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0. TALLENTEET JA DOKUMENTIT
Kristus kirjaimissa 32, Tet 6/6, 11.8.2019 (0.31)
AC-tallenne: https://gen.adobeconnect.com/pxfb09hyrnpn/
Youtube-video: https://youtu.be/R9UAWb0aiBQ
Tekstitiedostot: https://www.gen.fi/h6k-9-tet.html
https://www.gen.fi/oj-tisha-beav.html

H6K 9 Tet
https://gen.fi/h6k-9-tet.html

https://fi.wikipedia.org/wiki/Ti%C5%A1a_be%27av
https://en.wikipedia.org/wiki/Tisha_B%27Av

1. ANTIIKIN AJAN KATASTROFIT
Tish'a beav ("yhdeksän av-kuukaudessa") on juutalainen muistopäivä, jota
vietetään heinä- tai elokuulle osuvan juutalaisen kalenterin av-kuukauden
yhdeksäntenä päivänä. Se on juutalaisen vuoden surullisin päivä. Tälle
päivämäärälle tai sen lähipäiville osuvat monet juutalaisen historian
hirvittävimmistä katastrofeista:

ִּת ְׁשעָה בְׁ אָ ב תשעה באב
1. Talmudin mukaan tämä av-kuun 9. päivä oli se päivä, jolloin Luvattua
maata vakoilemaan lähetetyt vakoojat – Joosuaa ja Kalebia lukuun
ottamatta – saivat kansan pelästymään ja luopumaan maan valloittamisesta.
Jumala määräsi rangaistukseksi kansan uskottomuudesta hänen käskyjään
kohtaan 40 vuoden autiomaavaelluksen.
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33 Teidän lastenne täytyy harhailla paimentolaisina tässä autiomaassa
40 vuotta ja kärsiä teidän uskottomuutenne tähden, kunnes teidän
ruumiinne ovat maatuneet tähän autiomaahan.
34 Niin kuin te 40 päivää vakoilitte maata, niin saatte nyt, päivä
vuodeksi luettuna, 40 vuotta kärsiä pahoista teoistanne ja tulla
tuntemaan, mitä se on, että minä käännyn teistä pois. (4. Moos. 14:32–
34)
2. Babylonian kuningas Nebukadnessar tuhosi kuningas Salomon
rakentaman Jerusalemin temppelin vuonna 586 eKr.
3. Rooman armeija tuhosi ensimmäisen juutalaissodan loppuvaiheissa
myöhemmin keisariksi nousseen kenraali Tituksen johdolla Jerusalemin
toisen temppelin vuonna 70 jKr.
4. Messiaskandidaatti Shim'on bar Kochban [engl. Simon bar Kokhba]
epäonnistuneen kapinan eli toisen juutalaissodan päätteeksi vuonna 135
jKr. roomalaiset surmasivat noin 500 000 juutalaista. Keisari Hadrianus
pystytti tuhotun Jerusalemin temppelin paikalle oman pakanallisen
temppelinsä. Jerusalemista tehtiin juutalaisilta kielletty kaupunki.

ִּש ְׁמעֹון בַּ ר־ּכֹוכְׁ בָ א שמעון בר כוכבא
2. KESKI- JA UUDEN AJAN KATASTROFIT
Myöhemmin on alettu muistella myös seuraavia juutalaisia keski- ja uudella
ajalla kohdanneita onnettomuuksia, jotka tapahtuivat juutalaisen kalenterin
mukaan av-kuun yhdeksännen päivän tietämillä:
1. Ensimmäinen ristiretki aloitettiin virallisesti 15. elokuuta 1096 (24. avkuuta). Ristiretken ensimmäisen kuukauden aikana surmattiin noin 10 000
juutalaista. Varsinkin Ranskassa ja Reininmaalla monet juutalaisyhteisöt
tuhottiin kokonaan.
2. Juutalaiset karkotettiin Englannista 18. heinäkuuta 1290 (9. av-kuuta).
3. Innokas katolinen kuningatar Isabella karkotti juutalaiset Espanjasta
juliaanisen kalenterin mukaan 31. heinäkuuta 1492 (7. av-kuuta).
4. Ensimmäinen maailmansota alkoi 1. elokuuta 1914 (9. av-kuuta).
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5. SS-joukkojen ja Gestapon päällikkö Heinrich Himmler vastaanotti
natsipuolueen virallisen päätöksen "juutalaiskysymyksen lopullisesta
ratkaisusta" 2. elokuuta 1941 (9. av-kuuta). Noin kaksi kolmasosaa
Euroopan juutalaisista, kuusi miljoonaa ihmistä, surmattiin seuraavien
vajaan neljän vuoden aikana.
5. Juutalaisten suurimittainen kuljetus Varsovan getosta Treblinkan
tuhoamisleirille aloitettiin 23. heinäkuuta 1942 (9. av-kuuta).

3. MUISTOPÄIVÄN VIETTÄMINEN
Av-kuukautta edeltävän tamuz-kuukauden 17. päivästä alkaa suruaika, joka
huipentuu tish'a beav -päivään. Nämä kolme viikkoa ovat erityinen katumusaika.
Niiden aikana ei solmita kihlauksia tai avioliittoja.
Yhdeksänä tish'a beav -päivää edeltävänä päivänä liharuokien ja viinin
nauttiminen ei ole sallittu (sapattia lukuun ottamatta) Jerusalemin temppelin
uhrien lakkaamisen muistoksi. Tish'a beav -muistopäivän aikaan pidetään 25
tunnin paasto ja luetaan Valitusvirsien kirja.
Jos av-kuun 9. päivä osuu sapatinpäivään, niin surujuhla siirretään seuraavaan
päivään eli sunnuntaihin. Näin on tapahtunut esimerkiksi vuosina 2018 ja 2019.
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