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Mooseksen laki

Jos me esitämme kysymyksen ja päämäärän, että millä tavalla me voimme
noudattaa Jumalan lakia, muistamme apostolien antaneen pakanakansoille
ehtoja, että he välttäisivät haureutta, veren syöntiä ja itsestään kuolleen eläimen
lihan syömistä ( Apt. 15: 20 ). Nämä kolme ehtoa annettiin ensisijaisesti
pakanakansoille. Totta kai on ymmärrettävä asia, että nämä kolme perusehtoa,
jotka annettiin, ovat voimassa vielä tänä päivänä, ja niitä pitää noudattaa. Sen
jälkeen apostolit lisäksi sanovat, että tämä ei ole ainoa ehto. Sanassa sanotaan,
että Mooseksen lakia opetetaan jokaisessa kaupungissa synagogassa.
Eli ensisijaisesti nämä kolme ehtoa, jotka välittömästi pitää ottaa käyttöön omaan
elämään, ja seuraavaksi pitää mennä synagogaan siellä missä asuu ja opetella
syvällisesti Mooseksen lakia. Lain noudattaminen alkaa siitä, kun me alamme
opiskella lakia. Ja kun me alamme opiskella ja meille syntyy ymmärrys
Mooseksen laista, niin uskova ihminen, jonka sisällä asuu Messias, suhtautuu
lakiin kunnioituksella ja pyrkii elämään pyhyydessä. Tälle ihmiselle Jumala avaa
lain sisällön ja merkityksen, sen, mitä voi syödä ja mitä ei saa syödä, ja myös
shabatinvieton Hän avaa ihmiselle. Tutkimalla ja opettelemalla Mooseksen lakia
ihmiselle avautuu lain sisäinen tarkoitus ja myös se, miten me suhtaudumme
toiseen ihmiseen ja itseemme.
Apostolit lähettivät omia opetuslapsiaan synagogaan, jotta he opiskelisivat siellä
Sanaa. Koska nimenomaan synagogassa ovat olleet opettajat, jotka opettavat
Mooseksen lakia. Ja elää ihminen sitten missä maassa tai kaupungissa tahansa; on
siellä synagogaa tai ei, tänä päivänä hänellä on käytössään internet, kiitos
Jumalalle. On paljon keinoja saada helposti informaatiota. Jokaisella ihmisellä on
tänä päivänä mahdollisuus saada tulkintaa Mooseksen laista, ja hän voi
vapaaehtoisesti mennä ja kysyä, miten lakia noudatetaan. Kiitos Jumalalle,
monissa paikoissa on niitä opettajia, jotka opettavat ja julistavat lakia ja
pyhittävät sitä. Tämä on meille tänä päivänä tie, jonka jokainen pystyy
kävelemään.
Se ihminen, joka tämän suorittaa ja tekee ja lähtee tälle tielle, hänelle on
apostolien lupaukset ja siunaus. Apostolien lupaus siitä, että hän saa Mooseksen
lain opetuksen. Ja jos tämä ihminen tahtoo pyhyydessä opiskella Mooseksen
lakia ja elää sen mukaan, apostolien siunaus ja lupaus tulee käyttöön tämän
ihmisen elämässä, koska se on Sanassa annettu.

