Jeesuksen ristiinnaulitsemispäivä oli perjantai
Tervehdys jälleen lukijat. Olen viime aikoina joutunut muuttamaan käsitystäni viikonpäivästä jona
Vapahtajamme ristiinnaulittiin. Aikaisemmin olin vakaasti sitä mieltä, että Jeesus kuoli
keskiviikkona ja oli kuolleena Tuonelassa tasan 3,5 vuorokautta eli 84 tuntia. Tämä käy ilmi mm.
kirjeenvaihdostani erään tanskalaisen lukijan kanssa (3 osaa), joka on julkaistu Pasin nettisivuilla
(Nokialaisen, ym. vanhat kirjeet). Minun perusteluni lähinnä olivat tuolloin Ilmestyskirjassa, jossa
kuvataan ne kaksi säkkipukuista todistajaa kuolleena Jerusalemin kadulla kolme ja puoli päivää
ennen ylösnousemustaan (Ilm. 11:3-12); nämä ikään kuin symbolisoisivat Herramme kohtaloa, joka
myöskin teloitettiin 3,5-vuotisen maanpäällisen todistustehtävän jälkeen. Lisäksi antikristuksen
hallinta-aika maan päällä (ahdistus ihmisillä) on 42 kk eli 1260 päivää, joka Jumalan silmissä voisi
tarkoittaa 3,5 vrk:tta, sillä Raamatun mukaan Herralle yksi vuosi on kuin yksi päivä (huom. VT:n
profetiat) -> 42 kk = 3,5 v. = 3,5 päivää. Myöskin tietysti Jeesuksen omat sanat kolmesta päivästä ja
kolmesta yöstä liittyen Joonaan merkkiin antaisivat kuvan siitä, että Jeesuksen täytyi olla
länsimaisittain ajateltuna täydet kolme vuorokautta kuolleena maan povessa (Matt. 12:39,40).
Tällöin mikään muu päivä kuin keskiviikko ei voisi tulla kysymykseen ristiinnaulitsemispäivänä,
jos pidetään varmana sitä että Jeesus nousi ylös kuolleista juutalaisen kalenterin mukaisesti viikon
1. päivänä eli sunnuntaina.
Käsitykseni tästä tärkeimmästä pääsiäisen tapahtumien ajankohdasta Jeesuksen kärsimyshistoriassa
muuttui luettuani professori Aapeli Saarisalon kirjan ”Syntisten Vapahtaja” (WSOY, 1960, 2.
painos) lukua >>Aikani on lähellä>>, jossa etevänä Raamatun maitten arkeologina ja itämaisten
kielten tuntijana tunnettu Saarisalo perustellen tuo esille tosiasiat ja tieteellisen pohjan, jonka
perusteella Jeesuksen ristiinnaulitsemispäivä oli perjantai tuona pääsiäisviikkona v. 30 tai 33 j.Kr.
Professori Saarisalo on käyttänyt lähteinään juutalaisten historiankirjoittajien ja kirkkoisien tekstejä
sekä Raamatun alkukieltä hepreaa. Tuskin voisi näitten edessä mitenkään panna vastaan, kun vielä
mainitaan se tosiseikka, että Nikaian kirkolliskokouksessa v. 325 vahvistettiin perjantaipäivä
Jeesuksen ristiinnaulitsemispäiväksi (ks. Iso Raamatun Tietosanakirja). Kuitenkin länsimainen
herätyskristillisyys tällä ja viime vuosisadalla - lähinnä karismaattiset helluntailaiset - ovat
hyökänneet kristillisen kirkon perinteitä vastaan vääristellen asioita, jotka ovat olleet oikeamielisille
kristityille selviä jo vuosisatoja. Miten monessa asiassa nämä ”herätyskristilliset” ovatkaan väärässä
(esim. lapsikaste- ja henkikaste-asia)? VT:n Danielin kirjasta voimme lukea, että antikristus eli
laiton pyrkii muuttamaan ajat ja lain (Dan. 7:25). Tämä kristikunnassa tapahtunut luopumus on
tuottanut näitä uskonnollisia antikristuksia, kuten Leo Meller (Illuminatin luomus?), jotka yrittävät
eksyttää jopa valitut. Vääriä profeettoja ja vääriä kristuksia nousee viimeisinä päivinä ennen
Herramme takaisintuloa Jeesuksen omien sanojen mukaan (Matt. 24). Juuri Melleriltä sain Kipinälehden välityksellä aikoinaan vinkin siitä, että Jeesus olisikin kuollut keskiviikkona eikä perjantaina
kuten kristillinen kirkko kautta aikojen on opettanut. Nähtävästi Meller ei ole ottanut asioista
riittävästi selvää tai sitten hän tahallisesti vääristää asioita. Toki myönnän, että jos ei tavallisena
kristittynä tunne heprean kieltä tarpeeksi hyvin liittyen kolmeen päivään ja Joonaan merkkiin, niin
voi eksyä helposti harhateille. Luulisi kuitenkin Mellerin kaltaisen kokeneen Raamatun opettajan
perehtyneen riittävän hyvin Raamatun alkukieliin tai vähintäänkin lukeneen Aapeli Saarisalon
tekstejä, jottei hän voisi mennä harhaan tässä asiassa. (Meller muuten kehuskelee aina mittavalla
kirjastollaan, jossa on tuhansia kirjoja, jotka hän on kaikki lukenut. Viimeksi hän kehui marrasjoulukuun vaihteessa radio-ohjelmassaan lukeneen syksyn aikana peräti 35 kirjaa
anteeksiantamuksesta. Vaikuttaa siis todelliselta kirjanoppineelta fariseukselta, jolta kuitenkin
puuttuu ymmärrystä ja maalaisjärkeä!)

Sitten Aapeli Saarisalon perusteluihin. Nimittäin heprean sana ’ona, jota juutalaiset ovat käyttäneet
Joonaan tapauksessa merkitsemään vuorokautta, voi tarkoittaa sekä kokonaista päivää että päivän
osaa. Lainaan tässä Saarisaloa (kirjan sivut 52-55):
”B. Pes., 4a sanoo: >>Päivän osa on sama kuin koko päivä.>> -- Heprean sanasta ’ona, jota on
käytetty jo apostolien aikana (J. Sabb., 9:3), sanotaan: >>Meillä on opetus, R. Elazar ben Azarja
(opetti vuosina 80-100), kymmenes jälkeläinen Esrasta, sanoo: Päivä ja yö ovat ’ona (siis
vuorokausi) ja tämän ajan osa on sama kuin kokonainen.>> Osittainenkin ’ona on siis 24 tuntia, ja
muutamilla tunneillakin alkanut vuorokausi laskettiin koko vuorokaudeksi.
Täten juutalaisilla oli tapana laskea, että Joona oli kolme vuorokautta haudassa, niistä
keskimmäinen ehyt ja ensimmäinen ja kolmas vain osittainen; kuitenkin kaikki kolme laskettiin
kokonaisiksi. Nämä kolme (’ona) voitiin ilmaista >>kolme päivää ja kolme yötä>> tai
>>kolmantena päivänä>>.”
…………
”Tähän kuuluu kysymys myös valmistuspäivästä (alkukielessä paraskeue), joka tarkoitti
sapatinaattoa l. perjantaita ja myös erikoisen juhlan aattoa. Sana esiintyy joka evankeliumissa,
mutta muodossa >>pääsiäisen valmistuspäivä>>, 19:14, vain Johanneksella, jonka juhlakalenteriin
se soveltuu. Muut evankeliumit puhuvat viikkosapatin valmistuspäivästä. Johanneksella >>se
sapatinpäivä oli suuri>>, 19:31, tarkoittaa sitä, että pääsiäisen juhlapäivä osui tavallisen
(saddukealaisen) kalenterin mukaan viikkosapatin l. lauantain kohdalle.
Sana paraskeue periytyi Uudesta testamentista arkikäyttöön perjantaipäivän kristillisenä
nimityksenä jo apostolien ajoista alkaen. >>Älkää paastotko farisealaisten kanssa viikon toisena ja
viidentenä, vaan olkoon paastonne neljäntenä, ts. keskiviikkona ja valmistuspäivänä, ts.
perjantaina>> (Didake 8:1). Apostolien säännöissä (7:23) perustellaan Didaken paastopäiviä:
>>koska neljäntenä päivänä Juudas lupasi kavaltaa hänet rahasta ja koska valmistuspäivänä Herra
kärsi ristinkuoleman Pontius Pilatuksen aikana -- -- -- Mutta viettäkää vain yhtä sapattia, jolloin on
paastottava eikä juhlittava.>>
Kirkkohistoriassaan (5:24) Eusebius sanoo vedoten Ireneukseen: >>Toiset paastosivat päivän, toiset
kaksi ja toiset neljäkymmentä tuntia yhteen menoon.>> Mainitut kaksi paastopäivää tarkoittavat
jokaviikkoista perjantain paastoa, jota seurasi hiljaisen viikon sapatinpäivän paasto (Apostolien
säännöt). Mainitut 40 tuntia merkitsevät Jeesuksen hautakammion lepoaikaa, joka kesti perjantaiiltapäivästä sunnuntaiaamuun suunnilleen niin monta tuntia.”
------------Näin ollen kun tunnetaan sanonnat Jeesuksen ylösnousemuksesta: >>kolmantena päivänä>>,
>>kolmanteen päivään asti>>, niin ei ole mitään ristiriitaa sen kanssa, että Jeesus kuoli perjantaina
iltapäivällä (klo 15.00) ja nousi ylös kuolleista 36 tunnin päästä sunnuntaina varhain aamulla (klo
3.00). Hautapaikassaan Jeesus oli 33 tuntia (haudattiin auringon laskiessa klo 18.00 perjantai-iltana,
vuorokausi oli juuri vaihtumassa). Huom. saatanalliset luvut 33 ja 36 (3x11 ja 6x6). Pedonluku 666
saadaan lisäämällä kaikki luvut 36:een asti yhteen. Kaikkiaan Jeesuksen ”ahdistus” kesti 84 tuntia
eli 3,5 vrk alkaen keskiviikkoiltapäivästä (klo 15.00), jolloin Juudas päätti kavaltaa Herramme
(Matt. 26:1-5; Luuk. 22:1-6). Aasilla Jeesus ratsasti Jerusalemiin 4 päivää ennen
ristiinnaulitsemistaan eli maanantaina (Joh. 12).
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