Suomen Messiaaninen yhdistys ry

www.messiaaninen.net

1

Mitä pitäisi tehdä, että juutalaiset syttyisivät kiivauteen?
Nummela 20.09.2011 Jirmijagu Melamed

Olen hyvin iloinen, että olen tänä iltana teidän kanssanne. Itse asiassa olen ensimmäistä
kertaa kristillisen seurakunnan keskellä ja se on minulle suuri ihme.
Haluan aloittaa kokouksen rukouksesta, Rukoilen heprean kielellä. Tämä on
hyvin tunnettu rukous, Isä meidän-rukous.
Juutalaisella kansalla on hyvin samanlainen rukous kuin Isä meidän. Tämä rukous
rukoillaan hyvin usein juutalaisen kansan keskellä ja yleensä rukoillaan istualtaan. Koska
Sanassa sanotaan, että rukoile tämä rukous, kun istut kotona tai kävelet tiellä, kun nouset
tai menet nukkumaan. Sen tähden juutalaiset eivät aina nouse ylös, jos he haluavat
rukoilla.
Aiheemme on tänään, mitä tehdä Israelin kansalle, että heille syntyisi kiivaus Jumalan
puoleen. Apostoli Paavali oli ortodoksijuutalainen, mutta juutalaiset eivät kuulleet häntä.
Hän lähti julistamaan pakanakansoille. Luulen, että Paavalilla oli hyvin vaikeaa ja hän
rukoili hyvin paljon saadakseen selville, mitä tapahtuu Israelille. Paavali rakasti Israelia.
Tiedämme, että Paavalilla oli paljon ilmestyksiä Jumalalta Israelin tulevaisuudesta.
Paavali kirjoittaa tästä aiheesta, että Israelin kansalla on kiivaus Jumalan puoleen.
Jos katsomme Roomalaiskirjeen 10. luvusta, Paavali on nimenomaan kirjoittanut tästä
aiheesta. Room. 10: 1-4:
Veljet, minä toivon sydämestäni ja rukoilen Jumalaa heidän puolestaan, että he
pelastuisivat. Minä todistan heistä, että heillä on intoa Jumalan puoleen, mutta ei
ymmärrystä. Sillä kun he eivät tunne Jumalan vanhurskautta vaan koettavat pystyttää
omaa vanhurskauttaan, he eivät ole alistuneet Jumalan vanhurskauteen. Kristus on näet
lain loppu, vanhurskaudeksi jokaiselle uskovalle.
Paavali kirjoittaa, että Israelin kansalla on kiivaus Jumalan puoleen, mutta Israel ei
löytänyt vanhurskautta. Israelin kansalle lain loppu oli vanhurskaus. Ja tänä päivänä
juutalaiset elävät tullakseen pyhiksi. Juutalaisen elämän tarkoitus ei ole päästä
pelastukseen niin kuin kristityt ajattelevat. Israelin kansan merkitys ja tarkoitus on siinä,
että he elävät Jumalalle ja palvelevat Jumalaa.
Pieni kommentti tästä: Jos minä sanon israelilainen tai juutalainen, minä nimenomaan en
puhu niistä juutalaisista, jotka elävät laissa ulkonaisesti. Koska ulkonainen juutalaisuus
ei ole todellinen juutalaisuus. Korostan sitä, mitä tarkoittaa sisäinen juutalaisuus: kuka
todella on päässyt sisälle Jumalan seurakuntaan.
Eivät ne juutalaiset, jotka ovat vain lihallisesti syntyneet juutalaisiksi. Todelliset
juutalaiset etsivät vanhurskautta. Muutamat niistä lihallisistakin ehkä yrittävät säilyttää
sisäistä puhtautta. Ja monet niistäkin yrittävät lähteä pois maailmasta ja pyrkivät hyvin
tarkoin noudattamaan lakia. He katsovat tarkkaan mitä syövät. Olen seurannut, mitä he
tekevät sapattina ja yrittävät tämän kautta saavuttaa vanhurskautta elämään. Tämän
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kautta he yrittävät lähestyä elävää Jumalaa.
Mutta Paavali kirjoittaa, että he epäonnistuvat näissä asioissa. Koska heille lain
suorittaminen on ollut elämän päätarkoitus, mutta laki on vain väline. Paavali kirjoittaa,
että lailla on olemassa päämäärä. Lain päämäärä on Messias.
Juutalaiset eivät pystyneet ymmärtämään tätä. Heille tuli vääriä käsityksiä. Jos luemme
Roomalaiskirjettä eteenpäin: 10: 5. Paavali kirjoittaa, että kun ihminen noudattaa
Mooseksen lakia, hänestä tulee vanhurskas.
On olemassa hyvä kommentti tai tulkinta. Sellainen on kaikkein ensimmäiseksi Tooran
tulkinta. Se kertoo siitä, että ennen kuin Mooses kuoli, 5. Mooseksen kirjassa aloitetaan
uudestaan kertomus Israelin historiasta. Mooses kirjoittaa uudestaan kaikki asiat, jotka
Jumala on puhunut hänelle.
5. Moos. 30: 11-13: luvussa on kirjoitettu Toorasta.
Sillä tämä käsky, jonka minä tänä päivänä sinulle annan, ei ole sinulle vaikea täyttää eikä
liian kaukana. Se ei ole taivaassa, eikä sinun tarvitse sanoa: ' Kuka nousisi meidän
puolestamme taivaaseen noutamaan sen meille ja julistaisi sen meille, että me sen
täyttäisimme? ' Se ei ole meren takana, eikä sinun tarvitse sanoa: ' Kuka menisi meidän
puolestamme meren taakse noutamaan sen meille, että me sen täyttäisimme. '
Jos katsomme Roomalaiskirjetta 10. lukua eteenpäin, mitä Paavali kirjoittaa. Näemme,
että Paavali ottaa lainaksi Tooran jakeet. Room. 10: 6-7:
Mutta se vanhurskaus, joka tulee uskosta, sanoo näin: ” Älä sano sydämessäsi: ' Kuka
nousee taivaaseen? '- nimittäin tuomaan Kristusta alas – tai: ' Kuka astuu alas syvyyteen?
' - nimittäin nostamaan Kristusta kuolleista. ”
Ne, jotka ovat tutkineet Paavalin kirjoituksia, ovat juutalaisia, jotka ovat tunteneet hyvin
Tooran. He näkivät, että miksi Paavali kirjoittaa näin, koska Toora on Messias. Toora on
niin kuin Messiaan sisällä. Mutta tämä asia ei silloin avautunut juutalaisille. He yrittivät
noudattaa lakia saavuttaakseen vanhurskauden omalla elämällään. Tämän lain kirjaimen
takia he menettivät elävän Jumalan Hengen.
Jos nyt puhumme siitä, miten juutalaiset rakastavat puhtautta, ja miten he ovat rikkoneet
puhtautta, kun noudattavat lakia ilman sisäistä rakkautta Jumalaan. Voin kertoa
esimerkin kahdesta papista:
Oli paljon pappeja juutalaisen kansan keskellä, mutta hyvin vähän uhreja. Juutalainen
tarina kertoo, että oli valittava, kuka papeista seuraavaksi antaa uhrin alttarin eteen. He
ryhtyivät juoksukilpailuun, kuka tulisi ensimmäiseksi. Juutalainen tarina kertoo, että
kaksi pappia alkoi juosta. He juoksivat rinnakkain eikä kumpikaan halunnut mennä
edelle. Silloin yksi papeista otti veitsen, jolla teurastetaan uhri, ja löi sillä toista pappia.
Siitä tuli skandaali. Kaikki kansa nousi ja huusi hänelle: ” Minkä tähden saastutit
veitsen? Se oli puhdas kosher veitsi ! Nyt kun olet tappanut, veitsi ei ole enää puhdas.
Mitä oletkaan tehnyt! ” Silloin veitseniskuun kuolevan papin isä tuli poikansa luokse.
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Hän tarkasti oman poikansa, joka oli siellä maassa ja sanoi: ” Ei huolta. Poikani ei ole
vielä kuollut ja sen tähden veitsi on puhdas. ”
Kun eräs päärabbi sai kuulla tämän tarinan, hän antoi oman kommentin ja sanoi:
” Temppeli ei voi enää olla pystyssä koska me olemme saastuttaneet sen. Yritämme
puhdistaa välineet, mutta menetämme sisäisen puhtautemme. Mitä meidän pitää tehdä,
että elävä Jumala eläisi kansamme keskellä? ” Päärabbi sanoi, että temppeli on tuhon
oma, koska kansa elää lain kirjaimen mukaan eikä hengen mukaan. Ja historiasta
näemme, että temppeli tuhoutui.
Paavali kirjoittaa, että Jumalalla on oma suunnitelma. Jumala on kutsunut pakanakansan.
Kansan, joka ei ennen ollut kansa. Jumala tuli pakanakansan keskelle, ilmoitti itsensä ja
sanoi heille: ” Te olette minun kansani. ” Hoosea kirjoittaa tästä aiheesta, Hoos. 2: 23:
Ja minä kylvän hänet itselleni tähän maahan, ja minä armahdan Loo-Ruhamaa ja sanon
Loo-Ammille: ”Sinä olet minun kansani” ; ja hän vastaa: ' Minun Jumalani. '
Kun valmistauduin ja ajattelin, miten puhun tästä aiheesta tänään, niin siitä mitä Hoosea
on kirjoittanut, näemme profeetan sanoissa kaksi osaa. Jumala puhuu Ei-Kansalle: ” Sinä
olet minun kansani. ” Jumala kutsui muita kansoja tulemaan luokseen, että heistä tulisi
Jumalan kansa. Mutta tässä ei ole kaikki. Tärkeintä on, että kansan, jonka Jumala kutsuu
itselleen, tämän kansan pitää vastata Jumalalle ja sanoa: ” Sinä olet minun Jumalani. ”
Jos tämä kansa ei vastaa näillä sanoilla Jumalalle, ei voi tapahtua mitään. Ja mitä se
tarkoittaa, että sinun täytyy sanoa: ” Sinä olet minun Jumalani. ” Se tarkoittaa
käytännössä, että teet Jumalan Herraksi omaan elämääsi. Se tarkoittaa sitä, että sinusta
tulee orja Jumalalle. Sinä alistat koko elämäsi Jumalan alle. Ei riitä, että vain sanot
Jumalalle: ” Pelasta minut ja minä palvelen sinua. Palvelen sinua jostain palkinnosta,
jonka olet luvannut minulle. ”
Tämä tulkinta määrittelee, että asetat Jumalan niin kuin johtajaksi. Mutta jos sinä
sanot, että Sinä olet minun Jumalani, se tarkoittaa että sanot ja myönnät: ” Minä rakastan
Sinua, Jumala. ” Sinä sanot Jumalalle, että minulla ei ole mitään muuta kuin Sinä, elävä
Jumala. Minulla ei ole mitään omia päämääriä elämässä. Kaikki, mitä minulla on, minä
annan Sinulle. Koko elämäni annan Sinun käsiisi. Tämä vastaus kansan täytyy sanoa kun
se tulee Jumalan eteen.
Olen miettinyt mitä voin kertoa teille. Ihmisen on hyvin vaikea tehdä päätöstä, että
Jumalasta tulee hänen elämänsä Herra. Koska Jumala pyytää hyvin korkea hintaa meistä.
Aina ihmisen elämään on taipumus jäädä jotain omaa. Ja juutalaiset epäonnistuvat näissä
asioissa. Juutalaiset ovat aina halunneet saada jotain Jumalalta. He ovat valittu kansa.
Heillä on Toora. He tahtovat, että Tooraa ei jaeta muille kansoille. He haluavat säilyttää
oman vanhurskautensa itsellään eikä jakaa sitä muille. Jumalan tarkoitus on, että
juutalaiset jakavat tietoaan Jumalasta kaikille kansoille. Mutta juutalaiset itse laittoivat
ovet kiinni pakanakansoilta.
Juutalaisten oli tarkoitus tehdä kaikki kansat opetuslapsiksi. Mutta juutalaiset yrittivät
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sen sijaan etsiä keinoja, miten muut kansat palvelisivat heitä.
Jeshuan aikana oli näin: Monet juutalaiset matkustivat ja kävivät muissa maissa. Ja
he tekivät opetuslapsia eli käännynnäisiä. Mutta ongelma oli siinä, että juutalaiset eivät
opettaneet heille Tooran syvyyksiä vaan tekivät pakanoista orjia palvelemaan juutalaista
kansaa. Juutalaiset sanovat, että Toora on kädessämme niin kuin työkalu. Mutta Jumala
haluaa, että koko juutalainen kansa olisi työkalu Jumalan kädessä. Mutta juutalaiset eivät
saavuttaneet Jumalan tahtoa.
Silloin kun Jumala kääntyi pakanakansojen puoleen, silloin Jumala kutsui
pakanakansoja vanhurskauteen. Ja Jumala odottaa, että pakanakansa sanoo elävälle
Jumalalle: ” Sinä olet meidän Jumalamme. ” Heidän pitää myös kieltäytyä omastaan. Se
tarkoittaa, että pitää kuolla itselleen Jumalan edessä. Ennen kuin kuolee, ei ihminen
pysty ylösnousemaan kuolleista. Messias tekee sen ihmeen, että me voimme nyt kuolla
hänen kanssaan. Mitä se tarkoittaa? Että menetämme kaiken oman, mitä elämässämme
on, ja ylösnousemme yhdessä Messiaan kanssa. Koska Messias on ylösnoussut. Tämän
ylösnousemuksen yhteydessä me saavutamme vanhurskautta.
600 vuotta sitten eli juutalainen viisas, joka on kirjoittanut ison kirjan. Siinä hän on
kirjoittanut tulevasta Messiaasta. Hän käsitteli myös kristittyjä, jotka odottivat Messiaan
toista tulemista maan päälle. Siinä kirjassa on yksi esimerkki Nooasta. Siinä kirjoitetaan,
että Nooa vaelsi Jumalan kanssa. Mitä se tarkoittaa hepreaksi? Että Nooa oli elänyt
omaa elämää, mutta kun tuli joku hätä tai tarve, Nooa tiesi kenen puoleen pitää kääntyä.
Hän ei mennyt pakanajumalan luokse. Eikä hän antanut lahjoituksia shamaanille. Nooa
rukoili yhtä Jumalaa.
Mutta kun puhutaan Aabrahamista, on kirjoitettu, että Aabraham käveli Jumalan
edessä. Mikä ero? Aabraham oli asettanut elämänsä niin, että hänellä oli samat
päämäärät kuin Jumalalla. Aabrahamilla ei ollut omia päämääriä elämässä. Aabraham ei
puhunut, että haluan enemmän palkkaa ja rukoilen sitä Jumalalta. Hän ei tarvinnut
enemmän palkkaa. Aabraham asetti elämänsä Jumalan tahdon mukaiseksi. Tässä me
näemme, mikä on ero Aabrahamin vanhurskaudella ja Nooan vanhurskaudella.
Juutalainen viisas, joka kirjoitti tästä aiheesta, tulkitsi omille opetuslapsilleen, että
kristityt ovat tulleet vanhurskaiksi Nooan mukaan. Sen sijaan juutalaiset eivät ole
laisinkaan vanhurskaita, mutta he pyrkivät Aabrahamin vanhurskauteen.
Juutalainen rabbi, joka tämän kirjoitti, sanoi saaneensa Jumalalta ilmestyksen tästä
aiheesta. Ja nyt nimenomaan ennen tätä kokousta Jumala muistutti minua tästä aiheesta.
Tämän rabbin saaman ilmestyksen mukaan juutalaiset kirjoittivat vielä yhden asian
tapahtuvaksi noin 200 vuotta sitten. Rabbin ilmestyksen mukaan juutalaiset ennustivat,
että kristillisen seurakunnan keskelle tulee joku nainen. Tämä nainen, joka nousee
kristillisen seurakunnan keskelle, tekee suuren ihmeen. Tämä profeettanainen opettaa
kristillistä seurakuntaa noudattamaan ja viettämään shabbattia.
Rabbi kirjoitti, että on olemassa salaisuus sen tähden, että koko maailma ei noudata
shabbatia. Tämä nimenomaan jarruttaa Messiaan tuloa maan päälle. Mutta tälle
profeettanaiselle avautuu tämä salaisuus, ja hän alkaa opettaa muita kansoja
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noudattamaan shabbattipäivää. Silloin koko kristillinen seurakunta kääntyy ja alkaa etsiä
Aabrahamin vanhurskautta. Tästä alkaa uusi tie.
Miten rabbi on selittänyt sen asian? Hän selitti, että pakanakansoilla, jotka eivät olleet
liittyneet Israelin kansaan, oli taipumus tehdä liian helposti parannuksia. Mutta jos ja
kuin he alkavat noudattaa Jumalan lakia, heidän keskuudestaan löytyy hyvin pieni
joukko ihmisiä, jotka eivät noudata lakia sen tähden, että haluavat, vaan siksi, että heissä
elää elävän Jumalan Sana. Se on hyvin pieni joukko ihmisiä. Ja rabbi ennusti, että tämä
pieni joukko alkaa kasvaa ja vaikutta Israeliin.
Muuta kuin Israelin näkee sen pienin joukon pakanan keskuudessa ihmisiä, niin se
pelästyy sitä, että tämä joukko vain kasvaa ja kasvaa. Ja jos tämä pieni joukko pakanain
keskuudesta pystyy näyttämään Israelin kansalle, juutalaisille, elävän Jumalan Valon,
tämä valo alkaa vaikuttaa Israelin kansassa. Rabbi ennusti, että tässä nimenomaan alkaa
avautua Messiaan sisäinen kuva.
Olen lukenut tämän profeetallisen sanan hyvin, hyvin kaukana. Rabbi ennusti, että tämän
olisi pitänyt tapahtua jo 200 vuotta sitten. Kun olin lukenut, unohdin tämän kirjoituksen,
mutta tänä päivänä se tuli minulle kirkkaasti mieleen. Minulle on tänään kerrottu, että
esimerkiksi adventtikirkossa oli joku profeettanainen. Oli syntynyt joku seurakunta, joka
oli alkanut noudattaa shabbattia.
Tämä on vain osa rabbin ennustuksesta. Tuo toinen profeetallinen sana pienestä joukosta,
joka säilyttää Jumalan kirkkauden, ei ole vielä toteutunut. He noudattavat Jumalan lakia
sen tähden, että elävä Jumala elää heissä ja vaikuttaa heihin.
Minä en pysty näkemään tätä. Eikä se liity historiaan. Se liittyy hengelliseen
maailmaan ja todellisuuteen. Mutta tunnen hyvin juutalaisuutta ja tiedän, mitä juutalaiset
odottavat. Ja voin sanoa teille, että ihan alussa, kun Jumala loi tämän maailman, hänen
päämääränsä oli, että Jumala elää ihmisen sisällä. Se on luomisen päämäärä, Jumalan
lopullinen päämäärä. Sen takia Messias tuli maan päälle.
Ortodoksijuutalaiset uskovat, että Messias on vielä tulossa. He uskovat, että kun Messias
tulee, hän ei pysty opettamaan juutalaiselle kansalle mitään uutta. Mutta tuleva Messias
opettaa pakanakansoja. He uskovat, että Messiaan päätarkoitus on kääntää pakanakansat
Jumalan puolelle. Se on niin kuin pakanakansojen päätarkoitus: saada Messiasta omaan
elämään ja alistua kaikkivaltiaan Jumalan eteen.
Tämä on hyvin mielenkiintoinen kuva. Juutalaiset sanovat, että Israel tietää, miten pitää
tehdä, mutta vain pieni joukko Israelin kansasta pystyy tämän tekemään. Mutta suuri
joukko pakanakansasta pystyy tekemään sen. Kuitenkin vain pieni osa pakanakansasta
tietää, miten tämä tehdään.
Sitten kun Israelin kansa pystyy avaamaan Tooran sisällön muille kansoille, silloin
pakanakansat alkavat etsiä Jumalan vanhurskautta. Ei pelastusta. Eikä syntien
anteeksiantamista. Silti nämäkin ovat hyvin tärkeitä osia. Mutta kun pakanakansat
alkavat etsiä sitä, että heissä elää elävä Jumala, silloin - niin kuin juutalainen traditio
puhuu - silloin Siionista lähtee laki, Toora. Ja Jerusalemista lähtee Jumalan Sana. Tämä
tapahtuu silloin, kun pakanakansalle tulee jano Jumalan Sanaa kohtaan. Tästä
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nimenomaan syntyy kiivaus Israelin kansan keskelle. Kun pakanakansalle syntyy jano
Tooraa kohtaan, samalla syntyy kiivaus Israelin kansan puolella.
Silloin koko Israelin kansa alkaa etsiä sydämestään Tooraa ja kääntyä koko
sydämestään Jumalan puoleen.
Juutalainen traditio puhuu siitä, että pyhä papisto ei voi olla olemassa ilman muita.
Papiston tehtävä on palvella muita ihmisiä. Sanassa on kirjoitettu, että Israelin kansa on
pyhä papisto. Mutta heillä ei ollut niitä, joita he olisivat pystyneet palvelemaan. Ensiksi
he eivät ylpeyden takia halunneet palvella muita kansoja. Sen jälkeen Israelin kansalla ei
ollut ketä palvella. Ja lopun ajan historiasta tulee sellainen, että Toora lähtee Siionista ja
Sana Jerusalemista. Että koko maailma alistuu Kaikkivaltiaan Jumalan eteen.
Mutta jos me vastaamme kysymykseen, joka esitettiin tässä alussa. Ennen kuin Israelin
kansalle syntyy kiivaus, ensin pitää pakanakansan keskellä syntyä tilanne, että
uskovaisten keskuudessa syntyy tahto kuolla itselle Jumalan edessä.
Siis hengellisellä tasolla tahto kuolla itselle Jumalan edessä. Silloin Jumala itse
herättää Israelin kansan. Ja he alkavat palvella pakanakansaa opettaen heille Tooraa.
Silloin koko maailma, ihmiskunta alistuu Jumalan edessä. Minä uskon siihen, että
Raamattu on opettanut nimenomaan tästä asiasta.
Paavali kirjoittaa, että Israelin juutalaiset voivat nähdä oikean vanhurskauden. Sen
oikean vanhurskauden ja pyhyyden, minkä pakanakansa pystyy heille näyttämään.
Meidän juutalaisten keskuudessa on hyvin vähän profeettoja. Tänä päivänä juutalaisten
keskuudessa puhutaan, että tänään profeetallista sana kansalle puhuvat lapset tai
epäterveet ihmiset. Mutta minä juutalaisena miehenä uskon siihen, että kun pakanakansa
aloittaa ensin viettämään shabbatia, silloin on herätyksen alkua. Jos kristityt aloittavat
noudattaman shabbatia, ei se vie heitä pelastukseen. Pelastus ei riipu siitä eikä ihminen
pelastu sen tähden, että noudattaa shabbatia. Eikä hän pelastu sillä, jos ei syö sianlihaa.
Mutta ihminen noudattaa shabbatia ja kieltäytyy syömästä sianlihaa sen takia, että hän
haluaa toteuttaa Jumalan tahtoa ja käskyjä.
En tunne kristillistä teologiaa. Olen kasvanut juutalaisessa opetuksessa. Ehkä minulla on
pieniä väärinkäsityksiä. Mutta tästä pienestä askeleesta minä näen, että kun pakanakansa
aloittaa näitä askelia, heille alkaa opetus vanhurskauden tiellä. Ja jos pakanakansa tällä
tavoin pystyy todistamaan juutalaiselle kansalle tämän vanhurskauden - ei ihme, jos
seurakunnassa ei ole taloudellisia siunauksia eikä suuria herätystapahtumia. Mutta
nimenomaan pyhyys – näyttäkää minulle yksi pyhä ihminen – näyttäkää minulle yksi,
joka on kuollut Jumalan tähden; silloin tulee herätys Israelin kansan keskelle. Silloin
Israelille syntyy kiivaus. Koska todellisella Israelilla vain yksi kiivaus kansan keskellä,
kiivaus vanhurskauteen. Emme tarvitse mitään – vain pyhyyttä ja vanhurskautta.
Mutta jos teemme suuria suunnitelmia, joskus kompastumme elämässämme. Joskus on
vaikea nähdä kirjaimen takaa elävän Jumalan Henkeä. Uskon, että Israel ja pakanakansa
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eivät pysty olemaan itsenäisiä. He ovat riippuvaisia toisistaan. Koska tämä on Jumalan
suunnitelma. Haluan toistaa Paavalin sanat Room. 11: 12:
Mutta jos heidän rikkomuksensa on maailmalle rikkaudeksi ja heidän tappionsa
pakanoille rikkaudeksi, kuinka paljon enemmän heille tuleva täyteys!
Jos me puhumme Israelin ennalleen asettamisesta, se tapahtuu Jumalan ylistykseksi ja
kirkkaudeksi. Vaikea kuvitella, kuinka korkealle se menee. Se tapahtuu suurina ihmeinä
koko maailman historiassa. Mutta ennen sitä me tarvitsemme vielä suuremman ihmeen.
Se on pyhimys. Pyhimys kristillisen seurakunnan keskellä. Tai jos me puhumme
Messiaasta seurakunnassa, molemmat riippuvat toisistaan. Se on sitä, mitä juutalaiset
odottavat ja sitä he rukoilevat.
Tässä on kaikki, mitä tänään olen halunnut teille kertoa. Haluan kiittää teitä. Haluan
antaa teille toivoa, että olkaa pyhät, koska Jumala on pyhä. Koska tämä on osa Jumalan
suunnitelmaa. Kiitos, että tulitte kuuntelemaan minua tänään.
Kalle Venäläinen: Sapattina Lahdessa kun oli tämä seminaari, niin Lempi myös todisti
siellä omista kokemuksistaan. Hän on inkerinsuomalaisia ja hänen miehensä Mikhail on
Venäjän juutalaisia, ja he ovat olleet Suomessa 20 vuotta. Heille tuli ajatus, että he
muuttavat Israeliin, ja he rukoilivat Jumalan johdatusta. Jirmijagu Melamedin perhe eli
vainottuna entisessä Neuvostoliitossa. Varmasti oli Jumalan suunnitelma, että tämä veli
menee Israeliin ja saa siellä syvällisen Jumalan tuntemisen.
Mutta tarvitaan myös täällä pakanakansan keskuudessa henkilöitä. Ei kaikkien
tarvitse välttämättä muuttaa Israeliin, koska Jumalalla on suunnitelma, että on suita ja
sydämiä, jotka tuovat meille tätä Sanaa Jerusalemista. Suomessa tämä Suomen
Messiaaninen Yhdistys on toiminut vasta pari vuotta. Voimme sanoa, että se on vasta
alkuasteella, mutta voimme kuvitella, mitä Jumala on tekemässä. Pienten alkujen päivää
ei pidä halveksua.
Tällaista opetusta, mitä tänään olemme saaneet kuulla Suomen Messiaanisen
Yhdistyksen järjestämänä; minusta tuntuu, että tämä on pitkään rukoiltun herätyksen
ydin. Saakoon Jumala Henkensä kautta kastella sen kylvön, jota tänä iltana olemme
kuulleet, mutta varmasti tämä on herättänyt monia kysymyksiä. Kenenkään ei tarvitse
vielä lähteä vaan voitte esittää kysymyksiä veljellemme. Ei meidän pidä myöskään tätä
opetusta purematta nieleksiä. Vaan niin kuin juutalaiset tutkivat Kirjoituksia joka päivä,
että oliko asia niin kuin heille oli opetettu, ei se tee tyhjäksi tätä periaatetta, vaikka
veljemme sana kuulosti ensi kuulemalta hyvin vakuuttavalta.
KYSYMYS: Minulle jäi epätietoisuus Jeesuksen roolista, kun puhutaan Paavalista,
mutta ei Jeesuksesta.
VASTAUS: Kiitos, oli hyvin merkittävä huomautus. Meillä juutalaisilla on tapana, kun
me tutkimme Sanaa, me saatamme hypätä asiasta toiseen, koska me tunnemme Sanaa ja
sitten ajattelemme, että toiset ovat siinä mukana. Paavali on kirjoittanut tässä
Roomalaiskirjeessä, että Kristus on lain loppu. Silloin kun me puhumme, että elävä
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Jumala elää ihmisen sisällä, ja se vie vanhurskauteen, ja tämä vanhurskaus on lain
päämäärä. Siinä Jumala niin kuin avautuu ihmisen sisällä. Siinä on Kristus eli Jeshua,
joka avautuu meidän sisällämme. Se on suuri ihme.
Jeesus kuoli ja ylösnousi, ja Paavali kirjoittaa: Jos me kuolemme yhdessä Kristuksen
kanssa, Hän joka ylösnosti Kristuksen, ylösnostaa meidätkin. Se ihminen, joka
ylösnousee, se on aivan toinen ihminen, koska Paavali on kirjoittanut: ” En enää elä minä
vaan Kristus minussa. ” Mikä on Kristus? Se on elävä Jumala, joka elää meissä. Ja jos
minä sanon, että Jumala elää ihmisen sisällä, tarkoitan nimenomaan Kristusta. Pyydän
anteeksi, jos tulee väärinkäsitys. Meillä juutalaisilla ehkä tapana selittää eri tavalla kuin
te osaatte käsittää.
Ilman Messiasta se on mahdotonta.
Meille on annettu neljä evankeliumia. Niissä kerrotaan, miten Jeesus eli, palveli ja
kuoli. Ja se on hyvin tärkeää. Mutta Jumala kutsui Paavalin tekemään hyviä ja tärkeitä
asioita. Paavalin opetus oli selittää, minkälaisia muutoksia on tapahtunut maailmalla;
mitä tapahtui maailmassa, kun Jeesus kuoli ja ylösnousi.
Sen tähden me puhumme Paavalista, että saisimme todella ymmärtää, mitä tapahtui
maailmassa, kun Jeesus kuoli ja ylösnousi. Paavali opetti hyvin tarkkaan, miten tämä
mekanismi toimii käytännössä. Jos me puhumme Jeesuksen roolista, se on vanhurskaus,
mille me elämme; se on Jeesuksen vanhurskaus, joka elää meissä. Silloin kun meidän
vanha ihmisemme kuolee, silloin Messias elää meissä.
KYSYMYS: Lyhyesti vain, teksti joka ensin luettiin Roomalaiskirjeen 10. luku 1-4,
erityisesti jae 4, jossa on sanonta: ” Kristus on lain loppu. ” Tämä on hyvin tärkeää
ymmärtää. Se tuli tässä esille, kun veli sanoi, että Kristus on lain päämäärä. Tämä
helposti tulkitaan siten, etä nyt ei lailla ole enää mitään väliä vaan se on poistettu. Siitä ei
ole kysymys. Vaan tämä johtaa omistamaan sen vanhurskauden, joka tulee Kristuksen
uskon kautta. Olenko oikeassa?
VASTAUS: Kyllä.
KYSYMYS: Me ymmärrämme kristillisesti näin: Kristus on lain loppu. Käskijämme ei
ole enää juutalainen laki vaan Pyhä Henki. Että olemme nyt Pyhän Hengen johtamina
Uudessa liitossa. Paremmassa liitossa. Minä ainakin ymmärrän, että Jeesus Kristus on
päättänyt lain täydellisesti. Että meitä ei enää hallitse millään tavoin juutalainen laki.
VASTAUS: Jos katsomme Matteuksen evankeliumia, vuorisaarnassa Jeesus puhuu,
Matteus 5: 17: Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En
minä ole tullut kumoamaan vaan täyttämään.
Kun Jeesus opetti hän istui, ja hänen ympärillään olivat opetuslapset. Ja me varmasti
ymmärrämme sen, että kaikki hänen ympärillään istuvat olivat juutalaisia.
Haluan esittää teille kysymyksen. Minkä takia tai kenelle heistä olisi voinut tulla
ajatus, että Jeesus haluaa kumota lakia? Miksi he näin olisivat ajatelleet? Rabbi eli Jeesus
istui ja opetuslapset tulivat hänen luokseen oppimaan Tooraa. Ja yhtäkkiä Jeesus sanoo
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heille, että älkää luulko, että tulin opettamaan teitä rikkomaan lakia. Tai älkää ajatelko,
että minä tulin itse rikkomaan lakia. Jos opetuslapset näin ajattelisivat, silloinhan he
ajattelisivat, että Jeesus on paha ihminen. Minkä tähden siis opetuslapset voivat näin
ajatella?
Meidän maailmassamme on määrätty laki, jonka on määrännyt itse Jumala. Silloin oli
paljon sairaita ihmisiä, spitaalisia tai kirottuja. Ja ihmiset, joissa oli demoneita, elivät
niiden kanssa. Ja me näemme nyt kuvaa: Jeesus tuli, aloitti palvelustehtävän, ajoi
riivaajia ulos ja paransi sairaita. Tästä me voisimme ajatella, että Jeesus rikkoi
luonnonlakia ja teki ehkä jotakin, mikä ei ole Jumalan suunnitelmassa. Tai Jumala on
keksinyt jotain muita ideoita, joita Hän ei ole kirjoittanut Tooraan.
Jeesus korosti nimenomaan, että hänen tulonsa maailmaan ei merkitse sitä, että hän
haluaisi kumota lain. Se on Tooran päämäärä. Ihmiset, jotka esittivät hänelle tämän
kysymyksen, haluaako hän rikkoa lakia, he eivät tarkoittaneet Tooran lakia vaan koko
luonnonlakia, koko Jumalan suunnitelmaa.
Silloin kun Jeesus sanoo, että hän tuli täyttämään lain, kuten hän tulikin, hän tuli
täyttämään Jumalan suunnitelman. Ja Jumalan suunnitelmaan tulee loppu.
Mitä on Tooran laki? Kuka on antanut Tooran? Jumala antoi Tooran Israelin
kansalle. Toora on Jumalan tahto. Ja laki on Jumalan tahto. Kun teitä johdattaa Pyhä
Henki, ja minä uskon siihen, että meitä johdattaa Pyhä Henki, en voi itse määritellä,
miten Pyhä Henki teitä johdattaa. Mutta jos sinä olet todella uskovainen, sinulla on
lupaus, että Pyhä Henki johdattaa sinua. Ja minä uskon siihen. Ja uskon myös siihen, että
jos sinua johdattaa Pyhä Henki, tämä Pyhä Henki johdattaa Jumalan tahdon mukaisesti.
Hän johdattaa niin kuin Jumala tahtoo. Ihmistä, joka elää Jumalan tahdon mukaisesti,
Pyhä Henki johdattaa. Koska Pyhän Hengen ominaisuus on tehdä aina Jumalan tahto.
Sen tähden en näe minkäänlaisia ristiriitoja. Jos teitä johdattaa Pyhä Henki, voi sanoa:
Halleluja! Sillä silloin sinä noudatat Jumalan lakia. Mutta jos sinä et elä Jumalan laissa,
voi olla että sinua johdattaa joku muu henki.
Tämä on henkilökohtaista, minä en tunne teitä; Pyhä Henki tekee aina Jumalan tahdon ja
hän on Jumalasta. Jumalalla ei voi olla kahta tahtoa. Tai eri tahtoa. Jos Pyhä henki
johdattaa sinua, sinä tuotat hedelmää, ja tämä hedelmä ei voi olla ristiriidassa Jumalan
lain kanssa. Mutta kiitos tästä kysymyksestä. Se oli hyvin mielenkiintoinen.
KYSYMYS: Minä olen joskus tätä asiaa selvittänyt ihmisille, joille juuri tämä lain
loppu on vaikea asia. Että se loppu on niin kuin väärä sana tähän. Sen pitäisi olla
paremminkin päämäärä. Jos ajatellaan yksinkertaisesti kuin lapsi: Jos juna lähtee
Helsingistä ja se on menossa Rovaniemelle, on ostettu lippu Helsingistä Rovaniemelle.
Sitten tullaan pääteasemalle, se on se päämäärä, mutta ei se loppu ole.
VASTAUS: Kreikan kielellä tämä loppu on ”tellos”. Kuitenkin jos käännetään
kreikankielestä, se tarkoittaa päämäärää. Mutta käännös voi muuttaa sanan tarkoitusta.
Kreikankielinen sanamuoto on hyvin vaikea. Pietarikin valitti, että Paavali kirjoittaa
hyvin vaikealla kielellä. Luulen, että Paavali on kirjoittanut todella vaikealla
ajatustavalla. Vaikka hän on tehnyt suurta työtä, niin me löydämme näitä ristiriitaisia
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tulkintoja ja käännöksiä.
KYSYMYS: Minusta oli todella mielenkiintoinen ajatus se, että kun kristityt alkavat
viettää sapattia, niin sitten tapahtuu jotain suurta siellä juutalaisten keskuudessa.
Mielelläni haluaisin kuulla jotakin lisää, että mikä siinä on se asian ydin. Minun
käsitykseni mukaan yleensä kristitty, joka viettää sapattia, kunnioittaa Jumalaa Luojana.
Ja samalla todistaa uskon kautta vanhurskauttamista. Eli liittyykö siihen jokin suuri
ajatus, että kristityt tietoisella tavalla todistavat näitä kahta asia julkisesti?
VASTAUS: Nimenomaan siitä tässä on kysymys.
KYSYMYS: Mikä tässä vaikuttaa juutalaisiin?
VASTAUS: Kun Paavali kirjoittaa, että kiivaus syntyy Israelin kansan keskellä, Paavali
kirjoittaa, että kiivaus oli kansan keskellä, mutta heillä ei ollut oikeaa käsitystä siitä,
mikä on vanhurskaus. Nyt he nimenomaan tarvitsevat oikeaa käsitystä vanhurskaudesta.
Että Israelille tulee selväksi, mitä vanhurskaus on Jumalan silmissä. Ei ainoastaan sitä,
että he ottavat Jeesuksen vastaan. Se on niin kuin päämäärä. Ensiksi heille pitää tulla
selväksi, mitä Israelin kansa haluaa. Minkälaista vanhurskautta Jumala haluaa Israelin
kansalle. Ja he näkevät, että päämäärä vanhurskaudelle on Kristus. Koska juutalaisen
kansan päämäärä on ottaa vastaan Messias. Ilman sitä ei voi mitään. Mutta Jumalan
suunnitelma on, että ensin avautuu vanhurskaus Jumalan tarkoituksena. Se on Jumalan
suunnitelma.
KYSYMYS: Haluaisin sanoa vielä tuohon, että mitään ristiriitaa ei ole siinä, että
Raamattu sanoo, että Kristus on lain loppu tai lain päämäärä. Kristus on lain loppu siinä
mielessä, että kukaan meistä ei pysty lakia täyttämään. Ainoastaan yksi pystyi lain
täyttämään, Jeesus Kristus. Mutta en kyllä usko siihen... siinä olen eri mieltä... Jeesus on
nimenomaan se, johon meidän pitää saada juutalainen kansa. Eli Pyhä henki kirkastaa
heille Jeesuksen Messiaan. Niin kuin on hänellekin kirkastunut. Uskon, että silloin
syntyy herätys. Vain Jeesuksessa on vastaus, että syntyy tämä herätys.
VASTAUS: Tämä on sinun näkemyksesi ja kunnioitamme mielipidettäsi.
KYSYMYS: Kysyisin siitä, että Toora on Messiaaan sisällä. Matteus 2: 27 – 28 : ”
Sapatti on ihmistä varten eikä ihminen sapattia varten. Niinpä Ihmisen poika on myös
sapatin Herra. ” Kuinka hän selittää tämän?
VASTAUS: On olemassa pieni ongelma. Tai iso ongelma . Jeesus nimitti itseään
Ihmisen Pojaksi. Jos me katsomme arameankieltä, hän sanoo ben Adam. Käännettynä se
tarkoittaa: ” vain ihminen” ” Adamin poika”. Niin puhutaan kaikista ihmisistä. Kun me
luemme Jeesuksen sanat, on joskus vaikea ymmärtää, mitä hän tarkoittaa, ja onko tämä
vain ihminen niin kuin yleisesti vai onko Jeesus tarkoittanut itseään.
Jeesuksen aikana juutalaisen kansan keskellä asui Hillel. Hän oli juutalainen rabbi. Ja
kun Hilleliltä kysyttiin, voisiko hän shabbattipäivänä auttaa ihmisiä, hän vastasi: ” Ei
ihminen ole shabbatia varten vaan shabbatti on annettu ihmistä varten. ” Shabbatti
palvelee ihmistä, että ihminen kasvaa hengellisesti. Kun muut kansat alkavat syyttää, että
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Jeesus rikkoi shabattia, Jeesus selittää heille, että teillekin on annettu oikeus rikkoa
shabattia. Jos sinä teet hyviä tekoja, jotka ovat korkeammalla kuin itse shabatti, koska
sinä et ole shabatin orja. Sinä olet shabatin herra.
Näin minä ymmärrän tämän.
KYSYMYS: Rakkauden kaksoiskäsky on: rakasta Jumalaa kaikesta sydämestäsi,
sielustasi ja voimastasi ja lähimmäistä kuin itseäsi. Tässä olivat käskyt ja Toorahan
sisältää käskyn käskyn päälle ja läksyn läksyn päälle. Ja Paavali lähti juutalaisuudesta ja
hän päätyi 1. Korinttolaiskirjeen 13. lukuun eli rakkauteen, että Jeesuksen Kristuksen
rakkaus on lain päämäärä.
VASTAUS: Olen samaa mieltä teidän kanssanne. Lain päämäärä – jos me otamme 10
käskyä ja jos puhutaan juutalaisista rabbeista, joilla on hyvin paljon käskyjä, ja kaikki
juutalaiset rabbit käsittelivät niitä käskyjä. Ja kaikki rabbit tulivat siihen päätökseen, että
613 käskyä kokonaisuudessaan ovat näiden kahden käskyn sisällä. Siinä on viisi käskyä
kymmenestä käskystä, missä sanotaan: rakasta Jumalaa. Ja toiset viisi, jotka koskevat
lähimmäisen rakastamista. Ei ole muita käsitteitä. Eikä tässä ole laisinkaan ristiriitoja.
Jos me rakastamme Jumalaa, me lepäämme sinä päivänä, minkä Jumala itse on
siunannut. Jos me rakastamme lähimmäistä, emme koskaan anna lähimmäiselle rahaa ja
vaadi häneltä korkoa. Me autamme häntä taakan kantamisessa. Ilman tätä ei voi tapahtua
mitään.
Joku ihminen tuli rabbi Hillelin luokse. Ja tämä pakanaihminen sanoi juutalaiselle
rabbille: ” Minä haluan kääntyä juutalaiseksi. Mutta minulla on ehto, etttä sinä rabbi
opetat minulle Tooran sinä aikana, kun minä seison yhdellä jalalla sinun edessäsi. Silloin
minä otan Tooran. ” Hillel vastasi pakanaihmiselle: ” Ei ole ongelma. Rakasta Jumalaa
äläkä tee toiselle, mitä et tahdo tehtävän itsellesi. Tämä on Toora ja kaikki muu on
Tooran kommenttia. Mene ja opi tämä. ”
On olemassa vain kaksi käskyä. Kaikki muut käskyt vain selittävät, miten nämä kaksi
käskyä täytetään. Jos sanon, että rakastan naapuria, ja menen varastamaan häneltä
jotakin, mutta kuitenkin minä rakastan häntä, niin silloin voi ajatella, että minussa on
jotakin vialla. Tämän tähden kaikki muut käskyt ovat tärkeitä. Kaksi käskyä on kaikkien
yläpuolella, mutta on pieniä lisäyksiä niihin.
KOMMENTTI:
Pyhästä Hengestä. Kun Jeesus lähti maan päältä, hän lupasi
opetuslapsilleen silloin, että heille lähetetään Pyhä Henki. Jeesus puhui siitä, että Pyhä
Henki, Puolustaja saa meidät tekemään hyviä tekoja. Äsken mainittiin Pyhästä Hengestä,
että se on tärkeämpi. Jeesus on antanut Pyhän Hengen tänne.
KYSYMYS: Paavalin kirjoituksissa puhutaan, että te ette ole vielä saaneet sapatin
lepoa. Toinen kysymys: Jeesus sanoo, että että hän rukoilee meidän puolestamme. Miksi
Jeesuksen täytyy rukoilla? Ketä hän rukoilee?
VASTAUS: Ensin shabattiin liittyvä kysymys. Koko maailman historia on 6000 vuotta.
Seitsemäs tuhatvuotinen valtakunta on Messiaan valtakunta. Se on erikoinen aika.
Juutalaiset selittävät, että tuhatvuotinen valtakunta on shabbattivaltakunta. Rauhan
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valtakunta. Jumala antaa meille shabbatin, ja Sana sanoo, että kuusi päivää tee työtä ja
seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi shabbatti.
Shabbattia voi selittää niin, että sinä palaat Jumalan luokse. Kuusi arkipäivää me
teemme työtä, mutta seitsemäntenä päivänä me palaamme Jumalan luokse. Ja tämä on
vielä keskeneräisenä. Meidän täytyy vielä kuusi päivää tehdä tätä työtä, mutta tulevassa
tuhatvuotisessa valtakunnassa meidän ei enää tarvitse tätä arkityötä tehdä.
Toinen kysymys oli, että miksi Jeesus rukoilee meidän puolestamme. Jos me käännämme
oikein, Sanassa on verbi: hän puolustaa meitä. Ei rukoilla vaan puolustaa. On olemassa
kuva Saatanasta. Me muistamme Jobin kirjasta, kun Saatana ilmestyy Jumalalle ja yrittää
hyökätä Jobin päälle. Hän selittää Jumalalle kaikenlaisia menetelmiä, että Jumala, sinä
voit tutkia häntä sillä tai tällä tavalla. Saatana yrittää aina etsiä syytöksiä.
Mutta Messias eli Kristus etsii aina millä tavalla voisi puolustaa meitä. Tämä on
tarkoitus: hän puolustaa meitä Jumalan edessä. Saatana etsii, miten voi syyttää meitä,
mutta Kristus puolustaa.
KYSYMYS: Millainen on pyhä ihminen? Ja millainen on pyhä seurakunta?
VASTAUS: Pyhä ihminen on ihminen, joka on antanut kaken Jumalalle. Heprean sana
pyhä on kadosh, joka tarkoittaa erotettu. Jos mies menee naimisiin, silloin hänen
tulevasta vaimostaan sanotaan, että tämä on niin kuin erotettu tälle miehelle. Se
tarkoittaa että hänet on erotettu tälle miehelle eikä kenelläkään muilla miehillä ole
mitään oikeutta häneen. Mutta silloin kun ihminen tulee pyhäksi Jumalalle, silloin hän
erottautuu vain Jumalalle eikä koko maailma merkitse hänelle mitään. Se on hyvin
vaikea ja pitkä prosessi.
Pyhä seurakunta on siinä, missä nämä pyhät ihmiset ovat yhdessä. Seurakunta, jonka
päämäärä on palvella Jumalaa ja erottautua maailmasta.
KYSYMYS: Minulla on sellainen kysymys, että kun hän oli sellaisessa oppilaitoksessa,
jossa ei ollut niin kuin näitä rabbien kommentaareja, onko tiedossa, onko sieltä lähtenyt
muita Messiasta etsiviä rabbeja maailmalle?
VASTAUS: Ei ollut. Tai en tiedä ketään.
KYSYMYS: Kristillisessä seurakunnassa rukoillaan paljon Israelin puolesta. Mikä olisi
tärkein asia, mitä meidän olisi hyvä rukoilla?
VASTAUS: Ihan muutamia sanoja kerron, eikä ainoastaan rukouksesta. Hyvin usein
kaupungissa jossa elän, on paljon taloja, joissa talon päällä on kyltti, että tämä talo on
rakennettu jonkun kristillisen järjestön tai seurakunnan rahoilla. Tai joku tapahtuma on
järjestetty kristillisen seurakunnan tai järjestön rahoilla.
Toisaalta se on kyllä hyvä ja iloinen asia; hyvät teot todistavat Jumalasta. Mutta
toisaalta Israelin kuuluisi tehdä nämä asiat itse. Meidän täytyisi itse rakentaa niitä taloja
ja asuntoja ja muita.
Kristilliset veljet ja sisaret tuovat hyvää tahtoa meille Israeliin, mutta huonoa on, että
meistä tulee laiskoja. Koko Israel on laiska lapsi. Jos te rakastatte Israelia, älkää
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hemmotelko meitä liikaa. On hyvä asia auttaa Israelia, mutta se pitää tehdä niin kuin
viisas veli.
Rukouksesta vielä. Meillä Israelissa on hyvin levoton tilanne. Tilanne on nyt sellainen,
että levottomuus on niin syvällä, ettei moneen vuoteen ole ollut näin huono tilanne kuin
nyt. Jeesus puhuu, että siunatut ovat ne, jotka tekevät rauhaa. Hän on puhunut
nimenomaan rauhasta, joka tehdään ihmisten ja Jumalan välillä. Rukoilkaa, että Israelilla
ja Palestiinalla, molemmilla kansoilla, olisi rauha Jumalan kanssa. Että molemmat kansat
tulevat elävän Jumalan eteen. Se on ainoa keino saavuttaa rauha meidän keskellämme.
Se on ihme, jota me hyvin kipeästi tarvitsemme. Haluan kiittää teitä rakkaudesta ja
rukouksista Israelin puolesta. Valitettavasti me juutalaiset emme aina ole tästä kiitollisia.
Antakaa meille anteeksi.
KYSYMYS: Mikä vuosiluku on juutalaisen kalenterin mukaan tällä hetkellä?
VASTAUS: Vuosi 5771. Tämä lasketaan maailman luomisesta asti.
KYSYMYS: Miksi vain sapattikäsky annettiin Eedenissä?
VASTAUS: On toinenkin käsky: Älä syö....
KYSYMYS: Missä vaiheessa Jumala laittaa ihmisen sydämeen sen, mistä täällä
puhutaan: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä.
VASTAUS: Silloin kun Messias tulee sydämeen.
KYSYMYS: Israelin valtio perustettiin 1948. Tämän sukupolven aikana israelilaiset
ovat palanneet maahansa, kun viikunapuun lehti on tuore. Meillä tulee kohta 70 vuotta
täyteen. Emmekö me ole jo antikristuksen ajan kynnyksellä? Miten juutalaiset
suhtautuvat tähän? Että ensin ilmestyy laittomuuden ihminen ja sitten vasta Jeesus tulee.
VASTAUS: Me juutalaiset pyrimme siihen, että olemme aina valmiina. Jumala on
antanut meille juutalaisille tehtävän, että me säilytämme vanhurskauden ja pyhyyden.
Ehkä meidän kansalle tulee kärsimyksiä. Tai sitten Jumala ylösnostaa meidät. Minä
uskon siihen, että hyvä Jumala tekee aina hyvää. Minun tehtäväni tavallisena juutalaisena
on aina olla valmiina. Minun rakas Israelin Jumala itse päättää, millä aikataululla ja
hetkellä se tapahtuu. Kaikkein tärkeintä elämässäni on, että säilytän rakkauden Jumalaa
kohtaan.
En koskaan kuvittele, miten se tapahtuu ja koska se tapahtuu. Tämä on Jumalan tehtävä.
Minun tehtäväni on ottaa vastaan Jumalan tahto.

