvirheet antisemitismiin 

viittaaviin kohtiin. Työn lopputuloksena on julkaistu Jewish New Testament vuonna 1989. Jewish 

New Testament Commentary ilmestyi 1992.  The Complete Jewish Bible on ilmestynyt vuonna 

1998. Se ilmentää yhtenäisyyttä Heprealaisen Raamatun ja Uuden testamentin välillä. Stern on 

kirjoittanut myös muita kirjoja. Messianic Jewish Manifesto sisältää messiaanisen juutalaisuuden 

historiaa, ideologiaa ja teologiaa.  Restoring the Jewishness of the Gospel kirja on myös hänen 

kirjoittamansa. Teos esittelee kristityille juutalaisia uskonjuuria ja kyseenalaistaa vallalla olevia 

käsityksiä.5      

 David Stern edustaa suosituinta messiaanisten juutalaisten suuntausta: Uuden 

testamentin halakhaa. Se sijoittuu juutalaisuuden ja kristinuskon välimaastoon. Merkittävimmät 

henkilöt ovat itse Stern ja Daniel Juster. ”He liputtavat Uuden testamentin halakhan6 puolesta, 

johon usko Yeshuaan yhdistyy”7.    

 Tutkimustehtävänä on tutkia juutalaista elämäntapaa David Sternin teosten pohjalta ja 

laajentaa näkökulmaa muun tutkimuskirjallisuuden kautta. Tutkimusmetodini on systemaattinen 

analyysi. Pyrin löytämään hänen teologiastaan keskeiset käsitteet, joiden kautta pääsen sisälle 

tutkimustehtävään. Pääpainopiste tulee olemaan messiaanisissa juutalaisissa, mutta juutalaisuus 
																																																								
1 Stern suoritti teologian maisterin tutkinnon Fuller Theological Seminary:ssa. Gradun hän kirjoitti University of 
2 Juutalaisten oli mahdollista palata takaisin heidän kotimaahansa modernin Israelin valtion synnyttyä  vuonna 1948 
3 Messiaaninen sanan alku on heprean sanassa mashiach (voideltu). Kristitty termi juontaa juurensa kreikan christos 
sanasta, joka on käännössana heprean mashiachasta. Messiaaniset juutalaiset käyttävät Jeesuksesta mielummin 
heprealaista muotoa Yeshua kulttuurisyistä. Monet juutalaiset näkevät kristitty sanan negatiivisessa valossa historiassa 
tapahtuneista mm. kristittyjen toteuttamista ristiretkistä, vainoista ja holokaustista johtoen. Messiaaninen juutalainen ei 
ole terminä vastaavalla tavalla latautunut. Stern 2007, 19–20. 
4 https://messianicjewish.net/dr-david-stern  
5 https://messianicjewish.net/dr-david-stern 
6 halakha tarkoittaa juutalaista lakia, johon kuuluu Toora sekä elämäntapa (sapatti, juhlat ja rituaalit) Stern 2007, 296. 
7 Harvey 1998, 16–17. 
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toimii siihen keskeisenä peruslähtökohtana. Lähteinäni ovat Sternin teokset, Messianic Jewish 

Manifesto, Messianic Judaism: A Modern Movement With An Ancient Past ja Jewish New 

Testament Commentary.8     

 Messiaanisesta juutalaisuudesta löytyy globaalista hyvin tieteellistä tutkimusta. 

Nostan tässä joitakin esimerkkitutkimuksia.  Kaj Kjaer-Hansen & Kvarme Ole Chr Messiaaniset 

(1981) John Fielsendin Messianic Jews (1993), Dan Cohn-Sherbokin Messianic Judaism (2000), 

Richard Harveyn Mapping Messianic Jewish Theology: A Constructive Approach (2009) ovat 

yleistajuisia esityksiä messiaanisesta juutalaisuudesta. Harveyn teoksesta tulen hyödyntämään 

kahdeksan eri messiaanisen juutalaisuuden suunnan kuvauksia. Tooraan liittyvää tieteellistä 

tutkimusta olen hyödyntänyt N.T. Wrightilta Paul And His Recent Interpreters (2015), 

E.P.Sandersilta Paul, the Law, and the Jewish People (1985) Heikki Räisäseltä Jesus, Paul And 

Torah (1992). Nämä teokset osaltaan auttavat purkamaan kristillistä myyttiä juutalaisuudesta 

pelkkänä lakiuskontona. Messiaanisen juutalaisuuden suhteen teologinen erottelu on entistä 

suuremmassa arvossa.      

 Juutalaisesta elämäntavasta on kirjoitettu seuraavissa teoksissa Talbot Vieran Rest and 

Sabbath in Matthew’s Gospel: An Investigation of Matthew 11:25-12:14 in the Context of the 

Gospel’s Theology and Setting (2013), Gerry Wheatonin The Role of Jewish Feasts in John's 

Gospel (2015) ja Batya Woottenin Israel’s Feasts and their Fullness (2008). Talbotin teos keskittyy 

sapatin tarkasteluun, kun taas Wheaton käy läpi juutalaisia juhlia, kuten myös Wootten. Otin 

mukaan aikaisempaa tutkimusta sen mukaan, miten ne tukivat, syvensivät tai toivat eri näkökulmia 

siihen, miten David Stern tarkastelee juutalaista elämäntapaa teoksissaan.   

 Tämä tutkielma antaa kuvauksen siitä, miten David Sternin teologian kautta voidaan 

ymmärtää messiaanisten juutalaisten elämäntapaa, jossa Yeshualla on keskeinen rooli, mutta Toora 

merkitys on yhtä lailla merkittävä. Tutkielma antaa yleiskatsauksen siihen millaista juutalainen 

elämäntapa heillä, jotka uskovat Yeshuan olevan luvattu Messias.  

 Tärkeää on kuitenkin ensin rakentaa teologista ja historiallista pohjaa tutkittavalle 

teemalle. Joten ensin 1.luvussa perehdyn juutalaisuuteen ja messiaaniseen juutalaisuuteen. Toisessa 

luvussa käyn läpi keskeisiä asioita Toorasta ja erityisesti siitä, miten David Stern tai messiaaniset 

juutalaiset sen ymmärtävät. Tutkielmassasi Toora käsittää Pentateukin (viisi Mooseksen kirjaa) ja 

viittaa juutalaiseen elämäntapaan kokonaisuudessaan. Luvussa kolme käyn läpi juutalaista 

elämäntapaa, johon kuuluvat ympärileikkaus, sapatti ja juutalaisten juhlat.  

 

																																																								
8 Jolkkonen 2007, 13-19. 
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1. JOHDANTO 
1.1 Juutalaisuus 

Juutalaisuus on muinaisessa Lähi-idässä syntynyt monoteistinen uskonto. Keskeistä on usko yhteen 

Jumalaan Jahveen. Uskonnolliset juutalaiset pitävät keskeisenä Tooraa sekä kantaisiä Aabrahamia 

ja Moosesta. Kirjallinen Toora9 on yhtä lailla suullisen Tooran kanssa käytössä. Juutalaisten 

kansallinen yhteenkuuluvuus on noussut Jahveen uskomisesta, jolloin se on ollut jo muinoin 

ratkaisevalla tavalla erilainen kuin pakanoiden jumalkultit. Näiden lisäksi juutalaiset tavat ja 

sapattipalvelukset synagogassa ovat olleet omaleimaisia. ”Vuotuinen temppelivero todisti, että he 

lisäksi tunsivat kuuluvansa yhteen Palestiinan juutalaisten kanssa ja pitivät Jerusalemia ja sen 

temppeliä henkisenä pääkaupunkinaan”. 10   Juutalaisen identiteetin keskeiset piirteet ovat 

ympärileikkaus, ruokasäädökset ja sapatti.11    

 Yksi tapa hahmottaa Israelin historiaa on jakaa se kolmeen aikakauteen. 

Pronssikaudella  israelilaiset olivat olleet pääosin maanviljelijöitä ja paimentolaisia, joilla oli liitto 

Jahven kanssa. Myöhäispronssikaudella (1600–1200eKr.) israelilaiset olivat egyptiläisten työorjia. 

Kansanjohtajan Mooseksen avulla he pääsivät pakoon sieltä.12 Rabbiininen juutalaisuus sai alkunsa 

70jKr toisen temppelin hävittämisen jälkeen. Juutalaiset karkotettiin Jerusalemista ja koko siltä 

alueelta, jolloin he joutuivat maanpakoon. Yhtenäisyyttä pidettiin yllä Tooran lukemisella ja 

pysymällä oman kansan joukossa. Tämän päivän tilanteeseen juutalaiset tulivat 1800-luvulta 

alkaneen sionistisen liikkeen kautta. Alkoi kehityskulku, jonka seurauksena Israelin valtio 

perustettiin vuonna 1948 13       

 Jotta voi ymmärtää juutalaisuutta tulisi  tutkia Raamatussa esiintyviä sanoja Israel14 ja 

juutalaiset. Jehudi15 (יהודי) heprean kielen sana tarkoittaa juutalaista. Sanan merkitys viittaa Juudan 

heimon jäseneen tai ihmiseen, joka on elänyt Juudan16 alueella. Israel ja sanan johdannaisia oli 

																																																								
9 Kirjallinen toora sisältää viisi Mooseksen kirjaa: Genesis, Exodus, Levitivus, Numeri ja Deuteronomium. Käytän näitä 
nimiä myös viittauksissani, koska ne soveltuvat paremmin teologisen kielenkäyttöön. 
10 Hyldahl, 1970, 83. 
11 Räisänen 2011, 230. 
12 Turtiainen 2003, 12. 
13 Berger 2011, 3. 
14 Heikki Räisäsen mukaan Israel on sanana monitulkintainen. Poliittisena terminä sillä voidaan viitata moderniin 
Israelin valtioon. Toisaalta se liittyy myös ”Palestiinan pohjoisosassa 900–700-luvuilla eKr. sijainneeseen 
kuningaskuntaan erotuksena eteläisestä Juudan kuningaskunnasta. Uskonnollisena käsitteenä Israel tarkoittaa yhteisöä, 
joka palveli Jahvea Jerusalemin temppelissä. Tämä käsite syntyi samoihin aikoihin kun Vanhan testamentin kirjoja 
koottiin. Siksi sana Israel viittaa Vanhassa testamentissa ja sen jälkeisessä kirjallisuudessa ennen kaikkea uskonnollis-
yhteisölliseen identiteettiin”. Räisänen 2011, 24. 
 on juutalainen heprean kielellä יהודי 15
16	Esran ja Nehemian tekstien valmistuessa juutalainen esiintyi jo sanana. Muihin ihmisryhmiin kuuluvat käyttivät sitä 
antiikin ajalla, mutta juutalaiset halusivat mielummin olla israelilaisia, koska siitä kävi ilmi heidän pitkä historiansa. 
Miksi sitten kansaa alettiin kutsua juutalaisiksi? Yhtenä keskeisenä syynä on pakkosiirtolaisuus ja sen jälkeinen toisen 
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löydetty tasaisesti antiikin ajalta, kun taas juutalainen sana  tuli esille profeetta Jeremian myötä.              

Fieldsendin mukaan juutalaisuuden syntyminen liittyisi keskeisesti Babylonian 

pakkosiirtolaisuuteen 17  Babyloniassa israelilaiset  elivät ilman uhrikäytäntöä, joka oli ollut 

merkittävä tekijä Jahve-liitossa. Kun juutalaiset pääsivät takaisin omaan maahansa, muuttunut 

tilanne oli saanut heidät etsimään uusia tapoja Jumalan kanssa olemiseen. Valtava uskonnollinen 

murros oli ollut tulossa temppelin tuhoutumisen myötä.  Uhrauksen loputtua pappeja ei enää tarvittu 

ja dogmat olivat korvanneet uhrimenot. Sapatti nostettiin jalustalle. Kansan uskonnolliset johtajat 

toivat Toorasta esiin muut kuin uhriosat. Synagogasta oli tullut ihmisten tärkein kokoontumispaikka 

temppelin sijasta. Vaikeuksista huolimatta kansa oli toiveikas, koska Jumala oli pitänyt heistä 

huolta aikaisemmin vaikeiden aikojen keskellä 1819   

 Yeshuan toiminnan aikana useat juutalaisuskonnolliset ryhmittymät olivat voimissaan. 

Niillä oli monesti kilpailuasetelma keskenään. Qumranin tekstilöydöt osoittavat, että silloin heillä ei 

ollut vielä yhtä kokonaista kirjakokoelmaa, vaan ainoastaan viisi Mooseksen kirjaa oli täysin 

yhtenäistä uskonnollista pääomaa.20 Fariseukset 21 oli maallikkoliike, jota johtivat rabbit. Liike 

tavoitteli uskonnollismoraalista puhtautta etenkin rituaalisesti. Fariseukseuksille kuului merkittävä 

asema synagogan hallinnossa. Saddukeukset22 edustivat pappeja. Jerusalemin temppeli oli heidän 

päämajansa. Suuressa neuvostossa saddukeuksilla oli merkittävä päätösvalta. Ainoastaan 

Mooseksen kirjojen tutkiminen oli tärkeää heille. Täten uudemmat uskonnolliset tekstit jäivät heillä 

sivurooliin. 23  Selootit 24  olivat fariseusten kaltaisia uskonnollisissa näkemyksissä. Erottavina 

tekijöinä voidaan nähdä suurempi vapaudenkaipuu ja Jumalan tunnustaminen Herraksi. Yeshuan 

opetuslapsista Simon Kiivailija saattoi hyvinkin kuulua heihin nimensä perusteella.25 Essealaiset26 

																																																																																																																																																																																								
temppelin aikakausi, jolloin juutalaisten asuinalue oli Juudassa. Se oli maantieteellisesti etelässä.  Encyplopaeida 
Judaica: ”Jew”	
17	”tämän vaiheen ja etenkin sieltä paluun jälkeen juutalainen sekä adjektiivina että substantiivina esiintyy 
yleisemmin”.	
18 Fieldsend 1993, 113,135,138; Encyplopaeida Judaica: ”Jew” 
19 Junkkaala 1999, 108. 
20 Hakola&Pakkala 2008, 131,139. 
21 Fariseukset keskittyvät hurskautensa uhraamisen sijaan kotiin ja Tooran opetukseen. Tämä mahdollisti sen, että heillä 
ei ollut riippuvuussidettä temppeliin, joka taas edesauttoi heidän selviytymistä uskonnollisesti vaikutusvaltaisena 
juutalaisryhmänä. Aejmelaeus 2007, 69–70.  
22 Saddukeus nimen alkujuuri on kuningas Salomon hallintakaudella eläneessä ylipapissa. Sanan merkitys on hänen 
jälkeläisensä. Aejmelaeus 2007, 70. 
23 Aejmelaeus 2007, 70. 
24 Selootit (kiivailijat) tunnettiin vapaustaistelijoina, jotka odottivat poliittista messiasta. Heidän toimintansa vaikutti 
ratkaisevasti juutalaissotien syttymiseen. Liikkeen alku oli 6jKr levottomuuksissa väestonlaskennessa. Roomalaisten 
toiminnan myötä juutalaisten kärsivällisyys loppui ja he aloittivat väkivaltaisen toiminnan. Aejmelaeus 2007, 71. 
25 Aejmelaeus 2007, 71. 
26 Essealaiset olivat juutalainen lahko, joka eli Kuolleenmeren rannoilla erillään muista ihmisistä.He kokivat olevansa 
todellisia juutalaisia (valon lapsia) ja muut olivat pimeyden lapsia. Wright 1992, 203. 
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odottivat Messiaan 27  paluuta voittoisana sotaherrana, joka vapauttaisi Israelin kansan. Hän 

johdattaisi heidät taisteluun pimeyden lapsia vastaan. Valon lapset voittaisivat pakanat ja 

kapinalliset juutalaiset. Voiton jälkeen essealaiset saisivat hallita tuhannen sukupolven ajan.28  

 Sandersin määrittelemä termi yleinen juutalaisuus on osuva kokoava termi, jonka alle 

eri tavoin uskovat juutalaiset mahtuvat. Siihen kuuluvat myös he, jotka eivät ole osa uskonnollisia 

ryhmittymiä. Keskeistä yleisessä juutalaisuudessa on Jumalan liittouskollisuus. He pysyivät Siinain 

liitossa. Yeshua ja opetuslapset olivat osa tätä liikettä. Erottava piirre muihin juutalaisryhmiin oli 

se, että hänen seuraajat uskoivat Yeshuan olevan Tanankhin ennustama Messias.29 

 Vuonna 66jKr alkoi suuri juutalalaiskapina roomalaisvalloittajia vastaan. Taistelu 

hävittiin. Tämän seurauksena roomalaiset tuhosivat temppelin vuonna 70jKr. Kun temppeli menetti 

asemansa keskeisenä uskonnollisena paikkana, niin myös monet juutalaiset ryhmittymät menettivät 

asemansa. Fariseukset selviytyivät voittajana tässä kehityskulussa. Liike muotoutui rabbiiniseksi 

juutalaisuudeksi.30     

 Juutalaisen uskonnollisen lain perusteella lapsen äidin juutalaisuus tekee lapsesta 

juutalaisen. Käännynnäiset lasketaan juutalaisiksi. Israelin valtio hyväksyy tiettyjen uskonnollisten 

auktoriteettien tunnustukset. Täten rabbit voivat todistaa henkilöiden kääntyneen juutalaisuuteen.31 

Nykyään juutalaisia on 18 miljoonaa. Eniten heitä on Israelissa 6,45 miljoonaa ja sen jälkeen 

Yhdysvalloissa 5,7 miljoonaa32 ”Huolimatta siitä, että juutalaiset ovat pieni kansa, sen juuret 

ulottuvat 4000 vuoden päähän – Abrahamin uskotaan eläneen Mesopotamiassa n.1800eKr”. 33 

    

1.2 Juutalaisuuden Messias-käsityksiä 

Siddurissa34  lukee näin: ”Uskon täydellisesti Messiaan tuloon, ja vaikka hän viipyy, odotan 

päivittäin hänen tulemistaan”. Mashiach ( ַָמִׁשיח) 35   tarkoittaa voideltua. Useammin käytetään 

verbimuotoa voidella sanasta arvovaltaisia henkilöitä, kuten kuninkaita voideltaessa.36 Shmuel 

Arkushin mukaan Messias on henkilö, joka pystyttää kolmannen temppelin. Sen lisäksi hän tuo 
																																																								
27	”Yleensä juutalaiset odottivat vain yhtä messiasta, mutta tässä Qumranin yhteisön essealaiset tekivät poikkeuksen. 
Siellä odotettiin poliittista ja papillista messiasta. Eskatologisessa Midrahsissa messiaista käytetään nimityksiä 
”Daavidin verso”(poliittinen messias) ja Lain tulkitsija (papillinen messias). Messiaanisen ajan koittaminen liitettiin 
uskon Jesajan ennustuksen toteutumiseen, jolloin vangitut vapautetaan, sokeat saisivat näkönsä, sorretut kuulisivat 
ilosanoman ja kuolleet heräisivät eloon.” Kuolleen meren kadonnut kansa 2015, 111–112.	
28 Wright 1992, 206. 
29 Hakola&Pakkala 2008, 142. 
30 Wright 1992, 161–162. 
31 Stern 2007, 16. 
32 https://www.jewishvirtuallibrary.org/jewish-population-of-the-world  
33 Encyplopaeida Judaica: ”Jew” 
34 juutalainen rukouskirja ”kolmentoista uskonperiaatteen” kahdennessatoista periaate. Siddur. https://nfty.org/wp-
content/uploads/sites/32/2016/05/Siddur.pdf.  
 tarkoittaa Messiasta ja voideltua (mashiach) ָמִׁשיחַ  35
36 Mason 2008, 73. 
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juutalaiset yhteen maanpaosta palauttaen rauhan ajan koko maailmalle heidän välityksellään. 

Arkush osoittaa kohti kristittyjä väitteessään, että he ovat vieneet juutalaisten oman keksinnön, 

messiaan korottaen hänet kaikkein ylimmäksi, Jumalan Pojaksi. Se ei ole tarpeellista juutalaisesta 

perspektiivistä katsottuna, koska silloin hän ei voi olla Messias, vaan itse Jumala. 37 

Jesajan kirjan 53.luku Herran kärsivästä palvelijasta on monien kristittyjen mielestä 

avainkohta Messiaasta. Kuitenkin nykyaikaisten ortodoksi, reformi ja liberaalirabbit opettavat, että 

kohta ei puhu messiaasta. Silti safedilainen rabbi Moshe El-Sheikh kirjoitti: ”Rabbimme 

hyväksyvät yksimielisesti sen, että profeetta puhuu Kuningas Messiaasta ja meidän on itsemmekin 

pitäydyttävä samaan näkemykseen”.38 Levinson mukaan Jahve lähettää vielä Voidellun. Ajan 

täyttyessä hän pelastaa uskollisina säilyneet vapauteen.”39 

Traktaatti Sanhedrin 98/1B Talmudissa on rabbien pohdintoja Messiaan salanimistä. 

nehora tarkoittaa arameaksi valosta paistavat kasvot ja hivra kalpeaa, syntien vuoksi spitaalista. 

Yeshuan ylipapillisuus kävi ilmi Uuden testamentin evankeliumeista. Johannes Kastaja halusi 

opetuslastensa kautta tietää, oliko Yeshua juutalaisten odottava Messias. Jeesus vastasi tähän 

kertomalla ihmeistä, joita Jesajan kirjassa40 kerrottiin. yksi näistä oli sokeiden näkeviksi tuleminen. 

Evankelista Matteus halusi erityisesti välittää viestin, että Yeshua oli mies, joka kantoi haavat. 41 

Talmudista voidaan löytää useita kohtia, joissa pohditaan niitä merkkejä, jotka 

ennakoivat Messiaan saapumista. Rav Josefin mukaan Messias saapuu, kun vallanpitäjät ovat 

kaikkialla Israelissa naisen raskauden keston ajan42  Messias voi tulla kahdella eri tavalla. Jos 

juutalaiset ovat arvollisia, niin hän tulee kuninkaan lailla pilvissä, mutta jos he eivät ole, niin hän 

ratsastaa aasilla.43   

 

1.3 Messiaaniset juutalaiset 

Paavali muistuttaa juutalaisten useista siunauksista44 Aabrahamin jälkeläisinä. Kaikesta huolimatta 

he eivät ottaneet kansakuntana Yeshuaa vastaan. Thornill puolestaan pohtii, ovatko Jumalan 

lupaukset langenneet tyhjiin. Silti hän Paavalin kautta nostaa esille Tanankhin kohtia, jotka 
																																																								
37 Smuel Arkush: Founder of Operation Judaism 1986. Lainaus Heart of the Matter-ohjelmasarjann ohjelmasta King of 
the Jews. Pesah-sunnuntai 1991. 
38 One for Israel 2019. https://www.oneforisrael.org/bible-based-teaching-from-israel/messiah-suffering-servant-or-
victorious-king/.  
39 Levinson 1992, 95. 13.uskonlause M.Sach, Festgebete der Israeliten. 
40 ”Sinä päivänä kuurot kuulevat kirjan sanat, ja sokeiden silmät näkevät vapaina synkeästä pimeydestä” Jes.29:18. 
41 ”Voimme päätellä, että tämä haavojen kantaminen näyttää olevan selvin todistus temppelin ajan juutalaisille kärsijän 
asemasta ja identiteetistä Jumalan lähettämänä todistajana”. Brecher 2012, 13. 
42”Herra jättää Israelin vain siksi ajaksi, kun synnyttäjä synnyttää. Sitten israelilaisten luokse palaavat heidän jäljelle 
jääneet veljensä” Miika 5:2; Talmud, Sanhedrin 98a-98b. 
43 Pyhiä juutalaisia kirjoituksia 2018, 319. 
44	Roomalaiskirjeen	9:45	kohdassa	kuvataan	niitä	siunauksia,	joita	juutalaisilla	on	”kunnia, liitot, lain antaminen, 
temppelipalvelus, kantaisät ja Messiaan sukulinja”. 	
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osoittavat, että vain osa kansasta ovat todellista Israelia. 45  Tannerin mukaan syntyminen 

juutalaiseksi ei automaattisesti tarkoita, että ihminen eläisi Jumalan yhteydessä. Paavali tekee 

rajaviivan kansallisen ja todellisen Israelin 46  välillä. Uskova jäännös edustaa messiaanisia 

juutalaisia.  Jumalan lupausten toteutuminen merkitsee sitä, että hänen tahtonsa toteutuu heidän 

kohdalla, jotka ovat todellinen Israel.47    

 Messiaaniset juutalaiset 48  noudattavat Tooraa, viettävät juutalaisia juhlia sekä 

valmistautuvat Yeshuan toiseen tulemiseen.49 Malinan mukaan Abrahamin ja Jahven välillä tehty 

liitto on messiaanisille juutalaisille uskonnollinen perusta. Kyseinen liitto koki reformin Mooseksen 

aikakaudella, mutta sitä ei ole peruutettu vieläkään. ”Jeesuksen verellä liitto uudistettiin ja se on 

identtinen patriarkkojen kanssa tehdyn liiton kanssa.”50                                               

   Messiaaniset juutalaiset ei määritelmänä kanna samanlaista historiallista taakkaa 

kuin sana kristitty.51 Vaskon mukaan ajanlaskun alussa ensimmäiset Yeshuaan messiaanisuuteen 

luottavat juutalaiset kuuluivat suureen juutalaiseen perheeseen ollen yksi suuntaus toisten joukossa. 

Yeshualla oli ollut juutalainen äiti Mariam. Opetuslapset kuuluivat juutalaisiin ja heidän 

lähetystyönsä ansiosta ensimmäiset pakanakristityt pääsivät osalliseksi pelastuksesta. 

Vakuuttuneisuus Yeshuasta Messiaana sai hänen seuraajansa pitämään kansallisen identiteettinsä 

omassa elinympäristössään. ”He uskoivat edelleen Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalaan. 

Mooses tulkittiin nyt Kristus-kokemuksen valossa. Usko ja julistus siitä, että vain Jeesuksen 

nimessä oli mahdollisuus pelastua52 ei mitätöinyt heidän juutalaista identiteettiään.” 53  

 Juutalaisten elinalueella sai alkunsa pakanakristittyjen kirkko, jonka juuret olivat 
																																																								
45 Thornhill 2015, 232–233. 
46 Ovathan he israelilaisia, jotka Jumala on ottanut lapsikseen ja joille hän on antanut kirkkautensa. Heidän kanssaan 
hän on tehnyt liitot, heille hän on antanut lain, jumalanpalveluksen ja lupaukset. Heidän ovat kantaisät, heistä on Kristus 
ihmisenä lähtöisin, hän, joka on kaiken yläpuolella, ikuisesti ylistetty Jumala, aamen! Jumalan sana ei ole voinut raueta 
tyhjiin. Eivät kaikki israelilaiset kuulu tosi Israeliin, eivätkä kaikki Abrahamin jälkeläiset ole oikeita Abrahamin lapsia. 
Onhan sanottu: »Vain Iisakin jälkeläisiä sanotaan sinun lapsiksesi.» Tämä tarkoittaa, etteivät Jumalan lapsia ole 
luonnolliset jälkeläiset vaan että jälkeläisiksi luetaan lupauksen voimasta syntyneet lapset  Room.9:4–8. 
47 Tanner 2005, 96. 
48 Messiaaniset juutalaiset termi löytyi ensimmäistä kertaa hepreaksi kirjoitettuna New Yorkissa sijainneesta kivestä 
vuonna 1878.  Rausch 1982, 55.  Tässä tutkielmassa suosin modernia käsitettä messiaaniset juutalaiset historiallisten 
juutalaiskristityt tai heprealaistermien sijaan. Messiaaniset juutalaiset kuvastaa paremmin vallitsevaa tilannetta 
yhdistäen sen, että kyseessä on suhteellisen tuore ilmiö isompana liikkeenä ja toisaalta sen historialliset juuret sekä 
identiteetin juutalaisuudessa. 	
49 Malina 1976, 50. 
50 Malina 1976, 51. 
51 ”Kielellisesti messiaaninen ja kristitty tulevat samasta juuresta viitaten Yeshuaan. Juutalaiset ovat kokeneet 
kristityiltä itseään pitäviltä ihmisiltä paljon vainoa, kuten ristiretket ja holokaustin. Tästä syystä kristitty on lähes 
kirosana monille. Sternin mielestä messiaaninen juutalainen on vastaanottavaisempi termi juutalaisille myös siinä 
suhteessa, kun he harkitsevat Yeshuan messiaaksi tunnustamista. Heidän ei tule luopua omasta identiteetistään”. Stern 
1991, 18–20, 24–29. 
52 ”niin tietäkää tämä, te kaikki ja koko Israelin kansa: se tapahtui Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimessä. Ei 
kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko 
taivaankannen alla.”    Apt.4:10,12. 
53 Vasko 2003, 124.  
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Jerusalemin54 seurakunnassa. Tällä messiaanisella yhteisöllä oli määräävä asema. Jerusalemissa 

vaikutti silloin kaksi juutalaiskristittyä yhteisöä.55 Merkittävässä apostolien kokouksessa56 tehtiin 

päätös, että pakanakristittyjä ei ympärileikattaisi, vaan he saisivat elää ilman Tooran noudattamista 

Yeshuan seuraajina. Juutalaiset saivat myös vapauden elää omista lähtökohdista käsin. Yhteistä 

heille oli, se että pelastus oli yksin armosta.57          

  Juutalaiset alkoivat tehdä juutalaiskristittyjen58 aseman tukalaksi. Patriarkka Gamaliel 

II Javnessa (n.80–110) laati harhaoppisten kiroamisrukouksen 59  Se käytännössä sulki 

juutalaiskristittyjen oven synagogajumalanpalveluksiin. Tämä vaikutti siihen, että he hävisivät 

ryhmäilmiönä lähes kokonaan vuonna 135 jKr, kun roomalaiset karkottivat kaikki juutalaiset 

Juudeasta. ”Muutamia opeiltaan poikkeavia ryhmiä, kuten ebionit60 esiintyi tämänkin jälkeen vielä 

vuosisatoja.”61      

 Elias Newman sijoittaa modernin messiaanisen juutalaisuuden alun pietismiin. 

Lähtökohtana sille voidaan pitää kristillistä uskoa, joka ei ole ristiriidassa juutalaisen identiteetin 

kanssa vaan päinvastoin täydentää sitä. Evankelikaalinen premillenismi uskoo juutalaisten olevan 

Jumalan valittu kansa, joka osaltaan antaa syyn juutalaisen identiteetin pitämiselle. 1800-luvun 

puolella jotkut tahot yrittivät laittaa pystyyn juutalaiskristillisiä yhteisöjä, mutta silloin se ei vielä 

onnistunut. 62               

Nykyaikaiseen messiaanisen juutalaisuuden lähtökohdat ovat heprealaiskristillisyydessä. Dan 

Cohn-Sherbokin, Carol Harris-Shapiron ja Shoshanah Feherin tutkimukset tukevat tätä väitettä. 

London Society for Promoting Christianity Amongst the Jews  järjestö sai alkunsa Englannissa 

vuonna 1809. Järjestö ei kuitenkaan antanut juutalaiskristityille vapautta ilmentää omaa 

																																																								
54 Helluntain jälkeen Jerusalemiin syntyi juutalaiskristittyjen kirkko. Paikanpäällä oli paljon pyhiinvaeltajia muista 
kaupungeista, jotka pysyivät maassa helluntain jälkeen. Barnett 2005, 97 
55 Nämä ryhmät olivat heprealaiset ja hellenistit. Apostoli Pietari oli arameaa puhuvien heprealaisten johtohahmo. 
Takaisin Jerusalemiin muuttaneet kreikan kieltä taitavat olivat taasen hellenistejä. Heprealaiset pysyivät Jerusalemissa 
keskittyen juutalaistyöhön. Hellenistit taasen joutuivat lähtemään Syyrian Antiokiaan. Syynä tähän oli heidän johtajansa 
Stefanoksen marttyyrikuolema. Se saattoi johtua hänen asenteestaan temppeliin ja tooraan. Hellenistien seurakuntaan 
alettiin ottaa myös pakanoita niin sanotuista Jumalaa pelkäävien parista. Räisänen 2011, 43. 
56 Ap.t.15:1–21. 
57 Kjaer-Hansen&Kvarme 1981, 19–24. 
58 Tutkijoiden suosima termi juutalaiskristitty kuvaa ensimmäisillä vuosisadoilla eläneitä juutalaisia Yeshuaan uskovia. 
Stern 2007, 28.    
59 Birkat ha-Minim: Hereetikkojen kiroaminen, yksilöllinen heprean sana min, harhaoppinen, on erään juutalaisen 
tulkinnan mukaan alun perin Jeesuksen lahkoa, hepr. Kat jesu, tarkoittava lyhenne heprean sanoista ma’amin jesu nosri, 
Jeesukseen Nasaretilaiseen uskova; vaikka tämä tulkinta olisikin kyseenalainen, sitä sovelletaan jatkuvasti 
juutalaiskristityihin; Kjaer-Hansen 1981, 172. 
60 Ebionit(ebjon=köyhät) olivat juutalaiskristillinen ryhmittymä, joka eli tunnusomaisesti juutalaista elämäntapaa. He 
eivät pitäneet Paavalista. Pakanauskovat olivat tervetulleita yhteisöön. ”Ebionihistoriassa Kristus-usko ymmärretään 
uhrikultista puhdistetuksi juutalaisuudeksi, johon kuuluu Jeesuksen tunnustaminen Messiaaksi.” Räisänen 2011, 236–
237 
61 Vasko 2003, 125. 
62 Newman 1940, 24. 
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identiteettiään. Siitä johtuen he perustivat Bene Abraham järjestön vuonna 1813. Sen puitteissa he 

pystyivät elämään juutalaisesta identiteetistä ja samalla uskoa Yeshuaan pelastajana.63  

 Joseph Rabinowitz64 perusti messiaanisen synagogan 1884, joka oli ensimmäinen 

laatuaan modernilla aikakaudella. Pian siellä alkoi kokoontua jopa 100 juutalaista, jotka uskoivat 

Yeshuan olevan luvattu messias. Rabinowitch säilytti juutalaisen identiteettinsä eikä kääntynyt 

kristityksi. Hänen passissaan luki juutalainen ja hänen hautakivensä todisti hänen 

vakaumuksestaan.65     

 1800-luvun loppupuolella heprelaiskristityt olivat järjestäytyneet kansallisella tasolla 

ja 1925 syntyi International Hebrew Christian Alliance (IHCA).66  David Rauschin  tutkimuksen 

perusteella heprealaiskristillisyys tuli näkyväksi juutalaisten juurten omaavien kristittyjen parissa. 

He vaalivat juutalaista perintöä ja pitivät sitä arvossa, mutta silti osallistuivat omien kirkkojen 

toimintaan. Juutalaiseen halakhaan asti kristityt eivät menneet, vaan pysyivät kristillisissä juhlissa.67

 Jonkun ajan kuluttua presbyteerikirkko Yhdysvalloissa auttoi juutalaiskristillisten 

seurakuntien perustamisessa 1920-luvulla. Niistä tuli paikkoja, joissa juutalaisille kerrottiin 

Jeesuksesta messiaana ja joissa juutalaiset saivat olla rauhassa. Joustavampi ja itsenäisempi 

messiaaninen juutalaisuus rantautui Yhdysvaltoihin 1970-luvulla. Uusi aikakausi mahdollisti 

liikkeelle suuremman vapauden liittyen juutalaisten perinteiden ja tapojen noudattamiseen. 

Messiaaninen juutalaisuus tavoitteli nuorekkaan ja raikkaan näkökulman tuomista kristinuskoon, 

joka voisi olla houkutteleva perinteisille juutalaisille, jotka eivät messiasuskoa jakaneet. Amerikan 

evankelikaalit alkoivat suhtautua positiivisemmin messiaanisten juutalaisten etniseen ylpeyteen ja 

tapoihin. Aluksi Jeesukseen uskovat juutalaiset perustivat omia seurakuntia, jotka olivat itsenäisiä ja 

riippumattomia kristillisistä seurakunnista ja järjestöistä.  Beth Yeshuan seurakunta Philadelfiassa 

oli keskuspaikka koko messiaaniselle liikkeelle.68    

 Messiaaninen juutalaisuus ilmaantui Jews for Jesus69 liikkeen myötä Yhdysvaltoihin 

1960-luvulla. Arabien ja israelilaisten välinen sota vuonna 1967 vaikutti myös amerikkalaisiin 

juutalaisiin. Miten Israelin valtion kävisi? Epävarma ja uhkaava tilanne sai nuoret juutalaiset 

tiedostamaan ja etsimään omaa identiteettiään juutalaisina. He joutuivat myös miettimään Israelin 

valtion merkitystä, koska se symboloi juutalaisten selviytymistä. Juutalaisnuoret näkivät tässä 

																																																								
63 Rausch 1982, 26. 
64 ”vaikutusvaltainen juutalainen johtaja Kisninevista Maldovasta, joka löysi Yeshuan messiaana Palestiinan matkan 
aikana 1882. Finto 2001, 134. 
65 Finto 2001, 134–135  ”israelilainen, joka uskoi Jahveen ja hänen voideltuunsa Yeshua nasaretilaiseen, juutalaisten 
kuninkaaseen.” 
66 Kollontai 2004, 195–196. 
67 Rausch 1982, 26. 
68 Yaakov 2012 https://onlinelibrary-wiley-com.libproxy.helsinki.fi/doi/full/10.1111/j.1939-3881.2012.00243.x	
69 Juutalaisten evankeliointiin keskittynyt järjestö perustettiin 1970-luvun alussa. Stern 2007, 29. 
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eskatologisen ulottuvuuden, koska jos Israel selviytyisi, niin se voisi tarkoittaa Messias-ennustusten 

toteutumista. Jews for Jesus liike oli ennen kaikkea ihmisiä tavoittava liike, joka irtaantui 

heprealaiskristillisyydestä70. Tämä oli todennäköisesti yksi syy sen kasvuun nuorten tavoittamisen 

ohella Tänä päivänä Jews for Jesus tarjoaa yhden mahdollisuuden juutalaisille elää todeksi 

messiaanista uskoaan. Fundamentalismi vetoaa messiaanisiin juutalaisiin. Shoshanah Feher sanoi, 

että ”vahvat konservatiiviset opit, omaleimaiset moraaliuskomukset, ylistyksen henkilökohtaiset 

ilmentymät ja henkilökohtainen pelastus Jeesukseen uskomalla antavat yksilöille vahvan 

identiteetin muuttuvassa maailmassa”.71 72   

Fielsendin mukaan kristinuskon ja nykyisten rabbiinisten näkemysten välillä on 

Messiaaseen liittyen ylittämätön kuilu. Varhaisten rabbien opetuksissa Messiasta koskevat profetiat 

ymmärrettiin niin että, Uuden testamentin ilmoittama profetioiden täyttymys Yeshuassa ei ole 

niiden kanssa ristiriidassa. Yeshua ha-Mashiah (ישוע המשיח) elämästä ja toiminnasta kerrotaan 

ennakoivasti Heprealaisessa Raamatussa ja profetioiden täyttymys on Uudessa testamentissa. 

Messiaaniset juutalaiset voivat ylpeydellä kantaa nimeään. He myös liittyvät siihen perinteeseen, 

jota kehittivät kaikkein kunnioitetuimmat entisaikojen rabbit.73  

 Jotkut tutkijat kuten Feher ja Harris-Shapiro eivät tarkastele messiaanista liikettä 

juutalaisuuteen kuuluvana, vaan he näkevät sen erillisenä yhdyssiteenä juutalaisuuden ja 

kristinuskon välissä. Dan Cohn-Sherbokinin mukaan ”messiaaninen juutalaisuus voitaisin nähdä 

osana juutalaisuutta, koska ei ole olemassa vain yhtä juutalaisuuden muotoa”.74  

 Sternin mukaan messiaaniset juutalaiset ovat itsenäinen joukko eikä sitä voi sijoittaa 

rabbiinisten juutalaisten jatkoksi. He näkevät itsensä samaan porukkaan kuuluvaksi Raamatun 

juutalaisuuden kanssa. Rabbiiniset johtajat ja juutalaiset yhteisöt ovat sellaisessa tilanteessa, jossa 

heidän on tarkasteltava Yeshuan messiaanisuutta todisteiden valossa. Nyt kristityt eivät ainoastaan 

tuo evankeliumin sanomaa heille, jota heidän on ollut vaikea ottaa vastaan vainojen historian takia, 

vaan myös heidän oman kansansa jäsenet ovat liittyneet Yeshuan todistajien joukkoon. Kirkolla on 

uudenlainen peiliin katsomisen paikka, jossa juutalaiset juuret paljastuvat selvemmin kuin koskaan. 

Tämän tulee väistämättä vaikuttaa ”teologiaan, rakenteisiin, kaikkeen ajatteluun ja elämään”. 75  

																																																								
70	Heprealaiskristittyjen asiaa ajava järjestö IHCA vaihtoi nimensä 1970-luvulla, jolloin siitä tuli Messianic Jewish 
Alliance of America. Siihen aikaan Yhdysvalloissa oli vahvana Jeesus-liike, joka toi monia juutalaisia tuntemaan 
Yeshuan messiaanaan.  Se oli ikään kuin hengellinen muoto vallalla olevasta hippiliikkeestä. Nämä pääosin nuoret 
ihmiset eivät tahtoneet omaksua pakanakristillisyyttä, vaan löytää juutalaisen uskonilmaisun muodot. Silloin 
messiaaniset juutalaiset termin käyttö alkoi yleistyä. Heprealaiskristillisyys tuli tiensä päähän ja terminologia muuttui 
sen myötä. Rudolph 2013, 29–31.	
71	Jews	for	Jesus	. https://jewsforjesus.org/. 	
72 Rausch 1982, 26. 
73 Fieldsend 1993, 181. 
74 Cohn-Sherbok 2000, 212. 
75 Fieldsend 1993, 186. 
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1.4 Messiaaniset juutalaiset ja juutalainen identiteetti  

Sternin mukaan Uusi testamentti ei käytä sanaa kristitty Yeshuaan uskovista juutalaisista. 76 Sen 

sijaan Apostolien teoissa puhutaan pakanoista, joista aletaan käyttää Antiokiassa termiä kristitty. 

Apostolien teoista voidaan löytää kohtia, joissa heistä puhutaan tien seuraajina77 ja nasaretilaisina78.  

Messiaaniset juutalaiset ovat Roomalaiskirjeessä kuvatun oliivipuun alkuperäisiä oksia. 79

 Messiaaniset juutalaiset sijoittavat itsensä suoralle jatkumolle ensimmäisten Yeshuaan 

uskovien juutalaisten kanssa. He eivät ole luomassa uutta uskontoa tai kristinuskon yhtä haaraa, 

vaan näkevät itsensä juutalaisena uudistusliikkeenä. Yeshuan aloittama juutalaisuuden uudistus 

erosi edeltäjistään siinä, että se ei ollut poissulkeva, vaan päinvastoin antoi muiden kansojen 

edustajille mahdollisuuden tulla osaksi sitä. 80   

Jeesuksen opetus oli radikaalia suhteessa perinteiseen juutalaiseen uskontoon. Hän 

jopa tarkasteli uudestaan niitä juutalaisia opetuksia, joissa Jumala oli ensisijaisesti juutalaisia varten 

laajentaen tätä kaikkia koskevaksi. Samoin Jeesus teki Tooran periaatteiden suhteen. 81 

 Daniel Justerin82 mukaan messiaaninen juutalaisuus on kahden uskonnon välissä, 

koska se on identiteetiltään juutalainen, mutta messias-käsitykseltään kristillinen. Mooseksen liiton 

ja uuden liiton välillä on saumaton yhteys. Paavali vahvistaa tämän Roomalaiskirjeen 11:29, jossa 

puhutaan Israelin peruuttamattomasta kutsusta. Näin olleen messiaanisten juutalaisten tulee elää 

täysipainoisesti juutalaisina ”papillisesti todistajina ja esirukoustoiminnassa”83.  

 Messiaanisen johtajan Gershon Nerelin mukaan messiaanisten juutalaisten omille 

yhteisöille on tarvetta. Vaikka asenteet ovat muuttuneet kristittyjen taholta positiivisemmaksi, niin 

vieläkin on vastustusta ja kyseenalaistamista. Nerelin mukaan messiaanisilla juutalaisilla voi olla 

																																																								
76	Stern 1992, 415.	
77 ” Minä olin tällä tielle lähteneiden…” Ap.t.22:4  
78 ”Hän nasaretilaisten lahkon johtaja… Ap.t.24:5 
79 Sternin teologiassa merkittäviä asia on Roomalaiskirjeen 11:16–24 jakeisiin pohjautuva oliivipuu analogia. Se auttaa 
käsittämään paremmin ei-messiaanisten juutalaisten, pakanakristittyjen ja messiaanisten juutalaisten paikan Jumalan 
suunnitelmissa. Se avaa myös messiaanisten juutalaisten erityisasemaa. On olemassa paljon juutalaisia, jotka eivät usko 
Messiaaseen. Nämä edustavat oliivipuun poisleikattuja oksia. Pakanat, jotka ovat liitetty heidän tilalleen pääsevät näin 
osalliseksi Jumalan kansasta ja pelastuksesta, ovat tulleet kristityiksi. Stern vahvistaa Roomalaiskirjeen sanoman, että 
pakanakristittyjen ei tulisi ylpistyä siitä lainkaan.  Päinvastoin heidän tulee muistaa, että he ovat päässeet osalliseksi 
Yeshuasta, joka on puun juutalainen juuri. Stern 1992, 415. 
80 Kollontai 2004, 196. 
81 Theissen and Merz 1998, 146.	
82 Juutalainen Daniel Juster  on ollut messiaanisten juutalaisten yhteydessä vuodesta 1972.  Hän on mukana Tikkun 
International Ministries verkostossa, joka pyrkii saattamaan Israelin ja kirkon hengellisesti toistensa yhteyteen. Juster 
on verkoston Yhdysvaltojen seurakuntien johtaja. Jewish Roots, a Foundation of Biblical Theology ja Jewishness and 
Jesus ovat esimerkkejä Justerin kirjoittamista kirjoista. Hän asuu Israelissa perheensä kanssa. King of Kings 
Community Jerusalem.	https://www.kkcj.org/people/info/dan-juster. Viitattu 31.1.2020 
83 Juster 2000. http://www.tikkunamerica.org/halachah/intro-dj.php Viitattu 20.10..2019 
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erityinen rooli teologisina vartijoina, jotka voivat toimia molemminsuuntaisesti kristittyjen ja 

juutalaisten suuntaan Raamatun opetusten ymmärtämisessä sen kokonaisilmoituksen kannalta. 84 

                    Minkälaisista eri taustoista messiaaniset juutalaiset tulevat ja keitä heidän joukkoonsa 

kuuluu? Tutkimukset osoittavat, että messiaanisten juutalaisten seurakunnissa on juutalaisia ja 

pakanoita. Juutalaisuuden periytyvyyden kannalta messiaaniset juutalaiset täyttävät ehdot. 

Useimmiten heillä on juutalainen äiti tai isä joskus molemmat. Joukossa on myös käännynnäisiä, 

jotka ovat hyväksytty uskonnollisten johtajien toimesta.85       

 Francine Samuelsonin tutkimukset Union of Messianic Jewish seurakunnissa 

paljastivat niihin osallistuvien taustoja: valkoiset keski –ja ylempiluokkaiset, karismaattiset, 

konservatiiviset arvot yhdistivät heitä. 86 Samuelson havaitsi näiden lisäksi heidät Israelin valtioon 

myönteisesti suhtautuviksi ja Israelin kansaan itsensä liittäviksi. Sionismi kuului monen 

messiaanisn juutalaisen agendaan, jonka luontaisena seurauksena he tukivat Israelia varoillaan ja 

sinne muuttaminen oli monien harkinnassa. 87  

 Thomas Lancaster katsoo, että termin vaihto heprealaiskristillisyydestä messiaaniseen 

juutalaisuuteen ei ollut pelkästään hyvä asia. Prosessin yhteydessä myös ihmiset, jotka eivät 

nähneet merkittävinä juutalaista identiteettiä eivätkä Tooraa tulivat mukaan toimintaan. Tämän 

seurauksena termistä tuli luotaan työntävä kristilliselle kirkolle, joka ei maailmanlaajuisesti ole 

ymmärtänyt messiaanisen liikkeen arvoa omien juutalaisten juurien ilmaisijana. Tämän lisäksi 

todellisuus on nykyään se, että suuri osa messiaanista juutalaisista ei löydä itseään läheltä 

ortodoksijuutalaisuutta.88     

 Tekiessäni tätä tutkielmaa. Tein yllättävän havainnon Bob Dylanin uskonnollisesta 

identiteetistä. Jeesus-liikkeen vaikutus ulottui aikoinaan moniin tuleviin messiaanisiin johtajiin, 

mutta myös taiteilijoihin. Kuuluisimpia messiaanisia juutalaisia muusikoita lienee Bob Dylan, jota 

tosin virheellisesti pidetään kristittynä. Robert Allen Zimmerman, jonka taiteilijanimi on Bob 

Dylan, aiheutti paljon hämmennystä ensimmäisellä hengellisellä albumillaan Slow Train Coming 

vuonna 1979. Kappaleet I Believe In You ja Gotta Serve Somebody kertoivat Dylanin uskosta 

Yeshuaan Messiaana.8990  

																																																								
84 Nerel 2003, 105–107. 
85 Harris-Shapiro 1999, 43–61; Samuelson 2000, 168–69. 
86 Samuelson 2000, 174. 
87 Samuelson 2000, 166.	
88 Lancaster 2016, 15–25. Lancasterin mukaan messiaaniset juutalaiset samaistuvat enemmän liberaali ja 
reformijuutalaisiin ja kristillisyyden karismaattisiin seurakuntamalleihin kuin ortodoksijuutalaisuuteen. 
89 Marshall 2002, 35. Bob Dylanin hengellisen albumin Saved kansikuvassa oli heprealaisesta Raamatusta Jeremian 
kirjan kohta 31:31 ”Katso tulee päivä, jolloin teen uuden liiton Israelin ja Juudan kanssa.” Marshallin mukaan tämä 
osoitti, että hän oli juutalainen, joka eli nyt uudessa liitossa Jumalan kanssa.  
90	On selvää, että monet kristityt eivät osanneet ymmärtää, mistä Bob Dylanin hengellisessä identiteetistä todella oli 
kysymys. Häntä pidetiin kristityksi kääntyneenä, joten juutalaisten tapojen vaaliminen herätti epäilyjä paluusta 
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1.5 Messiaanisen juutalaisuuden suuntaukset                         

Richard Harveyn kirjassa Mapping Messianic Jewish Theology: A Constructive Approach 

messiaanista juutalaisuus on jaettu se kahdeksaan eri suuntaukseen. Nämä koulukunnat eivät ole 

tarkkarajaisia teologialtaan, mutta niiden kautta voidaan piirtää yleiset suuntaviivat. Jumalan 

luonne, suhtautuminen Messiaaseen ja Tooraan sekä Israelin tulevaisuuteen ovat asioita, joita 

tuodaan esille. Koulukunnat jaotellaan kahden suuntaisesti niin, että ensimmäinen suuntaus on 

lähimpänä protestanttista evankelikaalisuutta ja kahdeksas suuntaus sijoittuu ortodoksisen 

juutalaisuuden viereen. 91 

 1. Juutalainen kristinusko; Kristus-keskeinen, reformoitu näkemys                                            

Ensimmäiseen suuntauksen merkittävin henkilö Baruch Maoz,92 joka kutsuu itseään 

etnokulttuuriseksi juutalaiskristityksi. Yeshua täytti lain vaatimukset, joten juutalaisten tulisi 

noudattaa lakia vain uusitestamentillisessa kontekstissa. Teologisesti keskeisintä on Yeshuan 

messiaanisuus ja hänen pelastustyönsä. Hän argumentoi, että messiaanisen juutalaisuuden ei tulisi 

tehdä vääränlaisia myönnytyksiä rabbiinisen juutalaisuuden suuntaan. Maoz suhtautuu positiivisesti 

Israelin93 valtioon kansallisis-kulttuurisista syistä. 94 

 
	
2. Dispensationalistinen heprealaiskristillisyys 

Arnold Fruchtenbaum edustaa dispensationalistista95 heprealaiskristillisyyttä.	Eskatalogia	on	

kaiken	polttopisteessä:	Jeesuksen	toinen	tuleminen,	ylöstempaus	ja	tuhatvuotinen	valtakunta	

ovat	merkittäviä.	Juutalaisella	tradition	merkitys	punnitaan	sen	mukaan,	jos	se	on	linjassa	

Raamatun ilmoituksen kanssa suuntauksen oman teologian perusteella. Aabrahamin ja Jahven liitto 

saa viimeisen ilmauksensa Messiaassa. Toora ei ole enää voimassa, koska lain aika on tullut 

päätökseen Yeshuan maanpäällisenä aikana. Harvey kiinnittää huomiota dispensationalismin 

																																																																																																																																																																																								
juutalaisuuteen. Pastori Larry Emond vakuutti kuitenkin, että Dylanin oli hyvässä asemassa. Emondin mukaan hän osasi 
nähdä juutalaisuuden ja kristinuskon yhteyden siinä, että Jeesus on messias. Tästä lähtökohdasta hän voi pitää kipaa ja 
osallistua bar mitzvah’aan. Hän kunnioittaa juutalaisia tapoja ja toivoo, että juutalaiset voisivat löytää Yeshuan.  
Christianity Today, January 13, 1984, http://www.christianitytoday.com/ct/2001/mayweb-only/5-21-45.0.html. 
91 Maoz 2003, 5. 
92 ”Maozin teologia kasvaa reformoidun protestanttisuuden ja konservatiivisen evankelikaalisuuden maaperästä”. 
Harvey 2008, 13. 
93	Harvey esittää kriittisiä huomioita Maozin Israel-teologiasta, jota tulisi tarkentaa ja täydentää, kuten myös kulttuuria 
koskevia näkemyksiä. Erityisesti Maozin tapa jakaa erilleen kansallinen kulttuuri ja uskonnollinen juutalaisuus ei kestä 
lähempää tarkastelua. Harvey 2008, 13–14.	
94 Harvey 2008, 13–14.	
95 Dispensationalismi tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että Jumala on ”konservatiivisen evankelikaalisuuden eikä tilaa 
pohdiskelulle tai kontekstualisaatiolle juuri jää”. Harvey 2008, 14.  
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heikkoon kohtaan kahtiajaon suhteen; kirkon ja Israelin erottaminen kahdeksi Jumalan kansaksi ei 

saa messiaanisten enemmistön kannatusta.96 

 

3. Israelilainen nationalismi ja Israelin ennalleenasettaminen 

Gershon Nerelia pidetään kolmannen suuntauksen johtohahmona. Hänen teologiansa voi tutustua 

historiantutkimuksessa, jonka aihe on Juutalaisuskovia varhaiskirkossa, 1800-luvulla ja 1900-luvun 

alkuvuosina. Nerel teologian juuret ovat evankelikaalisessa suunnassa messiaanisten keskuudessa, 

jotka tekivät paluumuuton Israeliin 1950-luvulla. Juutalaisuskovien paluu Israeliin kuuluu aivan 

keskeisiin asioihin, koska se avaa oven apostolisen seurakunnan tulemiselle. Maailmanlaajuinen 

kirkko on mukana tässä prosessissa, mutta sen tulisi luopua väittämästä, että Jumalan henki ei anna 

uutta ilmoitusta sekä juutalaisvastaisuudesta. Juutalaisuskovat omaavat hengellisen auktoriteetin, 

joka toimii lopunajallisessa maailmassa. Messiaaniset eivät ole kiinni kirkon tuhansien vuosien 

perinteessä. Tämä mahdollistaa Nerelin mukaan heille sillanrakentajan roolin alkukirkon 

juutalaisuskovien ja tämän päivän juutalaisten kesken.97   

 

4. Uuden testamentin halakha 

Messiaanisen juutalaisuuden suuntauksista suosituin, joka sijoittuu juutalaisuuden ja kristinuskon 

välille liittäen toora-myönteisyyden ja karismaattisuuden. Merkittävimmät henkilöt ovat David 

Stern ja Daniel Juster.  Uuden liiton halakha nousee heidän teologiastaan. Kirjallista Tooraa 

kunnioitetaan. Sitä tarkastellaan Uuden testamentin kirjoitusten valossa. Juutalaiset ovat yhä 

omaisuuskansaa, mutta pelastus on heillekin yksin Jeesuksen ristintyön ansiosta. 98

 Ryhmän omaleimainen Tooran tulkinta on tunnuspiirre, joka pitää sen itsenäisenä 

muista messiaanisen juutalaisuuden haaroista. Sternin mukaan Yeshua ei lopettanut lakia, koska hän 

saattoi sen päämääräänsä–evankeliumiin. Joten Tooran täyttyminen tuo käskyt uuteen 

perspektiiviin. Ne säilyvät yhä voimassa ja niitä noudatetaan tästä uudesta lähtökohdasta käsin.99

 ”Daniel Justerin mielestä hedelmällisin tapa tuoda laki sopivalla tavalla esille 

messiaanisen juutalaisuuden kontekstissa on hänen kehittämänsä Uuden testamentin halakha, jossa 

lait pyritään asettamaan ensin kontekstiin, jossa ne annettiin ja sitten etsimään sovellutus, joka käy 

myös uudessa liitossa”.100 

 

																																																								
96 Harvey 2008, 14–15. 
97 Nerel 1998, 399–425; Harvey 1998, 15–16. 
98 Harvey 2009, 270-271. 
99 Harvey 2009,150–154.	
100 Harvey 2009, 57–60.  
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5. Perinteinen judaismi ja Messias 

Viides suuntaus pitää sisällään autonomisia ajattelijoita, kuten John Fischer Yhdysvalloista ja David 

Freedman Israelista. Ryhmän teologia on vasta kehittelyasteella, joten heidän luokitteleminen on 

haastavaa. Tiettyjä yleispiirteitä voidaan kuitenkin hahmottaa. Suuntaus pitäytyy klassisen 

kristinuskon perususkomuksissa, mutta tarkastelee juutalaisesta tradiosta käsin Jumala-käsitystä, 

Yeshuaa Messiaana ja Tooraa. Harveyn mukaan suuntauksen edustajat asennoituvat Tooraan ja 

rabbiiniseen traditioon myönteisesti. Fischer lisää tähän, että hän lähestyy ortodoksisen 

juutalaisuuden taustasta käsin, mutta uuden liiton Messiaan seuraajan näkökulmasta. He eivät 

kuitenkaan mene siinä niin pitkälle kuin Kinzer kuudennen ryhmän edustajana. Neljänteen 

suuntauksen verrattuna he taasen noudattavat rabbiinista halakhaa kuuliaisemmin. Eskatologinen 

näkemys on se, että uskovien ylöstempaus tapahtuu vaivanajan lopussa ennen 1000-vuotista 

valtakuntaa. Raamattu nostetaan arvovallaltaan korkeimmaksi teokseksi. Sitä tarkastellaan 

rabbiinisen tradition kautta.101 

	
6. Postmissionaarinen messiaaninen juutalaisuus	

Kuudennen liikkeen merkittävänä hahmona voidaan pitää Mark Kinzeria, jonka 

kirja Postmissionary Messianic Judaism sisältää perustan systemaattisen teologian tekemiselle. 

Kinzer kyseenalaistaa korvausteologian. Israelin valinta on totta tänäkin päivänä. Messiaanisten 

juutalaisten Tooran noudattamiselle on vahvat perustelut. Kinzerin Raamatun lukutavassa 

kunnioitetaan rabbiinista traditiota. Sekä juutalaiset että kristityt ovat Jumalan näyn kantajia. 

Kinzerin ekklesiologia voidaan nähdä kaksitahoisena, koska Jumalan kansaa ovat uskosta osaton 

Israel ja kristillinen kirkko. Yeshua toimii molemmissa, vaikka Israelista vain osa uskoo häneen. 

Kinzerin teologian vuoksi kuudes ryhmä ei kuulu sisälle protestanttiseen evankelikaalisuuteen. 

Keskeistä postmissionaarisessa messiaanisessa juutalaisuudessa on yhteenkuuluvuuden kokemus 

juutalaisten kanssa, identiteetin säilyminen sekä Messias-usko osana tätä kokonaisuutta. 102  

 

7. Rabbiininen halacha Uuden testamentin valossa	

Joseph Shulam on seitsemännen suuntauksen edustaja. Rabbiininen halakha ottaa paljon vaikutteita 

ortodoksi-juutalaisuudesta. Shulam ei halua linkittää tätä ryhmää kristinuskoon, vaan toivoo 

messiaanisten irrottautuvan vahvasti siteestä kristillisiin ryhmittymiin. Juutalaisuudella on itsessään 

riittävästi annettavaa Raamatun tulkitsemiseen: rabbiininen ja mystinen traditio pitävät siitä huolen. 

Shulam sen sijaan tahtoo viedä kristityt heidän juutalaisille juurille. Häneltä on ilmestynyt joitakin 

																																																								
101 Harvey 1998, 17–18. 
102 Harvey 1998, 18–20.		
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Uuden testamentin kirjojen kommentaareja. Lähtökohtana niissä on tekstien palauttaminen 

juutalaiseen kontekstiin siivoten pois muut tavat tulkinta tekstejä. 103 

 
8. Messiaaninen rabbiininen ortodoksia 

Elazar Brandt kuuluu pienilukuiseen ryhmään messiaanisten joukossa, joiden opetus on lähes 

yhtenevä ortodoksijuutalaisuuden kanssa. Hänen mukaansa tuottaa pienempää vahinkoa, jos luottaa 

väärään messiaaseen kuin epäaitoon Tooraan. Aito Messias pitää Tooran. Mikäli Yeshua olisi 

rikkonut tätä ohjenuoraa vastaan, niin hän ei olisi odotettu Israelin messias. Messiaaniset juutalaiset 

eivät omaa erityistä asemaa Israelin kuuliaisina valittuina. Brandtin pelastuskäsitys sulkee sisälleen 

koko Israelin. Paavalin sana ”koko Israel on pelastuva104”  on kirjaimellisesti luettavissa kaikille 

juutalaisille. Brandt kehottaa hylkäämään hengellistävän Raamatun tarkastelun. Sen sijaan tulee 

pysyä sananmukaisessa tulkinnassa sekä kuuliaisuudessa. ”Messiaanisten tulee tehdä parannusta 

palaamalla liittoon ja olla uskollisia Jumalalle, maalle, kansalle ja tooralle”. Messiaaninen 

rabbiininen ortodoksia ei automaattisesti allekirjoita klassista kristologiaa tai käsitystä Jumalasta 

kolmiyhteisenä. Tietynlainen sisäänpäinkääntyminen on nähtävissä ja ryhmän ilmeisenä vaarana on 

Messiaan epäselvä tulkinta, josta voi seurata Jeesuksesta täysin luopuminen. 105  

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
103 Harvey 1998, 20. 
104 ”Sen tapahduttua koko Israel on pelastuva, niin kuin on kirjoitettu: – Siionista on tuleva Pelastaja, hän poistaa 
jumalattomuuden Jaakobin jälkeläisistä.” Room.11:26 
105 Harvey 1998, 20–23. 
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2. Toora                                                                

2.1 Juutalaisuus ja Toora                    

”Juutalaisen raamatunselityksen lähtökohtia valaisee esimerkkikertomus Talmudista (ַּתְלמּוד)106. 

Siinä kerrotaan, kuinka Mooses nousi Siinain vuorelle vastaanottamaan Tooraa. Vuorella Jumala 

istui asettelemassa kruunuja Tooran kirjainten päälle. Mooses kysyi Jumalalta, kuka tarvitsee 

tällaista Tooraa. Jumala vastasi Moosekselle, että monen sukupolven kuluttua ilmestyy mies, jonka 

nimi on Akiva Ben-Josef, joka laatii Tooran jokaisesta kirjaimesta lakeja kuin vuoria toistensa 

perään. Mooses halusi nähdä tämän miehen, ja Jumala kehoitti häntä katsomaan taakseen. Silloin 

Mooses istuutui kahdeksannen rivin päähän rabbi Akivan koulussa eikä ymmärtänyt siellä 

puhutusta mitään. Mooses tunsi itsensä heikoksi. Jossain vaiheessa rabbi Akivan oppilaat kysyivät 

opettajaltaan: ’Rabbi, mistä sinä olet saanut tietosi?’ Rabbi Akiva vastasi: ’Tämä on Mooseksen 

laki Siinailta.’ Kertomus päättyy toteamukseen: silloin Mooses rauhoittui mielessään.” 107108 

  Traditionaalisessa juutalaisuudessa  laki käsitettä voidaan avata seuraavien neljän 

merkityksen avulla: 

1. Mooseksen viisi kirjaa 

2. Tanakh 

3. Suullinen Toora 

4. Kaikki rabbien uskonnolliset opetukset 

Kaikki näistä ovat myös Uudessa testamentissa.109 Mooseksen opetus eli Toora110 on juutalaisuuden 

ydin. Juutalainen ei usko eikä tee mitään muuta kuin sen, mikä on kirjoitettu Tooraan. Näin on 

ainakin periaatteessa. Paavalille tämä periaate toimii myös käytännössä: ”Kaiken sen, mitä laissa ja 

profeettojen kirjoissa sanotaan, minä uskon.”111. Näihin sanoihin on kiteytetty juutalainen oppi 

pyhien kirjoitusten asemasta juutalaisessa uskossa.112     

																																																								
106 Sanana Talmud tarkoittaa opiskelua. Se  tunnetaan myös suullisena Toorana, joka on laadittu 200jKr–500jKr 
välisenä aikana. Stern 2007, 301. 
107 Turtiainen 2012, 27. 
108 Edellä kerrotun Talmudin kertomuksen valossa ymmärrämme, ettei Mooses saanut Siinain vuorella Jumalalta vain 
viittä Mooseksen kirjaa, vaan hän sai myös Mishnan  (ִמְׁשנָה), koko Talmudin, haggada  (ַהָּגָדה) -kertomukset ja jopa 
rabbien oppilaiden tulevaisuudessa esittämät selventämät kysymykset. Mooses sai siis jo kaiken Siinailla, joten tarvetta 
uudelle ilmestykselle ei siinä mielessä ole. Tämän asian valossa ymmärtää paremmin, että juutalaiset eivät katso Uutta 
testamenttia tarpeelliseksi heidän uskonsa kannalta.  Turtiainen 2012, 29. 
109 Tässä yhteydessä laista käytetään termiä Toora. 1. Viisi Mooseksen kirjaa tulee sisäistää samoin  kuin Yeshua 
ymmärtää ne. 2. Tanakhiin on sisäänrakennettu Messiaan käskyt. 3. Suullisessa Toorassa on  Uusi testamentti. 4. Rabbit 
ovat saaneet vallan tehdä ymmärrettäväksi Tooraa. Stern 2007, Toora luku  
110 Toora saatiin koottua n.200-luvulla eKr. Juutalainen identiteetti rakentui kansan historian ja Jahven 
temppelipalvonnan kautta. Kertomuksista olennaisimpia olivat Aabrahamin saama lupaus maasta ja jälkipolvista, 
exodus Egyptin pakkotyöstä ja 10 käskyn anto Moosekselle Siinailla. Johdatus Raamattuun 2003, 35. 
111 Apt 24:14 
112 Turtiainen 2012, 28. 



 

	 18	

Juutalaisuudessa Mooses on Jumalan profeetoista kiistatta suurin: hän on ”Moshe rabbenu” eli 

”Mooses opettajamme”. Myös Yeshua on hyväksynyt Mooseksen auktoriteetin – jopa sen, että 

juutalaiset oppineet pitivät Mooseksen hengellistä auktoriteettia, ”Mooseksen istuinta”, 

hallussaan113. Silti Yeshua sallii vain itsestään käytettävän tätä kunnianimeä, rabbi – opettaja. 

Yeshuan seuraajat ovat samanarvoisia kuin veljiä keskenään. Rabbi titteli kuuluu vain 

Messiaalle.114     

 Stern esittää kysymyksen: ”Kenellä on oikeus päättää mikä Toora on?”115 Rabbiininen 

juutalaisuus pohjautuu Tanakhin ohella suulliseen lakiin. Isien perinnäissäännöt116 ovat lähes yksi 

yhteen suullisen lain kanssa. Sen alun uskotaan olevan Siinainvuorella, missä Jumala on antanut 

Moosekselle Tooran. Kirjoitettu Toora kuuluu Tanakhiin. Suullinen Toora on ollut nimensä 

mukaisesti ihmisten huulilla ja muistissa aina siihen asti, kun Mishnaa alettiin koota kirjalliseen 

n.200eKr.117 Nimenomaan tähän suulliseen Tooraan tukeutuen juutalaiset rabbit torjuvat Yeshuan 

Messiaana. Sen perusteella fariseukset ja lainopettajat arvioivat myös Yeshuan tekoja kielteisesti 

Uuden testamentin sivuilla. Yeshua ei seurannut kirjanoppineiden tulkintoja Toorasta, kuten suurin 

osa muista tuon ajan Palestiinan juutalaisista teki. Tämä rabbien opetus on luonnollisesti selvässä 

ristiriidassa Uuden testamentin kanssa, jonka periaatteena oli: ”tyytykää siihen, mitä on 

kirjoitettu” 118 . Näin juutalaisuudessa on täysin johdonmukaista ja mahdollista, että Jumalan 

kirjoitettu ilmoitus on ristiriidassa rabbien opetuksen kanssa. Tällöin rabbiinisen teologian ratkaisu 

tapahtuu demokraattisesti ja dynaamisesti: rabbien enemmistö on aina oikeassa.119 

Looginen seuraus on se, että juutalainen voisi hyväksyä Yeshuan rabbiuden. 

Valitettavasti hän jäi vähemmistöön, joten hän ei voinut olla oikeassa. Enemmistöperiaate päti 

Paavaliin ja toisiin apostoleihin. Ajanlaskun alun juutalaisten enemmistö tuki tätä Tanankhin 

tulkintaa.120       

																																																								
113 Matt.23:2 
114 Matt.23:8; Turtiainen 2012, 28. 
115 Stern 1988, 147. 
116 Mishan traktaatissa Avot on talletettu varhaisten isien opetuksia. Sen alussa sanotaan näin: Mooses otti vastaan 
Tooran Siinain vuorelta ja välitti sen Joosualle ja Joosua välitti sen vanhimmille ja vanhimmat välittivät sen profeetoille 
ja profeetat välittivät sen Suuren Synagogan miehille. Nämä opettivat kolme asiaa: ole tarkkana tuomitessasi, hanki 
itsellesi monia oppilaita ja rakenna silta Tooran ympärille (Mishna, Nezikin Avoth 1:1) ”Aidan rakentamisella viitattiin 
siihen, kuinka varsinaisia Tooran käskyä suojelemaan tarvittiin useita apukäskyä, jotta käskyä ei rikottaisi. Tämä aidan 
rakentaminen on ollut rabbien tehtävä. Ilmeisesti juuri tällaisia apukäskyjä Jeesus kritisoi aikansa juutalaisuudessa ja 
kutsui niitä isien perimmäissäännöiksi, joilla tehdään tyhjäksi Jumalan sana”. Turtiainen 2012, 124. 
117 Stern 1988, 147. 
118 1.Kor.4:6 
119 ”Rabbeille Jumala on juutalaisen Shema-uskontunnustuksen mukaan yksi. Näin ollen Jumala ei voi olla enemmistönä 
rabbeja vastaan, koska Toora ei ole enää taivaassa, vaan Jumala on sen jo uskonut Moosekselle ja hänen jälkeensä 
rabbeille, Logiikka on selvä: kun kerran Jumala on jo kerran päästänyt Toorasta irti ja luovuttanut sen oppineiden 
selitettäväksi, Toora on oppineiden armoilla. Jumalalla ei ole enää oikeutta puuttua siihen, minkä hän jättänyt 
ihmisille.” Turtiainen 2012, 30–31	
120 Turtiainen 2012, 31. 
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Sanders kuvaili alkukirkon aikaista juutalaisuutta liittonomismiksi. ”Lähtökohtana siinä oli, että 

yksittäinen juutalainen oli jo sellaisenaan valmiina jäsenenä Jumalan liitossa”.121 Tooran käskyjen 

mukaan eläminen luettiin ihmisen vastaukseksi siihen, kun Jahve laupeudessaan päästi hänet 

osalliseksi pelastuksesta. Joten Toora ei pelastanut juutalaista, mutta se auttoi häntä olemaan 

pelastettujen joukossa. Laille kuuliaisuus ei tarkoittanut täydellisyyttä, joten juutalainen selvisi siitä 

kohtuullisin ponnistuksin. Syntiä varten oli määritelty sovituskeinot. 122                      

 Toora merkitsi keskivertojuutalaiselle positiivista Jahven lahjaa. Se oli ohjenuorana 

hänen elämässään. Liittonomismi Jahven kanssa ja häneltä saatu Toora toivat kuitenkin juutalaisille 

vääränlaista ylemmyyttä suhteessa muiden kansojen edustajiin. Pakanoista, ”jotka eivät tunteneet 

Jumalaa ja hänen lakiaan oli syytä pysyä erossa”.123 Suurin osa juutalaisista ei suhtautunut 

Jumalaan vihaisena tuomarina. Tärkeintä oli yhteys häneen. Tooran noudattamiseen pyrittiin. Jos 

siinä ei onnistuttu, niin syntien sovitus onnistui. 124 Tanankhin apogryfikirjasta125 löytyy syntien 

anteeksiantamiseen pyytämiseen liittyvä kohta, joka mielestäni sopii tähän kontekstiin mainiosti. 

 

2.2 Messiaaninen juutalaisuus ja Toora 

Nyt siirrymme tarkastelemaan sitä, miten Sternin mukaan messiaaninen juutalaisuus suhtautuu 

Tooran noudattamiseen. Kuten edeltä huomasimme, niin kahdeksalla eri messiaanisen 

juutalaisuuden suuntauksella on siihen oma tapansa. Toiset tulevat hyvin lähelle kristinuskoa ja 

toiset taas ortodoksista juutalaisuutta. Stern päätyy siihen, että messiaanisten juutalaisen tulee 

noudattaa Tooraa. Ortodoksijuutalaisille Tooran noudattaminen on olennaisin asia 

juutalaisuudessa.126     

 Uuden testamentin perusteella Yeshua vie rabbiuden lopulliseen päämääräänsä. Hän 

on aito Mooseksen työn jatkaja, kuten Toorassa lukee. Johanneslainen teologia tuo sen parhaiten 

esille, koska siinä vedetään selvää rajalinjaa muuhuun juutalaisuuteen. ”Johanneksen evankeliumin 

ja kirjeiden edustaman teologian mukaan tähän Jeesuksen auktoriteettiin olisi Mooseksen istuimen 

haltijoiden pitänyt päätyä, jos he vain olisivat osanneet tulkita Vanhaa testamenttia oikein.”127 

																																																								
121 Sanders 1977, 180.3 
122 Sanders 1977, 180–181. 
123 Aejmelaeus 2018, 336. 
124 Räisänen 2011, 117–118. 
125 Manassen rukous on hyvä esimerkki syntien anteeksiantamisesta: ”Minä anoin ja rukoilin sinua: anna minulle 
anteeksi, Herra, anna minulle anteeksi; älä hukuta minua yhdessä laittomien tekojeni kanssa, äläkä vihastu 
iankaikkisesti, älä pidä tallella minun pahuuttani, äläkä tuomitse minua alas maan syvyyksiin; sillä sinä, Herra olet 
katuvaisten Jumala. Näytä myös minussa hyvyytesi: pelasta minut, joka en ole mahdollinen, suuren armosi mukaan; 
niin minä alati kiitän sinua elämäni päivistä (Man.ruk.13–15.) 
126 Stern 2007, 137. 
127 Joh.5:39  D.A. Carsonin mukaan kirjanoppineet eivät osaa nähdä Tanankhin ydinasiaa, joka on Messias. Heidän 
uskonnollinen itsenäisyys ei saa heitä näkemään metsää puilta.  Carson 1991, 264. 
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Johanneksen teologiassa korkein arvovalta on Yeshualla ja kirjoitetulla Sanalla. Näin ollen mikään 

uskonnollinen ryhmä ei voi omia itselleen auktoriteettia varsinkaan, jos se ei tunnusta Yeshuaa 

Messiaaksi.128     

 Sternin mukaan ”paras kohta Uudessa testamentissa, joka koskettaa kaikkia näitä 

elementtejä on Messiaan Toora.” 129 Kantakaa toistenne taakkoja, niin toteutatte Tooran todellisen 

merkityksen, jota Messias ylläpitää130 Eräät teologit ottavat Messiaan Tooran sivuun juutalaisesta 

kontekstista. Toiset tahtovat luopua juutalaisesta Toorasta, koska Uuden testamentin ydinsanoma on 

yksin rakkaus. Sternin mielestä käsitteellisesti ontto näkemys rakkaudesta ei voi tehdä tyhjäksi 

Jumalan viisautta. Toora on täynnä sitä. Jotkut kristityt teologit nostavat 10 käskyä jalustalle. He 

törmäävät ongelmiin mm. sapattikäskyn noudattamisessa rehellisellä tavalla. Löytyy myös heitä, 

jotka näkevät moraalisäädökset hyvinä, mutta  uskovat ”rituaali ja kansalaissäännösten kuuluvan 

vain Vanhan liiton alla oleville juutalaisille.”131   

 Nomos (νόµος) tarkoittaa lakia ja Tooraa. Roomalaiskirje tarjoaa hyvät lähtökohdat 

Tooran aseman tarkastelulle uuden liiton valossa. Stern valottaa asiaa hyvin Uuden testamentin 

kommentaarissaan: ”Päämäärä, johon Toora ohjaa on sen totuuden hyväksyntä ja siihen 

luottaminen, että Messias, joka antaa luottamuksen maaperän, minkä Toora tarjoaa, on välitetty 

hänen kauttaan ja vain hänen. Näemme myös, että hän tarjoaa sen kaikille, jotka luottavat 

häneen.”132   

Seuraavat Uuden testamentin kohdat auttavat Sternin mukaan ymmärtämään Tooran merkitystä 

uuden liiton kontekstissa.   

a) Onko Messias lain loppu? Room10:4  

Sternin mukaan tämä kohta on käännetty useissa kristillisissä käännöksissä väärin.  Yeshua nähdään 

lain lopettajana, joka lahjoittaa vanhurskauden kaikille uskoville. Tässä kohdassa kreikankielinen 

sana on telos (τέλος), joka voi tarkoittaa päämäärää, tarkoitusta ja täyttymystä. Stern täsmentää 

Tooran suuntaavan kohti Messiasta, joka on lain päämäärä. Kyse on ennen kaikkea siitä, että 

Tooraa eletään todeksi Yeshuaan uskosta käsin eikä lakihenkisillä ponnisteluilla. 133

 Stern alleviivaa sitä, että Yeshua ei saattanut lakia loppuun. Toora on voimassa, koska 

se on ikuinen. Jumalan Toora on keskeinen opetus, joka pysyy Messiaan prioriteettilistan kärjessä. 

Sternin mukaan Toora on yhä ainoa oikea tie vanhurskauteen, tosin Yeshua on lähde, mistä sen 

																																																								
128 Turtiainen 2012, 28–29. 
129 Stern 1988, 146–147. 
130 Oma käännös Sternin Messianic Jewish Bible Gal.6:2 kohdasta. 
131 Stern 1988, 146–147. 
132 Stern 1992, 395. 
133 Stern 1988, 127–128. 
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vanhurskaus nousee. Totuutta tästä ei voida sivuuttaa, koska se on evankeliumin kannalta ydinasia. 

Vaikka kaikki kristillinen teologia134 hylkäisi tämän, niin se on silti totta. Stern näkee kuitenkin 

toivoa kristillisessä teologiassa, joka on alkanut ymmärtää Paavalin uudessa valossa – ”hän ei ole 

juutalaisia eikä Tooraa vastaan”.135 ”Vain Yeshuaan uskomalla on mahdollista noudattaa Tooraa. 

Olemalla epäuskoinen Yeshualle tekee samoin Tooralle”. 136    

b) Lain alla ja lain teot                               

Toiset käsiteparit, jotka Stern haluaa ottaa kriittiseen tarkasteluun ovat	hypo nomon (υπο νοµον) ja 

erga nomou (εργα νοµου) . Hypo Nomon tarkoitus on lain alla oleminen ja erga nomou taasen 

merkitsee lain tekoja. Kyseiset käsitteet esiintyvät 1.Korinttilaiskirjeessä, Galatalaiskirjeessä ja 

Roomalaiskirjeessä. Paavalin viesti on selvä – nämä ovat negatiivisia ilmauksia. Yleisimmin 

kristillisessä teologiassa hypo nomon tarkoittaa Tooran ohjeiden mukaan elämistä ja erga nomou 

kuuliaisuuden tekoja laissa. Stern kritisoi tätä näkemystä. Paavali ei näe edellä mainittuja asioita 

huonoita, vaan Roomalaiskirjeen mukaan päätyy erilaiseen tulkintaan. ”Paavali itse kutsuu Tooraa 

pyhäksi, oikeudenmukaiseksi ja hyväksi.”137     

 C.E.B. Cranberg avaa näitä termejä Roomalaiskirjeen kommentaarissaan. Paavalin 

ajan kreikan kielessä ei ollut sanoja vastaamaan lakihenkisyyttä, lakihenkistä tai legalismia. Tämä 

tarkoittaa sitä, että hänelle ei ollut soveliasta terminologiaa kuvaamaan tätä tärkeää 

erikoislaatuisuutta. Sternin mukaan Paavali oli vakavasti rajoitettu selventäessään kristityn asemaa 

suhteessa lakiin. Tulee muistaa, että Paavalin lakia vähättelevät jakeet eivät ole kohdistettu suoraan 

lakia vastaan vaan väärinymmärrystä ja sen väärinkäyttöä kohtaan. Tässä vaikeassa  teologisessa 

maastossa Paavali oli tekemässä pioneerityötä.138    

 Cranbergin käsitys johtaa Sternin mielestä siihen, että meidän tulee tarkastella 

Paavalin tekstejä samassa hengessä. Sternin kirjoittamassa Jewish New Testament kirjassa kohdat 

ovat käännetty seuraavilla tavoilla. Erga nomou tarkoittaa ”Tooran yksittäisten käskyjen 

lakihenkistä noudattamista” 139 . Sana hypo nomou voidaan paremmin kääntää alistavana 

järjestelmänä, joka vääristää Tooran noudattamisen lakihenkisyyteen. 140  

																																																								
134 Kristillisyyden parissa on yhä ”stereotypioita, etttä juutalaisuus on olemukseltaan lakiuskonto ja että fariseukset 
olivat kiinnostuneita vain lain yksityiskohdista ja ulkoisesta käyttäytymisestä. Harrisin mielestä fariseukset muodostivat 
uutta luovan uskonnollisen liikkeen, johon Jeesus ei suhtautunut erityisen vihamielisesti, vaikka hän arvostelikin tiettyjä 
fariseuksia ja heidän asenteitaan. Harris 1993, 308. 
135 Stern 1992, 395–396. 
136 Stern 1992, 396. 
137 Stern 1988, 129; Room.7:12. 
138 Stern 1988, 129–130. 
139 Stern 1988, 130.  
140 Stern 1988, 130. 
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Daniel Justerin mukaan messiaaninen juutalainen voi tarkastella perinteisen kristillisen teologisen 

näkemyksen mukaan lain ja armon suhdetta. Armosta pelastutaan, mutta uskova on taivaan 

valtakunnan jäsen. Joten hän voi tehdä kunniaa Jumalalle Tooran kuuliaisuudella. Näin ollen 

messiaanisen juutalaisen tulee ymmärtää moraali ja seremonialakien erottelu. Justerin johtopäätös 

on, että tämä vie pois kansallisen Israelin erityisasemasta ja juutalaisten tapojen noudattamisesta 

pelastuksen tienä.141     

 Justerin mukaan messiaanisten juutalaisten tulee elää Toora todeksi Uuden liiton 

kontekstissa. Lähtökohtana on Mooseksen lain tuntemus. Sen lisäksi Pyhä Henki on oppaana 

Tooran soveltamisessa.Vuorisaarna tuo esiin Tooran keskeisiä asioita, joista oli ymmärrys jo ennen 

Yeshuaa. Tooran mukaan eläminen tapahtuu Pyhän Hengen avulla, joka myös tuo esiin uusia 

ulottuvuuksia sen käytäntöön soveltamisesta.142   

 Penzev käsittelee Tooran teoriaa suuressa osassa materiaaliaan. Hän ottaa kantaa sen 

noudattamisen välttämättömyyden puolesta messiaanisissa yhteisöissä. Apostolien tekoja 

koskevassa opetussarjassaan hän perustelee Pietarin, Paavalin ja muiden opetuslasten noudattaneen 

lakia ja olleen kunniallisten juutalaisten maineessa. Juutalaisten kanssa ei Penzev’n mukaan 

opetuslapsilla ollut mitään muuta kiistaa, paitsi se, mikä johtui Yeshuasta, joka taas ei heidän 

mielestään ollut kansallisen identiteetin tai lain noudattamisen kannalta oleellinen asia.143 

 Penzev ruotii sitä, kuinka tärkeää on noudattaa sekä kirjallista että suullista Tooraa 

messiaanisen juutalaisuuden piirissä. ”Kirjallisen Tooran pois jättämisestä uuden liiton aikana hän 

puhuu erityisen tiukoin sanankääntein. Hän ruotii lain merkityksen muuttumista kristillisessä 

opetuksessa siteeraten näkemyksensä tueksi sekä vanhasta että uudesta testamentista. Penzievin 

mukaan Tooran tunteminen on myös uuden liiton aikana uskonelämän perusta. Jeesuksen vertaus 

kalliolle rakentamisesta tulkitaan siten, että perustana on oltava Toora	144 

2.3 Tooran noudattamisen ortodoksisen juutalaisuuden mukaan ja Tooran sisällöstä päättäminen 

Stern esittää keskeisen kysymyksen: ”Pitäisikö messiaanisten juutalaisten pitää Toora niin kuin se 

on ymmärretty ortodoksisessa juutalaisuudessa”.145 Tähän kysymykseen on olemassa viisi erilaista 

vastausta. Ensimmäinen niistä on ehdottomasti kyllä. Stern nostaa esiin Uuden testamentin kohtia, 

jotka tukevat ehdotonta Tooran noudattamista. Täyttikö vai toteuttiko Yeshua Tooran?	Kreikaksi  

																																																																																																																																																																																								
For everyone who depends on legalistic observance of Torah commands(erga nomou) lives under curse, since it is 
written, ’Cursed is everyone who does not keep on doing everything written in the Scroll of the Torah. 140 
141 Juster http://www.tikkunamerica.org/halachah/intro-dj.php. 
142 Juster 2000, https://www.lehigh.edu/~gdb0/simcha/tikkun00.htm 
143	Penzev 2013	
144	Penzev 2012 	
145 Stern 2007, 140. 
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plēroō (πληρόω) 146 tarkoittaa täyttää. Välittömästi vastaan tulee Sternin mukaan se tosi asia, että 

Jeesus ei tullut tekemään Tooraa tyhjäksi. Stern kyseenalaistaa sanan plēroō  kääntämisen 

toteuttaminen verbinä. Hänestä on parempi kääntää New Jewish Testamentin mukaan Matteus 5:17 

näin: Älä luule, että olen tullut tekemään tyhjäksi Tooran tai profeetat. En ole tullut tekemään 

tyhjäksi, vaan täyttämään ne.147 Sternin mukaan Vuorisaarna tulee ymmärtää tämän jakeen valossa. 

Se tulee yhteneväksi juutalaisen tradition kanssa. ”Kun Messias tulee, niin hän sekä selittää 

epäselvät Tooran kohdat ja itse asiassa muuttaa ne”.148   

 ”Tooran opettajat ja fariseukset istuvat Mooseksen istuimella”149, tämä tarkoittaa, että 

heillä on auktoriteetti päättää kuinka soveltaa lakia erityisissä tilanteissa. ”Joten, hän jatkoi. Mitä 

tahansa he sanovat, pitäkää huoli, että teette sen”. 150  Stern pitää tätä vaihtoehtoa sellaisena, johon 

tulee suhtautua varauksella. Vaikka laki onkin ”pyhä, oikeudenmukainen ja hyvä”151 se ei ole 

edellytys sen välttämättömyydelle. Nykyään messiaanisten juutalaisten suuntausten joukossa ei ole 

heitä, jotka pitävät ortodoksisen juutalaisen lain noudattamista pelastuksen ehtona. 152

 Toinen vaihtoehto on Sternin mukaan se on tavoiteltavaa. Stern nostaa kolme 

perustua tälle. 1. Jumala on lain juutalaiselle kansalle antamisen takana. Laki on käyttöohje siihen, 

kuinka eletään Jumalan mielen mukaista elämää. Stern on varma, että se on heille tarkoitettu, joten 

he noudattavat sitä. 2. Juutalainen historia osoittaa tosiasian: ”Laki on pitänyt juutalaisista huolta 

enemmän kuin juutalaiset ovat sitä itse noudattaneet”153 Juutalaisten selviäminen on ihme, kun sitä 

peilaa historiassa tapahtuneita vainoja ja holokaustia vasten. On Jumalan tahto, että juutalainen 

kansa ei kuole sukupuuttoon. 154 3. Laki on asia, joka liittää messiaaniset juutalaiset toisiin 

juutalaisin. Stern valottaa mekanismia seuraavalla esimerkillä. Juutalainen uskova todistaa 

uskostaan Yeshuaan, mutta vakuuttaa omaa pysyvänsä juutalaisena. Ei-messiaaninen juutalainen 

vasta tähän kysymällä, että silloinhan syöt yhä kosher-ruokaa ja jätät auton talliisi sapattina. 

Messiaaninen juutalainen, joka voi vastata ’kyllä’ antaa mahdollisuuden evankeliumin 

välittämiselle. ’Ei’ vastaus sulkisi oven takuuvarmasti. Sternin mukaan kuitenkin ainoa olennainen 

on rakkauden kaksoiskäsky, joka ilmenee Jumalan ja lähimmäisen rakastamisena. 155 

																																																								
146 Matteus 5:17 kohdassa se on useimmiten käännetty täyttää sanalla. Kohtaa tulkitaan niin, että Yeshua toteutti 
Vanhan testamentin juutalaisia koskevat ennustukset. Sen seurauksena heitä ei koske enää Raamatun lupaukset tänä 
päivänä. Yeshua oli maanpäällä eläessään kuuliainen kaikessa Tooralle, joten kenenkään ei tule elää enää sen mukaan. 
147 Don’t think I have come to abolish the Torah or the Prophets. I have come not to abolish but to complete.	
148 Stern 1989, xxii–xxiii. 
149 Matt 23:2 
150 Matteus.23:2–3 oma käännös Sternin Messianic New Testament-kirjasta. 
151 Stern 2007, 141. 
152 Stern 2007, 141. 
153 Stern 2007, 141. 
154 Stern 2007, 142. 
155 Stern 2007, 142. 
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 Kolmas vaihtoehto on puolueeton/välinpitämätön. Messiaaninen juutalainen valitsee 

lain pitämisen tai sitten hän ei tee niin. Se on omantunnon asia, jota ei ohjata ulkoa päin. Uusi 

testamentti ja kristillinen kirkko eivät omaa auktoriteettia ohjailla messiaanisia juutalaisia tässä 

asiassa. Tämä vaihtoehto on voimissaan kristillisissä seurakunnissa ja messiaanisen juutalaisuuden 

suuntausten parissa. Näkökulma on Sternistä lähempänä Tooran jälkeistä aikaa. Hän kyseenalaistaa 

tämän sovelluksen Tooran ja itse Uuden testamentin näkökulmasta.   

 Se ei ole tavoiteltavaa. Neljäs vaihtoehto voidaan kuvailla Sternistä niin, että ” 

ortodoksisen juutalaisen lain noudattaminen ei ole tavoiteltavaa  messiaanisille juutalaisille, mutta 

kiellettyä se ei ole”.156 2.Korinttolaiskirjeen 3.luku ja Roomalaiskirjeen luvut 7–8 osoittavat, että 

messiaaniset juutalaiset ovat vapaita lain kuolettavasta kirjaimesta ja he ovat eläviä Hengessä. 

Juutalainen, joka Yeshuaan uskovana jatkaa lain noudattamista nähdään heikkona uskossa olevana. 

Kristillisen kirkon jäsenenä elävä jää tällöin helposti ulkopuoliseksi, koska pakanakristittynä he 

eivät ymmärrä juutalaisia tapoja.157      

 Viides vaihtoehto tekee selkeän rajanvedon, joka on ehdoton ei. Messiaanisen 

juutalaisen ei tule pysyä lain noudattamisessa, josta tulee pelastuksen saavuttamisen keino. 

Yeshuaan luottaminen on tärkeintä. Roomalaiskirjeen, Galatalaiskirjeen ja Heprealaiskirjeen tietyt 

kohdat osoittavat tämän selkeästi. Keskeistä Sternin mukaan tässä on yhtäläisyysviivan vetäminen 

Tooran noudattamisen ja lakihenkisyyden välille. Tänä päivänä se ilmenee kristityn sanoissa, joka 

tarjoaa kinkkua syötäväksi messiaaniselle juutalaiselle. Sternistä juutalaisen pakanallistaminen on 

kuitenkin hengellistä väkivaltaa. Mielestäni sitä voisi verrata siihen, että pakanakristityn tarvitsee 

suorittaa ympärileikkaus. Tähän kuitenkin näemme Paavalin selvän kannan ja sen on ehdoton ei. 158

 Kenelle on annettu valta päättää Tooran sisällöstä? Perinteisessä juutalaisuudessa 

vedotaan Deutoronomin kohtaan 17:8–11159 Kyseisen Tanakhin kohdan soveltaminen mahdollisti 

rabbien lakijärjestelmän muodostamisen. Saul Kaatz160 halusi täsmentää, mistä on kyse. Kaatzin 

mukaan Mooseksen saama Toora Siinan vuorella kuvastaa siementä, josta kasvoi puu. Tämän puun 

hedelmät ovat tulkintoja, mitä Talmudin tutkijat tekevät. ”Jokainen Tooran tulkinta, joka annetaan 

maailmanlaajuisesti tunnustetun auktoriteetin kautta katsotaan jumalalliseksi ja Siinailta 

																																																								
156 Stern 2007, 143.  
157 Stern 2007, 143. 
158 Stern 2007, 144. 
159	”Jos kaupungeissanne tulee esiin oikeusasioita, jotka ovat teidän ratkaistaviksenne liian vaikeita – olipa 
kysymyksessä henkirikos, ruumiinvamman tuottaminen tai muu oikeusasia – menkää siihen paikkaan, jonka Herra, 
teidän Jumalanne, valitsee. Kysykää neuvoa leeviläispapeilta ja siltä tuomarilta, joka kullakin hetkellä on virassa; he 
ilmoittavat teille asian ratkaisun. Toimikaa sen päätöksen mukaan, jonka he julistavat Herran valitsemassa paikassa, ja 
tehkää tarkalleen, niin kuin he neuvovat. Noudattakaa heiltä saamaanne ohjetta ja toimikaa heidän antamansa päätöksen 
mukaisesti poikkeamatta puoleen tai toiseen siitä tuomiosta, jonka he teille ilmoittavat.”  	
160 Saul Kaatz on saksalais-juutalainen tutkija 
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annetuksi.” 161  Tooran tulkintoja kutsutaan nimellä derash, koska ne ovat etsimistä siitä 

alkuperäisestä lähteestä, jonka Jumala on luonut.162    

 Uuden testamentin valossa voimme Sternin mukaan havaita erityyppisen auktoriteetin. 

Matteuksen evankeliumin kohta 18:18–20  Totisesti: kaikki, minkä te163 sidotte164 maan päällä, on 

sidottu taivaassa, ja kaikki, minkä te vapautatte165 maan päällä, on myös taivaassa vapautettu. 

Minä sanon teille: mitä tahansa asiaa kaksi teistä yhdessä sopien maan päällä rukoilee, sen he 

saavat minun Isältäni, joka on taivaissa. Sillä missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, 

siellä minä olen heidän keskellään. Stern teroittaa sitä, että jakeet tulee lukea sen oikeassa 

kontekstissa. Ennen kyseistä kohtaa Yeshua on antanut seurakunnan johtajille valtuudet erottaa 

kapinoivat jäsenensä yhteydestään. Keskeinen viesti ei ole jakeessa 20, jossa Yeshua on mukana 

rukoilijoiden kanssa, vaikka tämäkin on totta. Jakeet ovat ensisijaisesti suunnattu johtavassa 

asemassa oleville henkilöille, joilla on valta päättää uskovien yhteiselämän pelisäännöistä. ”Stern 

tahtoo muistuttaa, että sitoa ja vapauttaa termit tarkoittivat ensimmäisen vuosisadan 

juutalaisuudessa kieltää ja sallia. Täten, kun jokin asia tuodaan messiaanisen yhteisön johtajien 

neuvostoon, niin he esittävät halakhaan liittyvän päätöksen täällä maanpäällä. He voivat olla 

varmoja, että Jumalan auktoriteettti on heidän takanaan.”166   

 Paavalin mukaan juutalaiset ja pakanat ovat samassa asemassa Jumalan edessä, koska 

kumpikin voi pelastua vain uskomalla Jeesukseen. 167  Paavalin näkemys eroaa suuresti 

liittonomistisesta näkemyksestä, jossa vanhurskaat juutalaiset pelastuvat kuulumalla Israelin 

kansaan.  

2.4 Temppeli ja Toora 

N.T. Wrightin mukaan juutalaisten Toora ja Jerusalemin temppeli olivat erottomaton pari. Se, mitä 

temppelissä tehtiin nousi Toorasta, joka myös pyhitti temppelin. Tooraa tutkittiin nimenomaan 

temppelissä, jossa suoritettiin uskonnollisia rituaaleja. Toisaalta juutalaiset olivat maanpaossa 

ollessaan oppineet elämään Tooran mukaan myös ilman siihen vaadittavaa rakennusta.168 

 Temppelin uudelleen vihkimisjuhlan eli hanukkan (חנוכה) historia tuo olennaista 

lisätietoa juutalaisten toisesta temppelistä. Hanukkaa on juhlittu vuodesta 164 eKr. Tällöin 

																																																								
161 Stern 2007, 149. 
162 Stern 2007, 149.	
163 Sternin lisäys opetuslapset 
164 Sternin lisäys kieltää/estää 
165 Sternin lisäys sallitte 
166 Stern 2007, 149–150. 
167 Gal.2:15, Sanders 1985, 68. 
168 Wright 1992, 227–228. 
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makkabialaiset kukistivat Antiokas IV Epifaneksen169 (175–164eKr), joka toimi Syyrian hallitsijana. 

Johanneksen evankeliumin 10:22 kohta on historian ensimmäinen merkintä hanukkasta. 

Makkabilaiskirjat toimivat tapahtumien historiallisena todisteina.170  

 Hankkeen vastustajat pappi Mattiaan ja hänen makkabialaisina tunnettujen poikiensa 

johdolla organisoivat kapinan ja puhdistivat temppelin. 171  Mattias Makkabee aloitti kapinan 

syyrialaisia vastaan kieltäytymällä sian uhrauksesta. Isänsä jalanjälissä Judas kokosi juutalaisten 

joukon, joka aloitti taistelun valloittajia vastaan voittaen sen. Kunnes 25 päivä Kislev-kuuta 

temppeli saatettiin vihkiä uudelleen käyttöön.172     

 Raamatusta ei Sternin mukaan löydy tarkkaa päivää Yeshuan syntymälle 

Betlehemissä, josta voi hänen mukaansa päätellä, että Jumala ei halua nostettavan yksittäistä 

juhlapäivää Messiaan edelle. Ensimmäiset Messiaan seuraajat havaitsivat yhtymäkohdan hanukkan 

ja Yeshuan syntymän väliltä. 173       

 Tuhotkaa tämä temppeli, niin pystytän sen jälleen kolmessa päivässä” 174Sternin 

mukaan Yeshuan omat sanat paljastavat sen, että voidaan päätyä seuraavaan johtopäätökseen: 

Hanukassa juhlitaan maallista temppeliä ja Yeshuan syntymä kuvastaa Jumalan elävää taivaasta 

maan päälle inkarnoitunutta temppeliä. Messiaaniset juutalaiset katsovat, että keskeistä hanukkassa 

on Jumalan edessä vihkiytyminen uudestaan. Silloin sytytetään yhdeksänhaarainen kynttilä, josta 

voidaan löytää paljon messiassymboliikkaa.175   

 Temppeliä pidettiin juutalaisten elämän keskuspaikkana176. Sanders kuvailee sitä 

Jahven läsnäolon paikaksi. Se oli synneistä puhdistautumista varten tehty, jossa uhrattiin 

säännöllisesti eläinuhreja. Jerusalemin temppelissä yhdistyivät uskonnolliset, valtiolliset ja 

hallinnolliset elementit. Toisen temppelin aikana roomalaisten hallitessa maata sen merkitys 

juutalaisten itsenäisenä kansallisuussymbolina oli korvaamaton.177   

 Toinen temppeli ei ollut yhtä arvostettu juutalaisten keskuudessa kuin kuningas 
																																																								
169 Syyrialainen kuningas, joka oli kokenut tappion taistelussa egyptiläisiä kohtaan. Tämän seurauksena hän päätti 
hyökätä Juudeaan. Verilöylyn seurauksena useita kuoli ja temppeli häpäistiin Zeus-jumalalle osoitetun sikauhrin myötä. 
Antiokas puuttui myös juutalaisiin tapoihin kieltämällä ympärileikkauksen, sapatin noudattamisen ja kosher-ruuan 
syömisen. Lisäksi hän määräsi, että vain sikoja tuli uhrata temppelissä. Stern 1992, 186–187. Mielestäni ei ole suuri 
yllätys, että juutalaiset nousivat kapinaan, kun heidän pyhintä paikkaansa näin julkeasti häväistiin. 
170	Stern 1992, 187; Bonnie & Jokiranta 2018, 158.	
171 1.Makk.4:36–61. 
172 Stern 1992, 187. 
173 Stern 1992, 187. 
174 Joh.2:19	
175 Kullekin kynttilänliekillä voidaan löytää mm.seuraavanlaisia Yeshuaan liittyviä symbolisia merkityksiä: ”maailman 
valo(Joh.8:12), tuli palvelijaksi (Mark.10:45) ja hän antaa valoa jokaiselle (Joh.1:4–5)” Stern 1992, 187 
176	”Vuotuinen temppelivero todisti, että he lisäksi tunsivat kuuluvansa yhteen Palestiinan juutalaisten kanssa ja pitivät 
Jerusalemia ja sen temppeliä henkisenä pääkaupunkinaan”.Hyldahl 1970,83.	
177 Sanders 1992, 224–225. Temppelin johtajana toimi ylipappi, joka oli merkittävä uskonnollinen ja hallinnollinen 
johtaja. Temppeli oli myös pinta-alaltaan valtava suhteessa Jerusalemin kaupunkiin, koska se kattoi ¼ maapinta-alasta. 
Näin ollen voidaan puhua kaupungista, joka sijaitse temppelin ympärillä 
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Daavidin pojan Salomon rakentama ensimmäinen temppeli. Syynä tähän oli se, että edellisen 

rakensi kuningas Herodes. Juutalaiset uskoivat, että todellinen valtuutus temppelin rakentamiseen 

oli vain Daavidin jälkeläisellä.    

 Sakarjan profeettakirja178 vakuuttaa samaa asiaa. Israelin uusi aikakausi ei voi alkaa 

ennen sitä. Silloin ei olla toisen kansan hallinnan alla, maa kuuluu juutalaisille ja messias on 

saapunut. Temppelin menetys merkitsi juutalaisille sydämen menetystä. Se oli kansallinen 

tragedia.179       

 On ymmärrettävää, että juutalaisuudessa tuli  minimoida veriuhrin merkitys temppelin 

tuhoutumisen jälkeen. Heillä ei ole veriuhria nykyään. Poikkeuksena on joidenkin 

ortodoksijuutalaisten suorittama kanauhri Jom Kippurina180 Tanank kuitenkin selvästi osoittaa, että 

eläinuhri ei ota syntejä pois vaan ainoastaan peittää ne181.  

 Yeshua tahtoi temppelin puhdistuksella182 osoittaa sen todellisen merkityksen. Siitä 

oli tullut jotain aivan muuta kuin miksi se oli tarkoitettu. Ederheimin mukaan korruption 

tunnusmerkit olivat nähtävissä kaupustelusta, josta haettiin rahallista hyötyä. Roloffin mukaan 

Yeshua osoitti teoillaan jo eskatologista ulottuvuutta. Israelin kansa tulisi ottamaan Messiaan 

vastaan katuvina. Yeshua haastoi juutalaisia ymmärtämään temppelin pyhyyden. Siellä ei voinut 

tehdä mitä vaan, koska se oli Jumalan läsnäolon paikka.183   

 Timo Eskolan mukaan rahanvaihtajat hoitivat veronkeruun virkaa. Exoduksen 30:11–

16 kohdassa Jahve oli sen säätänyt israelilaisille.  Tämän vuoksi juutalaiset ottivat osaa päivittäisen 

tamid184 (ָּתִמיד) –uhriin temppelissä. Jumalan armo tuli ilmi siinä, koska juutalaiset saivat kokea 

syntien sovituksen uhrin ansiosta. Yeshua ajoi alas tämän käytännön. Sydämen usko ja 

uudestisyntyminen avaavat ovien todelliseen temppeliin Kristukseen. Hesekielin kirjan profetiat 

kuolleiden luiden nousemisesta henkiin ennakoivat hengellisesti uutta aikaa. Silloin juutalaiset 

																																																								
178 ”Ja sano hänelle näin: "Näin sanoo Herra Sebaot: Katso, mies nimeltä Vesa! Omalta pohjaltansa hän on kasvava, ja 
hän on rakentava Herran temppelin.Herran temppelin hän on rakentava, ja valtasuuruutta hän on kantava, ja hän on 
istuva ja hallitseva valtaistuimellansa; hän on oleva pappi valtaistuimellansa, ja rauhan neuvo on vallitseva niitten 
molempien välillä”. (Sakarja 6:12–13.) Profeetan ennustus viittaa kuninkaalliseen rauhan ajan tuomaan hahmoon, jolla 
on hengellinen rooli. Messias-ennustuksen merkit täyttävät tässä. Sanders 1992, 226. 
179 Sanders 1992, 225–226. 
180 ”Tämä on sijaisuhri, minun pahainen uhrini, minun syntien sovitukseni. Tämä kana kohtaa kuoleman, mutta minä 
saan löytää pitkän ja mielekkään rauhan elämälleni. (Encyplopedia Judaica 10:756.) 
181 Miika 6:8 
182 He tulivat Jerusalemiin, ja Jeesus meni temppeliin ja alkoi ajaa myyjiä ja ostajia sieltä ulos. Hän kaatoi 
rahanvaihtajien pöydät ja kyyhkysenmyyjien jakkarat eikä antanut kenenkään kulkea tavaraa kantaen temppelialueen 
kautta. Hän opetti ihmisiä näin: »Eikö ole kirjoitettu: ’Minun huoneeni on oleva kaikille kansoille rukouksen huone’? 
Ylipapit ja lainopettajat kuulivat tämän ja miettivät, miten saisivat Jeesuksen raivatuksi pois tieltä. He pelkäsivät häntä, 
koska hänen opetuksensa oli tehnyt ihmisiin voimakkaan vaikutuksen.Mutta te olette tehneet siitä rosvojen luolan.» 
Illan tultua Jeesus ja opetuslapset lähtivät kaupungin ulkopuolelle. Mark.11:15–19  
183 Sanders 1985, 61–62.  
184 Exodus 30:11–16. 
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olivat hengellisessä pakkosiirtolaisuudessa. Eskolaan mukaan ”todellinen temppeli on se, pyhä 

kansa, joka on hengellisessä uudistuksessa saanut Jumalalta sisimpäänsä lihasydämen”. 185 

 ”Sanders väittää, että kriittinen asia Jeesuksen ja hänen vastustajiensa välillä oli 

temppeli”. 186  Näkisin, että kirjanoppineet eivät ymmärteneet Yeshuaa, kun hän puhui heille 

temppelistä verraten sitä itseensä. Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Hajottakaa maahan tämä 

temppeli, niin minä pystytän sen kolmessa päivässä." Niin juutalaiset sanoivat: "Neljäkymmentä 

kuusi vuotta on tätä temppeliä rakennettu, ja sinäkö pystytät sen kolmessa päivässä?" Mutta hän 

puhui ruumiinsa temppelistä.    

 Wrightin mukaan Yeshua opetuslapsineen valtasi temppelin tuntien ajaksi. Markuksen 

evankeliumin kohta 11:16 tukee tätä havaintoa, koska siinä kerrotaan hänen tukkineen pääsyn 

temppelin, jos ihmisellä oli tavaraa mukanaan. Näin ollen Yeshua vartioi 15 hehtaarin alaa. Pappien 

iltapäiväuhri jäi välistä. Lopulta he lähtivät, kun Yeshuan viesti oli ilmaistu tarpeeksi selvästi.  

”Uusi messiaaninen kuningas oli esittänyt vaatimuksensa ja viestittänyt, että temppeli oli tehnyt 

tehtävänsä ja että se tuhoutuisi pian.”187    

 Yeshuan kuollessa temppelin esirippu halkesi keskeltä kahtia. Sternin mukaan tämä 

kuvasti sitä, että suljettu ovi avautui kaikkein pyhinpään. Näin jokaisella Yeshuaan uskovalla oli 

pääsy hänen yhteyteensä. Talmudista löytyy kohta, joka kuvastaa tätä todellisuuttta 

mielenkiintoisella tavalla.188 ”Meidän rabbimme opettivat, että koko sen ajan, kun Simon Tzaddik 

palveli… purppuranpunainen kangas tuli valkoiseksi. Hänen jälkeensä se tuli joskus valkoiseksi ja 

joskus ei… Viimeiset 40 vuotta ennen temppelin tuhoa…purppuranpunainen kangas ei koskaan 

muuttunut valkoiseksi”189 190      

 Pappi Simonin aikaan juutalaiset olivat kuuliaisia uhraamisjärjestelmälle. Sen vuoksi 

Jumala antoi sen menestyä. Israelin kansan tullessa välinpitämättääksi uhraamiskäytännälle siitä 

seurasi sen toimivuuden epäsäännöllisyyttä. Ajoittoin se toimi yhä. Yeshuan kuoleman jälkeen koko 

järjestelmä menetti merkityksensä, vaikka temppeli olikin vielä pystyssä. Talmudista emme löydä 

tähän vastausta, mutta Stern päätteli, että uusi ja kertakaikkinen syntien uhraus oli toteutettu 

Yeshuan kuolemassa.191  

																																																								
185 Eskola 2011, 35,37–38. 
186 Räisänen 1992, 165. 
187 Wright 1996, 414–421. 
188 Stern 1992, 84. 
189 The Babylonian Talmud, Yoma 39a–39b. 
190 Yom Kippurina ylimmäinen pappi kävi temppelin kaikkein pyhimmässä, jossa hän uhrasi vuohen ja ”sitoi palan 
purppuraista kangasta sen sarviin. Jos se myöhemmin muuttui valkoiseksi, niin se tarkoitti, että Jumala oli antanut 
Israelin synnit anteeksi Jesajan 1:18 kohdan pohjalta.” Stern 1992, 84. 
191 Stern 1992, 84. 
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Sternin mukaan käsite pelastettu liittyy myös olennaisella tavalla temppeliin. ”Kun juutalaiset 

ihmiset kokoontuivat temppeliin juhlimaan Shavu’ot-juhlaa. Voimme huomata Apostolien teoista, 

mitä Pietari vastasi heille: Kääntykää pois synnistä, palatkaa Jumalan luo ja kukin teistä 

kastettakoon Yeshua Messiaan nimessä syntien anteeksiantamukseen ja niin saatte ottaa vastaan 

Pyhän Hengen lahjana”.192      

 Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä?193 

Juutalaiset uskoivat Jumalan läsnäolon asuvan temppelissä. Siellä se tuli ilmi kirkkaammin kuin 

missään muussa paikassa maailmassa. Johanneksen evankeliumissa Yeshua puhuu ihmisistä, jotka 

palvovat Jumalaa hengessä ja totuudessa. Sternin mukaan se aika koitti Yeshuan kuoleman ja 

ylösnousemuksen jälkeen.194  

2.5 Paavali ja Toora  

Olen jo aikaisemmin tutkielmassani viitannut Paavaliin ja hänen kirjoittamiin kirjeisiin, joissa 

käsitellään Tooraa. Nyt hieman syvennän näkökulmaa Paavalin juutalaisesta195 taustasta käsin. 

W.D.Davisin Paul and Rabbinic Judaism kirja oli merkittävä teos aikanaan Wrightin mukaan. Se 

osoitti selvästi, että Paavali oli täysiverinen juutalainen, jonka kielenkäyttö, ajattelutapa ja järkeily 

olivat juutalaista alkuperää. Yeshuan tunnustaminen messiaaksi ei muuttanut näitä asioita 

Paavalissa.196      

 Sanders tulkitsee Paavalia niin, että juutalaiskristityiltä ei vaadita Toorasta 

luopumista. Heidän ei tarvitse hylätä epäjumalaa ja alkaa uskoa Jahveen niin kuin pakanoiden, 

koska he ovat jo oikealla tiellä. Heidän tulee alkaa uskoa Yeshuaan Messiaana ja ottaa vastaan 

kaste. Aikaisemmin kaikki juutalaiset eivät ole kuuluneet todellisin Aabrahamin jälkeläisiin. 

Galatalaiskirjeen 3.luvun ja Roomalaiskirjeen 4.luvun pohjalta Paavali puhuu Iisakista ja 

Jaakobista. Sandersin mukaaan kristinusko ei ole todellisuudessa uusi uskonto, vaikka se sellaisena 

monille näyttäytyykin. Onkin relevanttia mielestäni pohtia; voisiko sen nimi olla messiaanisuus. 

Pakanakansat ovat päässeet nyt mukaan uuden liiton myötä ja he ovat täysivaltaisia uuden Israelin 

jäseniä. Paavali on pitänyt tärkeänä sitä, että juutalaiskristityt ovat voineet syödä yhdessä 

																																																								
192 Stern 2007, 19; Ap.t.2:38 Jewish New Testament.  
193 1.Kor.3:16. 
194 Stern 1992, 445;  Beale 2004, 309. 
195 ”Minut on kahdeksantena päivänä ympärileikattu, olen syntyperäinen israelilainen, Benjaminin heimoa, heprealainen 
heprealaisista vanhemmista. Lain noudattajana oli fariseus, intoni ja kiivauteni osoitin vainoamalla seurakuntaa, lakiin 
perustuva vanhurskauteni oli moitteeton.” Fil.3:5–6. Paavali sai juutalaisen kasvatuksen. Ammatiltaan hän oli 
teltantekijä. Luukkaan Apostolien teot kertovat, että hän olisi opiskellut rabbi Hillelin opissa Jerusalemissa. Kuula 
2001, 70. 
196 Wright 2015, 19. Ashton esittää ajatuksen, että Paavali oli ensin juutalainen, mutta elämänsä loppupuolella kristitty. 
Hän kuitenkin jatkaa pohdintaa siitä, että Paavali säilytti juutalaisen identiteetin piirteitä, joten häntä voisi kutsua myös 
”uudelleenjärjestäytyneeksi juutalaiseksi” Ashton 2000, 77. 
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pakanakristittyjen kanssa. Tässä kohtaa siis juutalaiskristittyjen on tullut joustaa omissa puhtaus ja 

kosher-säännöissään yhteyden takia. Muuten he ovat ollet vapaita elämään täysillä Tooran ja 

juutalaisen elämäntavan mukaan.197     

 Jos ympärileikkaamaton pakana noudattaa lakia, hänet on luettava ympärileikattujen 

eli oikeiden juutalaisten joukkoon. Ainoastaan rabbi Meirin (150jKr) tiedetään opettaneen tällä 

tavalla. Käännynnäisestä puhuessaan hän on sanonut, että Tooran käskyjä noudattava ihminen elää 

niistä. Sydämen ympärileikkausta on juutalaisilta vaatinut jo profeetta Jeremia. 198  Paavalin 

todistelun lopputulos Nikolaisen mukaan on, että ainoa merkityksellinen ja tärkeä on sydämen 

ympärileikkaus, mutta sen saa aikaan Jumalan Henki eikä laki. 199  

 Dunnin mukaan Sanders esittää Paavalin siirtyneen kokonaan toisenlaisen 

järjestelmään. Lain teot sisältävät juutalaisille määrättyjä toimintoja, jotka ilmentävät heidän 

identiteettiään, kuten ympärileikkaus ja puhdistautumisrituaalit. Paavalin tarkoitus ei ollut kumota 

juutalaista lakia, vaan estää liiton omiminen yksin heille.200  

 Paavali tahtoo osoittaa rabbiinisen mar’it‘ain 201  periaatteen tarpeellisuuden. 

Pakanatemppelissä polvistuminen saatetaan helposti tulkita epäjumalan palvonnaksi. Näin ollen ei 

kannata poimia rahaa maasta silloin, kun toisia juutalaisia on paikalla. Mielummin tulee kääntää 

selkänsä, koska se on vähemmän epäkunnioittavaa202    

 Westerholmin mukaan Paavalin näkökulma juutalaisuuteen kuvastuu Siinailla 

solmitun lakiliiton kautta. Siihen on kuulunut tottelevaisuus lakia kohtaan, joka on ilmennyt 

konkreettisina tekoina. Kuitenkin Paavalin mukaan juutalaiset ovat lopulta samassa tilanteessa koko 

ihmiskunnan kanssa. Jokaiselta yksilöltä odotetaan hyviä tekoja pahojen sijaan ja tähtäimenä on 

ikuinen elämä203. Silti juutalaiset ovat olleet erityisessä roolissa suhteessa muihin kansoihin, koska 

heille on annettu kirjoitettu Toora. Täten he ovat voineet neuvoa pakanoita ohjaten heitä 

hyvyyteen.204    

																																																								
197 Sanders 1985, 172–178. 
198	”Ympärileikatkaa itsenne Herralle kuuluviksi, ympärileikatkaa sydämenne,te Juudan ja Jerusalemin asukkaat!” 
Jer.4:4. 
199 Nikolainen 1986, 35. 
200 Collins 2017, 161. 
201 	mar’it‘ain on rabbien periaate, jossa vältetään sallittuja asioita, mitkä saattavat huokutella toisia juutalaisia 
rikkomaan lakia.  Nykyaikaisella esimerkillä voidaan hyvin havainnollistaa, mistä on kyse. Vegaanijuustohampurilaisen 
syöminen on sallittua Tooran näkökulmasta. Uskonnollinen juutalainen ei kuitenkaan osaa nähdä eroa, jos näkee 
sellaista tapahtuman katukuvassa. Näin toinen juutalainen rikkoo halakha-sääntöä, joka kieltää yhdistämästä lihaa ja 
maitoa samalla aterialla. Zetterholm 2015, 96. 
202 Zetterholm 2015, 96. 
203 Room.2:6–13. 
204 Westerholm 2008, 13. 
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Laki oli fariseus Paavalille hänen tärkein asiansa. Ihmeellisen kääntymiskokemuksen jälkeen 

Yeshuasta tuli hänen elämänsä päähenkilö, jonka seuraksena laki205 siirtyi vanhalta paikaltaan. 

Uudesta asemasta käsin Paavali tarkasteli lakia hyvänä ja pyhänä. Valitettavasti ihminen on 

syntinen, jolloin laki tuomitsee hänet kuolemaan. Laki ei pelasta ihmistä eikä tee häntä Jumalalle 

kelpaavaksi. Se ei myöskään anna sisäistä voimaa ja tahtoa lain noudattamiseen.206 

 Stern kritisoi voimakkaasti kristillisiä käännöksiä Roomalaiskirjeen 3:20 kohdasta ja 

sen teologisia tulkintoja. Kukaan ei ole oikeamielinen Jumalan silmissä hyviä tekoja tekemällä mitä 

Toora vaatii. Hänen oma käännös pyrkii osoittamaan kohdan alkuperäisen merkityksesn. 

Lähtökohta oli jo pahasti pielessä, koska Tooran ydinsanoma on rakkauden kaksoiskäsky, joka 

tähtäsi Jumalan ensisijaiseen rakastamiseen. Jumala antoi Tooran kansalleen, että se elettäisiin 

todeksi. Stern muistuttaa, että Paavali itse lainasi Moosesta207. Elämän saaminen oli selvästi Sternin 

mukaan yhtenevä oikeamieliseksi tekemiseksi Jumalan edessä.208    

 Jotkut väittävät, että maailmassa ei ole ihmistä, joka voisi elää Tooran käskyjen 

pohjalta. Paavali ei opeta tällä tavalla Roomalaiskirjeessä eikä kyseiselle väitteelle löydy tukea 

mistään Raamatun kohdasta. Jaakobin kirjeessä 2:10 lukee näin: ”Henkilö, joka pitää koko Tooran, 

mutta kompastuu yhdessä kohtaa on tullut syylliseksi niiden kaikkien rikkomisessa.” 

Kompastuminen tässä kohtaa tarkoittaa kapinointia tiettyä käskyä kohtaan, niin että väittää 

pitävänsä sen. Jaakob ei ole väittämässä, että kukaan välttämättä kapinoisi, mutta Toora on annettu 

noudatettavaksi ja Jumala odottaa ihmisiltä sitä. On käsittämätöntä, että hän ohjeistaisi juutalaisia 

noudattamaan lakia, jota on mahdoton noudattaa 209 , mutta siitä tulisi rankaisuksi kuolema. 

Rakkauden Jumala ei pelaa julmia pelejä.210 ”Uuden testamentin mukaan jokaisella uskovalla on 

Jumalan Henki. On kirjoitettu, että kirjain tappaa, mutta Henki tekee eläväksi.211 Ei sanota, että 

Toora tappaa, vaan Toora on pyhä, oikeudenmukainen ja hyvä. Raamatussa ei sanota, että rakkaus 

täyttää Tooran, jonka Stern näkee toisenlaisena tapana sanoa, että kuuliaisuus Tooralle Hengen 

kautta tekee sen eläväksi.”212  

        
																																																								
205 ”Yleensä Paavali tarkoitti sanalla laki Mooseksen lakia kokonaisuudessaan. Hän ei tehnyt eroa lakiin sisältyvien   
 jumalanpalvelus- ja puhtaussäädösten ja moraalisääntöjen välillä; kaikki sisältyivät lakiin. Toisinaan laki voi kuitenkin 
viitata kaikkeen viiteen Mooseksen kirjaan tai muihinkin juutalaisiin pyhiin kirjoituksiin, jotka kuuluvat Tanankhiin”. 
Mustakallio 2007, 88.  
206 Mustakallio 2007, 88–90. 
207	”Pitäkää minun lakini ja käskyni. Jokaiselle, joka niitä noudattaa, ne antavat elämän…” 3. Moos.18:5 
208 Stern 1992, 344. 
209 Deut.30:11–14; Stern tuo toistuvasti esille kristillisen teologian haasteen Tooran ymmärtämisen suhteen. Suhde 
siihen on ristiriitainen ja väheksyvä. Omalla panoksellaan hän haluaa haastaa kristittyjä löytämään lain siunaavan 
merkityksen uuden liiton puitteissa.  
210 Stern 1992, 344–345. 
211 Room.8:9. 
212 Stern 2007, 153. 
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3. Juutalainen elämäntapa ja messiaaniset juutalaiset 

3.1 yleisiä periaatteita  

Juutalaisesta elämäntavasta puhuttaessa Stern nostaa esiin termin halakha (הלכה), joka tarkoittaa 

sanatarkasti kävelemistyyliä. Isommassa kuvassa sen voidaan nähdä merkitsevän myös elämisen 

tapaa tai suppeammin Tooran perusteella seurattavaa ohjetta kyseisessä tilanteessa.  Sternin mukaan 

halakha voi juutalaisessa kontekstissa näyttäytyä Tooran perusteella sallittuina tai kiellettyinä 

asioina. Toisaalta se voi olla myös tiettyjen tapojen olemassaoloa ja sitä miksi juuri ne ovat 

vakiintuneet sellaisiksi. Stern huomauttaa, että juutalaisella halakhalla on pitkä historia, joka 

yhdistää sen juutalaisten neuvonpitoon rabbien kanssa. Keskeistä siinä, että juutalaiset voisivat elää 

Jumalan tahdon mukaista elämää.213   

 ”Halakha on sen ymmärtämistä, mistä me pidämme itseämme ja toisiamme 

vastuullisina Jumalan kunnioittamisen ja Tooran kuuliaisuuden suhteen.” 214  Tarvitaan jokin 

standardi, jonka avulla messiaaniset yhteisöt voivat elää pyhää elämää. Halakha tuo vapauden, 

koska sen kautta saa ymmärrystä, miten toimia Jumalan mielen mukaan eri elämäntilanteissa. Se on 

juutalaisuuden hengellisyyden ydintä. Tämä viestikapula on kulkenut halki lukuisien 

sukupolvien.215  

 Stern kertoo, että halakha ja siihen liittyvät iniaatioriitit ovat keskeinen osa 

messiaanisten juutalaisten identiteettiä. Brit milah	  on yksi näistä tavoista, joita  216(ִמיָלה ְבִרית)

noudatetaan. Sen merkitys vertauskuvainnollisena liitonmerkkinä on yhä voimassa israelilaisille. 

Bar mitzvah217	(מצוה בר), häät ja hautajaiset ovat myös noudatettavien juhlien joukossa. Sapatti ja 

juutalaiset juhlat kuuluvat yhtä lailla messiaanisten juutalaisten elämäntapaan. Ratkaisevin ero on 

siinä, että juutalaiset siunaukset nähdään viittaavan Yeshuaan. Juutalaisen elämäntavan merkitys on 

siinä, että se ankkuroi heidät lujemmin messiaaniseen uskoon ja juutalaiseen identiteettiin. 218

 ”Ympärileikkaus 219  suoritetaan synagogassa, sairaalassa tai kotona” 220 . Aluksi 

																																																								
213 Stern 1988, 136. 
214 Standards of Observance 2014, 1. 
215 Standards of Observance 2014, 1. 
216 Brit Milah on ympärileikkaus hepreaksi 
217 uskonnollisen täysi-ikäisyyden merkkinä  on poikien päähänsä laittamat rukouskotelot arkiaamuisin. Poika on 
tervetullut synagogajumalanpalveluksiin, missä he ovat osa 10 miehen joukkoa, mikä tarvitaan, että toimitus voidaan 
pitää. Tästä johtuen poika pääsee syntymäpäivän jälkeisenä sapattina lukemaan Tooraa toisten edessä. Naispuoliset 
juutalaiset täysi-ikäistyvät 12-vuotiaina. Merkitys on yhtenevä poikien kanssa. Liberaali- ja reformiseurakunnissa tätä 
juhlitaan synagogissa bat mitswas-seremonialla. Pyhiä juutalaisia kirjoituksia 2003, 71. 
218 Kollontai 2004, 197–198. 
219 Mooses sääti teille b’rit-milahin  se ei tosin ole peräisin Moosekselta, vaan kantaisiltä…Joh.7:22. KR92; Dosickin 
mukaan ympärileikkaus ei ole juutalaisten juttu, vaan seemiläiset kansat olivat pitäneet yllä sitä perinnettä jo ennen 
heitä. Juutalaiset omivat tämän kansanrituaalin, josta tuli heidän liitonmerkkinsä Jahven kanssa. Dosick 1995, 286. 
220 Pyhiä juutalaisia kirjoituksia 2003, 70. 
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poikalapsi on Elian tuolissa,221 mutta toimenpiteen aikana lapsi on kummin sylissä. Sitten pojan isä 

sanoo kiitosrukouksen, josta ilmenee pojan kuuluvan siitä hetkestä alkaen osaksi Abrahamin 

liittoa. 222  Uudessa testamentissa on useita kohtia, jotka tukevat halakhan noudattamista. 

Ympärileikkaus on keskeinen halakhan osa, josta ohjeistetaan Toorassa näin: ”Juutalaisille pojille 

se tulee tehdä heidän kahdeksantena elinpäivänä.”223 Miten kyseisessä ristiriitatilanteessa tulisi 

toimia? Talmudissa kyseistä ristiriitatilannetta on käsitelty. Ympärileikkaukseen tarkoitettujen 

työvälineiden käyttö on vastoin sapattimääräyksiä. Rabbit ovat päätyneet siihen, että 

ympärileikkauksen voi tehdä sapattina. Mikäli löytyy esimerkiksi terveydellinen syy siirtää pojan 

ympärileikkausta, niin sen mukaan on hyvä toimia.224    

 Keskeisintä halakhassa on Neusnerin mukaan juutalaisten vastuu tekojensa 

seurauksista. Vastuunkanto merkitsee sitä, että voi oppia jo edesmenneiden ihmisten tekemistä 

rikkomuksista, kuten Aadamin ja Eevan tottelemattomuus Jumalaa kohtaan. Juutalaiset saavat 

toteuttaa tätä päivittäin Tooran ohjeiden mukaan vastuullisina  toimijoina.225  

 ”Stern kysyy, että salliiko Uusi testamentti halakha-lähestymistavan? Ainoa 

mahdollinen vastaus tähän on kyllä, koska Uusi testamentti itsessään sisältää lukuisia erityisiä 

tuomioita, kuinka soveltaa Tooraa tai sen sovelluksia.”226 Tyhjän taulun periaatteella ei onneksi 

tarvitse lähteä liikkeelle. Messiaanisten juutalaisten on Sternin mukaan otettava huomioon se kaikki 

materiaali, mitä konservatiivi, reformi ja rekonstrutionistit ovat tuottaneet halakhaan liittyen. 

Johtopäätöksiin ei tarvitse yhtyä, mutta heidän tuottamasta materiaalista on hyötyä, kun aletetaan 

tehdä erityisesti messiaanisille sopivaa tulkintaa. 227    

 Shulan ja Le Cornu tarkastelevat halakhaa Paavalin opetuksen valossa, kun hän puhuu 

Hengessä kulkemisesta ja Pyhä Hengen lahjoista. Juutalaiset ja pakanat ovat saaneet Hengen, joka 

mahdollistaa hyvien tekojen tekemisen. Roomalaiskirjeen 12. luvussa on selvästi suuntaviivoja 

halakhan toteuttamiseen Tooran pohjalta ja yhteyteen kaikkien Yeshuaan uskovien välillä. Jokainen 

messiaaninen juutalainen on varustettu henkilökohtaisilla lahjoilla, jotka voidaan ottaa käyttöön 

halakhaa käytäntöön soveltaessa.228229                              

																																																								
221 Elian tuoli on Jumalan profeetta Elia mukaan nimetty istuin. 
222 Pyhiä juutalaisia kirjoituksia 2003, 70. 
223 Stern 1992, 177. 
224 The Babylonian Talmud, Shabbat, 128b–137b. 
225 Neusner 2003, 34.	
226 Stern 2007, 158–159. 
227 Stern 2007, 163. 
228 Shulam & Le Cornu 1998, 393–418. 
229	Halakha auttaa pysymään pyhyydessä ja sillä on myös vapauttava vaikutus syyllisyyden ja huolehtimisen suhteen. 
Seuraava esimerkki kertoo sen hyvin. Daavid oli pahoittanut mielensä sanoista, joita Iisak oli päästänyt suustaan. Iisak 
halusi pyytää anteeksi. Hän teki sen kolmesti, mutta joka kerta Daavid hylkäsi anteeksipyynnön. Lopulta Daavid kysyi 
neuvoa ystävältä, joka ymmärsi halakhan periaatteita. Halakha rajaa anteeksipyynnön ilman anteeksiantoa kolmeen 
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Stern haluaa esittää useita kysymyksiä Toorasta ja halakhasta messiaanisen juutalaisuuden 

näkökulmasta. Lähtökohtana hän pitää sitä, että Toora on yhä voimassa Uuden liiton aikana. 

Keskeiset kysymykset ovat: ”Mikä on halakha Uuden testamentin aikana? Kuinka se tulisi toteuttaa 

ja kuinka taas ei tietyissä tilanteissa?”230    

 Juutalaisuudessa tietyt kohdat ovat erotettu juhlille ja ajankiertoon liittyville asioille. 

Synagogapalvelukset ovat päivittäisiä, sapatti viikoittain perjantaista lauantaihin, Rosh Chodesh231 

kuukausittain, isot juhlat vuoden tiettyinä päivinä, shmittah 232  seitsemän vuoden välein ja 

riemuvuosi joka 50.vuosi. Messiaaniset juutalaiset saavat osallistua näihin juhliin. Lisäkysymyksiä 

nousee siitä, millä tavoin ja mistä lähtökohdista heidän on hyvä niihin liittyä.233   

 Stern kertoo suorittamastaan kurssista University of Judaism opinahjossa Los 

Angelesissa. Kurssin vastuuopettajana on toiminut Harold Schulweis234.  Elämänkaaren tapahtumat 

saavat aikaan kiinnostusta maallistuneissakin juutalaisissa Schulweisin mukaan. Hän on antanut 

opiskelijoille tehtäväannon. Henkilön tulee auttaa rabbia saarnan valmistelussa, jotta hän saisi 

puheellaan vedettyä takaisin ihmisiä juutalaiseen halakhaan. Hänen pitää muistaa ottaa huomioon 

erilaiset elämänkaaren juhlat. Stern on hyödyntänyt tilaisuutensa kertomalla, miten saarnaisi 

Messiasta ”tunnetuksi juutalaisissa juhlissa”. 235 Schulweisin esimerkin innoittamana messiaaniset 

juutalaiset voivat hyödyntää elämänkaaren tapahtumia Yeshuasta kertomiseen. Tämän lisäksi 

heidän on nähtävänä ne loistavina mahdollisuuksia yhteisöllisyyden luomiseen omiensa kesken. 236

 Stern sanoo, että eettisten neuvojen antamisen tarve on todella keskeistä ihmisille. 

Kristityt saattavat vältellä erityisiä ohjeita kuvittelemalla, että platonistiset periaatteet riittävät. 

Messiaaniset juutalaiset tahtovat halakhan olevan mahdollisimman käytännönläheinen, joka myös 

täsmällisesti vastaa ongelmiin. Stern mainitsee esimerkkeinä eettiset kysymykset, seremoniat ja 

yhteisösäännöt. Messiaan Tooran noudattaminen on yhtä kuin se, että hyväksyy Uuden testamentin 

halakhan arkitodellisuuteensa. Kuitenkin se edellyttää sensitiivisyyttä Pyhälle Hengelle. Tulee 

voida kysyä itseltä, miten Henki tahtoo minun tottelevan kyseistä sääntöä tai rikkomaan sen. Sen 

lisäksi tulee voida asettua hengellisen auktoriteetin alle luottaen, että messiaaniset johtajat osaavat 

																																																																																																																																																																																								
kertaan. Tämä vapauttava rajoitus on parhaaksemme. Iisak toimi ohjeen mukaisesti. Näin hän ei jäänyt vangiksi toisen 
anteeksiantamuuttomuuteen eikä itsesyytöksiin. Ystävyys jatkui tästä huolimatta heidän välillään. Halakhan voi nähdä 
Tooran laajennuksena ”yhteisöeloon ja ihmissuhteisiin, näin koemme ja jaamme Tooran luonteen Jaakobin kirjeen 1:25 
mukaan täydellinen laki antaa vapauden. Standards of Observance 2014, 1–2.	
230 Stern 1988, 158. 
231 Kuukauden 1.päivä juutalaisen kalenterin mukaan.    
232 Pellot laitetaan kesannolle eli annetaan ”levätä” seitsemän vuoden välein. 
233 Stern 2007, 164. 
234 merkittävä juutalainen rabbi	
235 Stern 2007, 166;  Tässä asiassa monet kristityt hyödyntävät kirkkovuoden juhlia kertomaan Jeesuksen merkityksestä.   
236 Stern 2007, 166. 
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toimia Yeshuan mielen237 mukaisella tavalla yhteiseksi parhaaksi.238  

 Shulamin mukaan vielä ei ole se aika, että messiaaniset juutalaiset kehittäisivät oman 

halakhan. Varsinkaan sellaisen, joka olisi pätevä ja menestyksekäs myös käytännösssä, koska se 

vaatii pidempää tradiotiota sekä ymmärrystä juutalaisuudesta. Messiaaninen liike on vielä liian 

hajanainen, joten sen sisäisen yhteyden lisääntyminen on välttämätöntä, että  halakhapäätökset 

saavuttaisivat kollektiivisen hyväksynnän. Shulam tunnistaa jakaantumisen vaaran, jos halakhaa 

aletaan tehdä liian aikaisin. Lisäksi halakha ei saisi olla missään tekemisissä Israelin valtapolitiikan 

kanssa. Halakhaan liittyvät Uuden testamentin keskeiset kohdat tulisi ottaa ohjenuoraksi, jonka 

mukaan tulisi taipua. Juutalaista perinnettäkään ei saisi unohtaa, vaan pitää arvossa. 

Tulevaisuudessa Shulamin mukaan messiaaninen liike voi alkaa kehittää omaa halakhaa maltilla, 

korkealla moraalilla ja Jumalan johdatuksessa.239 

 

3.2 Israelin valtio ja juutalainen elämäntapa 

Israelin valtiolla on tärkeä merkitys juutalaisuudelle ja sitä kautta myös messiaanisille juutalaisille. 

Siihen on löydettävissä teologiset perusteet Tanankhista. Pääpaino on siinä, mitä oma valtio 

merkitsee messiaanisille juutalaisille. Stern tarkastelee Israelin maata Jumalan lupauksena 

kansalleen. Lupaus maasta annettiin jo Aabrahamille.240    

 Sionismi syntyi 1800–1900-lukujen taitteissa. Tämä uskonnollis-poliittinen liike 

tähtäsi Israelin valtion uudelleensyntymiseen. Palestiinaan alueelle alkoi muuttaa kymmeniä 

tuhansia juutalaisia. Alueelle perustettiin siirtokuntia. Natsien toteuttama juutalaisten holokausti 

vauhditti asioiden etenemistä kohti omaa juutalaisvaltiota. Yhdistyneet Kansakunnat hyväksyi 

päätöslauselman, jossa Palestiina jaettiin juutalais ja arabivaltioiksi vuonna 1947. Heti seuraavana 

vuonna 1948 Israel julistautui itsenäiseksi valtioksi.241   

 Sternin mukaan messiaaninen juutalaisuus tulee keskittymään entistä enemmän 

Israeliin. Hän viittaa Jesajan kirjan kohtaan 2:3 ”Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen: "Tulkaa, 

nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me 

vaeltaisimme hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana." Näin 

messiaaniset juutalaiset pääsevät toteuttamaan pappistehtäväänsä kaikille kansoille. Toinen syy 

																																																								
237 ”Meillä on Messiaan mieli” 1.Kor.2:16 Jewish New Testament. 
238 Stern 2007, 154. 
239	Shulam 2008, 102–106. 
240 Genesis.12:6–7; Abram kulki Kanaaninmaan halki Sikemin seudulle, Moren tammelle asti. Siihen aikaan maassa 
asuivat kanaanilaiset. Herra ilmestyi Abramille ja sanoi: »Sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan.» Ja Abram 
rakensi sinne alttarin Herralle, joka oli ilmestynyt hänelle.  
241  Israel. https://www.history.com/topics/middle-east/history-of-israel#section_6.  
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Sternin mielestä on se, että hajaannuksessa oleva liike ei voi saada vaikutusvaltaista asemaa 

juutalaisiin. Paluu Israeliin on kuin paluu omille kansallisille ja hengellisille juurille.  

Stern alleviivaa sitä, että tulevaisuudessa maa on messiaanis-juutalainen hengelliseltä 

identiteetiltään.242 Historian ja olosuhteiden takia diasporajuutalaisuus on vakiintunut yhdeksi 

tavaksi elää juutalaisena. Kuitenkin Stern muistuttaa, että Israelissa juutalainen ankkuroituu eri 

tavalla kansansa historiaan ollen herkempi ja vastaanottavaisempi myös Yeshuan suhteen. Israelissa 

on normaalia elää juutalaisena, kun taas monessa maassa näin ei ole. Siellä voi pukeutua kipaan 

ilman, että tietää kohtaavansa haasteia. Yhtä lailla myös messiaaniset juutalaiset saavat elää ja 

toteuttaa omaa hengellisyyttää ilman kristittyjen vaikutusta heidän juutalaisten tapojensa 

kyseenalaistamisessa.243 

   

	3.3 Sapatin viettäminen 

 Otan sapatin erityistarkasteluun, koska se on yksi juutalaisista tavoista, joka on säilynyt halki 

vuosituhansien. Tänäkin päivänä Jerusalem pysähtyy sapattina ja sitä pyritään noudattamaan 

mahdollisimman hyvin.      

 Tanankhissa mainittu neljäs käsky ”muista pyhittää sapatti244” antaa raamatullisen 

perusteen päivän viettämiselle. Puhu israelilaisille ja sano: Pitäkää minun sapattini, sillä se on on 

merkkinä meidän välillämme, minun ja teidän, sukupolvesta sukupolveen, tietääksenne, että minä 

olen Herra, joka pyhitän teidät. 245   Sapatti on maailmalle merkkinä siitä, että Isä pyhittää 

juutalaiset.246 Käskyn alkujuuret löytyvät jo Genesiksen luomiskertomuksesta, jonka mukaan itse 

Jumala lepäsi seitsemäntenä päivänä247. David Sternin mukaan tämä antaa sapatille ainutlaatuisen 

aseman tasa-arvon kannalta. Silloin niin köyhien kuin rikkaidenkin tulee levätä. Tämän lisäksi se on 

pyhä päivä, milloin Jumalaa muistetaan.248 Sapatti on Jumalan ja Israelin kansan välillä tehdyn 

liiton ulkoinen merkki.249      

 Messiaaninen juutalainen Wootten keskittää huomion sapattiin siunauksena ja 

lunastuksena ihmisille. ”Puhu israelilaisille ja sano: ”Pitäkää minun sapattini, sillä se on merkkinä 

meidän välillämme, minun ja teidän, sukupolvesta sukupolveen, tietääksenne, että minä olen Herra, 

joka pyhitän teidät.”250 Sapatti on pyhityksen merkki juutalaisille. 251  

																																																								
242 Stern 2007, 217. 
243 Stern 2007, 217–218. 
244 Exodus 20:8–11; Deuteronomium 5:12–14. 
245 Exodus.31:13. 
246 Wootten 2008, 64. 
247 Genesis 2:1–3 
248 Stern 1992, 44. 
249 Siegel 1982, 2. 
250 Exodus 31:13 
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 Wootten muistuttaa, että sapatti on ollut jo ennen Mooseksen lain antamista. Jumala 

itse asetti sen luomistyön päätteeksi. Seitsemännestä päivästä tuli lepopäivä. Itse Luoja lepäsi 

silloin. Shabat ( ָׁ֙שַבת) 252 on monimerkityksinen sana, joka voi tarkoittaa levon lisäksi juhlimista. 

Tämän vuoksi sapattia ei tulisi nähdä lakihenkisenä juttuna, vaan positiivisena Jumalan siunauksena 

ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta.253   

 ”Kautta historian juutalaiset ovat kunnioittaneet sapattia. Talmud-oppineet kertovat 

meille, että palattuaan Babylonian maanpaosta vuonna 458eKr. kansanjohtaja Esra laati monia 

määräyksiä juutalaiskansan parhaaksi. Yhdessä näissä määrättiin,että juutalaisten naisten on 

noustava aikaisin perjantai-aamuna leipomaan halal-leipää myös köyhiä varten sapatiksi.” 254 

Talmudin Sabbat-traktaatti osoittaa mielestäni sapatin siunausten moninaisuuden 

heille, jotka sitä noudattavat. Sydämen toive toteutuu sille, joka riemuitsee sapatista.255 Tanankhin 

Psalmi 37 tukee tätä käsitystä256. Raamatun mukaan sapatti on ilon päivä257 

 Kaikki ihmiset, jotka noudattavat sapattia oikein myös pakanajumalien palvojat 

Enosin258 aikana saavat synnit anteeksi. Raamattu vahvistaa tämän asian: ”Onnellinen se ihminen 

(enos), joka näin tekee… ja pitää loukkaamattomana sapatin pyhyyden”.259260  

 Talmudin sapattia koskevan kohdan 35b mukaan juhla alkoi, kun taivaalle ilmestyi 

kolme keskisuurta tähteä. 261  Messiaaniset juutalaiset yhtyvät ortodoksisten ja 

konservatiivijuutalaisten sapatista määrittämiin aloitus- ja lopetusaikoihin. Juutalaisen ajanlaskun 

mukaan uusi päivä alkaa illasta. Ensin tulee siirtymäaika eli hämärä, joka ei ole päivää eikä yötä, 

”Sapatti alkaa perjantain auringonlaskusta ja päättyy tähtien ilmestymiseen lauantaina.” 262

 Sapatti ei ole mikä tahansa juhla, joten ei ole ihme, että se herättää monenlaisia 

tuntemuksia juutalaisissa. Sen pyhyyden puolesta on kiivailtu Yeshuan aikana. Nykyään 

reformijuutalaiset kritisoivat ortodoksijuutalaisia liian tiukasta halakhaohjeiden soveltamisesta.263 

																																																																																																																																																																																								
251 Wootten 2008, 64. 
 .sanan merkityksiä ovat ”levätä, pidäyttäytyä rasituksesta, lopettaa ja juhlia” Wootten 2008, 65  ָׁשַבת֙   252
253 Wootten 2008, 65.	
254 Juutalaisuus 1989, 17. 
255 Shabat 118a, Talmud. 
256 Psalmi 23:4 Saat nauttia Herran hyvyyttä, hän antaa sinulle mitä sydämesi toivoo. 
257 Jesaja 58:13. 
258 Genesis 4:26.  Aadamin pojanpoika Enos sortui epäjumalien palvontaa.  Traditio tukee tätä seikkaa.  
259 Sabat 118a, Talmud. 
260 Jes.56:2 ”…autuas se ihmislapsi, joka tässä pysyy, joka pitää loukkaamattomana sapatin pyhyyden ja varoo 
tekemästä pahaa.”	
261 Stern 1992, 150. 
262 Standards of Observance 2014, 27. 
263	Raamatussa kielletään tulen tekeminen sapattina.  Rabbien mukaan tästä johtuen ei tule käyttää hissiä sinä päivänä, 
koska napin painalus aiheuttaa kipinän, joka lasketaan tulen teoksi. Automaattihissi, jossa ei tarvitse painaa nappia 
taasen soveltuu  sapattina käytettäväksi, koska siinä ei tarvita käynnistämiseen kipinää. Jotain on vialla tässä logiikassa 
enemmistön juutalaisten mielestä. ”Kyseinen ohje ei ravitse ihmisen hengellisyyttä eikä ilmaise Jumalan tahtoa” On 
olemassa halakha-sääntö, jonka mukaan halakha, joka on soveltumaton enemmistölle ei ole pätevä Stern 2007, 152.	
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Sapatti on juutalaisten ystävä. Niinä aikoina, kun juutalaisten elämä on ollut hyvin vaikeaa, sapatin 

valon ansiosta he ovat jaksaneet elää. Perjantai-illan saapuessa juutalaiset unohtavat päivittäiset 

murheensa ja valmistautuivat sapatin vastaanottamiseen.264   

 Seuraavaksi tarkastelen David Sternin Jewish New Testament Commentaryn pohjalta 

joitakin keskeisiä sapatin viettoon liittyviä evankeliumien kohtia. Liitän mukaan myös muiden 

tutkijoiden ja kirjoittajien huomioita asiaan liittyen.     

Matteuksen evankeliumin 12.luvun alussa Jeesus oli kulkenut opetuslastensa kanssa 

viljavainioiden poikki. He söivät nälissään viljan tähkiä, josta fariseukset saivat aiheen huomauttaa 

sen olevan sapattina kiellettyä. Jeesus puolustautui kertomalla kuinka kuningas Daavid toimi 

aikanaan Jumalan huoneessa samalla lailla näkyleipien suhteen. Toorasta selviää, että papit voivat 

rikkoa sapattikäskyn temppelipalvelusta toimittaessaan ja sitä ei luettu heille synniksi. Lopuksi 

Jeesus sanoi itseään sapatin herraksi 265  Sternin mukaan kreikkalaisen alkutekstin mukaan 

fariseukset syyttivät Jeesuksen opetuslapsia sellaisesta, joka oli laitonta sapattina. Itse viljan tähkien 

katkominen pellolta oli luvallista Tooran266 mukaan267. Mishnan Sapatti 7:2 kohdassa on ilmoitettu 

sapattina kielletyt työt, joiden joukossa on viljan kokoaminen ja puiminen.268  

 Jeesus vetoaa kirjoitettuun Tooraan, jolla on johtava asema suhteessa suulliseen 

Tooraan. Täten Sternin mukaan opetuslapsilla oli oikeus omaan toimintaansa. Toorankin mukaan 

jotkut käskyt ovat toisten yläpuolella. Sapattia on olennaista viettää, mutta eläinten uhraaminen 

papin toimesta menee sen edelle, joten sen takia sapatin voi rikkoa luvallisesti.269  

 ”Rabbi Yonatan ben-Yosef sanoi: ’Sapatti on on pyhä teille’ Se on annettu teidän 

käsiinne ei sen itsensä käsiin!”270 Sternin mielestä tämä Talmudin kohta voi viitata siihen, että kun 

Yeshua puhui itsestään sapatin herrana, niin ei ole kyse vain hänestä. Ben-adam voidaan kääntää 

ihmiseksi ja henkilöksi ilman Messias viittausta. Sapatti on siis ihmisten ohjailtavissa.271 

Tanakhin kohdat osoittavat Yeshuan kunnioittaneen ja noudattaneen sapattikäskyä. Sapatti linkittyy 

hänen auktoriteettiinsa opettajana. Sapattiin liittyvät Uuden testamentin kohdat menevät helposti 
																																																								
264 Kozodoy, 1981, 33.	
265 Matt.12:1–8  Niihin aikoihin Jeesus kerran kulki sapattina viljapellon laitaa. Hänen opetuslastensa tuli nälkä, ja he 
alkoivat katkoa tähkäpäitä ja syödä. 2 Fariseukset näkivät sen ja sanoivat Jeesukselle: »Katso nyt, opetuslapsesi tekevät 
sellaista, mitä sapattina ei ole lupa tehdä.» 3Mutta Jeesus vastasi heille: »Ettekö ole lukeneet, mitä Daavid teki, kun hän 
ja hänen miehensä olivat nälissään? 4Hän meni Jumalan huoneeseen ja söi uhrileivät, vaikka niiden syöminen oli 
sallittua ainoastaan papeille, ei hänelle eikä hänen miehilleen. 5 Tai ettekö ole laista lukeneet, että papit tekevät 
temppelissä sapattinakin työtä mutta ovat silti syyttömiä. 6 Minä sanon: tässä teillä on enemmän kuin temppeli. 7 
Jos te ymmärtäisitte, mitä tämä tarkoittaa: ’Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja’, te ette tuomitsisi 
syyttömiä. 8Ihmisen Poika on sapatin herra.» 
266 Deuteronomium 23:26  
267 Stern 1992, 44–45. 
268 Pyhiä juutalaisia kirjoituksia 2018, 151. 
269 Stern 1992, 45. 
270 Talmud. Yoma 85b. 
271 Stern 1992, 89.  



 

	 39	

ohi kristityiltä, joilla on taipumus vääntää Tooraan liittyvät kohdat omien tunnustuskuntiensa 

oppien mukaisiksi. Tällöin he ohittavat juutalaisen kontekstin, josta itse tekstit kertovat. 

Messiaaniset juutalaiset tulevat koolle sapattina ”keskustellakseen Toorasta ja profeetoista, 

korottaaksen ja ylistääkseen Messias Yeshuaa. He näkevät sapattikohtien rikkauden apostolisten 

kirjoitusten valossa.”272     

 Mikä on sallittua sapattina? Matteuksen evankeliumissa 12:10 kysytään 

parantamisesta sinä päivänä. Modernin halakhan tulkinnan perusteella voidaan esittää kolme 

näkökulmaa: A. Toisen ihmisen hengen pelastaminen on sallittua jopa velvoitettua sapattina. Se 

koskee myös parantamista. B. Vakavasti sairasta273 saa auttaa. C. Pienten vaivojen tulee antaa olla 

rauhassa sapattina. Tämä johtuu siitä, että lääkkeiden valmistaminen vaatii jauhamista, mikä on 

kiellettyjen asioiden listalla sapattina.274 Yeshua paransi ilman lääkettä sekä ilman jauhamista, niin 

hän ei rikkonut sapattimääräyksiä parantaessaan ramman miehen. Mishasta Shabbat 22:6 löytyy 

seuraava kohta: ” He eivät voi tukea murtumaa. Jos jonkun käsi tai jalka on poispaikoiltaan, hän ei 

voi laittaa kylmää vettä sen päälle; mutta hän voi pestä sen tavalliseen tapaan ja jos se paranee, niin 

se paranee. Matteuksen evankeliumin 12:13 kohdassa mies tottelee Jeesusta ojentamalla kätensä, 

jolloin hänellä ei ole enää surkastunutta kättä, vaan kaksi tervettä. Fariseusten tulkinnan mukaan 

Mishnan sapattitulkintaa on rikottu, koska mies ojentaa kätensä. Täten siinä oli aktiivista toimintaa. 

Yeshua osoittaa viidellä275 eri argumentilla fariseusten olleen väärässä. Stern muistuttaa, että 

sapattimääräykset ovat tarpeellisia ja niillä on paikkansa hyvässä käytöksessä. Silti hänestä pitäisi 

pystyä toimimaan muuttuvien tilanteiden mukaan, jolloin Jumalan tahto on tärkeämpää. 

Messiaanisessa halakhassa sääntöjen rikkominen on mahdollista, kun se tapahtuu oikeassa 

kohtaa.276       

																																																								
272 McKee 2003, Torah In the Balance, Volume I https://messianicpublications.com/j-k-mckee/is-sunday-the-lords-day/  
273 Korkea kuume ja kokonaisvaltainen kipu ovat sellaisia oireita, joita voi parantaa sapattina. Stern 1992, 117. 
274 Stern 1992, 117.	
275 1. Fariseuksen jäävät lakihenkisen suullisen Tooran tulkinnan vangeiksi eivätkä näe, että asiat pitää laittaa 
tärkeysjärjestykseen. Joten hyvän tekeminen on luvallista sapattina eikä se saa jäädä sapattisäännösten alle.  
2. Yeshua alleviivaa sanojaan kal v’chomer (tarkoittaa, että vahvempi voittaa heikomman perustelun. Esimerkiksi 
hukkuvan ihmishengen pelastaminen on tärkeämpää kuin sapattikäskyn noudattaminen. Stern 1992, 888. argumenttilla 
lampaan pelastamisen ensisijaisuudesta suhteessa sapattikäskyyn. Näin hän osoittaa, että parantaminenkin on sallittua. 
3. ”Markuksen evankeliumin rinnakkaiskohdassa Yeshua lisää, että ’sapatti on ihmistä varten eikä ihminen sapattia 
varten’. Jolla hän osoittaa, että Jumalan säännöt palvelemassa ihmisiä ja mahdollistamassa paremmin Jumalan 
kunnioittamisen eivätkä orjuuttamassa ihmistä ja vaatimassa hänen kirkastavan sääntöjä.”275 
4. Yeshua oli Isänsä valtuutus toimia ja parantaa sapattina. Lisäksi hän paljasti tässä kohtaa oman jumaluutensa275  
5. Johanneksen evankeliumissa Yeshuan kerrotaan parantaneen sapattina275 Tällä kertaa Yeshua käyttää myös kal 
v’chomer argumenttia. Fariseukset myöntyvät ympärileikkaukseen sapattina, joten miksi he eivät sallisi parantamista 
silloin.275 Stern 1992, 117.  
276 Stern 1992, 117–118. 
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Yeshua parantaa ramman miehen277 sapattina. Fariseukset syyttävät parantunutta miestä vuoteensa 

kantamisesta silloin. Sternin mukaan fariseusten ymmärrys Toorasta juontaa heidän perinteestään, 

joka tullaan tuntemaan myös juutalaisena halakhana tulevaisuudessa. Tanakhista Jesajan kirjasta278 

voidaan löytää esimerkki taakan kantamisesta, joka ei ollut sallittua sapattina. Kontekstista 

päätellen kyse on sellaista työstä, josta saa hyötyä itselle. Mishnan perusteella minkäänlainen 

kantaminen ei ole luvallista sapattina. Stern muistuttaa, että Jerusalemia muurien ympäröimänä 

kaupunkina koski erityiskohta ’eruv, jonka ansiosta kantaminen oli sallittua siellä jopa sapattina. 

Parannetun miehen koti ei välttämättä ollut muurien sisäpuolella. Mahdollisesti hän oli koditon, 

joka kantoi mattoa mukanaan nukkuakseen paikassa kaupungin ulkopuolella. Stern tähdentää, että 

fariseusten kiinnittäessä huomiota sapattikäskyn tarkkaan noudattamiseen he eivät huomanneet 

ihmettä, joka tapahtui heidän silmiensä edessä. ”Ennen rampa mies pystyi kantamaan mattoaan 

taatusti Jumalan kunniaksi”.279     

 Matteuksen evankeliumissa 11:28–30 Jeesus tekee kutsun: Tulkaa luokseni, niin minä 

annan teille levon. Jeesus esittelee itsensä levon antajana.280 Melakha-sana esiintyy usein Toorassa, 

kun on kyse työn tekemisestä. Länsimaisessa ajattelussa sana työ tarkoittaa fyysistä työtä, siihen 

käytettyä vaivaa ja ammatin harjoittamista. Määritelmästä seuraa se, että valon voi sytyttää, koska 

se on vaivatonta. Sen sijaan rabbi ei voisi suorittaa sapattipalvelusta, koska se on osa hänen 

ammattinsa työnkuvaa. Juutalainen laki taasen näyttää vihreää valoa ensimmäiselle, mutta osoittaa 

punaista jälkimmäiselle. ”Ongelma ei ole juutalaisessa laissa, mutta määritelmässä, jota 

amerikkalaiset käyttävät.”281    

	 Melakha (מלאקה.) määritelmän perusteella sapattina ei voi tehdä sellaista työtä, joka 

on luovaa, johtamista tai hallintavaltaa käyttävää. Jumala loi maailman puheellaan harjoittaen näin 

uutta luovaa toimintaa. Tästä hän piti lepoa seitsemäntenä päivänä.282	

	 Messiaaninen juutalainen Melamed viettää traditionaalista juutalaista sapattia. 

Kynttilät sytytetään, jonka jälkeen miehet lähtevät synagogaan. Palveluksen jälkeen mies siunaa 

																																																								
277 Siellä oli mies, joka oli sairastanut kolmekymmentäkahdeksan vuotta. 6 Jeesus näki hänet siellä makaamassa 
vuodematolla ja tiesi, että hän oli jo pitkään ollut sairas. Jeesus kysyi: »Tahdotko tulla terveeksi?» 7 Sairas vastasi: 
»Herra, minulla ei ole ketään, joka auttaisi minut altaaseen, kun vesi kuohahtaa. Aina kun yritän sinne, joku toinen ehtii 
ennen minua.» 8Jeesus sanoi hänelle: »Nouse, ota vuoteesi ja kävele.» 9 Mies tuli heti terveeksi, otti vuoteensa ja 
käveli.Mutta se päivä oli sapatti. 10 Niinpä juutalaiset sanoivat parannetulle: »Nyt on sapatti, ei sinun ole lupa kantaa 
vuodettasi.» 11 Mies vastasi heille: »Se, joka teki minut terveeksi, sanoi minulle: ’Ota vuoteesi ja kävele.’» (Joh.5:5-11) 
278 Herra puhuu näin: Jos tahdotte elää, pitäkää huoli siitä, ettette kanna sapattina mitään kantamusta ettekä tuo mitään 
sisään Jerusalemin porteista! 22Älkää viekö sapatinpäivänä mitään ulos taloistanne älkääkä tehkö mitään työtä. 
Pyhittäkää sapatti, niin kuin minä käskin teidän isienne tehdä.(Jer.17:21–22) 
279 Stern 1992, 169. 
280 Viera 2013, 68.  
281 HaNaviy https://messianicpublications.com/ariel-ben-lyman-hanaviy/examination-of-saturday-seventh-day-sabbath-
correlation/ 
282 HaNaviy 2010. https://www.messianic-torah-truth-seeker.org/Torah/shabbat/shabbat-Practical-look-7th-day.html	
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perheensä luovuttaen sen Messiaan huomaan. Sapattiateria aloitetaan leivällä ja viinillä, jotka 

”kuvastavat ehtoollista, vaikka varsinainen ehtoollisen vietto ei tavalliseen sapattiateriaan 

kuulukaan. Kaikissa sapatin vieton osissa he huomioivat sen, kuinka jopa ortodoksijuutalaiset 

näkevät niissä Messiaan, vaikkeivat usko Jeesuksen täyttäneen Messiaan roolia. Hänen mukaansa 

luomisen seitsemäs päivä, lepopäivä, on Messiaan muistamisen päivä, jolloin symbolisesti 

muistetaan maailman 7000 vuoden viimeistä 1000 vuotta, Messiaan valtakuntaa.”283 

 Stern keskittyy ongelmallisena pitämäänsä juutalaisten sapattirukouksen: ”Ylistetty 

olkoon sinä Herra meidän Jumalamme, maailman kuningas, joka on pyhittänyt meidät hänen 

käskyillään ja määrännyt sytyttämään sapattikynttilän”.284  Kohtaa on yritetty tulkita monilla eri 

tavoilla, mutta haaste on siinä, ettei Raamatussa ei ole tälläistä käskyä. Ensimmäisessä Sternin 

esittelemistä tulkintatavoista sallittu sanaa on sovitettu  määrätty tilalle. Se ei kuitenkaan täsmää 

Raamatun juutalaisen Jumala-kuvan kanssa. Toisessa sapattikynttilän sytyttämisestä on vedetty 

johtopäätös, että se tarkoittaa valona maailman kansoille olemista. Tähän Kirjoitukset antavan 

myöntävän vastauksen, mutta se ei täsmää kyseisen ajankohdan toimintatapojen kanssa.. Yksi 

mahdollinen ratkaisu on sen ymmärtäminen, että Toora ja Pyhä Henki annettiin helluntaina. Näin 

ollen merkitys on, että Toora kuvastaa Pyhää Henkeä. Stern muistuttaa uuden liiton uskovien 

tulevan siunatuiksi Yeshuan kuoleman ja Pyhän Hengen vuoksi.285    

 

3.4 Pesahin vietto	 

Juutalaisen pesahin 286  pituus on kahdeksan vuorokautta. Silloin juutalaiset syövät (פסח) 

happamatonta matsa287 (מצה) -leipää. Pesahina muistellaan eksodusta Egyptistä, joka on ollut 

kirjaimellisesti äkkilähtö ilman, että leipiä on ehditty edes kohottaa. Kodin huolellinen siivoaminen 

on juhlaa edeltävä rituaali. Pesahin ensimmäisenä iltana kokoonnutaan  sukulaisten ja ystävien 

pariin seder-aterialle kuulemaan kertomus Mooseksen johdattamasta eksoduksesta pois Egyptin 

orjuudesta. 288     

 Pesah-sateria tuo historian nykyhetkeen. Jumalan pelastava työ tulee todelliseksi, 

koska eksoduksen vaikutus tulee jokaisen vieraan osaksi. ”Kaikkina aikoina on jokaisen ajateltava 

itsestään, kuin hän olisi lähtenyt Egyptistä. Pesah-ateria on näkyvä merkki Israelin uskosta ja 

																																																								
283 Melamed 2011.   
284 Stern 2007, 165. 
285 Stern 2007, 165.	
286 Käytän tässä tekstissä heprealaista sanaa pesah pääsiäisen sijaan, koska se kuvastaa paremmin juhlan juutalaista 
alkuperää ja luonnetta.  
287 Matsa on happamatonta leipää. Pesahia kutsutaan happamattoman leivän juhlaksi, koska silloin ei viikon kuluessa 
syödä muunlaista leipää. Ennen kuin pesahin vietto alkaa, niin talosta ei saa löytyä yhtään hapatetta. Se tulee hävittää 
polttamalla. Hapate symbolisoi ylpeyttä juutalaisille. Stern 1992, 78. 
288 Erelä 2019. https://www.seurakuntalainen.fi/blogit/juutalainen-paasiaisateria-julistaa-jeesusta/ 
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Jumalan toiminnasta oman kansansa ja koko maailman kanssa”.289 290 

 Eksoduksesta291 voidaan lukea kuvaus ensimmäisestä juutalaisten viettämästä pesah-

juhlasta. Juhlan keskeisin osuus oli lampaan teurastaminen.292 Yeshuan elämässä pesah saa uuden 

syvyystason. Viimeinen ehtoollinen on useampien tutkijoiden mukaan ollut seder ( ֵֶדרס) ateria, jota 

vietetään pesahin aloittamisen kunniaksi. Aterialla on pöydällä neljä viinimaljaa, joista kukin 

kuvastaa Jumalan lupauksia.293      

 Seuraavaksi tuon esille konkreettisen esimerkin israelilaisen messiaanisen juutalainen 

pesahin vietosta Sanna Erelän artikkelista.294 Matsa-leivän kätkemisellä on pitkät perinteet sederin 

yhteydessä. Pöydälle asetetaan kolme niistä pinoon. Niistä keskimmäinen, afikoman (ֲאִפיקֹוָמן) on 

vertauskuva tahrattomasta uhrikaritsasta. Aterian alussa afikoman otetaan esille sekä murretaan 

puoliksi. Puolet siitä piilotetaan lautasliinaan ja kätketään. Lapset saavat etsiä sen illan päätteeksi. 

Messiassymboliikka on ilmeistä; Yeshuan sovituskuolema (leivän murtaminen), hautaaminen 

(leivän kätkeminen) ja ylösnousemus(leivän löytäminen kätköstä) tulevat kaikki ilmi.295  

 Messiaaniset juutalaiset löytävät pesah-ateriasta yhteyden Yeshuaan. Hän tuli 

																																																								
289 Mishnan, traktaatti Pesahim X,5bc. Mishna on suullisen Tooran selitystä. Se on kirjoitettu 220jKr Y’hiudah Ha 
Nasin toimesta. Stern 2007, 298. 
290 Laato 1986, 117. 
291 Sanokaa Israelille: Tämän kuun kymmenentenä päivänä ottakoon kukin perheenpää karitsan, yhden karitsan 
perhekuntaa ja taloa kohti…Eläimen tulee olla virheetön, vuoden vanha uros, ja se voi olla lammas tai vuohi.  
Ottakaa sen verta ja sivelkää sitä ovenpieliin ja ovenkamanaan niissä taloissa, joissa karitsaa syödään.  
Syökää liha sinä yönä…Syödessänne teillä tulee olla viitta vyötettynä, kengät jalassa ja sauva kädessä, ja teidän on 
syötävä nopeasti. Näin vietetään pääsiäistä Herran kunniaksi. Tästä päivästä tulkoon teille muistopäivä. Viettäkää sitä 
Herran juhlana. Pitäkää tämä ikuisena säädöksenä sukupolvesta toiseen. 15Syökää seitsemän päivän aikana 
happamatonta leipää, ja jo juhlaviikon ensimmäisenä päivänä toimittakaa kaikki hapantaikina pois taloistanne, sillä 
jokainen, joka syö hapanta leipää ensimmäisestä päivästä lukien seitsemänteen päivään, poistettakoon 
Israelista.  Huolehtikaa aina tämän happamattoman leivän juhlan viettämisestä, sillä juuri sinä päivänä minä vein teidän 
kootut joukkonne pois Egyptistä. Siksi tätä päivää on vietettävä juhlana, ja se olkoon ikuinen säädös sukupolvesta 
toiseen. Mooses kutsui koolle kaikki Israelin vanhimmat ja sanoi heille: »Ottakaa kukin lammas tai vuohi 
perhekuntaanne varten ja teurastakaa se pääsiäisuhriksi. Exodus 12:1–13:6 (katkelmia) 
292 Jahve säästi israelilaiset egyptiläisiä kohdanneelta vitsauksilta, joista viimeisin oli esikoispoikien kuolema. 
”Johannes Kastaja puhui Yeshuasta Jumalan karitsanaa viitaten temppeli sekä pesahissymboliikkaan. Stern 1992, 77. 
293	Sano siis israelilaisille: ’Minä olen Herra,  
1. minä vien teidät pois pakkotyöstä Egyptistä ja 2. pelastan teidät orjuudesta.  
3. Minä vapautan teidät kohotetun käteni voimalla ja ankarilla rangaistuksilla. 4. Minä otan teidät omaksi kansakseni ja 
olen teidän Jumalanne, ja te saatte nähdä, että minä, Herra, teidän Jumalanne… (Exodus 6:6–7.) 
294	”Ennen pesahia teen ison siivouksen kotona, kuten niin monet muutkin. Huuhtelen kaikki astiat ja keittiövälineet 
kiehuvalla vedellä, jotta niihin ei varmasti jäisi mitään asiaankuulumatonta. Siivous on iso urakka, mutta pyrin 
aloittamaan ajoissa, ettei stressi saa otetta. Siivous on samalla hengellinen prosessi: mietin millaisista asioista Jumala 
haluaisi puhdistaa sydämeni ja ajatukseni.Vietämme seder-ateriaa yhdessä seurakunnassa. Väkeä kokoontuu noin sata 
henkeä kun moni seurakuntalainen tuo sukulaisiaan ja jopa ihmisiä, jotka eivät usko Jeesukseen. Joissakin 
messiaanisissa seurakunnissa ei ole yhteistä ateriaa vaan juhlaa vietetään perhepiirissä, tai seurakunta jaetaan 
pienempiin ryhmiin aterian ympärille.Perinteinen ”oikea” seder-ateria kestää tuntikausia, mutta meidän 
seurakunnassamme noudatetaan lyhennettyä muotoa, jonka pituus on parisen tuntia. Sen lapsetkin jaksavat hyvin. 
Toisaalta, onko heillä mitään vaihtoehtoakaan? Aterialle osallistutaan aina koko perheellä. Siihen liittyvät traditiot ovat 
hyvin vanhoja. Messiaaninen pesahisjuhla löytää vankan ja arvokkaan perustan juutalaisten Tanankhista nousevasta 
pesahista. Perinteiset tulkinnat saavat elää rinnakkain Messiaasssa täyttyneissä vertauskuvissa”. Erelä 2019 
https://www.seurakuntalainen.fi/blogit/juutalainen-paasiaisateria-julistaa-jeesusta/	
295 Erelä 2019. https://www.seurakuntalainen.fi/blogit/juutalainen-paasiaisateria-julistaa-jeesusta/ 
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maailmaan 2000 vuotta sitten, mutta tulee takaisin viimeisinä päivinä. Juuri nyt hän on kätketty. 

Ehtoollista varten erotetaan puolet leivästä ja kolmasosa viinistä. Ei-messiaaniset juutalaiset 

katsovat tätä pahalla. Messiaan pelastustekoa ei kuitenkaan tule hävetä, vaan sen vuoksi 

messiaanisilla on vankka tuki toiminnolleen. He näkevät kolmen leivän  symboloivan Isää, Poikaa 

ja Pyhää Henkeä, kun taas murrettu ”keskimmäinen tarkoittaa Yeshuan ruumista, joka on murrettu 

meidän vuoksemme”296. Raamatusta nousevat teologiset syyt ovat ilmeisiä ja myös varhainen 

traditio tukee pesah-juhlan viettämistä. Useat teologit uskovat, että juuri juutalaiskristityt ovat 

laittaneet alulle nämä käytännöt. Sen lisäksi he ovat hyödyntäneet samoja symbolisia merkityksiä. 

Aikojen saatossa tavat imeytyivät juutalaisuuteen, jolloin messiaaniset elementit katosivat.297  

 Evankelista Johannes kuvailee pesahin aikana Yeshuaa kärsivänä palvelijana ja pesah-

karitsana. Yhtymäkohdat Jesajan kirjan lukuun 53 ovat ilmeisiä. Temppelissä on uhrattu lampaita 

pesahin aikaan, joten Johannes kastajan sanat Jumalan karitsasta, joka ottaa pois maailman synnin, 

eivät voisi olla osuvampi ilmaisu. Yeshua on tahraton ja virheetön uhri, jollaista jo Exoduksen 

pesah-juhlassa vaadittiin. Temppeliuhrit eivät kuitenkaan tuoneet kuin väliaikaiseen syntien 

sovituksen. Wheatonin mukaan Johannes tuo esille sen, että lampaan syöminen yhdistää ihmisiä, 

jotka ovat pesah-aterialla. Yeshuaan luottaminen uhrautuvana Jumalan Poikana yhdistää 

messiaaniset juutalaiset toisiinsa. Pesah-uhri merkitys on siinä Wheatonin mukaan sovitusteologian 

sijaan.298      

 Daniel Juster avaa pesahista kolme Yeshuaan liittyvää merkitystä. “Yeshua on 

todellinen pesah-lammas; valmistettu syntien sovitukseksi ja pahan hapatuksen hävittämiseksi. 

Toinen pesahin pelastava aspekti ovat Vanhassa ja Uudessa testamentissa tapahtuneet 

ruokkimisihmeet, ensin autiomaahan satanut manna ja sitten 5000 juutalaisen ruokkiminen vain 

vähällä määrällä ruokaa. Kolmanneksi ihmeeksi Juster tulkitsee sen, kuinka alkuseurakunnan 

kristityt, juutalais- ja pakanataustaiset yhdessä, juhlivat Jeesuksen ylösnousemusta uhrikäytännön 

lopettavana kertakaikkisena uhrina, ja viimeiseksi Jeesuksen asettamaa ehtoollista, jossa hän nostaa 

pesahisaterian afikoman-leivän merkitsemään omaa ruumistaan ja kolmannen maljan Yeshuan 

verta. Pesahin vietto on Justerille sekä Israelin kansan vapautumisesta että koko maailman 

pelastuksesta iloitsemista, eikä hänen visiossaan kenenkään, ympärileikattu tai ei, pitäisi jäädä 

tämän juhlan vieton ulkopuolelle.”299   

     

																																																								
296 Stern 2007, 172. 
297 Stern 2007, 172. 
298 Wheaton 2015, 85. 
299 Harvey 2009, 217-218.  
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3.5 Yeshua, apostolit ja juutalainen elämäntapa                             

Tuon esille joitakin esimerkkejä Sternin New Testament Commentarysta, joissa Yeshua 

havainnollistaa juutalaista elämäntapaa seuraajilleen. Matteuksen300 evankeliumin kohta 9:17301 

kertoo Sternin mukaan siitä, että perinteisen juutalaisuuden tarvitsee sopeutua messiaaniseen 

uudistukseen. Uusi viini menee pilalle vanhassa rakenteessa, jolloin koko usko on menetetty ja 

juutalaisuutta ei ole. Sen sijaan juutalaisuuden tarvitsee olla valmistautunut ottamaan vastaan usko 

Yeshuaan, niin silloin myös rakenteet kestävät. Sternin mukaan tässä on kyse siitä, että 

juutalaisuuden uskonnollinen elämänmuoto tarvitsee muuttua. Mielestäni tätä taustaa vasten onkin 

loogista Yeshua kritiikki fariseuksia ja lainopettajia kohtaan, jotka olivat unohtaneet Tooran 

ydinsanoman. Kristityt tulkitsevat kohdan helposti niin, että vain pakanakristillisyys on tämä uusi 

viinileili. Sternin mukaan tämä tulkinta ei tee oikeutta kontekstille, koska Yeshua puhui 

nimenomaan juutalaisille. Ensimmäisen vuosisadan juutalaiskristityt onnistuivat löytämään tuoreen 

ja toimivan tavan toteuttaa uuden viinin periaatteen ja sen tulee olla tavoitteena myös tänä päivänä 

messiaanisten juutalaisten keskuudessa.302    

 Juutalaisuuden tradition isossa kuvassa Tanakh nousee merkittävimmälle paikalle 

halakhan suhteen. Jokapäiväiset asiat liittyvät halakhaan sillä perusteella, että Toora määrittelee 

niistä autoritiivisia normeja. Messiaaniset juutalaiset pitäytyvät kirjoitetun lain merkittävyydessä 

halakhaan liittyen. Toisaalta Uusi testamentti tuo esille sen kehityksen, mitä Yeshua ja apostolit 

hyödyntävät opetuksissaan Mooseksen Tooran pohjalta.303   

 ”Risto Santalan mukaan juutalaiset opettivat yleisesti, että messias antaa uuden 

Tooran. Tämä Toora oli pohjimmiltaan Mooseksen opetuksen kaltaista. Rabbit sanoivat tästä  

uudesta Toorasta, että sitä selitettiin jo Eedenin puutarhassa. Ja Jumala antaa päivittäin uusia 

halakha-oppilauselmia, jotka ilmoitetaan kerran kansalle messiaan välityksellä. Tämä ei merkitse, 

että Jumalan tahdon tie muuttuisi. Kysymys on lähinnä lain uudesta perustelusta. Näin juuri 

Messiaskin toimii. 304      

 ”Niin kuin Mooseksen persoonaan suoraan liittyvä opetus on perustavanlaatuista 

suhteessa muuhun Tanakhin materiaaliin.”305 Samoin on Yeshuan kohdalla Uuden testamentin 

																																																								
300 David Pawsonin mukaan Matteuksen evankeliumin kirjoittamisen aikoihin 85jKr. juutalaiset eivät enää olleet 
tervetulleita synagogiin messias-uskonsa tähden. Uusi seurakunta taas alkoi olla enemmistöltä pakanakristittyjen 
vallassa. Juutalaiskristityt olivat jäämässä väliinputoajiksi, siksi Matteus halusi rohkaista ja nuhdella juutalaisia, että he 
pysyisivät Yeshua uskossa elämällä juutalaisella tavalla. Pawson 2008, 36. 
301	”Eikä nuorta viiniä lasketa vanhoihin nahkaleileihin; muutoin leilit pakahtuvat, ja viini juoksee maahan, ja leilit 
turmeltuvat; vaan nuori viini lasketaan uusiin leileihin, ja niin molemmat säilyvät." 
302 Stern 1992, 37. 
303 Standards of Observance 2014, 5. 
304 Santala 2005, 155. 
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teksteissä. Paavalin kohdalla se ilmenee hänen tavassaan hyödyntää Yeshuan opetuksia hänen 

omissa halakhaohjeistuksissa. Messiaanisten juutalaisten johtohahmot argumentoivat sen puolesta, 

että evankeliumit esittävät pätevän todisteen ”Israelin profetaalisesta opettajasta”306 Yeshua avasi 

Tooran ydiasiat ja sen suunnan, johon tulisi olla kulkemassa. Halakhassa hänen opetuksensa ja 

elämänsä on korkein mittapuu, jonka mukaan tulee suoristua. Yeshua toimii Tooran tulkkina ja 

halakha asioiden tarkentajana.307      

 Kuten jo aikaisemmin on tullut ilmi, niin Tooraa ja halakhaa ei voida erottaa 

toisistaan. Messiaanisten juutalaisten on kuitenkin tärkeää Dauermannin mukaan ymmärtää, että 

Toora ei ole sellainen kirja joka tuli taivaasta kultaisilla tauluilla. Toisaalta sitä lukiessa ei voida 

sivuuttaa niitä tulkintoja, joita siitä on tehty ajan saatossa. Toora on perintö, jota tulee osata vaalia 

ja tulkita siinä ajassa, missä eletään. Raamatulliset esikuvat alkuseurakunnan aikana näyttävät tietä 

myös tämän ajan messiaanisille juutalaisille modernin halakhan soveltamiseen.308 

 Stern tekee mielenkiintoisen havainnon Matteuksen kohdasta 13:52309. Uuden liiton 

lainoppineet ovat olleet juutalaisia Tooran opettajia. ”Jokainen Tooran opettaja, josta tulee taivaan 

valtakunnan opetuslapsi, on kuin talonomistaja, joka tuo varastohuoneestaan sekä uusia että vanhoja 

asioita”. Juutalaisten uskonnollisiin teksteihin perehtynyt ihminen on kuin taitava juutalainen, joka 

alkaa uskoa Messiaaseen. Hän on poikkeuksellisessa tilanteessa. Hänellä on mitä parhaat 

työvälineet halakhan työstämiseen. Messiaaninen juutalainen elää halakhaa todeksi kaikilla 

elämänsä osa-alueilla, kuten juutalaisuus asian näkee.  Paavali on tästä loistava esimerkki.310  

 Yeshuan opetuslapset ja Paavali ottivat viestikapulan haltuunsa jatkaen halakhan 

soveltamista. Tuon tämän kappaleen lopuksi muutamia esimerkkejä siitä. Juster tulkitsee 

Apostolien tekojen 21311 kohdan, niin että siinä Paavali osoittaa yhä olevansa juutalainen, vaikka 

tekee lähetystyötä pakanakansojen parissa. Paavali suostuu ilman vastalauseita seurakunnan 

johtajan Jaakobin pyyntöön osoittaen näin lojaalisuutensa juutalaisuudelle ja Tooralle. Hän toimi 
																																																																																																																																																																																								
305 Standards of Observance 2014, 5. 
306 Standards of Observance 2014, 5. 
307 Standards of Observance 2014, 5–6.	
308 Dauermann 2012, 191. 
309	Yksi esimerkki kristillisestä tulkinnasta tästä kohdasta on Chuck Smithiltä se, että kohdan päähuomio on Jeesuksessa 
ja hänestä löydettävistä rikkauksista. Niitä voidaan löytää myös vanhoista asioista, jotka voivat tuottaa tuoreita Kristus-
kokemuksia. Smith https://www.blueletterbible.org/Comm/smith_chuck/c2000_Mat/Mat_013.cfm?a=942052.   
310 Stern 1992, 50. 
311 …juutalaisia on tuhansittain tullut uskoon, ja he kaikki vaativat kiivaasti lain noudattamista. Heille on sinusta 
kerrottu, että sinä opetat muiden kansojen keskuudessa eläviä juutalaisia hylkäämään Mooseksen lain ja kiellät heitä 
ympärileikkaamasta lapsiaan ja elämästä kansamme tapojen mukaisesti. Mitä siis tehdä? Varmastikin he saavat kuulla, 
että olet täällä.»Tee neuvomme mukaan: Täällä on neljä miestä, jotka ovat antaneet uhrilupauksen. Ota heidät mukaasi, 
puhdistaudu yhdessä heidän kanssaan ja maksa heidän puolestaan, että he voivat leikkauttaa tukkansa. Siitä kaikki 
ymmärtävät, että sinusta levitetyissä puheissa ei ole mitään perää vaan sinäkin pidät kiinni laista ja elät sen 
mukaisesti…Paavali otti miehet mukaansa ja puhdistautui seuraavana päivänä heidän kanssaan. Sitten hän meni 
temppeliin ja ilmoitti, milloin heidän puhdistumisaikansa päättyisi ja kunkin puolesta suoritettaisiin uhri. Ap.t.21:20–
26. 
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johdonmukaisesti samalla tavalla myös Rooman viranomaisten edessä. Paavali siis jatkui 

juutalaisesta elämäntapaansa uudessa tilanteessa.312   

 Paavali ei tuomitse Rooman seurakunnan juutalaiskristittyjä, jotka noudattivat 

juutalaista juhlakalenteria ja ruokailusäännöksiä, ja joille näiden tapojen noudattaminen oli tärkeää 

omantunnon tähden (Room.14:1–15:13). Sen sijaan Paavali suhtautuu juutalaiskristittyjen 

toimintaan hyväksyvästi ja kehottaa kaikkia Rooman kristittyjä suvaitsemaan toistensa tavat.313

 Juutalaiseen halakhaan liittyvät kysymykset liittyvät seurakunnan yhteiselämään. 

Sternin mukaan Jaakobin kirjeen 2:12 kohta antaa määräyksen kutsua messiaanista yhteisöä 

synagogaksi. ”Veljeni, älköön teidän uskonne meidän kirkastettuun Herraamme, Jeesukseen 

Kristukseen, olko sellainen, joka katsoo henkilöön. Sillä jos kokoukseenne tulee mies, kultasormus 

sormessa ja loistavassa puvussa, ja tulee myös köyhä ryysyissä.” Jaakobin kirje on suunnattu 12 

maanpaossa olevalle juutalaiselle heimolle. Tekstistä voidaan havaita heidän olevan messiaanisia 

juutalaisia, koska heistä puhutaan veljinä ja Yeshua on mainittu.  Sternin New Testament korjaa 

monien kristillisten Raamattujen käännökset, joissa puhutaan kokoontumisesta, seurakunnasta tai 

kirkosta. Alkuperäinen sana on synagôgê314 (συναγωγη) , joka ei taivu muuksi kuin synagogaksi. 

Täten Sternin mukaan tänäkin päivänä voidaan puhua messiaanisesta synagogasta. Niitä voidaan 

perustaa lisää ja antaa pakanakristityille myös mahdollisuuden vierailla sellaisissa.315Haasteeksi 

nousevat odotukset liittyen synagogaan. Messiaanisten juutalaisten ei tule alkaa kopioida 

kristittyjen kirkonmenoja lisäten sinne vain hieman juutalaisia uskonnollisia elementtejä. Sternin 

mukaan synagogassa voidaan lukea toorarullaa, jos löytyy henkilö, kuka osaa sen tehdä. Muutenkin 

pukuja ja symboleita on hyvä käyttää, kun se tehdään oikealla tavalla.316  

 Toby Janickin mukaan apostolien kokous Apostolien tekojen 15.luvussa 317  on 

malliesimerkki rabbiinisen Nooan liiton ohjeistuksen soveltamisesta. Siinä annetaan minimiohjeet, 

joiden kautta voidaan kunnioittaa juutalaisia. Se antaa myös pakanakristityille esimerkin, kuinka 

																																																								
312 Juster 1996, 61. 
313 Mustakallio 2007, 91. 
314 Synagoga oli juutalaisten uskonnollinen kokoontumispaikka, jossa luettiin Kirjoituksia, kuunneltiin opetuksia ja 
rukoiltiin. Ne olivat Jumalan palvontapaikkoja. VanderKam 2001, 211–212. 
315 Stern 2007, 167–168. 
316 Stern 2007, 168. 
317 Kun he olivat lopettaneet, alkoi Jaakob puhua. Hän sanoi: »Veljet, kuulkaa mitä sanon. 14Simon kertoi, kuinka 
Jumala ensi kerran lähestyi pakanoita ottaakseen heistä itselleen oman kansan. 15Tämä käy yksiin sen kanssa, mitä 
profeetat ovat kirjoituksissa sanoneet:– Sen jälkeen minä palaan ja rakennan jälleen Daavidin sortuneen majan. 
Raunioista minä sen taas rakennan,minä pystytän sen uudelleen, jotta kaikki muutkin ihmiset etsisivät Herraa, kaikki 
kansat, jotka olen omikseni ottanut. Näin sanoo Herra,joka on antanut tästä tiedon jo ammoin.Tästä syystä ei mielestäni 
pidä hankaloittaa niiden elämää, jotka vieraista kansoista kääntyvät Jumalan puoleen. Meidän on kuitenkin lähetettävä 
heille kirje ja kehotettava heitä karttamaan sellaista, minkä epäjumalanpalvelus on saastuttanut, sekä haureutta, verta ja 
lihaa, josta verta ei ole laskettu.Onhan Mooseksen laki jo ikimuistoisista ajoista tullut tunnetuksi joka kaupungissa, kun 
sitä luetaan synagogissa jokaisena sapattina. Ap.t.15:13–21. 
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liittyä Israeliin.318 Mielestäni se on myös sopusoinnussa Yeshuan opetuksen kanssa. Näin ollen sen 

soveltamista voi harkita vakavasti tänäkin päivänä kun kristityt ja messiaaniset juutalaiset tulevat 

yhteen, vaikkapa rukouksen ja syömisen merkeissä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
318 Janicki 2015, 19–22. 
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4. Johtopäätökset  

Tutkielman aineiston materiaali käsittelee pääosin messiaanisia juutalaisia. Silti juutalaiset ja 

kristityt voivat hyötyä niistä johtopäätöksistä, joita tulen esittämään.  Käyn ne läpi teema teemalta. 

Lähden liikkeelle juutalaisesta identiteetistä. Pitkä historia ja koetut kokemukset ovat saaneet 

messiaaniset juutalaiset ankkuroitumaan Raamattuun. He eivät halua tulla kutsutuiksi kristityiksi 

edes juutalais tai -heprealais etuliitteillä. Messiaaniset juutalaiset identifikoituvat juuri sillä nimellä, 

mikä korostaa heidän historiallisia juuria ja identiteettiään. Messias-sana on tärkeä siitä syystä, että 

he ovat nimenomaan Yeshuan messiaanisuuteen uskovia juutalaisia. Kristittyjen tuleekin olla tässä 

kohtaa hienotunteisia ja kunnioittavia muistaen sen historiallisen tosiasian, että kristinuskon 

äitiuskonto on juutalaisuus. Suhde on samankaltainen kuin luterilaisuudella on katolisuuteen. Erona 

näihin kristillisiin tunnustuskuntiin on se, että kristittyjen ja juutalaisten siteella on suurempia ja 

laajempi merkitys.      

 Mielestäni voisi sanoa, että messiaaniset juutalaiset ovat kristittyjen hengellisiä 

isoveljiä. He ovat olleet olemassa ensin. Heihin luetaan Yeshuan opetuslapset, Paavali ja 

ensimmäisen messiaanisen yhteisön perustajat Jerusalemissa. On virheellistä väittää, että helluntai 

se olisi vain kirkon syntymäpäivä, koska todellisuudessa merkittävä osa uskoontulleista oli 

juutalaisia. Täten olisi parempi puhua messiaanisen yhteisön synnystä.  

 Messiaaninen juutalaisuus sijoittuu on kahden maailman uskonnon välimaastoon; sen 

identiteetti on juutalaisuudessa, mutta messias-käsitys kristillinen. Vaikka messiaaninen 

juutalaisuus katsoo olevansa jatkumoa ensimmäisille Yeshuaan uskoviin juutalaisiin, niin sen 

modernit juuret ovat heprealaiskristillisyydessä. Oman identiteetin löytäminen ja siinä rauhassa 

kasvaminen ovat olleet ratkaisevan tärkeitä asioita messiaaniselle juutalaisuudelle liikkeenä.  

 Messiaanisten juutalaisten omissa yhteisöissä juutalaiset eivät sulaudu kristittyjen 

joukkoon eivätkä joudu altavastaajan asemaan erilaisen teologisten käsitysten nähden suhteessa 

Tooraan ja juhlapyhien viettoon. Toki kristittyjen asenteet ovat muuttuneet myötämielisemmäksi, 

mutta korvausteologisia näkemyksiä ja tarvetta pakanallistaa juutalaisia on yhä eri seurakunnissa. 

Messiaanisten juutalaisten seurakunnissa on sekä juutalaisia että pakanakristittyjä. Näin ollen 

kristityt voivat tutustua uskonsa juutalaisiin juuriin ja oppia elämään yhtenä messiaanisena 

yhteisönä Yeshua seuraajina.    

 Tutkielmani otsikko on David Stern ja juutalainen elämäntapa, joten on luontevaa 

esittää johtopäätöksiä hänen edustamansa Uuden testamantin halakha suuntauksen mukaisella 

linjalla. Ryhmä erottuu toisista messiaanisen juutalaisuuden suuntauksista Tooran tulkinnan 

suhteen. Yeshua ei kumonnut lakia, vaan saattoi sen lopulliseen päätepisteeseen evankeliumissa. 
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Tooran käskyt ovat uudessa liitossa voimassa, mutta niitä eletään todeksi Yeshuassa. Kristillisestä 

tulkinnasta poiketen Toora johdattaa oikeamielisyyteen Jumalan edessä, mutta Yeshuan 

oikeamielisyydestä käsin.     

 Toora on keskeinen tekijä, kun tarkastellaan juutalaista elämäntapaa. Stern itse katsoo, 

että Tooraa ei voida sivuuttaa ja myös eri juutalaisten suuntausten tekevät tulkinnat siitä tulee ottaa 

vakavasti. Stern vaikuttaa suhtautuvan myötämielisesti ortodoksijuutalaisuuden tapaan noudattaa 

Tooraa. Hänestä se ennen kaikkea yhdistää juutalaiset toisiinsa ja avaa mahdollisuuden kertoa 

Yeshuasta myös ei-messiaanisille juutalaisille. Kuitenkin tärkein tekijä on, että Tooraa tulkitaan  

Yeshuan antamien esimerkkien kautta. Yeshua on lihaksi tullut Toora ja hänellä on korkein 

auktoriteetti määritellä sen sisältö, kuten Vuorisaarna osoittaa. Hän on Mooseksen työn 

täydelliseksi tekijä.       

 Stern tahtoo omalla esimerkillään ja teologiallaan osoittaa, että messiaaniset 

juutalaiset voivat olla kristilliselle teologialle siunaukseksi. Heidän näkökulmansa voi auttaa 

näkemään ne vinoumat, joita jopa kristillisiin Raamatun käännöksiin on eksynyt. Tärkeintä on 

osoittaa ennen kaikkea koko Raamatun juutalaiset lähtökohdat ja kuinka vahvasti se on sidottu 

heprealaisen maailmankuvaan.      

 Messiaaniset juutalaiset kunnioittavat Tooraa ja he haluavat noudattaa sitä. 

Kristittyjen yleinen mielikuva juutalaisuudesta lakiuskontona ei pidä paikkansa. Mielikuva on 

iskoutunut syvälle, vaikka monien teologien, kuten Sandersin tutkimukset ja Tanakhin tekstit 

antavat toisenlaisen kuvan. Armollinen Jumala on ollut totta jo vanhan liiton aikana.  Yeshua tuli 

täyttämään lain ja hän on lopullinen Toora. Näistä lähtökohdista messiaanisten juutalaisten on 

turvallista lähteä rakentamaan juutalaista elämäntapaa. Tutkimus myös alleviivaa Sternin 

havaintojen kautta sitä, että Yeshua ja Paavali kumpikin ovat kritisoineet tiettyjen juutalaisten 

lakihenkistä tapaa tulkita Tooraa eikä itse sen sisältöä. Pyhä Henki antaa aivan uudenlaisen tavan ja 

mahdollisuuden toteuttaa esimerkiksi sapatin viettoa.    

 Messiaanisilla juutalaisilla, jotka ovat hyvin perehtyneitä Tooraan on todellakin 

annettavaa kristilliselle teologialle. David Sternin teologiset oivallukset osoittavat sen erinomaisella 

tavalla. Hänen esittelemänsä öljypuuanalogia auttaa ymmärtämään ratkaisevalla tavalla, että 

messiaaniset juutalaiset ovat alkuperäisiä oksia. Heidän rinnalleen tullaan oksastamaan yhä 

enemmän juutalaisia. Tämä kehityskulku on edistymässä. Lopulta se johtaa siihen, että koko Israel 

on pelastuva. Oliivipuuanalogia osoittaa myös kristityille heidän oman paikkansa isossa kuvassa. 

He ovat pakanoita, jotka ovat juutalaisten lankeemuksen takia päässeet täysivaltaisiksi Jumalan 

kansan jäseniksi ja osallisiksi pelastuksesta. Vasta tämän jälkeen heitä on ylipäätään voinut kutsua 

kristityiksi. Stern haluaa, että kristityt voisivat olla nöyrän kiitollisia eikä ylpeitä tästä tosiasiasta, 



 

	 50	

joka Roomalaiskirjeen sanoman kautta tulee esille. Pakanakristitty ovat päässeet oliivipuuhun 

liittämisen kautta saaneet ottaa vastaan Yeshuan pelastastajanaan.   

 Paavalin merkitys messiaanisen juutalaisuuden identiteetin ja elämäntavan 

havainnollistajana avaa ainutlaatuiset näkymät. Hänestä voidaan ottaa mallia tähänkin päivään, 

kuinka juutalaiset ja kristityt voivat elää yhdessä samassa seurakunnassa. Yhtä lailla hänen Tooran 

tulkinnat oikeassa valossa ymmärrettynä antavat työkaluja juutalaisen elämäntavan soveltamiseen.

 Viimeaikaisten uutisten lukeminen antisemitismin noususta Saksassa, Yhdysvalloissa 

ja jopa Suomessa ennakoivat sitä, että entistä useampi juutalainen myös messiaaninen tulee 

hakemaan asuinpaikkaa Israelista. Oman maan merkitys on keskeinen juutalaisen identiteetin 

kannalta. Esimerkiksi missään muussa maassa sapatin viettäminen ei ole samalla kollektiivisella 

tavalla mahdollista kuin Israelissa. Lisäksi siellä on keskimäärin turvallisempaa liikkua ja elää 

juutalaisena kuin muissa maissa.    

 Näkisin, että messiaanisilla juutalaisilla on parhaat edellytykset toteuttaa juutalaista 

elämäntapaansa Israelissa. Varmasti Yhdysvalloissa heillä on siihen hyvät edellytykset. Uutisista on 

kantautunut surullisen paljon tietoa siitä, että juutalaiset ovat kokeneet ilkivaltaa ja jopa fyysistä 

uhkaa. Turvallisena pidetyssä Suomessakin on jossa Helsingin juutalaisen synagogan on pitänyt 

ottaa säännöllinen vartiointi käyttöön. Israelissa messiaaniset juutalaiset pystyvät luonnollisimmin 

viettämään sapattia ja juutalaisia juhlia, kun suuri osa yhteiskunnasta on niissä mukana. Israelissa 

matkustaneena ja messiaanisissa seurakunnissa vieraillaillessani olen voinut aistia sen kotoisuuden, 

jota he kokevat siellä myös hengellisessä mielessä.    

 Juutalainen elämäntapa on merkittävä osa messiaanisten juutalaisten arkea. Sen kautta 

he voivat elää todeksi uskoaan Yeshuaan. Jokaisesta tavasta ja juhlasta he voivat löytää messias-

symboliikkaa. Tässä mielessä he samaistuvat kristittyihin. Kristilliset tunnustuskunnat myös 

haluavat löytää Raamatusta ja juhlatavoistaan Kristuksen. Erona on se, että messiaaniset juutalaiset 

viettävät juutalaisia juhlia ja kristityt myös monia juhlia, joille ei suoraan lyödy Raamatusta 

oikeutusta, kuten joulua ja erilaisten pyhimysten päiviä. Tilanne saattaa muuttua tulevaisuudessa, 

koska vuosittain monet kristityt liittyvät messiaanisten juutalaisten kanssa lehtimajajuhlaan 

Jerusalemissa. Siinä on kuva tulevaisuudesta, jossa juutalaiset juhlat tulevat kokonaisvaltaisemmin 

kristikunnan hyväksymiksi ilman lakihenkisen uskonnollisuuden leimaa.  

 Sapattina Jerusalem kirjaimellisesti hiljenee. Siinä on jotakin pyhää, kun yhteiskunta 

pysähtyy joka viikko yhden vuorokauden ajaksi. Kristityt länsimaissa helposti hukkaavan 

lepopäivän merkityksen, kun kaupat ovat auki ja monenlaisia aktiviteetteja on tarjolla. Messiaaniset 

juutalaiset näyttävät sapatin ovea avoimeksi myös muille, mutta siitä on lupa kulkea tai olla 

kulkematta.  Näyttäisi siltä, että messiaaniset juutalaiset kulkevat sapattikäskyn suhteen Yeshuan 
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jalanjäljissä. Kirjaimellinen soveltaminen voi olla tarpeen, mutta hyvän tekeminen ei ole kiellettyä. 

Messiaaninen halakha antaa vapauden sääntöjen rikkomiselle, jos sillä on positiivista merkitystä.

 Monille messiaanisille juutalaisille pesah-ateria on syvästi hengellinen kokemus, joka 

linkittyy vahvasti Yeshuaan. Heidän käyttämänsä symboliikka tulee lähelle kristittyjen ehtoollisen 

viettoa. Yeshua korostaminen pesah-lampaana, joka uhrasi itsensä syntien sovitusta varten. 

Tällainen lause voisi olla yhtä lailla luterilaisen kirkon papin sanat ennen ehtoolliselle menoa. Kyse 

on vapautuksen ja pelastuksen juhlimisesta. Siinä on osansa kaikilla Yeshuaan uskovilla. Pesahin 

vietossa on myös eskatologinen ulottuvuus, joka liittyy Israelin kansan viimeiseen eksodukseen, 

jolloin loput juutalaiset palaavat kotimaahansa.    

 Merkittävällä tavalla messiaaninen juutalaisuus voi haastaa myös kristittyjä 

tarkastelemaan omaa hengellistä identiteettiään ja tapojaan. Onko kristityn syvin identiteetti 

enemmän kuin johonkin tunnustuskuntaan kuuluminen? Sternin teologia haastaa itseäni miettimään, 

mitä on olla sisäisesti juutalainen ja seurata Yeshuaa, joka inkarnoitui juutalaiseksi mieheksi. 

Raamatun kokonaisvaltainen juutalaisesta kulttuurista ja uskonnosta ammentava materiaali saa 

myös miettimään sitä ”kristillisten perinnäissääntöjen” määrää. Kristityt eivät ole sen enempää 

vapaampia lakihenkisyydestä kuin Yeshuan ajan fariseukset. Juutalaisissa tavoissa on paljon 

annettavaa armoa korostaville luterilaisillekin. Uuden testamentin halakhan liikkeen edustaja Daniel 

Juster korostaa armosta pelastumista Martti Lutherin tavoin. Juster myös muistuttaa uskovia siitä, 

että he ovat jo uudessa liitossa ollessaan taivaan valtakunnan jäseniä. Tästä lähtökohdasta käsin 

Tooran käskyjen noudatus tuo kunniaa Jumalalle. Se ei ole lopulta niin kaukana meidän omasta 

perinteestä, mutta tuo tuoreen näkökulman.   

 Sternin tekstejä lukiessa välittyy vahvasti se kuva, että kristillinen kirkko ja 

messiaaninen juutalaisuus liittyvät entistä vahvemmin toisiinsa tulevaisuudesssa. Näin ne 

toteuttavat Efesolaiskirjeen yhden uuden ihmisen periaatetta. Tämä näkökulma vaatii kristityiltä 

aivan uudenlaista tarkastelunäkökulmaa myös kirkkohistoriaan, jossa Israelin ja juutalaisten rooli 

on ollut hyvin vähäinen viimeisen 2000 vuoden ajan.    

  Messiaaninen juutalaisuus on modernina liikkeenä nuori. Sen teologia on 

muotoutumassa ja se hakee paikkaansa globaalissa Kristuksen kirkossa. Väliinputoajan aseman 

sijaan messiaaniset juutalaiset tahtovat nähdä itsensä sillanrakentajina. Sternin vahva visio tästä 

välittyy hänen teologiastaan ja kirjoittamistaan kirjoista. Heillä on annettavaa juutalaisuudelle sen 

kaikkein olennaisimman asian Yeshuan kautta. Juutalainen elämäntapa on ennen kaikkea Yeshuan 

seuraamista aivan arkisissa asioissa ja hänen merkityksensä näkemistä juhlapäivissä Tooran ja 

Pyhän Hengen kautta.  
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