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Laki Apostolien teoissa

opettaja I.Penzev 15.02.2013
Shalom, hyvät ystävät. Tänään meillä on aiheena laki Apostolien teoissa.
Jatkamme oppitunteja, joissa käsittelemme juutalaisia juuria Uudessa
testamentissa.
Tänään meillä on tarkoitus nähdä, miten Vanhan testamentin puolella
annettu Mooseksen laki vaikuttaa Uudessa testamentissa ja Apostolien
teoissa. Itse Jeshuan opetuksesta tätä aihetta on tutkittu hyvin paljon, ja me
voimme löytää tästä aiheesta paljon kirjallisuutta. Ja se on hyvä asia.
Kaikille jotka ovat tutkineet Uutta testamenttia ja Apostolien tekoja,
syntyy varmasti vaikutelma siitä, että Jeshua oli juutalainen ja hän eli
juutalaista elämää noudattaen kaikkia käskyjä. Tästä puhuu meille myös
meidän järkemme.
Jos Jeshua olisi rikkonut Tooran lakia, silloin häntä olisi nimitetty lain
rikkojaksi ja syntiseksi. Ja jos hän olisi ollut syntinen, hänen olisi pitänyt
kuolla omien syntiensä tähden. Ja jos hän olisi kuollut omien syntien
tähden, hän ei olisi pystynyt toteuttamaan omaa tehtäväänsä eli kuolemaan
kaikkien ihmisten syntien tähden.
Pyydän anteeksi jokaiselta kuulijalta, mutta haluan antaa kommentin: Se
joka kuvittelee, että Jeshua kuoli omien syntiensä tähden, ei voi saada
pelastusta. Kun Jeshua on noudattanut Mooseksen lakia, se ei johda siihen,
että meillä olisi velvoite noudattaa sitä. Apostolit kuitenkin kirjoittavat
tekstiä, josta me näemme, että Jeshuan elämän pitää olla meille
esimerkkinä omassa elämässämme.
Jotkut voivat väittää, että tämä ei ole käytännön esimerkki vaan
suhteellista. Että Jeshuan elämän käytännöllinen puoli ei ole esimerkkinä
vaan esimerkki olisi siinä, millä tavalla hän suhtautui toisiin ihmisiin ja
Jumalaan. Nämä ihmiset käyttävät argumenttina sitä, että Jeshua eli
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Siinain liiton aikana. Ja sen jälkeen, kun Jeshua oli kuollut ja ylösnoussut,
tuli uusi aika. Ja uutena aikana tilanne muuttui ja otettiin käyttöön uusia
keinoja.
Tänä päivänä tällainen opetus on hyvin suosittua monissa kristillisissä
seurakunnissa. Ehkä tämä opetus on tullut suosituksi noin 150 vuotta
sitten, ja sen kannattajat viittaavat usein Darbin opetuslasten opetukseen,
jotka elivät Englannissa. Darbi eli 1800-luvulla ja hän rakensi teologisen
kuvan. Hänen teologinen opetuksensa perustui siihen, että Jumala toimii
eri aikakausina eri tavalla. Hänen esittämänsä opetus tuli hyvin suosituksi
ja on myös tänä päivänä käytössä monissa seurakunnissa. Vaikka hänen
opetusnäkökulmansa ovat suurelta osin hyvin virheellisiä, hänen
väitteissään on kuitenkin jotain hyviä asioita, joita voimme ottaa käyttöön.
Meidän on hyvin tärkeää nähdä, että Tooran lait olivat tarpeellisia koko
Israelin elämässä Jeshuan aikana, mutta niin myös tänä päivänä Jeshuan
ylösnousemuksen jälkeen. Sen takia haluan pitää muutamia oppitunteja,
jotta me voimme itse nähdä Uuden testamentin kautta, miten Jeshua eli ja
miten ensimmäinen seurakunta muodostui ja miten apostolit meitä
opettavat. Jumalan Sanasta me voimme nähdä, että Tooran lait olivat hyvin
tärkeitä myös Jeshuan seuraajille, jotka olivat perustamassa ensimmäistä
apostolista seurakuntaa. He elivät Tooran laissa.
Meille on hyvin merkittävä asia, jos pystymme todistamaan, että
ensimmäinen apostolinen seurakunta eli Tooran laissa. Ja että laki oli
hyvin tärkeä heidän elämässään. Näin sen tähden, koska he elivät
ylösnousemuksen jälkeen eli he elivät uutena aikana.
Katsomme nyt Apostolien tekoja. Ensimmäisessä luvussa me näemme, että
ennen kuin Messias ylösnousi Taivaaseen, hän antoi apostoleille lupauksen
Pyhästä Hengestä. Johanneksen evankeliumissa Jeshua myös puhuu
apostoleille Pyhästä Hengestä, joka on tuleva ja vie heidät totuuteen. Sen
perusteella me voimme sanoa, että silloin kun apostolit ottivat vastaan
Pyhän Hengen, he tekivät ja elivät totuudessa. He olivat uudestisyntyneitä
ja heistä tuli uusi luomus. Tässä me näemme myös, että apostolit olivat
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uusittavan liiton ensimmäisiä todistajia ja he olivat mukana siinä. Apostolit
ja myös ensimmäiset seurakuntalaiset ovat meille hyviä esimerkkejä.
Mitä Apostolin teot puhuu meille toisessa luvussa? Tekstistä me näemme,
että he olivat kokoontuneet Jerusalemiin helluntaipäivänä. Niille, jotka
ovat kuunnelleet minun aiempia opetuksiani, on varmasti tuttu asia, että
helluntaipäivä on juutalainen Shavuot-juhla. Sitä sanotaan Tooran
lahjoittamispäiväksi, jolloin kansa on saanut Tooran Siinain vuorella. On
hyvin merkittävä asia, että Pyhän Hengen vuodatus tapahtui juuri Shavuotjuhlan aikana. Se on niin kuin rinnakkainen yliluonnollinen tapahtuma
Siinain vuoren tapahtumaan, jossa kansalle lahjoitettiin Toora. Tässä me
näemme Profeettojen lupaukset. Sekä Jeremian että Hesekielin sanat ovat
toteutuneet tässä, koska Profeetat lupasivat, että tulee uusi aika ja Uusi
liitto, jossa Toora kirjoitetaan ihmisten sydämiin. Mitä apostoleille
tapahtui seuraavaksi?
Katsomme kolmannen luvun ensimmäistä jaetta. Haluan muistuttaa, että
nämä tapahtuivat silloin, kun Pyhä Henki oli jo vuodatettu. Hyvin lyhyt
jae, mutta siihen on kytketty hyvin paljon asioita. Apt. 3: 1: " Pietari ja
Johannes menivät pyhäkköön yhdeksännellä hetkellä, rukoushetkellä. "
Haluan kiinnittää huomiota, että Pietari ja Johannes menivät nimenomaan
pyhäkköön eivätkä mihinkään yksityiseen taloon tai vuokrattuihin tiloihin.
Siihen aikaan temppeli vielä oli Jerusalemissa. Ja myös Pietarille ja
Johannekselle oli hyvin tärkeää mennä temppeliin rukoukseen. Ja ihmiset,
jotka menivät temppeliin, olivat sinä hetkenä mukana kaikissa temppelin
tapahtumissa ja myös uhrauksessa. Vaikka Pietari ja Johannes eivät itse
osallistuneet uhrauspalvelukseen Jumalalle, kumpikaan heistä ei ottanut
ketään kädestä kiinni ja sanonut, että älä uhraa enää eläimiä, koska enää ei
tarvitse.
Tästä tekstistä me näemme, että niin tärkeissä asioissa he kuitenkin
jatkavat vanhaa tapaelämää, mitä juutalaiselle kuuluu. Hyvin
mielenkiintoista tässä tekstissä on myös sanat " yhdeksännellä hetkellä,
rukoushetkellä". Yhdeksäs hetki juutalaisen aikataulun mukaan tarkoittaa
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roomalaisessa ajassa kolmen aikaa päivällä. Eli se on noin puolenpäivän
aikaan. Tämä ei tapahtunut aamulla. On myös aamurukouksia, mutta
juutalaiset pitävät päivärukousta tärkeämpänä, koska siinä tarvitaan
enemmän voimaa ja keskittymistä. Jos haluaa mennä päivärukoukseen,
silloin pitää irtaantua arjesta ja työstä ja lähteä pyhäkköön rukoukseen.
Yhdeksännellä hetkellä, josta tässä sanassa on kirjoitettu, on juutalainen
päivärukous nimeltään Mincha. Ja Pietarin ja Johanneksen lähtö
pyhäkköön rukoukseen tarkoitti, että he olivat siellä mukana koko
rukouksessa niin kuin muutkin juutalaiset ja rukoilivat siellä paikan päällä.
Tässä koko rukoushetkessä ja rukouskaavassa oli kuitenkin käytetty
Tooran tekstiä, mutta ne kaavat juutalaiset viisaat olivat kirjoittaneet Esran
ajan jälkeen. Rukousten sisältö oli kuitenkin Toorasta, mutta tulkinta
tehtiin juutalaisten viisaiden perusteella.Tämä on hyvin pieni Raamatun
teksti, mutta siinä on suuri sisältö.
Katsomme eteenpäin, mitä Apostolien teot kertoo meille. Kuudennessa
luvussa näemme henkilön, jonka nimi on Stefanus. Stefanus ei ollut
apostoli, mutta hän oli palvelustehtävässä. Kuudennen luvun toinen jae
puhuu, että hänen toimintansa oli pöytäpalvelusta. Häntä vastaan tuotiin
vääriä todistuksia. 6: 13 - 14 puhuu meille tästä: " Ja he toivat esille vääriä
todistajia, jotka sanoivat: " Tämä mies ei lakkaa puhumasta tätä pyhää
paikkaa vastaan ja lakia vastaan, sillä me olemme kuulleet hänen sanovan,
että Jeesus, tuo Nasaretilainen, on hajottava maahan tämän paikan ja
muuttava ne säädökset, jotka Mooses on meille antanut. "
Ottakaa huomioon, mitä nämä ihmiset puhuvat. Katsokaa, mitä todistajat
väittävät, että Jeshua, Nasaretilainen, muuttaa Mooseksen antaman lain.
He todistavat myös, että Stefanus puhuu pahaa temppelistä ja laista. Eikö
tämä muistuta meitä niistä joistakin opetuksista, joita seurakunnissa
puhutaan? Tänä päivänä myös hyvin tunnetut pastorit opettavat meille, että
Jeshua on muuttanut lakia. He opettavat myös, että Toora on paha asia. Ja
että temppeli on huono asia. Kuulemme myös opetuksia, että jos
juutalaiset rakentavat taas temppelin, se on niin kuin Jumalan
pilkkaamista.
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Mutta katsokaa tarkkaan tekstiä? Onko Stefanus opettanut siitä?
Raamatusta me näemme, että Stefanusta vastaan väittävistä ihmisistä
sanotaan, että he olivat vääriä todistajia. Se tarkoittaa sitä, että Stefanus ei
opettanut näin. Mooseksen laki, Toora ja temppeli olivat hyvin tärkeitä
myös Stefanukselle.
Menemme eteenpäin. Näemme Apostolien tekojen 10. luvussa, miten
apostolien opetus leviää ympäri maailmaa. Näemme kertomuksen
Korneliuksesta. 10: 2 puhuu meille, että Kornelius oli Jumalaa
pelkääväinen. Olemme jo aiemmin käsitelleet tätä asiaa, mitä Jumalaa
pelkääväinen tarkoittaa. Se ei tarkoita sitä, että ihminen pelkää Jumalaa,
vaan tällä nimityksellä on oma tarkoitus. Jumalaa pelkääväiseksi
nimitettiin juutalaisten keskuudessa niitä pakanoita, jotka ottivat vastaan
Israelin Jumalan, uskoivat Häneen, osallistuivat juutalaisten hengelliseen
elämään ja elivät Tooran mukaisesti.
Näistä Jumalaa pelkääväisistä pakanoiden keskuudessa oli apostolien
aikana muodostunut kulmakivi kaikissa seurakunnissa. 10. luvussa
näemme ensimmäistä kertaa tämän nimikkeen "Jumalaa pelkääväinen".
Toinen jae puhuu Korneliuksestä myös, että hän oli hurskas. Se tarkoitti,
että hän käyttäytyi hyvin hurskaasti. Hurskaus ja hurskauden laki on myös
Tooran lain osa. Korneliuksesta puhutaan myös, että hän rukoili paljon ja
antoi paljon almuja kansalle. Rukous on kaiken ihmiskunnan laki. Mutta
se, että hän antoi paljon almuja, puhuu tästä miehestä hyviä asioita.
Kolmas jae puhuu meille myös siitä, että Kornelius on rukouksessa
yhdeksännellä hetkellä päivästä. Sitä, mitä päivän yhdeksännellä hetkellä
rukoileminen tarkoittaa, me olemme jo käsitelleet. Me näemme, että
Kornelius osallistui tähän rukoukseen. Koska hän ei ollut juutalainen, hän
ei pystynyt astumaan temppeliin sisälle, mutta hän rukoili kotona.
Koko Apostolien tekojen 10. luku on tekstiltään hyvin rikas.Tämä luku
kertoo meille myös Pietarin näystä. Se on hyvin merkillinen näky
Pietarille, ja monet tulkitsevat tämän tekstin väärällä tavalla.
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Mitä Pietari näki? 10: 11 - 13: " Ja hän näki taivaan avoinna, ja tulevan
alas astian, ikään kuin suuren liinavaatteen, joka neljästä kulmastaan
laskettiin maahan. Ja siinä oli kaikenlaisia maan nelijalkaisia ja matelijoita
ja taivaan lintuja. Ja tuli ääni, joka sanoi hänelle: " Nouse Pietari, teurasta
ja syö. "
Pietari näki liinan, jossa oli epäpuhtaita eläimiä.Ääni taivaasta puhui: syö.
Miten Pietari voi reagoida siihen? Sanooko hän, että syön mielelläni? Ei.
Pietari vastaa 14. jakeessa: " En suinkaan, Herra, sillä en minä ole ikinä
syönyt mitään epäpyhää enkä saastaista. "
Ottakaa huomioon, että tämä tapahtui nimenomaan helluntaipäivän
jälkeen. Ja muutaman vuoden päästä helluntaipäivästä. Jotkut Raamatun
tutkijat väittävät, että tämä tapahtuma on noin kymmenen vuoden kuluttua
helluntaista. Ja Pietari väitti, ettei ole tähän asti syönyt mitään
epäpuhdasta. Ja me näemme Pietarin elämästä, että 10 vuoden aikana
Pyhän Hengen vuodatuksesta hän ei syönyt mitään epäpuhdasta. Voimme
myös väittää, että itse Jeshua ei opettanut apostoleille, ettei enää tarvitse
jakaa ruokaa puhtaisiin ja epäpuhtaisiin. Vai oliko apostoli unohtanut
jotain? Tai oliko Pietari liian vahva omassa opetuksessaan, ja sen takia
hänelle olisi pitänyt näyttää tämä näky, jotta hän muuttaisi itseään? Monet
nimenomaan tulkitsevat tämän Raamatun tekstin sillä tavalla.
Jakeissa 15 ja 16 me näemme, että Herra antoi kolmasti saman ilmestyksen
Pietarille. Toisaalta hyvin yksinkertainen näky, mutta 17. jakeessa me
näemme, että Pietari ei ymmärtänyt, mitä tämä näky mahtoi merkitä.
Pietarille ei edes noussut ajatuksiin se, että tämä näky pitäisi ottaa
kirjaimellisesti käyttöön. Vaan hän pohti, mitä tämä ilmestys voisi
tarkoittaa. Hän ymmärsi, että näky oli vertauskuva jostain asiasta, mitä
Herra halusi puhua, eikä sitä tarvinnut ottaa kirjaimellisesti käyttöön.
Näemme, että seuraavat tapahtumat Sanassa antavat Pietarille vastauksen
tästä näystä. Voimme katsoa, miten itse Pietari tulkitsi tämän näyn. Haluan
muistuttaa, että tämä ei ole tekstin kommentaarien kirjoittamaa, vaan tässä
on sanat, jotka itse apostoli on sanonut. Hän itse tulkitsi sen näyn, jonka

7
Suomen Messiaaninen yhdistys ry

www.messiaaninen.net

Herra hänelle oli näyttänyt. 10: 28: Ja hän sanoi heille: "Te tiedätte, että on
luvatonta juutalaisen miehen seurustella vierasheimoisen kanssa tai mennä
hänen tykönsä, mutta minulle Jumala on osoittanut... " Haluan nyt tässä
kohtaa korostaa, mitä Jumala onkaan osoittanut: " ... etten saa sanoa ketään
ihmistä epäpyhäksi enkä saastaiseksi."
Pietari itse selitti Herran antaman näyn, että se oli niin kuin vertauskuva.
Näyn tarkoitus ei ollut kumota kosherlakia. Vaan merkitys oli siinä, että
Jumala kumosi ihmisten itse määrittelemän lain, että juutalaisten oli
kiellettyä seurustella muukalaisen kanssa.
Tässä me näemme, mitä todellisuudessa voi tapahtua. Lakeja, joita ihmiset
itse Toorasta määräävät, niitä Jumala voi kumota, jos nänä lait eivät
sovellu uuteen elämään. Mutta kosher-laki, joka puhuu meille puhtaista ja
epäpuhtaista ruuista, on laki, joka tulee suoraan Toorasta. Kukaan ihminen
ei ole niitä määrännyt vaan ne ovat pysyviä.
11. luku puhuu meille myös, mitä Pietari kertoi Jerusalemin seurakunnalle
tästä ihmissuhteesta. Jerusalemin seurakunta, missä apostolit olivat
palvelustehtävässä, otti mielellään vastaan Pietarin kertomuksen ja vahvisti
sen oikeaksi. 11: 18 puhuu meille, että apostolit eivät löytäneet mitään
vääryyttä Pietarin kertomuksesta ja Pietarin teosta, eikä Toorasta ja laista.
Tämän me näemme tekstissä 18. jakeessa: " Tämän kuultuaan he
rauhoittuivat ja ylistivät Jumalaa." Se tarkoittaa sitä, että he kuuntelivat
Pietaria ja näkivät, että Jumala avasi myös pakanoille mahdollisuuden
kuulla Jumalan Sanaa ja saada pelastuksen, ja apostolit rauhoittuivat.
Tämän luvun lopussa on kertomus ensimmäisestä Jerusalemin
ulkopuolisesta seurakunnasta sekä apostolien toiminnasta. 13. luvusta
eteenpäin me näemme jo esille tulevan apostoli Paavalin ja hänen
toimintaansa. Seuraavalla oppitunnilla me katsomme, miten Paavali eli ja
mitä Paavali opetti. Toivon, että me näemme myös hänen elämäntavastaan,
että hän oli uskollinen Tooralle.

