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Kysymys: Nettisivulla oli shabattiopetus. Siinä puhuttiin, että pakanoille kuuluu 

shabatin muistaminen ja juutalaisille shabatin noudattaminen. Mitä ne 

tarkoittavat?  

 

Todella hyvä kysymys. Mutta jos haluat täydellisen vastauksen, siihen 

tarvittaisiin kaksinkertainen aika kuin mitä tänään olen teille saarnannut. Yritän 

vastata sinulle hyvin lyhyesti.  

 

Shabatin muistaminen ei tarkoita sitä, että sinä pidät sen muistissa. Koska 

juutalainen maailma ei ole niin kuin ajatuksen maailma vaan se on tekojen 

maailma. Tehdään asioita. Myöskään rakkauden käsky, rakasta lähimmäistäsi, ei 

tarkoita, että me sanomme tai ajattelemme näin vaan juutalaisten maailma vaatii, 

että me teemme rakkauden tekoja lähimmäistä kohtaan. Apostoli Johannes 

kirjoittaa, että rakastakaamme toisiamme, ei sanoilla vaan hyvillä teoilla.  

Muistaminen on myös joku teko, joka muistuttaa meitä. Se muistuttaa siitä, että 

Jumala on luonut maan ja taivaan ja levännyt seitsemäntenä päivänä. Shabatin 

lepo tarkoittaa, että me saamme itsellemme levon kaikista töistä, ja pyhitämme 

sen päivän Herralle tuodaksemnme kunniaa Hänen Nimelleen. Niillä ihmisillä, 

jotka asuvat Euroopan maissa, missä on viisipäiväinen työviikko, on 

mahdollisuus noudattaa shabattia.  

 

Tämä shabatinpäivä alkaa perjantai-iltana ja loppuu lauantai-iltana. Sinä päivänä 

ihmisen ei tarvitse tehdä arkityötä. Ihminen voi levätä myös kotiaskareista; ei 

tarvitse leipoa, ei laittaa ruokaa eikä siivota. Ja jos ihminen noudattaa näitä 

perusasioita, hän jo saa todella suuret siunaukset Jumalalta. Ja jos hän pystyy 

vielä aloittamaan shabattipäivän ja lopettamaan sen juutalaisen tradition mukaan 

kynttilöiden kanssa ja leivän ja viinin siunauksella; jos hän  pystyy olemaan 

rukouksessa ja Sanan lukemisessa, ja jos hän pystyy shabatinpäivänä olemaan 

perheen keskellä ja oman puolison ja lasten kanssa, niin tämä on ihan riittävää, 

mitä pystyy noudattamaan. Tämä on minun vastaukseni.  

 

Mutta shabatin säilyttäminen vaatii varmaan paljon lisää noudattamista ja siihen 

ei varmasti tarvitse ryhtyä, jos ei anna valaa shabatin noudattamisesta. Toivon, 

että ette kiirehdi antamaan valaa shabatin kokonaisesta noudattamisesta. Mutta 

tämä kertomani on pieni muistutus shabattia koskevista asioista, joita pitää tehdä. 

Tämä on alkuvaihe, joka antaa todella suuren siunauksen jokaiselle ihmiselle.  

 


