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Herran juhlat  - Pesachista Shavuotiin 

opettaja Isak Penzev    v.2012 

Shalom, hyvät ystävät, meillä on tänään oppitunti nimeltään Pesachista Shavuotiin. 

Shavuot-juhlaa vietetään heti happamattoman leivän-juhlan jälkeen. Voimme nähdä 

tämän juhlan Jumalan Sanassa 3. Moos. 23. luvusta. Mielenkiintoista on, että 

Shavuot-juhlasta emme löydä Sanasta päivämäärää. Kaikista muista juhlista, joita 

olemme käsitelleet, olemme Sanasta löytäneet päivämäärän ja kuukauden. Mutta tälle 

Shavuot-juhlalle ei ole määrätty päivää eikä kuukautta. Miten voimme laskea, mille 

päivälle tämä juhla osuu? Sen takia en nyt ole ollenkaan sattumalta antanut 

oppituntini aiheen nimeksi: Pesachista Shavuotiin.  

Voidaksemme löytää Shavuot-juhlan päivämäärän, meidän pitää laskea Pesachin 

juhlasta määrätyt päivät. Voimme katsoa, mitä Sana puhuu meille kirjallisessa 

Toorassa. 3: Moos. 23: 15. eteenpäin. Jos muistatte, viime kerralla pysähdyimme 

jakeessa, missä puhuttiin uutislyhteestä. Ja tämä lyhteen heilutus Herran edessä on 

piste, mistä me aloitamme laskemaan. Jae 15: " Sitten laskekaa sapatin jälkeisestä 

päivästä, jona toitte heilutuslyhteen, seitsemän täyttä viikkoa. " Tässä sanassa shabatti 

pitää ymmärtää Jom tov-päivänä. Suurin osa juutalaisesta traditiosta vahvistaa tämän 

selityksen. Olemme viime oppitunnilla käsitelleet tätä aihetta. Eli happamattoman 

leivän juhlan toisena päivänä, kun heilutusjuhla pidetään, aloitetaan laskemaan päiviä 

Shavuotiin. " Laskekaa viisikymmentä päivää seitsemännen sapatin jälkeiseen 

päivään asti, sitten tuokaa Herralle uusi ruokauhri. " Eli laskeminen tapahtuu päivinä 

sekä myös viikkoina.  

Päivistä me puhumme, että tänään on ensimmäinen päivä heilutuspäivästä alkaen... 

tänään on toinen päivä jne. Ja huomenna on kolmas päivä heilutuslyhteen päivästä 

jne. Kun tulee seitsemäs päivä, silloin sanotaan että seitsemäs päivä heilutuslyhteen 

päivästä eli ensimmäinen viikko. Kahdeksantena päivänä sanotaan, että tänään on 

kahdeksas päivä ja yksi viikko ja yksi päivä. Eli Tooran mukaisesti me laskemme 

sekä päiviä että viikkoja. Jakeesta 17 jakeeseen 20 asti Toora puhuu meille temppelin 

rituaalisesta seremoniasta. Jae 21: " Ja kuuluttakaa pyhä kokous juuri siksi päiväksi; 

silloin älkää yhtäkään arkiaskaretta toimittako. Se olkoon teille ikuinen säädös 

sukupolvesta sukupolveen, missä asuttekin. "  

Tämä 50. päivä on Jom tov- päivä. Toorasta me näemme, että tästä juhlasta puhutaan, 

mutta sitä ei nimitetä mitenkään. Tästä päivästä me voimme vielä lukea 5. 

Mooseksenkirjasta luvussa 16: 9 - 10: " Laske seitsemän viikkoa; siitä alkaen, kun 

sirppi ensi kerran olkeen pannaan, laske seitsemän viikkoa, ja vietä viikkojuhla 
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Herran, sinun Jumalasi kunniaksi kätesi vapaaehtoisin lahjoin. " Hepreaksi viikko on 

shavua, ja tästä tulee tämän juhlan nimi Shavuot.  

Kreikkalaisten ajanlaskussa, kun muut kansat tulivat tutustumaan juutalaisten 

juhlanviettotapaan ja -kulttuuriin,  he nimittivät tämän juhlan helluntaiksi.  Kun me 

tutkimme Apostolien tekoja, näemme 2. luvun ensimmäisessä jakeessa sanan 

helluntaipäivä. Kreikankielisessä alkuperäisestä tekstistä me löydämme 

helluntaipäivän tilalla sanan pentacosta, joka tarkoittaa viittäkymmentä. Eli tämänkin 

kreikkalaisen sanan takana on nimeonomaan Shavuot-juhla. Tämä on ainoa juhla, 

jota vietetään nimenomaan 50. päivä määrätystä pisteestä laskien.  

Luemme 3. Moos. 23: 22. Nyt voi toisaalta tulla olo, ettei tällä tekstillä ole mitään 

yhteyttä tämän juhlan kanssa: " Kun te korjaatte eloa maastanne, niin älä leikkaa 

viljaa pelloltasi reunoja myöten jne..." Millä tavalla tämä teksti voi liittyä Shavuotin 

juhlaan? Voimme muistaa Raamatusta erään tunnetun henkilön, joka keräsi viljaa 

pellosta. Hän oli Ruut. Ruutin kirjasta me luemme: " Mooabilainen Ruut sanoi 

Noomille: " Anna minun mennä pellolle poimimaan tähkiä jonkun jäljessä, jonka 

silmien edessä saan armon. Noomi vastasi hänelle: " Mene tyttäreni! Niin hän lähti ja 

meni poimimaan eräälle pellolle leikkuuväen jäljessä. "   Tästä me näemme 

Mooseksen kirjassa sanotun, että tähkät pellon reunalla kuuluvat köyhille ihmisille.   

Millä tavalla Ruut voi liittyä helluntaijuhlaan? Juutalaisen tradition mukaan Ruut on 

esimerkki, joka on muusta kansasta kääntynyt juutalaisuuteen. Hän oli 

käännynnäinen. Se, mitä Ruut vastasi 1. luvussa jakeessa 16, ovat käännynnäisen 

ihmisen perussanoja: " Älä vaadi minua jättämään sinua ja kääntymään takaisin, pois 

sinun tyköäsi. Sillä mihin sinä menet, sinne minäkin menen, ja mihin sinä jäät, sinne 

minäkin jään; sinun kansasi on minun kansani, sinun Jumalasi on minun Jumalani." 

Kaikkein tärkein tässä sanassa on: " Sinun kansasi on minun kansani, sinun Jumalasi 

on minun Jumalani. "   

Monet muut kansat tänä päivänäkin tulevat tuntemaan Israelin Jumalan. Monet heistä 

tuntevat tämän Tooran tekstin, mutta ottavat vain sen toisen osan: " Sinun Jumalasi 

on minun Jumalani. "  Hyvin harvat heistä voivat edes ajatella, että " sinun kansasi on 

minun kansani. " Valitettavasti hyvin harvoin ihmisellä on tuollainen sydän, että hän 

pystyy sanomaan koko tämän Tooran tekstin ja tunnustamaan sen omalle kohdalleen. 

Tämä tässä on niin kuin sivuajatuksena. Mutta millä tavalla Ruut liittyy Shavuotin 

juhlaan?  
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Juutalainen traditio puhuu meille, että Shavuotin juhlana juutalainen kansa on saanut 

Tooran. Mistä tämä johtopäätös on syntynyt? Voimme katsoa 2. Mooseksenkirjan 

lukua 19: 1: " Kolmantena kuukautena siitä, kun israelilaiset olivat lähteneet Egyptin 

maasta, juuri samana kuukauden päivänä, he tulivat Siinain erämaahan. " Jakeet 10 - 

11 puhuu meille. että koko kansa valmistautui. " Niin Herra sanoi Moosekselle: " 

Mene kansan luo ja pyhitä heidät tänä päivänä ja huomenna; ja peskööt he vaatteensa. 

Ja olkoot valmiit kolmanneksi päiväksi, sillä kolmantena päivänä Herra astuu koko 

kansan nähden alas Siinain vuorelle. "   

Tässä me näemme kolme valmistuspäivää ja kolme sen jälkeistä päivää Herran 

ilmestymiseen. 9. jakeessa on puhuttu: " Niin Herra sanoi Moosekselle: " Katso minä 

tulen sinun tykösi paksussa pilvessä, että kansa kuulisi, kun minä puhun sinun 

kanssasi.  " Eli Tooran lahjoittamispäiväksi on laskettu kolmannen kuukauden kuudes 

päivä. Ja tämä päivä on nimenomaan 50. päivä pääsiäisestä laskettuna. Tarkemmin 

sanottuna siis 50. päivä heilutusjuhlasta laskettuna.   

Juutalaisessa traditiossa on myös muita esimerkkejä, millä perusteella tämä Shavuot-

juhla on Tooran antamispäivä, mutta ne eivät ole niin merkittäviä kuin tämä. Eli voi 

sanoa, että kun koko kansa otti Tooran vastaan Siinain vuorella, heistä kaikista tuli 

käännynnäisiä. Myös Ruut, joka otti vastaan sekä Israelin kansan että Israelin kansan 

Jumalan, on niin kuin esikuvana tästä koko Israelin kansan kääntymisprosessista. Me 

näemme 3. Mooseksenkirjan profeetallisesta sanasta, että Ruut oli esimerkkinä, kun 

hän poimi niitä tähkiä. Eli 3. Moos. 23. muistuttaa meitä myös tähkäpäistä. Sen 

perusteella se yhdistää meidät myös Ruutin kirjaan ja Ruutin elämään paljon ennen 

kuin tämä kaikki on tapahtunut.  

5. Mooseksenkirjassa luvussa 16 me näemme, että Shavuot-juhla on myös 

vaeltamisjuhla:.16: 16: " Kolme kertaa vuodessa tulkoon kaikki sinun miesväkesi 

Herran, sinun Jumalasi, kasvojen eteen siihen paikkaan, jonka hän valitsee 

happamattoman leivän juhlana, viikkojuhlana ja lehtimajanjuhlana. " Tämä Shavuot-

juhla on ainoa vaeltamisjuhla, joka kestää vain yhden päivän eikä viikkoa.  

Pesachin juhlan symbolina on happamaton leipä. Lehtimajanjuhlan symbolina on 

rakennettu lehtimaja. Mutta Shavuot-juhlaan ei liity mitään erityistä symbolia. 

Juutalainen traditio tulkitsee sen niin, että kun Israelin kansa on saanut Tooran 

Herralta, silloin koko kansa on saanut itse Jumalan. Eli Jumala on lahjoittanut itsensä 

kansalle, ja tätä ei voi millään lailla symboloida. On paljon erikoisia tapoja, jotka 

liittyvät Shavuot-juhlaan. Mutta ne ovat syntyneet hyvin paljon myöhemmin 

juutalaisen kansan historiassa. Erityistapana Shavuot-juhlassa syödään runsaasti 
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maitotuotteita. Se tulkitaan niin, että juutalaiset ovat saaneet Tooran, ja Toorassa he 

saivat ruoan kosher-säädökset. Ja siihen aikaan kansalla oli valmistusastioita 

käytännössä vain maitotuotteille. On myös kaunis ajatus, että Jumalan Sana, Toora, 

on niin kuin puhdas maito, kuten apostoli on kirjoittanut.  

Tämä 50 päivää ennen Shavuotia antaa meidän ymmärtää, että ihminen valmistuu 

siihen juhlaan. Juutalainen kansa pääsee Egyptin orjuudesta vapauteen - ei sen 

tähden, että he voivat elää ja tehdä mitä haluavat - vaan kansa lähti orjuudesta 

saavuttaakseen jonkin päämäärän. Ja tämä päämäärä oli Tooran antaminen Siinain 

vuorella. Tooran tarkoitus oli siinä, että koko kansa elää sen mukaisesti, ja Toora 

ohjaa koko heidän elämäänsä. Ihminen pystyy toteuttamaan Jumalan tahtoa vain 

silloin, kun hän on vapaa. Sen takia me tarvitsemme tämän 50 päivää. Se on hyvin 

tärkeää aikaa, kun me teemme itsessämme kovaa hengellistä työtä.  

Me muistamme, että Pyhän Hengen laskeminen tapahtui nimenomaan 50. päivänä, 

Shavuot-juhlana, helluntaina. Kirjoituksissa me näemme hyvin yhtenäisesti Tooran 

lahjoittamisen ja Pyhän Hengen laskemisen samana päivänä. Pyhä Henki on annettu 

meille, jotta me ymmärrämme tätä vapautta, joka meille on annettu. Vapaus ei ole 

siinä, jos me haluamme tyydyttää itseämme, omaa tahtoamme ja himojamme. Vaan 

vapaudessa me palvelemme Herraa ilman mitään syntiä. Silloin me näemme, miten 

profeettojen puhumat profeetalliset sanat ovat alkaneet toteutua. Esimerkkinä voi 

ottaa kaksi paikkaa Sanasta. Jeremia 31: 33: " Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen 

Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra. Minä panen Tooran heidän 

sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, 

ja he ovat minun kansani. " Tästä Sanasta me näemme, että uuden liiton ehto Jumalan 

ja Israelin välissä oli siinä, että Toora kirjoitetaan heidän sydämiinsä.  

Myös Hesekiel puhuu samasta aiheesta, 36: 27: " Henkeni minä annan teidän 

sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellatte minun käskyjeni mukaan, noudatatte 

minun oikeuksiani ja pidätte ne. " 

Hengen laskemisen tarkoitus on se, että kun ihminen saa vapauden synneistä, hän 

pystyy vaeltamaan Tooran mukaisesti Jumalan tahtoa toteuttaen. Siinä on Shavuot-

juhlan hengellinen ja messiaaninen tarkoitus. Lyhteen heilutuspäivänä Messias on 

ylösnoussut kuolleista. Hän oli omien opetuslastensa kanssa ja opetti heitä. Sen 

jälkeen hän nousi ylös Taivaaseen Isän tykö. Tämä aika oli hengellisen kasvun aikaa. 

Valmistumisaikaa Shavuot-juhlaan asti. Silloin, Shavuotina, Herra antoi oman 

Tooransa kansalle. Tällä kertaa se ei tapahtunut niin kuin ulkopuolisesti, vaan nyt 
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Herra antoi Tooran suoraan sydämeen. Kysymys on vain siitä, olenko minä valmis 

ottamaan sen.  

Tämä tarkoitus ja myös Ruutin elämä, mistä minä olen puhunut, ovat tärkeimpiä 

asioita, jotka liittyvät Shavuot-juhlaan. Haluan, että me mietimme enemmän, mikä on 

Jumalan tahto. Mikä on Jumalan tahto meidän elämässämme. Ja seuraavalla 

oppitunnilla katsomme muita juhlia ja juutalaisen kalenterin tärkeitä päiviä.        


