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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
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 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 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 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 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
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.

