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Uudenkuun juhla 

Herran Juhlat.  Isak Penzev  23.11.2012 

Shalom hyvät ystävät. Haluan tällä viimeisellä oppitunnilla, joka koskee 

juutalaista kalenteria, puhua Uudenkuun juhlasta. Voi sanoa, että 

Uudenkuun juhla on unohdettu juhla. Meillä on Toorassa ja myöskin 

Tanachissa hyvin vähän tietoja tästä juhlasta. Jostain syystä juutalainen 

traditio ei kerro meille tästä juhlasta kovin paljon.  

Aloitetaan siitä, että Uudenkuun juhlaa ei mainita 3. Mooseksenkirjan 

luvussa 23. Mutta me voimme löytää tämän juhlan vieton niin kuin 

käskynä Toorasta 2. Mooseksenkirjan luvusta 12: 2: " Tämä kuukausi 

olkoon teillä kuukausista ensimmäinen; siitä aloittakaa vuoden kuukaudet. 

" Tästä tekstistä emme suoranaisesti löydä käskyä viettää Uudenkuun 

juhlaa. Mutta tästä sanasta juutalainen traditio kuitenkin löytää ja korottaa, 

että pitää erottaa ensimmäinen päivä kuukaudesta. Kuukauden alun 

määrittäminen on tärkeää sen takia, että sen perusteella voimme laskea 

seuraavat juhlat. Sillä me tiedämme nyt jo sen, että kaikki Herran juhlat on 

kytketty määrättyyn päivämäärään ja kuukauteen.  

Entisaikaan oli tapana määrätä kuukauden alku todistajan perusteella eikä 

sitä laskettu matemaattisesti. Sen takia ei pystytty ennakoimaan, mikä 

päivä sattui olemaan joku Herran juhlapäivä. Kaikki Herran juhlat olivat 

riippuvaisia siitä, minä päivänä kuukauden ensimmäinen päivä oli 

julistettu pidettäväksi. Juutalaiset seurasivat taivaan tapahtumia, kunnes 

ilmestyi ensimmäinen pieni kuun sirpale. Ja kahden todistajan perusteella 

sanhedrin määräsi ensimmäisen päivän, joka aloitti kuukauden. Tämä 

päivä oli sitten lähtökohta, mistä laskettiin seuraavat Herran juhlat. Ja jos 

haluttiin kertoa tästä päivästä Israelin ulkopuolella diasporassa asuville 

juutalaisille, ilmoitusmenetelmänä oli polttaa tulta. Käytäntönä oli myös 

lähettää sanansaattajat siihen maahan. Niin juutalainen traditio kertoo 
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meille. Todennäköisesti tulen sytyttäminen ei ollut ensisijainen 

informaatiokeino tiedottaa tästä päivästä.  

Kautta historian juutalaisilla on ollut diasporassa tapana viettää 

Uudenkuun juhlaa kahtena päivänä. Sillä perusteella, että ainakin toinen 

niistä kahdesta Uudenkuun päivästä osuisi oikeaan aikaan. Tämä tapa 

siirtyi myös Herran juhlien vietoksi kahtena päivänä. Kaikkia Herran 

juhlia, jotka on määrätty Jom tov-juhliksi, vietetään diasporassa kahtena 

päivänä.  

Kun toinen Temppeli oli hajotettu, tämänkin järjestelmän toiminnallinen 

puoli heikentyi. Oli hyvin vaikeaa koota sanedrin paikalle. Juutalainen 

historia kertoo meille, että viimeinen sanedrin pyhitti Uudenkuun päiviä 

3000 vuotta eteenpäin. Ja ne päivät oli laskettu matemaattisesti. 

Todennäköisesti määräys juhlien vietosta kahtena päivänä ei ole enää 

tarpeellinen, mutta kuitenkin tämä traditio on edelleen käytössä. Siihen on 

lisätty myös lisäselvityksiä sen takia, ettei enää tarvita kahta todistajaa, 

jotka vahvistavat uuden kuun. Sen jälkeen Uudenkuun juhlan merkitys on 

paljon heikentynyt. Mutta tämän juhlan sisällön me voimme nähdä 

monissa juutalaisissa rukouksissa.  

Uuden kuun juhlana luetaan Halel musaf - rukouksia. Musaf-rukous on 

rukous, joka liittyy lisäuhraukseen. Se on lisä niihin rukouksiin, joita 

rukoillaan joka päivä. Halel on rukous, johon on kerätty psalmin paikkoja, 

jotka tuovat ilotunnelmaa juhlaan.   

Minkälaisia tapoja vielä liittyy Uudenkuun juhlaan? Samuelin kirjasta me 

näemme, että oli tapana järjestää juhla-ateria. Kuningasten kirjasta taas 

näemme, että oli tapana käydä profeettojen tai kuninkaiden luona.  Myös 

nämä tavat on menetetty, otettu pois tästä juhlasta. Tänä päivänä me 

voimme nähdä arkipäivän ja Uudenkuun päivän eron vain 

jumalanpalveluksessa. Mutta me voimme tänä päivänä kuitenkin huomata, 

että kiinnostus Uudenkuun juhlaa kohtaan on vahvistunut ja lisääntynyt. 

Monet uskonnolliset ryhmät lisäävät erilaisia rituaaleja Uudenkuun juhlan 

viettoon. Yleinen tapa on Uudenkuun päivää edeltävänä päivänä pitää 
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paastopäivää. Silloin tätä paastopäivää ennen Uudenkuun päivää sanotaan 

pieneksi Jom Kippuriksi, jota vietetään rukouksessa ja paastossa. Ja 

Uudenkuun päivänä järjestetään juhla-ateria. Juutalaisuudessa on myös 

tapana pitää Uudenkuun päivää niin kuin naisten päivänä. Naisen tulee 

erottaa Uudenkuun päivä itselleen, että hän lepää, rukoilee tai viettää aikaa 

omien ystäviensä kanssa. Näemme, että profeetat korottavat Sanassa 

Uudenkuun päivän merkitystä. Jes. 66: 23: " Joka kuukausi uudenkuun 

päivänä ja joka viikko sapattina tulee kaikki liha kumartaen rukoilemaan 

minua, sanoo Herra. " Nämä profeetan puhumat sanat koskevat uuden 

taivaan ja maan aikaa.  

Uudenkuun päivä on hyvin merkittävä ja se säilyy kuten kaikki muutkin 

Tooran juhlat. On mielenkiintoista, mitä Paavali kirjoittaa 

Kolossalaiskirjeessä, kun hän puhuu uudesta luomuksesta ja mainitsee 

Uudenkuun juhlan. Luvussa 2: 16 Paavali kirjoittaa, että tämä Herran juhla 

ja shabatti ovat merkittävä ja tärkeä osa myös uudessa luomuksessa. Pitää 

muistaa, että kaikki merkittävät juutalaisen kalenterin juhlapäivät ovat 

Herran tahto ja käsky israelilaisille. Niille kansoille, jotka ovat liittyneet 

Israeliin Kuninkaaseen, Messiaaseen, juhlapäivät ovat vapaaehtoinen 

ratkaisu. 

Haluan korostaa sitä, että käskyt ja juhlat eivät ole edellytys pelastukselle. 

Mutta jos me ymmärrämme pelastuksen niin, että se on paikka tulevassa 

maailmassa, mikä on hyvin tärkeä asia monissa kristillisissä seurakunnissa, 

meidän pitää muistaa, että tämä on vain osa pelastuksen asioista. Koska 

pelastuksen sanomaan liittyy hyvin tärkeänä myös pyhittäminen ja 

vanhurskaus omassa elämässä. Ja pyhittäminen tulee meidän elämäämme 

silloin, kun me elämme Tooran käskyjen mukaisesti.    

 


