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Shalom ystävät, me jatkamme oppitunteja ja tutkimme apostolien kirjeitä. Messiaan
lähettiläät todistavat omasta uskostaan. Ja apostolien todistusten monissa kohdissa
voi nähdä, kuinka tärkeää Tooran opetukset ja Tooran mukainen elämä heille oli.
Viime oppitunnilla tutkimme ensimmäisen Johanneksen kirjeen ensimmäistä ja toista
lukua. Olen maininnut sanan puolustaja, ja tämä sana tarvitsee vähän lisätulkintaa.
Monet uskovaiset ovat käsittäneet väärin sanan tarkoituksen. Tämä puolustaja, jota
on käytetty Johanneksen kirjeen toisessa luvussa sekä myös muissa Raamatun
paikoissa, on kreikan kielellä sana paracletos.
Johanneksen evankeliumissa tämä paracletos on kytketty Pyhän Hengen toimintaan,
ja se tarkoittaa lohduttajaa. Meidän pitää selvittää, miksi tässä Johanneksen kirjeessä
tämä sana on käännetty toisella tavalla. Jos kääntäjä kääntää saman sanan eri tavalla,
se tarkoittaa, että kääntäjä ei ole ymmärtänyt tekstin tarkoitusta. Mutta meidän
tapauksessamme tekstin kääntäjät nimenomaan ymmärtävät tekstin sisällön todella
hyvin. Sen takia sama sana on käännetty eri tavalla.
Tälle kreikankieliselle sanalle paracletos on heprean kielessä kaksi erillista sanaa.
Toisessa tapauksessa vastaava sana hepreaksi on menahem, joka tarkoittaa
lohduttajaa. Tässä Johanneksen kirjeessä voimme nähdä, että paracletos on käännetty
eri tavalla, ja tekstin sisältö antaa sopivasti ymmärtää sen. Paracletos on kreikan
kielestä lainattu sana, ja se on nimenomaan puolustaja.
Alkuperäisessä heprean valtiossa ei oikeudessa edes ollut puolustajan virkaa,
advokaattia. Siksi on otettu lainaksi kreikan kielestä sana paracletos. Israelissa
oikeudenkäynti muodostui siten, että tuomari hoiti niin syyttelyn, puolustuksen kuin
tuomion julistamisenkin. Mutta kun juutalaiset tutustuivat kreikan kulttuuriin, siellä
oikeudenkäynnissä tulivat esille myös lakimiehet, puolustajat ja syyttäjät. Ja tässä
tapauksessa voimme sanoa, että sillä oli hyvin positiivinen vaikutus juutalaiseen
oikeudenkäyntiin.
On olemassa paljon Midrashin tekstiä, jossa kuvaillaan taivaallista oikeudenkäyntiä
tästä näkökulmasta. Kuka on sitten puolustaja, advokaatti? Tässä pitää muistaa, että
puolustajan tehtävä on yksipuolinen. Hän edustaa nimenomaan syytetyn etua.
Puolustajan tehtävä on esittää oikeudessa puolustusargumentteja syytetyn puolesta.
Mutta puolustajalla ei ole oikeutta lausua tuomiota. Jossain tapauksessa puolustaja
tulee niin kuin syytetyn tilalle.
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Midrashissa, joka kertoo kultaisen vasikan tarinan, me voimme nähdä Moshea
nimitetyn sanalla paracletos. Eli hän on puolustaja. Tämän kertomuksen kultaisesta
vasikasta me voimme lukea Raamatusta 2. Mooseksenkirjasta luvusta 32.
2. Moos. 32: 9. eteenpäin: " Ja Herra sanoi vielä Moosekselle: " Minä näen, että tämä
kansa on niskurikansa. Anna minun olla, että vihani leimahtaisi heitä vastaan,
hukuttaakseni heidät. " Ja jakeessa 11 me näemme suuren käännöksen, kun Mooses
tulee puolustamaan omaa kansaansa: " Mutta Mooses rukoili armoa Herralta,
Jumalaltansa, ja sanoi: " Herra, miksi sinun vihasi syttyy omaa kansaasi vastaan? " Ja
tämän jakeen 11. verbin rukoilla alkuperäinen pohja on sanassa menachem.
Juutalainen traditio puhuu myös siitä, että menachem on yksi monista Messiaan
nimistä.
Katsomme 32. luvun jaetta 14: " Niin Herra katui sitä turmiota, jonka hän oli uhannut
tuottaa kansallensa. " Tämän kreikkalainen sanan paracletos eli puolustajan tehtävä
oli nimenomaan ajaa tuomioistuimen edessä syytetyn etua. Puolustajan tehtävä on
tuoda puolustustodistuksia siitä, mistä ihmistä syytetään. Ja tässä me voimme lukea
Raamatussa, että Mooses oli Herran edessä valmis uhraukseen, että hänen nimensä
poistetaan elämän kirjasta kansan tähden. Ja Jeshua on opettanut meitä, ettei ole
suurempaa rakkautta kuin uhrata oma elämä ystävän puolesta.
Puolustaja edustaa syyllistä ihmistä oikeuden edessä. Mutta hänellä ei ole oikeutta
lausua tuomioita. Puolustaja ei voi millään tavalla sanoa tuomarille, että sinun
päätöksesi on tuollainen, mutta minun päätökseni on erilainen, koska minä edustan
tätä syytettyä. Edelleen tuomari lausuu aina tuomion oikeudessa. Mutta puolustajalla
on suuri tehtävä tuoda oikeudessa puolustustodistuksia, että tuomari voi ottaa niitä
huomioon, ja voi vapauttaa syytetyn tai lausua hänelle pienemmän rangaistuksen.
Samalla tavalla kuin Mooses 2. Mooseksenkirjan 32. luvussa puolusti omaa
kansaansa Herran edessä, samalla tavalla Jeshua Messias puolustaa omaa kansaansa
Herran edessä. Ja hänen tehtävänsä tässä oikeudessa on yksipuolinen. Ehkä erilaisuus
ei näy heti, se on hyvin hienovarainen. Mutta toisaalta se on hyvin merkittävä.
Tässä tapauksessa me näemme, että Jeshua, meidän Messiaamme tulee taivaallisen
Isän valtaistuimen eteen puolustamaan meitä, syntisiä ihmisiä. Hänen tehtävänsä ei
ole tuomita vaan puolustaa meitä. Jeshua ei vastusta Isän oikeutta vaan hän rukoillen
puolustaa meitä hänen edessään. Ja koska meidän Herramme on armollinen ja
oikeudenmukainen, Hän voi armahtaa. Tämä menetelmä tukee sitä, että syntinen
ihminen voi saada armahduksen.
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Ja Johanneksen ensimmäisen kirjeen luku 1: 9 puhuu meille: " Jos me tunnustamme
syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi.
" Tässä tekstissä emme näe, että Jumala on hyvä ja armollinen ja sen tähden antaa
anteeksi syntimme. Vaan tässä tekstissä sanotaan, että Hän on uskollinen ja
vanhurskas. Ja tekstistä me voimme tulkita, että Jumala voi armahtaa syntisen siitä
huolimatta, vaikka Hän itse on vanhurskas. Jumalan ominaisuudet eivät ole
ristiriidassa keskenään, vaikka meille ihmisille voi syntyä sellainen vaikutelma.
Jumalalla ei ole ongelmaa oikeuden ja armon välillä.
Emme voi väittää, että taivaallinen Isä edustaa meille oikeutta ja vanhurskautta, ja
Messias ainoastaan edustaa armoa. Silloin syntyisi käsitys, että Taivaassa on kaksi
valtaa. Ja kaksi voimaa. Ja kaksi tahtoa. Sillä perusteella se on epäjumalanpalvelusta.
Sillä näkökulmalla meille voi syntyä väärä kuva meidän Jumalastamme. Jos meillä
on väärä kuva Jumalasta ja Hänen toiminnastaan, silloin me palvelemme epäjumalaa.
Monella ihmisellä on tänä päivänä käsitys, että taivaallinen Isä tuo esille tuomion ja
rangaistuksen, mutta Jeesus puolustaa Isän edessä ja sanoo, että nämä ovat minun
ihmisiäni ja opetuslapsiani, älä tuomitse äläkä rankaise heitä; minä en anna lapsiani
sinulle. Toisilla uskonnollisilla ryhmillä voi Jeesuksen tilalla olla vaikka äiti Maria,
joku pyhä apostoli tai kirkon pyhimys, joka puolustaa omiaan.
Tämä näkökulma on hyvin paljon väritetty todellisuudesta, kuka on Jumala ja mikä
on Hänen tehtävänsä.
Jos me ymmärämme oikein ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä käytettyn sanan
paracletos, meille ei voi syntyä vääriä käsitteitä. Kun me luemme 1. Joh. 2: 2, me
näemme, että Jeshua on meidän syntiemme sovitus. Ja olemme nähneet jo edellisellä
oppitunnilla, miten tämä Johanneksen opetus on kytketty hyvin tiiviisti Tooran
opetukseen. Ja Jeshuan tehtävä taivaallisessa oikeudessa on vastaava kuin
Mooseksella eli puolustaa omaa kansaansa Herran edessä.
Ja jos me tutkimme Johanneksen kirjettä eteenpäin, me näemme, että Tooran opetus
jatkuu edelleen. Olemme jo katsoneet, että tämä Jeshuan sovitustyö vastaa Jom
kippurin sovitusuhria. Johannes esittää tekstissä myös niitä vaatimuksia, jotka
kuuluvat Jom kippurin uhraukseen; ja niin vahvistaa niitä edellytyksiä, joita Jom
kippurin uhraukseen kuuluu. 2. luvun 3. jae puhuu meille, että siitä me tiedämme
tuntevamme hänet, että pidämme hänen käskynsä.
Johanneksen opetuksen mukaan käskyjen noudattaminen todistaa, että me olemme
uskollisia Hänelle. Se todistaa myös meidän rakkaudestamme Häntä kohtaan. Hyvin
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usein ihmiset erittelevät rakkauden ja kuuliaisuuden. Mutta Johanneksen opetuksen
mukaan on yksi ja sama asia olla kuuliainen ja rakastaa.
5. jae puhuu meille: " Mutta joka pitää hänen sanansa, hänessä on Jumalan rakkaus
totisesti täydelliseksi tullut. "
Ja seuraavaksi Johannes vahvistaa, minkälaisia käskyjä uskoville kuuluu. Toisen
luvun 7. jae puhuu meille: " En minä kirjoita teille uutta käskyä, vaan vanhan käskyn,
joka teillä on alusta ollut. "
Johannes vahvistaa, että käsky rakastaa Jumalaa ja lähimmäistä on annettu jo alusta
asti. Jotkut uskovaiset kuvittelevat, että käsky rakastaa lähimmäistä kuin itseä on
Uuden liiton käsky. Mutta tämä käsky on annettu jo Vanhassa Testamentissa, 3.
Moos. 19: 18. Ja rakkaus Jumalaa ja lähimmäistä kohtaan - tämä aihe on olemassa
Raamatussa jo alkutekstissä.
Ja myös 1. Joh. 3: 10. - 11. jae puhuu meille, että joka rakastaa veljeään, se pysyy
valkeudessa, eikä hänessä ole pahennusta. Mutta joka vihaa veljeään, se on
pimeydessä ja vaeltaa pimeydessä. Ja tämä teksti on nimenomaan lainattu ihan
Raamatun alusta.
Ihan Tooran alussa Kaikkivaltias puhuu: Tulkoon valo. Valkeuden tulo tänne maan
päälle on niin kuin Jumalan rakkauden osoitus. Ja juutalaisten Midrashin kirjat
selittävät, että luomistyön valo, jota on käytetty, on erityinen valo. Ja Jumala on
laittanut sen valon piiloon ja se tulee vasta lopun aikana esille vanhurskaille ihmisille;
he pystyvät näkemään sen valon. Ja se on Messiaan valo.
Ehkä alustavasti tulee esille kristillinen tulkinta, mutta juutalaiset lähteet puhuvat
tästä Messiaan valosta. Ja myös me löydämme tästä aiheesta todistuksen Toorasta.
Seuraavat jakeet Johanneksen kirjeestä selittävät meille, minkälaisia muutoksia voi
tapahtua ihmiselle, joka alistuu Jumalan edessä. Jae 12 puhuu meille syntien anteeksi
antamisesta. Ja 13. jae puhuu Jumalan tuntemisesta. Sekä pahan voittamisesta.
Mistä me saamme tietää, että Jumala antaa anteeksi meidän syntimme? Mistä me
saamme tietää, että Jumala on Kaikkivaltias, joka on ollut alusta asti? Mistä meillä on
tieto siitä, että ihmisissä on paha alku ja meidän tehtävämme on voittaa se paha.
Kaikesta tästä yllämainitusta me voimme lukea Toorasta. Voitte varmasti ihmetellä,
mutta Tanachista me voimme löytää paljon enemmän kirjoituksia näistä aiheista kuin
Uuden testamentin puolella. Uudesta testamentista emme voi löytää mitään uutta.
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Ainoastaan voimme Uudesta testamentista löytää millä tavalla tämän kaiken pystyy
toteuttamaan uuden liiton puolella.
Kaikki muut Johanneksen tekstit me voimme tulkita samalla tavalla. Esimerkiksi 2.
luku jae 16: " Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo, silmäin pyyntö ja elämän
korskeus, se ei ole Isästä vaan maailmasta. " Esimerkiksi tästä elämän korskeudesta
me voimme lukea myös Sananlaskuista 3: 34: " Pilkkaajille hänkin on pilkallinen,
mutta nöyrille hän antaa armon. " Pilkkaaminen on sama asia, mitä Johannes
kirjoittaa 16. jakeessa elämän korskeudesta. Ihminen, jolla on elämän korskeus,
pilkkaa kaikkia pyhiä. Sen tähden hän ei voi saada armoa Jumalalta.
Myös Psalmien kirja puhuu meille samasta aiheesta, 147: 6: " Herra pitää pystyssä
nöyrät, mutta jumalattomat hän painaa maahan. " Myös psalmin tekstistä me näemme
saman periaatteen. Ja aiheesta " silmäin pyyntö " me luemme 4. Mooseksenkirjasta
15. luvusta jakeesta 37 eteenpäin. Tässä tekstissä Kaikkivaltias Jumala antaa Israelin
lapsille käskyn tupsujen käyttämisestä viittojen neljään kulmaan.
Minkä takia tupsuja pitää käyttää? Jae 37 eteenpäin: " Ja Herra puhui Moosekselle
sanoen: " Puhu israelilaisille ja sano heille, että heidän on sukupolvesta sukupolveen
tehtävä itsellensä tupsut viittojensa kulmiin ja sidottava kulmien tupsuihin
punasininen lanka. Ne tupsut olkoon teillä, että te, kun ne näette, muistaisitte kaikki
Herran käskyt ja ne täyttäisitte ettekä seuraisi sydämenne ettekä silmienne himoja,
jotka houkuttelevat teitä haureuteen. "
Tästä Tooran tekstistä me näemme, että on olemassa silmien himo, joka vie meidän
sydämemme haureuteen. Mutta kun me asetamme silmien eteen Jumalan käskyt, ne
voivat jarruttaa himoa ja haureutta.
Ensimmäinen synti, jonka ihminen teki paratiisin puutarhassa, johtui siitä, että
ihminen lankesi silmien himojen tähden. Eeva näki, että hedelmä oli hyvä. Ennen
kuin me tutkimme apostolien kirjoituksia, meidän on hyvä tietää ja tuntea Tooran
teksti. Ja ymmärtää, minkälainen käsky oli alussa, mistä Johannes on kirjoittanut.
Jos Jumala suo, niin jatkamme tätä opetusta ja pyhien kirjoitusten tutkimista
seuraavilla oppitunneilla, jotka ovat hyvin tärkeitä meille kaikille.

