Rukouksia
Jeshua, kasvojen ruhtinas
Muistan nuoruudestani Risto Santalan kertoneen ikivanhasta juutalaisesta uudenvuoden ("rosh ha'shanah")
rukouksesta, joka puhuu Jeshuasta. Luulin sen olevan Siddur, mutta sieltä sitä ei löydä, ellei ole kyseessä Siddur Shalem
("koko rukouskirja"). Mutta kyseinen rukous löytyy uudenvuoden omasta rukouskirjasta, Machzor le'rosh ha'shanah.
Kyseinen kirja on helppo ladata vaikka www.hebrewbooks.org kirjan nimellä, kuvassa näkyvällä numerolla, sivu 217.
Painettu Varsovassa 1913.

Jos käytössäsi on kirjasta joku nykyajan versio, kuvan yläreunassa oleva rukous on editoitu, Jeshua on poistettu,
Metatron poistettu, sekä "Adonai" alusta. Mesorah Publications -painos vuodelta 2003 mainitsee rukouksen yhteydessä,
että "jotkut seurakunnat lausuvat tämän" (ei siis normaalisti) ja jos tämä luetaan, tässä esiintyvät nimet tulee "silmäillä,
mutta ei lausua ääneen". Sitä ei selitetä millään tavalla. Tässä rukous sana sanalta;
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“Olkoon se tahto sinun kasvojesi edessä, Herra Jumala, meidän isiemme Jumala, että kun me tänään puhallamme
tekiah, shevarim, tekiah, tulkoon se kirjailluksi siihen verhoon Tartielin kädellä, joka on siihen osoitettu.
Olkoon se samoin Elian vastaanottama - siunaus hänen muistolleen - ja Jeshuan, kasvojen ruhtinaan, ja Metatronin
ruhtinaan. Ja ole sinä täynnä armoa meitä kohtaan. Siunattu olet sinä, armon Herra!”

Rukouksen alkuperä on todella vanha. HaShemin lyhentäminen kahdeksi jod-kirjaimeksi vastaa muuta toisen temppelin
aikaista kirjallisuutta. Sofarin erilaiset puhallukset, jotka ovat isoilla kirjaimilla heti rukouksen jälkeen, ovat lyhennetty
TST. Mielenkiintoinen yksityiskohta on se, että enkeli Tartiel kirjailee temppelin verhoon ("esirippu" KR33/38) merkitsee,
että rukouksen pohja on ajalta, jolloin verho oli vielä paikallaan.
Jeshua on rukouksessa "Metatronin ruhtinas". Sen alkuperä löytyy siitä, kun Eenok (Hanok) nousi taivaisiin, hän sai
uuden nimen, Metatron, ja hänestä tuli taivaallinen kirjuri, joka kirjoittaa ihmisten tekoja, sekä nimiä kirjoihin. Moshe
(Mooses) tiesi ne kirjat, 2Moos.32:32-33, David tiesi ne kirjat, "pyyhittäköön heidät pois elämän kirjasta, älköön heitä
kirjoitettako vanhurskaiden joukkoon" (Ps.69:21). Shimeon Keefa puhuu niistä, "tehkää siis parannus ja kääntykää, että
teidän syntinne pyyhittäisiin pois (kirjoista)" (Apt.3:19). Johanneksen ilmestyksessä Jeshua sanoo, että "joka voittaa,
puetaan siis valkoisiin vaatteisiin, enkä minä pyyhi pois hänen nimeään elämän kirjasta" (Ilm.3:5). Kasvojen ruhtinasta
selittää hyvin Santala itse, tässä lainaus netistä löytyvästä "Jesaja 53", luvusta "Kristus, jota emme minäkään pitäneet";
Kristuksen kasvot välähtävät vielä silmiimme Jesajan kirjan 63. luvun yhdeksännessä jakeessa: "Kaikissa heidän
ahdistuksissaan oli hänelläkin ahdistus, ja hänen kasvojensa enkeli vapahti heidät. Rakkaudessaan ja sääliväisyydessään
hän lunasti heidät, nosti heitä ja kantoi heitä." Jos kysyy keneltä tahansa juutalaiselta oppineelta, kuka tämä "kasvojen
enkeli" eli lähettiläs on, he vastaavat: hän on Messias, Kristus. He voivat viitata 1. Moos. 32. luvun kertomukseen
Jaakobin painista. Jaakob taisteli "Jumalaa ja ihmistä vastaan". Kuka on Jumala ja ihminen samassa hahmossa? Hänhän
on juuri Jeesus. Enkelillä, jota vastaan Jaakob taisteli, on heprealaisessa Raamatussamme kaksi nimitystä, Penuel ja
Peniel. Ensimmäinen voitaisiin kääntää: "Jumala kääntyy sinun puoleesi", toinen merkitsee "Jumalan kasvoja". Jaakob oli
Jumalan kasvojen edessä, kasvojen enkelin edessä. Hän taisteli messiaanista taistelua. Hän oli anteeksipyyntömatkalla
veljensä luo. Hänen oli vaikea nöyrtyä. Silloin hän kohtasi Kristuksen. Ja vasta kun häntä oli lyöty lonkkaan, hän taipui
lopullisesti sovittelun tielle. Kristuksen kohtaaminen merkitsee aina tätä samaa Jaakobin painia.

Juutalaisessa rukouskirjassa on Kristuksesta vielä kolmaskin kasvoihin liittyvä käsite, "Sar ha-paniim", "Kasvojen
ruhtinas". Juutalaiset rukoilevat Uuden vuoden liturgiassa shoofar-torven toitahdusten jälkeen, että "Jeesus, Kasvojen
ruhtinas, Metatron, välittäisi rukoukset Jumalan telttavaarnojen sisään." Jos rabbeilta kysyy erikseen, kuka on Kasvojen
ruhtinas, he sanovat, että hän on Messias. Mutta jos synagoogassa tiedustelee, kuka oikein on tämä "Jeesus, Kasvojen
ruhtinas", joka välittää rukouksia, kyselijä voidaan ajaa ulos rukoushuoneesta. Tiedän kaksi erillistä tapausta, jolloin näin
kävi.

Sallinette, että katselemme vielä näitä samoja kasvoja. Tämän vuosisadan taitteessa, kun saksalaiset teologit alkoivat
hyökätä kristinuskon historiallisuutta vastaan, Ruotsissa toimi kuuluisa professori ja rabbi, Gottlieb Klein. Hän kirjoitti
useita kristinuskon historiallisuutta puoltavia kirjasia. Selittäessään Kasvojen ruhtinasta hän sanoo: "Tämä välittäjä,
Metatron, on Jumalaa lähimpänä oleva palveleva henki, hänen uskottunsa, edustajansa, ja toisaalta Israelin edusmies
Jumalan tykönä - hänen nimensä on Kasvojen ruhtinas - usein hänet samaistetaan Jumalan Sanaan, MEMRAAN."
Eräässä juutalaisessa lähteessä sanotaan: "Jokainen Jumalalle esitetty pyyntö täytyy osoittaa Metatronille." "Kuka
tahansa puhuu minulle, sanoo Jumala, voi tehdä sen vain Metatronin välityksellä." "Metatron, Israelin Vartija, on sama
henkilö, josta toinen psalmi sanoo: Sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin." "Hän on pyhimmän kuva .
. . niin, hän on Jumala; hänestä ei voi sanoa, että hänet olisi luotu, muovattu tai tehty; hän on Jumalan säteily."

On ihmeellistä, että nämä juutalaisen perimätiedon vanhat sanat sopivat moniin Jeesuksen sanoihin. Ja aivan ihmeellistä
on sekin, että uudenvuodenrukous mainitsee myös Jeesus-nimen. "Hän on pyhimmän kuva", todettiin. Juuri niinhän
Jeesus opetti: "Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän". "Jokaisella, joka näkee Pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen
elämä." Juuri kärsivä Kristus kirkastaa Isän armahtavaa rakkautta. Juuri kärsivä Kristus on ahdistetun auttaja. Hän
säteilee Jumalan rakkautta ja on meidän edusmiehemme Isän luona. Kristuksen kasvoissa on evankeliumi.

Juutalaisten vanhat teokset yhdistävät “saar ha’panim”, kasvojen ruhtinaan, aina Messiaaseen, ja tämä ikivanha rukous
kertoo hänen nimensä; Jeshua.

Joillakin kristityillä on missiona pilkata juutalaista kirjallisuutta, vaikka niistä voi oppia paljon.
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Kirjoitettu alunperin englanniksi 10th June 2015, ja suomennettu 9.9.2015.
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