Raamattutunti Raimo Huotelin 7.2.2021
KARITSA 1 / Kristus päivittäin ja iankaikkisesti
1. Jokapäiväinen uhri 2. Moos 29:38-46
2. Polttouhri 3. Moos 1:1-17 ja 6:1-6

JOKAPÄIVÄINEN UHRI
Johdanto:
Jatkuvuudella ja toistuvuudella on suuri merkitys elämässämme. Asumme, maksamme
vuokramme, syömme, käymme töissä tai kuka missäkin, kaikkea tätä säännöllisesti. Säännöllisyys
kuuluu asumiseen. Raamattu mainitsee, että Jumala haluaa asua kansansa luona, joten Hän on
säätänyt säännölliset uhritoimitukset temppeliinsä. Jumalan tarkoitus on
I. Kohdata meidät
II. Pyhittää meidät
III. Asua keskellämme.
Hebr 10:1-18 Tämä kaikki kuvaa sitä, miten Jumala haluaa rakentaa SUHTEEN kanssamme.
Huomautus: Tässä kuvatut eläinuhrit eivät kuulu uuden liiton kristittyjen jumalanpalvelukseen eikä
sellaisia pidä mennä kokeilemaan missään olosuhteissa. Ne kuvaavat rukouselämässämme
katumusta ja parannuksen tekoa.
I JUMALA HALUAA KOHDATA MEIDÄT
- Kuparialttarilla uhrataan kaksi kertaa päivässä urospuolinen karitsa. Uhri poltetaan
alttarilla kokonaisuudessaan.
- Saman uhrin kanssa poltetaan noin 4 litraa hienoja vehnäjauhoja, johon on sekoitettu noin
1,5 litraa viiniä ja 1,5 litraa oliiviöljyä
- Kaksi karitsaa merkitsee Kristusta joka kuolee Golgatan ristillä syntiemme tähden.
Polttouhraaminen tarkoittaa sitä että Kristus on Jumalan tuomion alla meidän
puolestamme sijaiskärsijänä. Tämän ymmärtäen me tunnustamme syntimme ja
turvaudumme sijaisuhriin.
- Ruokauhri, joka poltetaan myös, merkitsee kolmitahoista Kristuksen ominaisuutta:
1. hieno vehnäjauho: Kristuksen puhdas inhimillinen luonne
2. öljy: Kristuksen kuninkuus ja valta
3. viini: Kristuksen veri, joka on tuonut lunastuksen. Voimme verrata näitä myös
ehtoolliseen.
- Tämä kaikki osoittaa, että syntinen ihminen ja pyhä Jumala voivat kohdata vain Jeesuksen
ristillä. Jeesus sanoi: Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule Isän luo muutoin kuin
minun kauttani. Joh 14:6
II JUMALA HALUAA PYHITTÄÄ MEIDÄT
- Pyhitys koskee ihmisiä, ilmestysmajaa ja alttaria
- Erottaminen muusta ja epäpyhästä
- Pyhittäminen edeltää Jumalan tulemista asumaan
- Kristus erottaa lampaat vuohista Matt 25, toiset iankaikkiseen elämään ja toiset
iankaikkiseen kauhistukseen.
III JUMALA HALUAA ASUA KESKELLÄMME (45-46)

-

Asuessaan keskellämme Jumala haluaa olla tarpeidemme täyttäjä.
Tämä on koti ja olotila, jollaisen Jumala haluaa lastensa kanssa.
Se edellyttää parannuksen tekoa päivittäin säännöllisesti ja muistuttaa päivittäistä
uhraamista.
Jumalan pilvi oli ilmestysmajan yllä 2 Moos 40:34-38
Jumalan läsnäololla on neljä tasoa :
1. Kaikkialla läsnäoleva
2. Kristus asuu meissä
3. Jumalan manifestoiva läsnäolo
4. Jumalan asuminen keskellämme (kaikista voimakkain muoto)

POLTTOUHRI
3 Moos 1:1-7
3 Moos 6:1-6
Hebr 10:5-14
Johdanto:
Uhraaminen tapahtui taloudellisen menestymisen mukaan: rikkaat, keskituloiset ja köyhät.
Juutalainen rituaaliteurastus: veri lasketaan ulos uhrieläimen kaulavaltimosta ja eläin pyörtyy
kivuttomasti. Sen jälkeen uhri paloitellaan.
I SONNIMULLIKKA / rikkaat
-

-

Uhriksi otetaan virheetön uros. Sonni kuvaa parasta mitä ihminen voi antaa. Se kuvaa
voimaa, menestystä, esikoisoikeutta, hallintavaltaa, vaurautta. Sellainen Kristus on
kuninkaana. Hän on esikoinen ja voideltu, Jumalan voiman sarvi.
Uhraajan syyllisyys siirretään sonnin kannettavaksi käden päälle panemisen kautta.
Veri vihmotaan ympäri alttaria. Veri tuottaa sovituksen koska ”sielu on siinä”.
Polttouhrin nylkeminen ja paloitteleminen: Jeesuksen riisuminen ja häpäisy.
Kappaleet, pää ja ihra ladotaan palavien halkojen päälle.
Sisälmykset pestään vedessä. Se kuvaa Kristuksen puhdasta sielunelämää. Kaikki poltetaan
alttarilla.

II PIKKUKARJA, LAMPAAT JA VUOHET / keskituloiset
-

Toimitaan pääosin samoin kuin sonnimullikankin kanssa. Teurastaminen tapahtuu
pohjoissivulla telttatemppelissä.

III METSÄKYYHKYNEN TAI KYYHKYSEN POIKA
-

Kupu ja höyhenet heitettiin alttarin itäpuolelle tuhkaläjään: Jeesuksen riisuminen ja
häpäisy.
Lintu repäistään auki siipien kohdalta.

LISÄMÄÄRÄYKSET 3 Moos 6:1-6

-

Polttouhrin tuli olla alttarin päällä koko yön aamuun asti.
Tulta tuli pitää palamassa haloilla alttarilla AINA, eikä se saanut koskaan sammua.

HÄPEÄ
-

Hebr 11:24-26 Mooses ja Kristuksen pilkka
Luuk 18:32 Kristusta häväistään ja pilkataan
Hebr 12:1,2

KRISTUKSELLA ON ERITYISESTI ANNETTAVAA NIILLE, JOTKA ELÄMÄSSÄÄN OVAT JOUTUNEET
KANTAMAAN HÄPEÄÄ JOSTAKIN. KRISTUS ON KANTANUT HÄPEÄMME RISTILLÄ JA HÄN VOI SEN
MYÖSKIN MEILTÄ POISTAA.
SYNNIN TUNNUSTAMINEN JA VALOON TUOMINEN AIHEUTTAA HÄPEÄÄ SYNNILLE JA
PAHOLAISELLE. SILLOIN PIMEYDEN OTE KIRPOAA JA JEESUKSEN VERI PUHDISTAA SYNTISEN 1 JOH
1:9.
UHRAAMINEN TARKOITTAA TÄSSÄ KRISTITYN PARANNUKSEN TEKOA JA KATUMUSTA, JOKA TULISI
OLLA PÄIVITTÄISTÄ.

