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H6S PIMEYDESTÄ KRISTUKSEN KIRKKAUTEEN 
 

(päivitelty 13.10.2022) 

 

H6 HEPREA JEESUS-KIELI https://gen.fi/h6.html 

H6S SANAN SELITYS https://gen.fi/h6s.html 

H6S Pimeydestä Kristuksen kirkkauteen 
     https://gen.fi/h6s-pimeydesta-kristuksen-kirkkauteen.html 

 

SISÄLLYSLUETTELO 

 

0. Tallenteet ja dokumentteja 

1. Salattu Jumala asuu pimeyden keskellä 

2. Kristuksessa salattu Jumala ilmestyy keskellemme 

 

 

0. TALLENTEET JA DOKUMENTTEJA 

 

Kristus kirjaimissa 26, Chet 4/4, 19.5.2019 (0.33) 

AC-tallenne: https://gen.adobeconnect.com/poeyfo8yvq7o/ 

Youtube-video: https://youtu.be/kK6UTg8Uac4 

Tekstitiedostot: https://gen.fi/h6k-8-chet.html 

     https://gen.fi/h6s-pimeydesta-kristuksen-kirkkauteen.html 

 

H2 חשך chashach j. (17/111) olla pimeä 
     https://gen.fi/h2-83k.html 

 

 

1. SALATTU JUMALA ASUU PIMEYDEN KESKELLÄ 

 

Heprean chashach-juuri tarkoittaa sitä, mikä on salassa: pimeä, valoton, piilossa 

ja kätketty. Valon puute estää näkemisen. Herra itse asuu pimeydessä eli on 

salattu Jumala. 

 

29 Se, mikä on salassa, se on Herran, meidän Jumalamme; mutta 

mikä on ilmoitettu, se on meitä ja meidän lapsiamme varten ikuisesti, 

että me pitäisimme kaikki tämän lain sanat. (5. Moos. 29:29) 

 

Syntinen ihminen ei voi kestää pyhän ja vanhurskaan Jumalan kirkkautta. 

 

5 Niin minä sanoin: "Voi minua! Minä hukun, sillä minulla on 

saastaiset huulet, ja minä asun kansan keskellä, jolla on saastaiset 

huulet; sillä minun silmäni ovat nähneet kuninkaan, Herran Sebaotin." 

(Jes. 6:5) 
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8 Kun Simon Pietari sen näki, lankesi hän Jeesuksen polvien 

eteen ja sanoi: "Mene pois minun luotani, Herra, sillä minä olen 

syntinen ihminen." (Luuk. 5:8) 

 

Jumalan maanpäällinen asuinpaikka, kaikkeinpyhin, oli pimeä huone. 

 

1 Silloin Salomo sanoi: "Herra on sanonut tahtovansa asua 

pimeässä. 

 

2 Mutta minä olen rakentanut huoneen sinulle asunnoksi, asuinsijan, 

asuaksesi siinä iäti." (2. Aik. 6:1–2) 

 

 

2. KRISTUKSESSA SALATTU JUMALA ILMESTYY KESKELLEMME 

 

Herra ilmestyy pimeyden (hepr. choshech) keskellä. Kristuksessa salaisuuden ja 

pimeyden verho on vedetty syrjään. Olemme saaneet verisen Jeesuksen kautta 

silmiemme eteen Jumalan Kirkkauden, joka on armollista ja hoitavaa valoa; 

sovitetun Jumalan pyhyys ei ole enää polttavaa ja tuhoavaa.  

 

17 Kun aurinko oli laskenut ja oli tullut pilkkopimeä, näkyi 

suitsuava pätsi ja liekehtivä tuli, joka liikkui uhrikappaleiden välissä. 

(1. Moos. 15:17) 

 

45 Mutta kuudennesta hetkestä alkaen tuli pimeys yli kaiken 

maan, ja sitä kesti hamaan yhdeksänteen hetkeen. (Matt. 27:45)  

 

1 Alussa loi Jumala taivaan ja maan. 

 

2 Maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys (choshech) oli syvyyden päällä, ja 

Jumalan Henki liikkui vetten päällä. 

 

3 Jumala sanoi: "Tulkoon valo!" Ja valo tuli. 

 

4 Jumala näki, että valo oli hyvä; ja Jumala erotti valon pimeydestä. 

 

5 Jumala kutsui valon päiväksi, ja pimeyden hän kutsui yöksi. Ja tuli 

ilta ja tuli aamu, (näin kului) ensimmäinen päivä. (1. Moos. 1:1–5) 

 

4 Hänessä oli Elämä, ja Elämä oli ihmisten Valo.  

 

5 Valo loistaa pimeydessä, pimeys ei ole saanut sitä valtaansa. 

(Joh. 1:4–5) 



H6S Pimeydestä Kristuksen kirkkauteen (HEPREA JEESUS-KIELI SANAN SELITYS) Juha Muukkonen, www.gen.fi 

3 

 

Kuitenkin tämä lihaan tullut Luojamme, elävä Valo, on yhä edelleen monen 

silmiltä ja sydämeltä salassa. 

 

9 Todellinen Valo, joka valaisee jokaisen ihmisen, oli tulossa 

maailmaan. 

 

10 Maailmassa hän oli, ja hänen kauttaan maailma oli saanut syntynsä, 

mutta se ei tuntenut häntä. 

 

11 Hän tuli omaan maailmaansa, mutta hänen omansa eivät ottaneet 

häntä vastaan. (Joh. 1:9–11) 

 

14 Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan 

Hengen on; sillä se on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, 

koska se on tutkisteltava hengellisesti. (1. Kor. 2:14) 

 

18 Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen 

joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan Voima. 

 

19 Onhan kirjoitettu: "Minä hävitän viisasten viisauden, ja 

ymmärtäväisten ymmärryksen minä teen mitättömäksi." 

 

20 Missä ovat viisaat? Missä kirjanoppineet? Missä tämän maailman 

älyniekat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hullutukseksi? 

 

21 Sillä kun, Jumalan viisaudesta, maailma ei oppinut viisauden 

avulla tuntemaan Jumalaa, niin Jumala näki hyväksi saarnauttamansa 

hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat, 

 

22 koskapa juutalaiset vaativat tunnustekoja ja kreikkalaiset etsivät 

viisautta, 

 

23 me taas saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta, joka on juutalaisille 

pahennus ja pakanoille hullutus, 

 

24 mutta joka niille, jotka ovat kutsutut, olkootpa juutalaisia tai 

kreikkalaisia, on Kristus, Jumalan Voima ja Jumalan Viisaus. 

 

25 Sillä Jumalan hulluus on viisaampi kuin ihmiset, ja Jumalan 

heikkous on väkevämpi kuin ihmiset. (1. Kor. 2:18–25) 

 



H6S Pimeydestä Kristuksen kirkkauteen (HEPREA JEESUS-KIELI SANAN SELITYS) Juha Muukkonen, www.gen.fi 

4 

Choshech eli salattu pimeys saarnaa meille ihmisjärjelle käsittämätöntä Jumalan 

pelastustekoa: Kaikkein syvimmän pimeyden keskelle eli Golgatan ristille on 

kätketty jo ylösnousemus ja valo, uuden luomisviikon ensimmäinen kirkas 

päivä, se on viikon kahdeksas päivä. 


