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RUOKAUHRI 
 
Johdanto 
Ruokauhri esiintyy useiden uhrien yhteydessä ja perusuhrit esiintyvät eri juhlien yhteydessä. 
Ruokauhri on kuvaus Kristuksesta uhrina, jossa yhdistyvät  

1. Happamaton leipä 
2. Öljy 
3. Suitsuke 

 
I    HAPPAMATON LEIPÄ 

-  Muisto-osa (Azkaaraa) täysi kourallinen kuvaa koko elämää ja muistutetaan Herraa 
antamalla se tuliuhriksi 
-  Pappien osa annetaan heille toimeentuloksi 

 
Vehnäjauhot= Kristuksaen täydellinen ja puhdas luonne 

1. Uunissa paistettu 
2. Leivinlevyllä paistettu 
3. Pannussa paistettu 
Paistaminen kuvaa Kristuksen kärsimyksiä Golgatalla. 

 
Jeesus sanoi: ”Minä olen elämän leipä” Joh 6:1-58. Hän käsitteli puheessaan laajasti asiaa mainiten 
isien saaman mannan erämaassa, joka ei voinut antaa iankaikkista elämää. Hän itse on leipä, jota 
syövät saavat sen iankaikkisen elämän. Tämä leipä on hänen lihansa maailman elämän puolesta. 
Hän viittasi uhriinsa, jossa hän vuodattaa verensä lunastukseksemme ja antaa ruumiinsa 
pyhitykseksemme. Happamaton leipä on siis varhainen kuva Jeesuksen uhrista. Se näkyy 
Jeesuksen asettamista ehtoollisen asetussanoista. 
 

1. Happamaton leipä 
- leipä ei ole nostatettu ja paisutettu hapantaikinajuurella tai hiivalla. 

 
2. Hapan leipä 

- Kielletty. Tarkoittaa synnin hapatusta, juutalaisen käsityksen mukaan ylpistymistä ja 
paisumista. 

- Sanl 8:13 Kopeutta ja ylpeyttä minä vihaan 
- Sanl 16:18 Ylpeys käy lankeamuksen edellä 
- Sanl 29:23 Ihmisen alentaa hänen oma ylpeytensä 
- Sanl 16:5 Jokainen ylpeämielinen on Herralle kauhistus 

 
 
II   ÖLJY 

- Puristettu oliiviöljy 
- Kristus voideltuna ja valtuutettuna sekä erotettuna. Kristuksen korkea asema. 
- Öljyyn leivottuja happamattomia leipiä. 



- Öljyllä voideltuja happamattomia leipiä 
- Tämä tarkoittaa sitä, että Kristuksessa on öljy PÄÄLLÄ ja SISÄLLÄ 
- Meidän tulisi antaa Jumalan sanan ja Hengen tulla sisällemme ja vaikuttaa sieltä ulos. 
- SUOLA tarkoittaa oikeaa opetusta syntiä vastaan. Suola pitää olla aina ruokauhrissa ja 

kaikissa muissakin uhreissa. 
 
III   SUITSUKE 

- Suitsuke tarkoittaa Kristuksen tuoksua 2 Kor 2:14-16 ja siten myös Hengen hedelmää 
Gal 5:22-23 

- Suitsuke on kasvien erittämää hartsia, joka palaessaan muodostaa hentoa ja 
tuoksuavaa savua. 

- Myös kanelin ja santelipuun kuorta. 
- Halvemmat laadut: ”Olibamu-hartsi” = Libanonista saatava hartsi. Todellisuudessa se oli 

saatu Arabian ja Somalian rannikolla kasvavista Boswellia -lajien puista, kun niiden 
kuoriin tehtiin viiltoja. Tämä tarkoittaa Jeesuksen haavoja. 

- Parasta laatua saatiin Sabasta, Arabian niemimaan lounaiskulmauksesta. 
- Suitsutus on otettu ehtoollissakramenttiin katolisessa ja ortodoksisessa sekä 

anglikaanisessa perinteessä. 
- Suitsuke koostettiin tavalla, jota ei saanut jäljitellä eikä sitä saanut käyttää 

nautintoaineena. Sen jäljittely tai muuttaminen katsottiin vakavaksi rikokseksi. 
 
LOPPUYHTEENVETO 
 
Happamaton leipä, öljy ja suitsuke kuuluvat ruokauhrissa yhteen. Se kuvaa koko kristillisyyttämme. 
Saatamme kokea, että leipämme on joskus vähän ”kuivakkaa”, mutta mitäpä jos saisimme siihen 
vähän öljyä eli Pyhän Hengen inspiraatiota mukaan. Sekään ei riitä, vaan meidän tulisi olla myös 
Kristuksen tuoksu eli hyviä ja rakastavia lähimmäisiämme kohtaan. 

 
 

 


