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Jaakobin kirje

4. luku 2. osa

opettaja Penzev I. 2014
Shalom ystävät, me jatkamme Jaakobin kirjeen opetuksia. Olemme nyt neljännen luvun
keskellä. Jaakob jatkaa ajatuksia, joissa hän laittaa vastakkain taivaallisia ja maallisia asioita.
Kuitenkin meidän pitää ymmärtää, ettei tämä ole fyysisellä tasolla, vaan hän asettaa vastakkain
lihallisen, maasta tulleen, ja hengellisen, joka on Jumalalta. Me voimme nähdä tämän 4. luvun
7. jakeessa: ”Olkaa siis Jumalalle alamaiset, mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä
pakenee.”
Tässä me näemme johdonmukaisuuden. Ensimmäiseksi lähestykää Jumalaa, ja sen jälkeen
vastustakaa perkelettä. Pitää ymmärtää, ettei perkele ole niin kuin joku olento, joka on toinen
Jumala, vaan perkele kuvaa meidän pahaa alkuamme, joka on meidän sisällämme ja pahan
puolella. Juutalaisista apokryfikirjoista me voimme monesti nähdä sen saman ajatuksen, missä
sanotaan, että kun me lähestymme Jumalaa ja teemme hyviä tekoja, pahat henget lähtevät
meistä itsestään.
Voimme jatkaa nyt 11. jakeesta eteenpäin: ”Älkää panetelko toisianne, veljet. Joka veljeään
panettelee tai veljensä tuomitsee, se panettelee lakia ja tuomitsee lain; mutta jos sinä tuomitset
lain, niin et ole lain noudattaja, vaan sen tuomari.”
Aina kun me näemme Kirjoituksissa sanan laki, meidän pitää selvittää, mitä laki siinä kohtaa
tarkoittaa. Tässä tapauksessa kysymys on pahan puhumisesta toisesta ja esille nostetaan myös
sana tuomari. Silloin meidän on ymmärrettävä, että Jaakob puhuu Tooran laista. Koska
Toorassa nimenomaan käsitellään tätä lakia, ettei saa puhua pahaa toisesta, ja myös
oikeudenmukaisesta tuomarista.
Panettelusta ja pahan puhumisesta Jaakob on aloittanut jo aiemmin 3. luvussa. Hänen
mielestään se on ensimmäinen synti, joka tulee esille ihmisestä, joka ei ole tehnyt parannusta.
Tätä aihetta käsitellään paljon esimerkiksi Talmudin traktaatissa Arahin. Otan siitä esille vain
muutamia lauseita, jotta voimme nähdä, kuinka lähellä se on meidän tekstiämme. Rabbi Hista
on sanonut, että pahan puhuja ansaitsee kivitystä ( Valitusvirret 3: 53 ): ” Minä tuhoan sen,
joka pahaa puhuu, sanoo pyhä Jumala, koska hän ja minä emme voi elää samassa
valtakunnassa.” Ja vielä hän on sanonut: ”Niin sanoo pyhä Jumala pahasta ihmisestä, joka
puhuu pahaa toisesta: hän on Helvetin valtiatar. Koska on kirjoitettu: terävät ovat nuolet.
Koska nuolet ovat paha kieli, joka puhuu valhetta.” Samasta traktaatista voimme myös
kirjoittaa, kuinka rabbi Ismailin opetuslapset puhuvat: ”Sitä, joka harrastaa pahan puhumista
toisesta, voi verrata siihen, että hän tekee kaikkein pahimmat kolme kuolemansyntiä:
epäjumalanpalvelus, insesti - seksuaaliset suhteet sukulaisten kanssa - ja verenvuodatus.”
Tästä me löydämme myös keinoja, miten voimme välttää pahan puhumista. Rabbi Hama Ben
Hanina on sanonut, minkälaisia keinoja meillä on pahan puhumista vastaan: ”Jos on tietomies
ja viisas, tutkiskelkoon Tooraa. Koska niin on kirjoitettu: kielen parantaminen on elävän puun
sisällä, ja elävä puu on Toora. Mutta jos on vähäpätöinen ihminen, harrastakoon nöyrtymistä.”
Me löydämme samat ajatukset Jaakobin kirjasta: Lähestykää Jumalaa, nöyrtykää Jumalan
edessä, älkääkä puhuko toisesta pahaa.
Minkälainen yhteys on pahan puhumisella ja oikeudella? Tämän samaistamisen ja vertailun me
voimme nähdä tunnetun Midrashin, Midrash Rabbah, tekstissä, että pahan puhuminen on
Tooran käskyn rikkomista. Ja se, joka vastustaa tätä lakia, se vastustaa koko Tooraa. Se, joka ei
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hyväksy tätä Tooran lakia, eikä kiellä pahan puhumista toisesta ihmisestä, vastustaa koko
Tooraa ja asettaa itsensä korkeammalle kuin tuomari oikeudessa.
Ja 4: 12 puhuu meille: ”Yksi on lainsäätäjä ja tuomari, hän, joka voi pelastaa ja hukuttaa; mutta
kuka olet sinä, joka tuomitset lähimmäisesi?” Psalmi 75: 8 puhuu meille: ”Vaan Jumala on se,
joka tuomitsee: yhden hän alentaa, toisen ylentää.” Tätä psalmia on käytetty hyvin tunnetussa
Midrashin tekstissä, missä käsitellään, että todellisuudessa korkein tuomio kuuluu Jumalalle.
Osan valtuuksista Jumala jakaa tuomarien kanssa, mutta eivät kaikki meistä ole tuomareita.
Kun me puhumme toisesta ihmisestä pahaa, silloin me tuomitsemme hänet jostakin asioista, ja
asetamme itsemme tuomarin paikalle. Eli otamme niin kuin Jumalan aseman. Sen takia
ihminen, joka puhuu pahaa toisesta, tekee pahaa sekä itselleen että sille toiselle, jolle hän
levittää tietoja, sekä myös sille ihmiselle, josta hän puhuu.
Seuraavaksi Jaakob siirtyy toisen asian käsittelyyn, minkälainen uudistunut ihminen on. Hän
laittaa vastakkain uudistuneen ihmisen ja pahat teot. Se vanha ihminen, joka tekee pahoja
tekoja, ei koe Jumalan johdatusta eikä riippuvaisuutta Hänestä. Ihmisellä, joka kokee
riippuvaisuutta Jumalasta, on nöyrä asenne. Ja niin kuin edellisessä osiossa käsittelimme,
nöyrtyminen on paras asenne myös silloin, jos on puhunut pahaa toisesta. Jakeet 13 - 14
käsittelee nimenomaan tämän tyyppisiä ihmisiä: ”Kuulkaa nyt, te, jotka sanotte: ”Tänään tai
huomenna lähdemme siihen ja siihen kaupunkiin ja viivymme siellä vuoden ja teemme
kauppaa ja saamme voittoa.” - te, jotka ette tiedä, mitä huomenna tapahtuu; sillä mikä on teidän
elämänne? Savu te olette, joka hetkisen näkyy ja sitten haihtuu.” Tässä me näemme Jeshuan
opettaman vertauksen ja myös Tanachin tekstiä.
Luukkaan evankeliumi 12: 16 - 21: ”Ja hän puhui heille vertauksen sanoen: ”Rikkaan miehen
maa kasvoi hyvin. Niin hän mietti mielessään ja sanoi: ' Mitä minä teen, kun ei minulla ole,
mihin viljani kokoaisin?’ Ja hän sanoi: 'Tämän minä teen; minä revin maahan aittani ja
rakennan suuremmat ja kokoan niihin kaiken eloni ja hyvyyteni; ja sanon sielulleni: sielu,
sinulla on paljon hyvää tallessa moneksi vuodeksi; nauti lepoa, syö ja juo ja iloitse.’ Mutta
Jumala sanoi hänelle: 'Sinä mieletön, tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta pois; kenelle
sitten joutuu se, minkä sinä olet hankkinut?’ Näin käy sen, joka kokoaa aarteita itselleen, mutta
jolla ei ole rikkautta Jumalan tykönä.”
Tässä vertauskuvassa näemme, miten ihminen on itsepäinen ja luottaa itseensä. Tämä ihminen
ei koe riippuvaisuutta Jumalasta. Hän rakentaa omia suunnitelmia eikä ota huomioon Jumalan
ajatuksia. Jeshua tekee johtopäätöksen, että tämä ihminen palvelee itseään eikä Jumalaa. Ja jos
palvelet itseäsi, se tarkoittaa, että palvelet epäjumalaa. Palvelet itseäsi, etkä elävää Jumalaa.
Sananlaskuista löydämme samanlaisen vertauskuvan, 27: 1: ”Älä huomispäivästä kersku, sillä
et tiedä, mitä mikin päivä synnyttää.” Tässä on ihan sama ajatus. No, millä tavalla sitten pitää
elää? Jaakob vastaa meille 15. jakeessa: ”- sen sijaan, että teidän tulisi sanoa: ”Jos Herra
tahtoo ja me elämme, niin teemme tämän tai tuon. ”Tämä näyttää meille, että kerskaus on paha
ja synti. Sillä synti ei ole ainoastaan joku näkyvissä oleva paha teko. Kun me käsittelimme
ensimmäistä Pietarin kirjettä, me puhuimme nimenomaan tästä asiasta Midrash Shalomin
kirjasta 34, missä oli lähtökohtana: ”Tee hyviä tekoja ja vältä pahaa.”. Molemmat ovat todella
tärkeitä: että me vältämme pahoja tekoja, mutta toisaalta teemme hyviä tekoja.
Jaakob opettaa meille ihan samoja asioita, joita juutalaiset viisaat opettavat Midrashin
tekstissä. Eräässä Midrashin tekstissä voimme nähdä samat sanat kuin 17. jakeessa: ”Joka siis
ymmärtää tehdä sitä, mikä hyvää on, eikä tee, hänelle se on synniksi.” Eli hän kutsuu meitä
tekemään hyviä tekoja, koska uuden ihmisen luonne on tehdä hyvää. Toiseksi se on Jumalan
tahto meitä kohtaan. Me olemme syntyneet Messiaassa tekemään hyviä tekoja. Mutta ne eivät
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ole niitä tekoja, jotka meidän mielestämme ovat hyviä. Vaan niitä tekoja, jotka Jumala itse
määrittelee hyviksi ja puhuu niistä Toorassa.
Toorassa on kielteisiä käskyjä, mutta myös käskyjä, jotka kehottavat tekemään jotain, joka on
pakko tehdä. Ja jos meille on annettu Toorassa käsky tehdä jotain, ja me emme tee, sitä voi
verrata sotatilanteeseen, missä sotilas ei noudata saamiaan käskyjä, ja se vie kuolemaan. Sillä
me olemme hengellisessä sodassa.
Mutta jos me aloitamme nöyrtymisestä, nöyrrytämme itsemme ja tunnustamme
kokonaisvaltaisesti Jumalan vallan meidän elämäämme, silloin me vastustamme pahaa sen
takia, että aloitamme tekemään hyviä tekoja.

