
Tuomisia ja maistiaisia Oronmyllyn Israel ja seurakunta -tapahtumasta 

Nyt kun muutama on viikko kulunut 

Israel ja seurakunta -tapahtumasta, 

alkaa selvitä mitkä asiat ovat jääneet 

muhimaan mielessä ja mitkä 

menneet menojaan. Usein vasta 

jälkikäteen hoksaa, mikä on 

puhutellut, mikä inspiroinut ja mikä 

johtaa kenties käytännön toimiin. 

Tilanteet, joissa uskovat ihmiset 

kohtaavat ja joissa Jumalan Sana ja 

Henki vaikuttavat, ovat otollisia 

ajatusten selvittelylle, kiperienkin 

kysymysten ratkomiselle ja 

suunnitelmien synnylle ja arvioinnille.  

Jerusalemin alkuseurakunnan vuonna 48 järjestämää apostolien kokousta voitaneen pitää yhtenä 

maailman historian tärkeimmistä tapahtumista. Konferenssin teemana oli Israel ja seurakunta – 

yhtäläisyys ja erilaisuus. Kokouksen osanottajalista oli paras mahdollinen. Paikallaolijoiksi pöytäkirjaan 

oli merkitty apostolit ja seurakunnan vanhimmat, mutta heidänkään varaansa ei uskallettu tärkeiden 

asioiden päättämistä jättää. Seurakuntiin lähetetyssä virallisessa julkilausumassa esitellään 

päätöksentekijät vielä arvovaltaisemmalla tavalla: ”Pyhä Henki ja me (apostolit ja vanhimmat) olemme 

nähneet hyväksi”… (Apt.15:1-31) 

Avner Gorenin arkeologinen ajatushautomo 

Jerusalemin viimeaikaisten arkeologisten kaivausten 

merkitystä Raamatun tutkimukselle voi tuskin 

yliarvioita. Esimerkiksi Daavidin kaupungin raunioista 

on kaivettu esiin portteja, muuria, salakäytäviä, 

vesitunneleita, palatseja, yksityisasuntoja jne. 

Varsinaisena ”jytkynä” voinee pitää noin 

viidenkymmenen sellaisen ”sinettikiven” löytymistä, 

joihin on painettu hepreankielellä Raamatussa 

mainittujen henkilöiden nimiä. Joukossa on Juudan 

kuninkaiden virkamiehiä, profeetta Jeremian ystäviä 

ja vainoajia. Hurskaan voimakaksikon Kuningas 

Hiskian ja profeetta Jesajan sinetit löytyivät kolmen metrin 

päässä toisistaan.  

Löydöt, löytöpaikat ja hepreankieli tekevät täysin selväksi 

sen, että Israelin kansalla on ollut katkeamaton 

sydämenyhteys Moorian vuoreen eli Temppelin vuoreen 

Abrahamista alkaen, siis lähes 4000 vuotta.   



Kun jätetään jaarittelut sikseen, voidaan huoletta yhtyä 

viisaan veteraanipapin arvioon: Jos Raamattu ei olekaan 

nykytieteen mukaista tekstiä, se on oman aikansa parasta 

historian kirjoitusta. – Ei voi kuin ihmetellä, kuinka hyvin 

tekstit pitävät kutinsa myös nykytutkimuksen raameissa, 

vaikka kirjoitusten ensisijainen tarkoitus ei ollut kansan 

opetus, vaan Jumala-uskon syntyminen.  

 

 

Temppelin rakenteet tunnetaan tänään paremmin kuin koskaan sitten vuoden 70 jKr 

Vaikka kaivaminen ei ole ollut koskaan 

mahdollista varsinaisella Temppelialueella, 

arkeologit ovat voineet temppelin 

lähiympäristöä ja rinnakkaiskohteita tutkimalla 

sekä arkeologista tiedettä täydentävien 

tutkimusmenetelmin avulla päätellä, että 

rakennusten jäännökset ja rauniot löytyvät 

Raamatussa kuvatuilta paikoilta. Jerusalemin 

temppeli tunnetaan tänään paremmin kuin 

koskaan sitten vuoden 70 jKr.  

Arkeologia antaa realistisen kuvan Israelin uskon selviytymistaistelusta vieraita virtauksia ja 

epäjumalien invaasiota vastaan. 

Arkeologiset kaivaukset osoittavat, että profeetat eivät suotta 

varoittaneet israelilaisia vieraista jumalista, jumalten kuvista ja niiden 

palveluun liittyvistä tavoista. Kansaa oli muistutettava Mooseksen 

välittämästä Jumalan tinkimättömästä käskystä: ”Älä kumarra heidän 

jumaliaan, älä palvele niitä, älä tee niin kuin he tekevät, vaan hävitä 

kaikki jumalankuvat ja murskaa heidän kivipatsaansa.”  

Varoituksista piittaamatta Israelilaiset rakentelivat temppeleitä ja kulttipaikkoja sinne tänne, vaikka Jumala 

oli määrännyt nimenomaan vain yhden paikan, Jerusalemin, vuotuisia pyhiinvaellusjuhlia, uhritoimituksia ja 

kansan yhteisiä rukouksia varten. 

Israelin uskon tiukka, monien kieltojen linja, ei tuntunut kansasta houkuttelevalta eikä vakuuttavalta. 

Päinvastoin vaikutti siltä, että monien etevien kansojen menestyksen takana oli juuri toisenlaisten 

jumaluuksien palvonta sekä viettejä myötäilevät kultit, ja pidäkkeetön elämäntapa. Israelin muinaisista 

raunioista on löytynyt suuret määrät israelilaisten itsensä pystyttämiä jumalten kuvia ja patsaita, vaikka 

maa olisi pitänyt puhdistaa niistä täysin. Monien sydämet olivat kääntyneet ajan muotivirtausten ja turhien 

jumalien puoleen. 

 



Listaykkönen epäjumalien joukossa oli taivaan jumala ja voittava hallitsija Baal. 

Sen erityisalaa oli erityisesti hedelmällisyys. Baalin palvelemiseen kuului 

siveettömiä menoja, jotka Ahabin ja Iisebelin aikana lähes ”syrjäyttivät” Herran 

palveluksen. 

Astarte oli naishahmo Baalin rinnalla. Lännessä sitä nimitettiin 

Afroditeksi ja Venukseksi. Se oli niin ikään hedelmällisyyden, 

luomisvoiman, sekä sadon ja sukupuolielämän jumalatar. Sen 

temppeleissä oli pyhäkkö-porttoja ja -poikia. - Arkeologit ovat 

löytäneet käteen käypiä 10-15 cm mittaisia Astarten kopioita, 

ns. kotijumalia, lähes jokaisesta huushollista. 

Kulteista hurjin oli Moolokin palvonta, jonka yhteydessä 

toimitettiin lapsiuhreja jumalten suosion ja lapsilykyn 

toivossa. Jopa jotkut Juudan kuninkaat, kuten Aahas ja 

Manasse osallistuivat näihin menoihin, joissa lapsia vietiin 

tulen läpi. Moolok nimi tulee ”kuningasta” tarkoittavasta 

Melek-sanasta. Tunnetuin palveluspaikka oli Hinnomin 

laaksossa. 

Tällaista tapahtui Israelissa, vaikka Jumala oli selvääkin 

selvemmin opettanut Abrahamille, ettei Jumala vaadi eikä hyväksy ihmisuhreja. Ainoan poikkeuksen teki 

Israelin Jumala itse vuosituhansia myöhemmin, kun Hän salli oman rakkaan Poikansa mennä 

uhrikuolemaan, ettei meistä ihmisistä yksikään joutuisi kadotukseen vaan saisi iäisen elämän.  

Kuinka tällainen uskon ja moraalin alamäki oli Israelissa ylipäätään mahdollista? – Valitettavasti näyttää 

siltä, että ihmisluonto on ollut kovin altis Jumalan vastustajan houkutuksille alusta alkaen. Kun tämän lisäksi 

oli puute oikeasta tiedosta, jouduttiin helposti harhapoluille. Tietämättömyys johtui taas siitä, että pyhiä 

kirjoituksia ei tunnettu kunnolla, ei kuninkaan hovissa eikä edes temppelissä. Niiden tuntemus oli heikkoa, 

koska tuohon aikaan kirjakääröjä oli saatavilla kovin vähän. Vasta Johannes Gutenbergin 

kirjanpainokeksinnön jälkeen 1400-luvulta eteenpäin, Raamattu tuli kaiken kansan ulottuville. 

Jumalan sana on elävä ja voimallinen  

Toisessa Aikakirjassa kerrotaan, kuinka Juudan kuningas Joosia kauhistui 
huomatessaan rikkoneensa Jumalan lakia tietämättään. Jumalan käskyt ja 
säädökset kirkastuivat vasta sen jälkeen, kun hän sai käsiinsä Temppeli-
remontin yhteydessä löytyneen kirjakäärön.  
 

Ja kirjuri Saafan kertoi kuninkaalle sanoen: "Pappi Hilkia antoi minulle 

erään kirjan." Ja Saafan luki siitä kuninkaalle. Kun kuningas kuuli lain sanat, 

repäisi hän vaatteensa.  Ja kuningas käski Hilkiaa, Ahikamia, Saafanin poikaa, 

Abdonia, Miikan poikaa, kirjuri Saafania ja Asajaa, kuninkaan palvelijaa, 

sanoen: "Menkää ja kysykää minun puolestani ja niiden puolesta, joita on 

jäljellä Israelista ja Juudasta, neuvoa Herralta tästä löydetystä kirjasta. Sillä 

suuri on Herran viha, joka on vuodatettu meidän ylitsemme, sen tähden että 

meidän isämme eivät ole noudattaneet Herran sanaa eivätkä tehneet mitään 

kaikesta siitä, mikä on kirjoitettuna tässä kirjassa."   (2Aik.34:18-21) 



Kuningas ei jäänyt toimettomaksi päästyään perille, mitä kirjoituksissa luki. Hän kokosi luoksensa temppeliin 

Juudan ja Jerusalemin vanhimmat sekä kaikki Juudan miehet ja kaikki Jerusalemin asukkaat, myös papit ja 

profeetat, koko kansan pienimmästä suurimpaan. Ja kuningas itse luki heidän kuultensa kaikki Herran 

temppelistä löydetyn liitonkirjan sanat. Ja sen jälkeen tehtiin kuninkaan johdolla Herran edessä liitto, jonka 

mukaan kansan tuli seurata Herraa, noudattaa hänen käskyjänsä ja säädöksiänsä kaikesta sydämestään ja 

kaikesta sielustaan ja pitää liiton sanat, jotka olivat kirjoitettuina siinä löydetyssä Mooseksen kirjassa. Ja kaikki 

kansa yhtyi siihen liittoon. 

 

Vasta alta kolmekymppinen kuningas Joosia alkoi puhdistaa Juudaa ja Jerusalemia uhrikukkuloista ja asera-

karsikoista sekä veistetyistä ja valetuista jumalankuvista.  Baalin alttarit kukistettiin hänen läsnäollessaan, ja 

niiden yli kohoavat auringonpatsaat hän hakkasi maahan, ja asera-karsikot sekä veistetyt ja valetut 

jumalankuvat hän murskasi ja rouhensi ja sirotteli niiden haudoille, jotka olivat niille uhranneet.  Ja pappien luut 

hän poltti heidän alttareillaan. Niin hän puhdisti Juudan ja Jerusalemin. (2 Aik.34:3-4) 

Yhteinen parannuksenteko johti yhteiseen, isoon iloon 

Kuningas käski kaikkea kansaa sanoen: "Viettäkää pääsiäistä Herran, teidän Jumalanne, kunniaksi, niin kuin on 

kirjoitettuna tässä liitonkirjassa."  Sillä sellaista pääsiäistä ei oltu vietetty sen ajan jälkeen, jona tuomarit 

tuomitsivat Israelia, ei Israelin kuningasten eikä Juudan kuningasten koko aikana.  Vasta kuningas Joosian 

kahdeksantenatoista hallitusvuotena vietettiin sellainen pääsiäinen Jerusalemissa Herran kunniaksi.  

(2 Kun.23:21-23)  

Reijo Telaranta: Ylivertainen ylipappi - Jeesus 

Reijo käsitteli temppeliteemaa Heprealaiskirjeen näkökulmasta. Heprealaiskirjeen kirjoittaja tunsi erittäin 
hyvin Jerusalemin temppelin ja sen palvelusmenot. Hänellä oli paavalimaisen juureva ja syvällinen käsitys 
Kristuksen evankeliumista. Heprealaiskirjeen takana on täytynyt olla taivasten valtakunnan opetuslapseksi 
tullut kirjanoppinut, joka toi aarrekammioistaan esille uutta ja vanhaa. Reijo keskittyi luennossaan 
Jeesukseen ylivertaisena ylipappina, meidän ylimmäisenä pappinamme.  

Jeesus ylipappi Melkisedekin järjestyksen mukaan 

Jeesuksen pappeus ei perustu Vanhan testamentin vanhan liiton säädöksiin. Se on 
suurempaa, valtavampaa, - pappeutta Melkisedekin järjestyksen mukaan. Jeesus ei ole 
ylimmäinen pappi sukupolvesta toiseen periytyvässä pappien ketjussa, kuten 
leeviläiset ylimmäiset papit. Hän on kertakaikkinen ja ikuinen ylimmäinen pappi. Muita 
ylimmäisiä pappeja ei enää tarvita. 

 

Jeesuksen kertakaikkinen uhri 

Jeesuksen ei tarvinnut uhrata ylipappina 
ensin omien syntiensä tähden, koska hän oli 
synnitön. Hän ei mennyt Israelin temppelin 

kaikkein pyhimpään vaan taivaalliseen kaikkein pyhimpään. Siellä 
hän antoi uhrinsa, joka oli ainutlaatuinen ja valtava. Hän ei 
uhrannut kauristen tai muiden uhrieläinten verta, vaan oman 
pyhän kalliin verensä maailman kaikkien ihmisten syntien edestä. 

Leeviläinen pappeus, Aaronista alkaen, uhrit, kaikkein pyhin ja 
vuosittaiset uhrit ovat kaikki vain ennakoivia esikuvia Jeesuksen 
ylimmäisestä pappeudesta.  



Myös Melkisedek oli esikuva tulossa olevasta ja Jeesuksessa toteutuneesta ylimmäisestä pappeudesta, 
Kaikkein Korkeimman pappeudesta, Rauhan ruhtinaasta, Vanhurskauden kuninkaasta, syntisten 
Vapahtajasta.  

Meidän ylimmäinen pappimme ymmärtää meitä ja meidän vaikeuksiamme 

Jeesus syntyi ihmiseksi käydäkseen läpi kaiken sen, mitä me elämässämme 
kohtaamme.  Kivut, surut, kiusaukset, ihmisten vihan ja halveksunnan. Hän 
tuntee henkilökohtaisesti meidän ongelmamme, heikkoutemme ja 
vaikeutemme. Siksi hän osaa meidän Ylimmäisenä pappinamme tälläkin 
hetkellä rukoilla suunnattoman myötätuntoisesti meidän puolestamme. 

Me saamme lukea Heprealaiskirjeestä armolliset, lohduttavat ja tärkeät sanat: 
"Niinpä hänen oli tultava joka suhteessa veljiensä kaltaiseksi, jotta hänestä 
tulisi armahtava ja uskollinen ylipappi ja hän voisi Jumalan edessä sovittaa 
kansansa synnit. Koska hän on itse käynyt läpi kärsimykset ja kiusaukset, hän 
kykenee auttamaan niitä, joita koetellaan.” (Hepr. 2:17,18.) 

Ja edelleen Jeesuksesta kerrotaan: ”Mutta Jeesus pysyy ikuisesti, hänen 
pappeutensa on muuttumaton. Siksi hän pystyy nyt ja aina pelastamaan ne, jotka hänen välityksellään 
lähestyvät Jumalaa. Hän elää iäti rukoillakseen heidän puolestaan.” (Hepr.7:24,25) 

 

Hannu Takkula ei päässyt tulemaan Suomen EU- puheenjohtajuuden vuoksi Orolle, mutta 

saimme tilalle kolme erittäin hyvää tuuraajaa: Hanna Partasen, Ari Torniaisen ja Päivi Räsäsen. 

Hanna Partanen, toimittaja, tuottaja ja TV 7:sta tuttu toimittaja kertoi 

rohkeista tulevaisuudennäyistään.  

Hannan ja hänen perustamansa Peaceinvaders -järjestön tarkoitus on levittää 

rauhan ja rakkauden sanomaa Israelin ja sen naapureiden keskuuteen. 

Väärinkäsitysten ja vihanpidon sijaan halutaan rakentaa ymmärrystä ja 

yhteyttä juutalaisten ja arabien keskinäisiin suhteisiin alkaen arabiuskovien ja 

messiaanisten juutalaisten seurakunnista. Vireillä on myös järjestön linjan 

mukaisia ohjelmia tuottava TV-kanavahanke. www.peaceinvaders.fi 

 

Ari Torniainen, kansaedustaja 

Hannu Takkulan sijainen Ari Torniainen oli tapahtumaan osallistuneille hieno 

tuttavuus. Puheista ilmeni, että hänelle oli Oronmylly entuudestaan tuttu niin 

sanomansa kuin hyvien suunnistusmaastojensa puolesta. Kansanedustaja on 

tainnut juosta Oron harjuja lappu rinnassa sekä kartta ja kompassi kädessä 

moneen kertaan. Hän toi myös tuoreita terveisiä eduskunnan ja uuden 

hallituksen alkuaskelista.  

Puoliparikkalalaisena minua ilahdutti kansanedustajan myönteinen ja 

aktiivinen suhtautumistapa Parikkala-Syväoron raja-aseman avaamiseen. 

Yleensähän kansanedustajat ja kansanedustajaehdokkaat ovat piipahtaneet 

Parikkalassa pari viikkoa ennen vaaleja sanomassa, että suhtautuvat 

myönteisesti paikkakuntaan ja rajan avaamiseen, mutta ei nyt vaan joskus 

tulevaisuudessa. Torniaisen pasuunassa oli toinen ääni. Muutaman päivän 

mailto:hannafilmi@gmail.com


kuluttua tulikin julki hallituksen päätös avata raja Parikkalan kohdalta kansainväliselle, 

ympärivuorokautiselle liikenteelle. 

Rajaliikenne synnyttää työtä ja toimeentuloa koko seutukunnalle, erityisesti Parikkala-Punkaharju- 

Savonlinnan alueella. Myös Oronmyllyn työkenttä laajenee ja toimintakeskuksen eteen avautuu uusia 

tehtäviä ja mahdollisuuksia. Jo yksistään yhteydet rajantakaiseen Inkerin kirkkoon tuovat mukanaan 

virkistystä ja siunauksia piikkilanka-aidan molemmille puolille. Meillä on paljon opittavaa vainottujen, mutta 

elinvoimaisten seurakuntien uskosta ja kokemuksista. Ehkäpä taivaan Isä on suunnitellut Oronmyllylle 

tehtäviä kovia kokeneiden uskovien apuna ja tukena.  

Ilosanoma Kristuksesta kuuluu heimoveljiemme ja – sisartemme ohella myös kaikille muillekin Suuren ja 

mahtavan asukkaille. Evankeliumia eivät raja-aidat pidättele. Ehkä Orolla on syytä olla korva tarkkana, 

kuuluuko jostain: ”Tule yli ja auta meitä!”  

Päivi Räsänen, kansanedustaja 

Päivi Räsänen ei päässyt muutaman päivän varoitusajalla Orolle, 
joten lähetin hänelle sähköpostina alun perin Hannu Takkulalle 
suunnitellut kysymykset teemasta: Minne menet Eurooppa?  
 
Kyselin, millaisia ajatuksia ao. kysymykset herättävät 
kokeneessa parlamentaarikossa. Pyysin kansanedustaja Räsästä 
ottamaan puheeksi muitakin sydämellä olevia asioita, vaikkapa 
tärkeimpiä rukousaiheita Israelin, seurakunnan (kirkon) ja 
Suomen puolesta. 
 

1. kysymys: EU.n sanottiin seisovan juutalais-kristillisellä 
arvopohjalla. Onko näin tänään - vai ei? 

̶  EU:n perustajaisät olivat kristillisdemokraatteja, joten EU:n ytimessä on juutalaiskristillinen arvopohja. 
Keskeisiä arvoja ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus ja vastuu, tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja 
solidaarisuus. Tämän arvoperinnön vahvistumisen puolesta on tehtävä töitä jatkuvasti, sillä sen säilyminen 
ei ole itsestäänselvyys. Euroopan yhdentymishankkeen arkkitehdin Robert Schumanin sanoin EU on 
”kansojen yhteisö, joka on syvästi juurtunut kristillisiin perusarvoihin”. 

2. kysymys: EU antaa rahaa Palestiinalaisten itsenäistymispohjan luomiselle. Väitetään, että rahavirtojen 
valvonta on aika heikkoa, Meneekö humanitaarinen apu apua tarvitseville vai rakenteilla olevan 
Palestiinalaisvaltion vahvistamiseen mm. puolustus- ja taisteluvalmiuksien alalla? Katsotaanko terroria 
sormien läpi?  USA tukee Israelin armeijaa - tukeeko EU palestiinalaisten "armeijaa"? 
 
‒Suomen valtion tuki palestiinalaishallinnon opetussektorille oli vuosina 2016–2019 n. 13 milj. €. Lisäksi 
Suomi maksaa EU-hankkeen kautta Palestiinalaisalueen opettajien palkkoja sekä YK:n palestiinalais-
pakolaisten apujärjestön UNRWA:n kautta perusopetusta. EU:n tulisi asettaa selkeät ehdot avustuksille ja 
varojen käyttöä on valvottava nykyistä paremmin, jotta varojen väärinkäytökset ja palestiinalaisten 
harjoittama terrorismi saataisiin kitkettyä pois. Tutkimusten mukaan palestiinalaishallinnon uusin 
opetussuunnitelma on sitoutunut jihadismiin ja on radikaalinen islamistinen. KD:n eduskuntaryhmä jätti 
viime vuonna aiheesta kirjallisen kysymyksen hallitukselle ja olemme toistuvasti vaatineet, että Suomen 
taloudellinen avustusten on oltava oikein kohdennettu. 
 
 
 



3. kysymys: Miksi Suomen kannattaa pysyä EU:ssa eikä lähteä "Fixitin" tielle? Mitä hyvää on EU:ssa?  

‒EU:n tulee olla itsenäisten valtioiden yhteistyöelin. EU:lla on 500 miljoonan ihmisen sisämarkkinat, jossa 
suomalaisten yritysten on pystyttävä toimimaan. On tärkeää puolustaa Suomen itsemääräämisoikeutta ja 
vastustaa liittovaltiokehitystä. Monet tämän ajan haasteet eivät pysähdy valtioiden rajoille, esim. 
ympäristö- ja energiakysymykset, järjestäytynyt rikollisuus, veronkierto, ihmiskauppa ja pakolaisuus 
vaativat yhteistyötä valtioiden välillä. Merkittävää on, että EU:lla on ja on ollut keskeinen rooli Euroopan 
turvallisuuden ja vakauden kehittymisessä maailmansotien jälkeen. 

P.S. 
Halutessanne voitte rukoilla kaikille päättäjille, niin Suomessa, Israelissa kuin muuallakin maailmassa, kykyä 
tehdä viisaita ja oikeudenmukaisia päätöksiä työssään. Kiitos esirukouksesta ja siunausta!  
Ystävällisin terveisin, Päivi Räsänen 
 
Juhlaväen puolesta lähetin Päivi Räsäselle seuraavan kiitosviestin: 
 
Kiitos paljon! - Onpa napakat, selkeät vastaukset. Muistamme erityisesti teitä Päivi Räsänen,- myös 
kollegoistanne haluamme puhua Jumalalle, kansojen Kaitsijalle ja Vapahtajalle. 
 "Älä pelkää, sillä niitä, jotka ovat meidän kanssamme, on enemmän kuin niitä, jotka ovat heidän 
kanssansa. Runsasta siunausta. 
 

Sekä Ulo Niinemägillä Tallinnasta että Päivi Taskisella Budapestista toivat mukanaan hyviä 
uutisia 
 
Ulo Niinmägin puheista jäi mieleen esimerkiksi se, että Olevisten kirkon 
papit anovat Jumalalta polvillansa joka aamu apua ja johdatusta päivän 
töihin ja toimiin. Samalla he siunaavat Israelia. Ulo korosti erityisesti 
kiitoksen ja ylistyksen merkitystä. Myös sofarin soitto kuuluu hänen 
hengellisiin harjoituksiinsa säännöllisesti.  
 
Tallinnan miehen puheet laulun voimasta on pakko ottaa tosissaan, sillä 
Virohan vapautui mahtavan Neuvostoliiton kahleista laulun voimalla. Tykkejä 
ja panssareita ei veljeskansalla ollut, mutta kuorolaulu sai Suuren ja 
mahtavan voimat herpoamaan. Ulo-pastorilla on varastossa muutamia 
sofareita pahan päivän varalle, jonkalaisilla soittopeleillä Jerikonkin muurit 
sortuivat. 
 
Päivi Taskinen kertoi elämästään Budapestissa ja yhteyksistään kovia 

kokeneiden juutalaisvanhusten kanssa. Kristitty juutalaisten ystävä poikkeaa 

perinteisestä kristityn arkkityypistä, johon usein on liittynyt 

antisemitismiä. Päivi on koonnut haastattelujen ja keskustelujen 

pohjalta kirjan Ikkunoita.  

Päivin puheista voi aavistella, että Unkarin juutalaiset taitavat 

olla aika heterogeenista joukkoa Israelin mallin mukaan. On 

oikeistoa ja vasemmistoa, liberaaleja ja konservatiiveja, 

uskonnollisia ja sekulaareja, mutta tiukan paikan tullen kaikki 

ovat yhtä perhettä. 



Musiikki 

Orolla saimme nauttia monenlaisesta hyvästä musiikista. Pianisti Leena 

Juppalan soitto kuljetti meitä musiikin rikkaisiin maisemiin milloin 

Chopinin milloin Simojoen sävelin. Majamaan ja Pippolan Jarmon, 

Jarmot duon, israelilaisten laulujen sovitukset ja esitykset ovat todella 

nautittavia ja sydämeen käypiä. Olin myös kiitollinen siitä, että 

lapsistani ja lapsenlapsistani muodostunut Bador Hashlishi 

(Kolmannessa polvessa)-yhtye oli kehitellyt muutamista israelilaista 

kappaleista pirteän laulusetin. Kiitosmaininta kuuluu myös Välimäen 

sisaruksille Pirkolle ja Tertulle. He palvelivat juhlakansaa hienosti 

laulunlahjoillaan ja sen lisäksi järjestivät tuottoisat mini-myyjäiset Oron 

hyväksi.  

 

Musiikin merkitys hengellisissä tilaisuuksissa, varsinkin Israel-

tilaisuuksissa on isompi kuin tulee ajatelleeksi. Itse 

olen kokenut, että israelilaiset laulut resonoivat 

vahvasti sisuksiini ja saavat suuria aikaan mielen 

maisemissa. Viime vuosina olen tuon ihmeen 

kokenut moneen kertaan kuunnellessani psalmia 

126 (Shir Maalot). Myös kotoisilla virsillä ja 

hengellisillä lauluilla on sama vaikutus ja siunaus. 

Virsirunoilija Daavid oli nähnyt moneen kertaan, 

kuinka raskasmielisen ja vainoharhaisen kuningas 

Saulin mieliala tasaantui hetkessä hänen laulunsa 

ja soittonsa voimasta. Samaista musiikkiterapiaa 

taisi herkkätunteinen ja väliin ailahteleva 

laulumies tarvita itsekin. 

 

On mielenkiintoista havaita, kuinka tärkeän 

aseman, Daavid kuninkaaksi tultuaan, antoi 

musiikille. Hän nimesi heti alkuun valtakuntansa 

hallintokoneistoa rakentaessaan taitavia 

muusikkoja palvelukseensa. Hovin käytävillä usein 

toistettu kertosäe; ”iäti kestää Hänen armonsa”, 

kaikui kuninkaan korvissa pitkin päivää ja antoi hänelle uutta voimaa ja innoitusta. Kuninkaallisen kuoron ja 

orkesterin jäsenet olivat ammattilaisia, jotka hallitsivat varmasti stemmansa. Tärkeintä oli kuitenkin se, että 

kaikki veisasivat ja soittivat kanteleilla, harpuilla ja symbaaleilla ”hurmoksissa kiitosta ja ylistystä Herralle”. (1 

Aik.25) 

 

Laulut eivät totisesti ole ohjelman kepeää täytettä. Usein ajatellaan virheellisesti, että musiikki tarjoaa 

hengähdystauon ohjelman kovaan ytimeen; saarnojen, puheiden ja luentojen välillä. Todellisuudessa taitaa 

ihmisten sydämissä laulun aikana tapahtua enemmän kuin puheita kuunnellessa.  

 


