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Shalom, hyvät ystävät. Jatkamme oppituntia, jonka aiheena haluan
käsitellä Herran juhlia. Olemme edelleen 3. Mooseksenkirjassa luvussa 23.
Tänään haluan puhua juhlasta, joka ei ole oikein hyvin tunnettu
uskovaisten keskuudessa.
Viime oppitunnilla käsittelimme Lehtimajanjuhlaa. Tämä juhla kestää
seitsemän päivää. Jakeessa 23: 36 sanotaan, että seitsemänä päivänä
tuokaa uhri Herralle. Sitten tämä jae saa yllättävää jatkoa:
"Kahdeksantena päivänä olkoon teillä pyhä kokous, ja tuokaa uhri
Herralle; se on juhlakokous, älkää silloin yhtäkään arkiaskaretta
toimittako. " Suomen kielen Raamatussa on ihan oikeasti kirjoitettu
juhlakokous, mutta monissa muissa käännöksissä on eri sanat.
Alkuperäisessä tekstissä käytetty heprean sana atzeret on itse asiassa hyvin
mielenkiintoinen. Se tarkoittaa pysäkkiä, taukoa. Käytännössä tämä sana
tarkoittaa, että me pysähdymme, taukoamme, ja siinä on päämäärä, miksi
me teemme niin. Tämän takia on otettu käyttöön sana juhlakokous, mutta
alkuperäisessä tekstissä on eri merkitys.
Tämän juhlan nimi on hepreaksi shemini atzeret. Pysäkki, eli
kahdeksantena päivänä on kokous. Toisaalta me näemme Sanasta, että se
on niin kuin erillinen juhlapäivä, ja toisaalta se on Lehtimajanjuhlan
jatkoa. Seitsemän päivän aikana me istumme ja asumme lehtimajassa.
Kahdeksannesta päivästä ei enää ole käskyä istua lehtimajassa, mutta
yllättävästi tämä juhla jatkuu. Tällä päivällä on myös Jom tovin merkitys
juhlapäivänä, jolloin ei saa tehdä mitään työtä. Kun me tutkimme Sanaa,
tästä päivästä ei enää missään kohtaa löydy erillistä mainintaa, ainoastaan
tässä jakeessa 36. Sen takia tämä kahdeksannen päivän juhla ei ole niin
hyvin tunnettu kuin muut Herran juhlat, esim. Pesach tai Sukkot.
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Mutta jos me tutkimme 4. Mooseksenkirjan 29. luvusta jakeita 35 - 38, me
näemme tälle päivälle määrätyn myös uhripalvelun. Jae 35:"Ja
kahdeksantena päivänä olkoon teillä juhlakokous; älkää silloin yhtäkään
arkiaskaretta toimittako," 36: "vaan tuokaa suloisesti tuoksuvaksi
polttouhriksi Herralle mullikka, oinas ja seitsemän vuodenvanhaa,
virheetöntä karitsaa. " Tässä jakeessa me näemme, että polttouhrit ovat
melkein samanlaiset, mitä uhrataan Lehtimajanjuhlan aikana. Mutta jos me
vertaamme uhrimäärää, niin Lehtimajanjuhlana oli seitsemänkymmentä
mullikkaa, mutta tässä vain yksi.
Juutalaiset viisaat näkevät tässä erikoisen merkityksen. Jos
Lehtimajanjuhlan aikana on polttouhriksi määrätty seitsemänkymmentä
mullikkaa sekä oinaita, niin sen merkitys oli siinä, että uhraukset tehtiin
kaiken maailman seitsemänkymmenen kansan puolesta. Mutta tässä me
näemme yhden polttouhrin, joka on annettu Israelin puolesta. Siitä voi
tehdä johtopäätöksen, että tämä kahdeksas viimeinen juhlapäivä, shemini
atzeret, on juhla, joka on tarkoitettu Israelin puolesta.
Näemme tätä juhlaa vietetyn myös silloin, kun Israelin kansa pääsi
Babylonin orjuudesta. Nehemian kirjasta 8: 18 voimme lukea tästä asiasta.
Siinä puhutaan, kuinka kansa, joka oli vapautunut Babylonian orjuudesta,
vietti juhlaa. Ja kahdeksantena päivänä Esra luki koko kansalle Tooran
kääröt. Ja Jumalan lain kirjaa, Tooraa, luettiin joka päivä ensimmäisestä
päivästä viimeiseen saakka. He viettivät juhlaa seitsemän päivää, eli he
viettivät lehtimajanjuhlaa, ja kahdeksantena päivänä pidettiin juhlakokous
säädetyllä tavalla. Tässä tekstissä me näemme, että koko Israelin kansa,
joka pääsi pois Babylonin orjuudesta, vietti Herran syysjuhlia. Niitä
syksyn juhlia, jotka ovat merkkinä liiton uudistamisesta.
Jos me luemme tämän 8. luvun, me näemme siinä kirjoitetun Rosh
hashahah-juhlasta, Lehtimajanjuhlasta sekä myös tästä shemini atzeretjuhlasta. Mutta kaikkein tärkeintä tässä Sanassa on se, että luettiin Tooran
kääröjä, joihin näistä juhlista oli kirjoitettu. Paljon myöhemmin Israelin
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kansa otti käyttöön tämän Raamatun paikan Tooran vuoden jakson
lukemisessa. Entisaikaan oli monia tapoja, millä tavalla Tooraa vuoden
aikana luettiin. Toisissa synagogissa oli tapana lukea Tooraa kolmen
vuoden jaksoissa, toisissa taas oli tapana lukea Tooran teksti läpi yhden
vuoden aikana. Ja jälkimmäinen vaihtoehto otettiin sitten enemmistössä
käyttöön. Nehemian ja Esran esimerkin mukaisesti vuoden Tooran
lukeminen suoritetaan loppuun shemini atzerena ja aloitetaan taas alusta.
Paljon myöhemmin tämä juhla on saanut uuden nimen: Simchat Toora,
joka tarkoittaa Tooran iloa. Israelissa vietetään tätä Simchat Toora - juhlaa
yhtenä päivänä, mutta diasporassa sitä vietetään kahtena päivänä. Ja siellä
missä on kahden päivän juhla, niistä ensimmäinen on shemini atzeret ja
toisena päivänä vietetään Simchat Toora - juhlaa. Vaikka tämä päivä ei
ole Tooran lahjoittamispäivä, vaan päivä, jolloin Tooran lukeminen
aloitetaan alusta, niin siitä huolimatta se on ilo, jota juhlitaan. Sillä Sanassa
me näemme itse Jumalan läsnäolon. Aina kun me luemme Sanaa, Hän on
meidän keskellämme. Tämä on todella hyvin iloinen juutalainen juhla.
Simchat Toora - päivänä voi nähdä erityisiä esityksiä, kun esimerkiksi
synagogassa tanssitaan Tooran kääröt kädessä. Seurakunnassa on tapana
ottaa Tooran kääröt käteen ja tanssia ympäri niissä paikoissa, missä Tooraa
luetaan. Juutalaisessa traditiossa puhutaan, että kaikkien päivien aikana
enkelit tekevät Jumalalle lettiä juutalaisten rukousten johdatuksessa.
Simchat Tooraan aikana tämä kaunis letti tehdään huonoista, rikkinäisistä
kengistä, jotka tanssiessa kuluvat.
Vielä yksi mielenkiintoinen asia, jonka haluan mainita. Se liittyy hyvin
läheiseen aikaan. Entisen Neuvostoliiton aikana siellä asuvat juutalaiset
saivat osakseen paljon vainoa. Valtio kielsi heitä harrastamasta uskontoa ja
viettämästä juutalaisia juhlia. Esimerkiksi suurten juhlien, kuten Pesachin
tai Shavuotin aikana valtio esti juutalaisia kokoontumasta synagogaan.
Toisaalta juutalaisten oli hyvin vaarallista lähteä synagogaan. Mutta
Simchat Toora ei ollut kovin tunnettu juhla. Siksi valtion miehet eivät
tunteneet tätä juhlapäivää eivätkä silloin valvoneet juutalaisia. Sen takia
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Simchat Tooraan aikana monet synagogat olivat enemmän täynnä
juutalaisia kuin Jom Kippurin aikana.
Niin Simchat Toraasta tuli esille myös sellainen juhla, jossa juutalaiset
ovat yhdessä taistelemassa politiikaltaan antisemitististä valtiota vastaan.
Ja me voimme todeta tänään, että antisemitistinen valtio on hävinnyt,
mutta juutalainen kansa elää edelleen. Tämä on mielenkiintoinen käänne,
joka kuuluu Simchat Toora - juhlaan, jota Herra itse on käskenyt viettää.
Ja tämä Simchat Toorah on viimeinen Herran syysjuhla.
Olen jo aiemmin maininnut, että nämä Herran juhlat ovat täynnä
profeetallisia ennustuksia ja merkityksiä. Voi sanoa, että niissä juhlissa on
enemmän kyse messiaanisesta profeetallisesta merkityksestä. Sofarin
puhallus Rosh Hashanah-juhlassa muistuttaa meille Raamatun paikasta, 1.
Tess. 4. luku. Jom kippurin aikana me tiedämme, että Jeshua on meidän
syntiemme sovitus, kuten Johanneksen 1. kirjeestä 2: 2. voimme lukea.
Sukkot, Lehtimajanjuhla puhuu meille messiaanisesta valtakunnasta, josta
me voimme lukea kaikista evankeliumeista. Ja Shemini atzeret -juhlana me
tiedämme, että Toora ja Israel ovat keskipiste kaikissa Jumalan
suunnitelmissa. Myös Ilmestyskirja vahvistaa meille, että kaikki 12
sukukuntaa ovat Herran edessä. Niin Herran syysjuhlat ovat tärkeät
päätösjuhlat Jumalan pelastussuunnitelmassa.
Jos joku kysyy meiltä, minkä takia me odotamme Jeshua Messiaan
paluuta, niin seurakunnassa puhutaan toisesta tulemisesta. Vastaus on siten
hyvin yksinkertainen. Kevään Herran juhlien merkitys on jo toteutunut
hänen ensimmäisessä tulemisessaan maan päälle. Me uskomme, että myös
sen pitää toteutua, mikä on luvattu Herran syysjuhlien aikana. Mutta näitä
tapahtumia voimme odottaa vasta tulevaisuudessa. Me voimme vain
esittää toiveita, että ne tapahtuvat pian.
Toisaalta me tiedämme, että Herralla on omat suunnitelmansa ja
aikataulunsa, emmekä me voi kiirehtiä Häntä. Monessa Raamatun paikassa
me voimme nähdä esimerkkejä, mitä voi tapahtua, jos me alamme kiirehtiä
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Jumalaa. Mutta meillä on vahva toive. Sen, minkä Jumala itse on luvannut,
sen Hän itse toteuttaa. Ja myös Herran syysjuhlat tulevat tapahtumaan.

