
 

Adventin aika, Messiaan odotus, on saanut aikojen 

saatossa kauniita muotoja. Kynttilät, joiden valo 

loistaa pimeinä kuukausina, monet valmistelut, laulut 

ja Davidin Pojan tervetulleeksi toivottaminen 

ensimmäisenä adventtina, ovat kaikki kertomassa 

suuresta odotuksesta, joka edeltää Messiaan 

saapumista.  

 

Mutta adventti ei suinkaan ole pohjoismainen 

keksintö. Se on vuosituhansia kulkenut juutalais-kristillisessä ajattelussa aina Arabian 

niemimaalta Itä-Euroopan pieniin kyliin asti. Rabbiiniset kirjoitukset ovat tallentaneet 

opetuksia Messiaan adventista temppelien aikakaudelta saakka.  

 

Mikä sitten erottaa kristillisen ja juutalaisen Messiaan odotuksen? Rabbiinisten 

kirjoitusten esittämä jako adventista on usein - ainakin pintapuolisesti – käänteinen 

sille, mihin olemme tottuneet. Jaamme Messiaan odotuksen kahteen aikakauteen: 

joulun odotukseen ja Messiaan paluuta edeltävään aikaan. Itse Messiaita on tätä 

vastoin yksi.   

 

Juutalaisuudessa adventilla viitataan usein tapahtumiin, jotka vastaavat pitkälti 

kristittyjen näkemystä Messiaan paluusta. Messiaita on tätä vastoin kaksi, Messias 

Josefin Poika ja Davidin poika. Ensiksi saapuu Messias Josefin Poika, kärsivänä 

palvelijana. Hän taistelee urheasti Jumalan sodissa, kunnes saa surmansa 

jumalattomien käsien kautta. Hän saapuu köyhänä, ratsastaen aasilla. Tämä on 

merkki Messiaalta kansalle sen syyllisyydestä ja sukupolven turmeltuneisuudesta.  

 

Josefin Pojan kuoleman jälkeen saapuu Messias Davidin Poika, joka herättää Josefin 

Pojan kuolleista. Ylösnousemuksensa jälkeen Messias Ben Josef häviää kuvasta. Nyt 

seuraavat Davidin Pojan voitokkaat taistelut. Hän tuhoaa saapumisellaan pahuuden 

vallat lopullisesti ja kohtaa joka puolelta kokoontuneet kansanmassat, jotka ovat 

tehneet rauhan keskenään taistellakseen Messiasta ja hänen kansaansa vastaan. 

Pakanakansojen johtaja surmataan Davidin Pojan toimesta, kuolleet heräävät, valittu 

kansa kootaan maan neljältä kolkalta ja Messias Davidin Poika istuutuu hallitsemaan 

isänsä - Davidin valtaistuimelle.  

 

Siitä, mistä tietää Messiaan adventin olevan käsillä, ovat rabbit keskustelleet paljon. 

Merkittävä Babylonian Talmud sai kirjallisen muotonsa noin 500 jKr. Se sisältää 

myös huomattavasti aikaisempaa materiaalia. Talmudista ovat monet alla lainatuista, 

adventtia koskevista kirjoituksista. Voimme verrata niitä Raamattuun ja todeta, 

kuinka hyvin ne vastaavat toisiaan. Useat Talmudin oppineista elivät kristillisen 

ajanlaskumme mukaan hieman Joosefin Pojan jälkeen, siis jo Jerusalemin temppelin 

aikana.  

 

Saddukealainen kysyi kerran rabbi Abahulta: ”Milloin Messias saapuu?”  

Hän vastasi: ”Silloin kun pimeys peittää sinut, kansa.”  

Hän [saddukealainen] sanoi hänelle: ”Uhkailetko minua?”  



Hän [Abahu] sanoi: ”Se on selkeä jae:  

'Sillä katso, pimeys tulee peittämään 

maan ja syvä pimeys kansat,  

mutta sinun yllesi nousee Herra, ja 

Hänen Kunniansa tulee olemaan sinun 

ylläsi.' ”       

 Babylonian Talmud, Sanhedrin 99a  

 

Ja kun hän [Messias] laskeutuu …  

monet kansat tulevat kokoontumaan häntä vastaan …  

ja siihen aikaan Pyhä,  

siunattu olkoon Hän, tulee näyttämään voimansa kaikkia maailman kansoja 

vastaan, ja Kuningas Messias tullaan tuntemaan koko maailmassa,  

ja kaikki maailman kuninkaat tulevat nousemaan taistellakseen häntä vastaan.  
 

Ja monet pahat juutalaiset liittyvät heihin ja tulevat yhdessä heidän kanssaan 

taistelemaan Kunigas Messiasta vastaan. Ja koko maailma tulee pimentymään ...  

ja monet Israelin kansasta tulevat kuolemaan siinä pimeydessä.”  Zohar 2:7b       
 

Myös erityisistä adventin merkeistä ovat oppineet keskustelleet, viitaten samalla 

varhaisempien viisaiden käsityksiin:  

 

Rabbit opettivat: Davidin Poika ei tule, ennen kuin ilmiantajat 

moninkertaistuvat.  
 

Toinen mielipide: Kunnes [Jumalan lain] opiskelijat vähenevät.  

 

Vielä toinen mielipide: Kunnes kolikko häviää taskuista.  

 

Ja vielä toinen mielipide: Kunnes he ovat epätoivoisia Lunastuksesta…  

Kun on aivan kuin Israelilla ei olisi tukijaa eikä auttajaa.   

       Babylonialainen Talmud, Sanhedrin 97a   

 

Hän [Przysuchan Tzadik], puhui: ”Tulee olemaan aika ennen Lunastajan 

saapumista, jolloin on Lain opiskelijoita ilman Lakia, Hasideja ilman hasidutia 

[vanhurskautta] ... kesiä ilman lämpöä, talvea ilman kylmyyttä ...  

Voin nyt nähdä ajan ennen Lunastajan saapumista ... Minun hiukseni ja kynteni 

ovat pystyssä.”            

        Rakatz: Siah Sarfe Qodesh s.129 
 

Ja kun Lunastaja vihdoin on saapumaisillaan:  

”röyhkeys moninkertaistuu ja kunnia katoaa, hallinto muuttuu harhaopiksi, 

eikä tule olemaan kehotusta, Neuvonpidon Huone tulee huoruudeksi ... 

Kirjanoppineiden viisaus korruptoituu.  
 

 



Synnin pelkääjiä halvennetaan. Totuus tulee 

katoamaan. Nuoret häpäisevät vanhojen kasvoja… 

”miehen vihollisia ovat hänen perhekuntansa” 

 (Miika 7:6) ...ja kehen me voimme nojautua?  

Isäämme, joka on taivaassa.”      

Midrash Sota 9:15  
 

Mitä ihmeellisintä, työvälineet, joita juutalaiset oppineet 

vuosituhannet ovat käyttäneet, alkavat Messiaan adventtina kuihtua.  

 

Leikitellen raamatullisilla ilmaisuilla ja kielikuvilla, Rabbi Yishmael sanoi:  

 

”He [Israelin vastustajat] tulevat mittaamaan maan köysillä,  

muuttavat hautausmaan karjojen asuinsijaksi,  

kaatavat saastansa vuorten huippujen päälle,  

ja valheet moninkertaistuvat, totuus painetaan alas,  

laki poistetaan Israelista, synnit moninkertaistuvat Israelissa,  
paperin ja kynän aika on ohi (kirj. 'kuihtuvat'),  

ja Kuninkuuden Kallio muserretaan maahan.”  

       Pirqe R. Eliezer, kappale 30, loppuosa    
  

Mutta juuri silloin voidaan odottaa Messiasta, sillä: 

Rabbi Yohanan sanoi: ”Messias ei saavu, paitsi sukupolven aikana, joka on 

kokonaan oikeamielinen tai kokonaan syyllinen.”  

       Babulonian Talmud Sanhedrin 98a 
 

Tätä ennen, kaikkina hajaannuksen vuosisatoina, Jumalan pyhä Läsnäolo on 

odottanut Taivaallisen Isän antamaa ajankohtaa kärsivällisenä ja kärsimättömänä.  

 

Vanha juutalainen kertomus kertoo, kuinka tuo Lunastuksen Valo on laskeutunut yhä 

alemmaksi korkeasta taivaastaan, odottaen jo alimmaisessa taivaallisessa kerroksessa 

paluutaan. Mutta Jumalan läsnäolo on ennen Messiaan saapumista 

saavuttamattomissa.  

 

Sadagoran tsadik kommentoi kertomusta sanoin:  

 

”Mutta minä sanon: 'Lunastuksen Valo on levitettynä 

ympärillemme päidemme korkeudelle … 

Voi, jospa Jumala nostaisi päämme ylös!' ”   

         

   Martin Buber (kok.), Tales 2:72 

 

 

 

Entä mitä sanoisi Messias itse – adventistaan ja olinpaikastaan?  
 

”Nostakaa päänne, sillä teidän Lunastuksenne on lähellä.” 



 


