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Viikon Toora Bo              Helsinki      2015 tammikuu 

 
opettaja Isak Penziev 

 

 

Shabat shalom, hyvät ystävät!  

Olen matkustanut paljon päästäkseni tulemaan teidän luoksenne. Tärkeintä on tänään, että 

pääsemme ymmärtämään, mitä Jumala tahtoo puhua meille jokaiselle tänä iltana ja tässä 

tilassa. Muistamme, että 4. Mooseksen kirjassa luvussa 23 Jumala puhuu meille, että Hän ei 

ole ihminen, joka muuttaisi itseään. Koska Jumala on muuttumaton, Hänen ajatuksensa ja 

suunnitelmansa, jotka Hän on laittanut pyhiin kirjoituksiin, eivät muutu koskaan. Mutta 

joskus me ihmiset tarvitsemme viisautta, että me osaamme käyttää Jumalan sanaa omassa 

elämässämme. Ja joskus on elämäntilanteita, joissa Jumalan Henki kehottaa meitä tekemään 

lähimmäisten hyväksi jotain, mikä on sallittujen rajojen ulkopuolella. Esimerkiksi, kun minä 

olen Suomessa hyvin lyhyen aikaa, ja koska tänään on shabatti ja minä haluan viettää aikaa 

teidän kanssanne, niin päästäkseni tänään tapaamaan teitä tein poikkeuksellisen päätöksen 

olla viettämättä shabattia sillä tavoin kuin jo 20 vuotta olen viettänyt.  

 

Jossain määrin olen tänään rikkonut shabatin lakia. Mutta tämä tapahtui sen takia, että halusin 

tavata teidät, jakaa teille opetuksen ja keskustella kanssanne. Tämä on anteeksipyyntöni 

teidän edessänne: teen sen rikkomuksen teidän tähtenne siksi, että haluan auttaa teitä.  

Veljeni Mikhail on kertonut minulle, että tänään voimme keskustella viikonToorasta. Ja 

siihen liittyvistä juutalaisista aiheista. Minulla ei ole tietoja, onko täällä käynyt muita 

opettajia tai mistä aiheista he ovat puhuneet.  

 

Haluan ihan aluksi kertoa, millainen opetus meillä on ja millä tavalla. Järjestömme, jossa olen 

johtokunnan jäsen, ja myös seurakuntamme Kiovassa, on pääasiassa juutalaisen opetuksen 

pohjalla. Emme ole riippuvaisia mistään kirkkokunnista. Mutta olemme yhteishengessä ja 

haluamme olla ystäviä kaikkien uskovien kanssa. Koemme hyvin tärkeäksi, että juutalainen 

identiteettimme säilyy. Kun juutalainen tulee uskoon, hän hyvin yleisesti liittyy johonkin 

paikalliseen kristilliseen seurakuntaan, missä hän menettää omaa identiteettiään.  

Haluan että katsomme nyt aluksi galatalaiskirjettä, 2: 7, missä Paavali kirjoittaa: ”  

 

Päinvastoin, kun näkivät, että minulle oli uskottu evankeliumin julistaminen 

ympärileikkaamattomille, samoin kuin Pietarille sen julistaminen  ympärileikatuille.” Onko 

olemassa kaksi evankeliumia? Ei ole. On vain yksi, Jeshuan Messiaan evankeliumi. Hän oli 

uskollinen Isälle Jumalalle ja antoi meille lunastuksen. Jeshua kuolemansa kautta antaa meille 

ihmisille vanhan luontomme kuoleman ja hänen ylösnousemuksensa kautta saamme 

mahdollisuuden uuden luomuksen syntymään. Ja tämä uusi luomus, joka on Jeshuassa 

Messiaassa, elää Jumalan tahdon mukaisesti. Ja tämä on yksi evankeliumi, joka koskee sekä 

juutalaisia että kaikkia muita kansoja. No, miksi Paavali mainitsee tässä kahdesta 

evankeliumista? Sen takia Paavali mainitsee tästä, koska tämän uuden luomuksen kasvu voi 

toteutua meissä kahdella eri tavalla. Yksi tapa on palvelustehtävässä Israelin kansan keskellä 

pyhän papiston tehtävässä ja tuoda sen kautta kaikki kansat pyhyyteen. Yksi evankeliumi 

toteutuu käytännössä kahdella eri tavalla. Sen takia juutalaisten identiteetin säilyminen on osa 

evankeliumin toteuttamista. Sen takia noudatamme juutalaisten raamatullista kalenteria. 

Meillä on shabatin vietto ja Herran juhlat. Ja meillä on tapana tutkia viikon Tooraa. Meillä on 

säilynyt juutalainen viisaus, joka on 3300 vuoden aikana saatu perinnöksi.  

 

Sen takia me tänään katsomme, mitä hyvää me voimme saada viikon Toorasta nimeltä Bo. Se 
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on  toisessa Mooseksen kirjassa 10: 1 - 13: 16. Minkälaisia ajatuksia tästä viikkoluvusta 

nousee? Tämä on todella mielenkiintoinen viikon Toora ja olen todella iloinen, että pääsin 

tänne tutkimaan sitä teidän kanssanne. Koska nimenomaan tämä luku suorittaa kaikki 

juutalaisten patriarkkojen kertomukset. Ja tähänkin sisältyy lain käsittely 12: 1 alkaen. 

Katsokaa tarkkaan, meidän juutalaiset viisaamme laittavat nämä kaksi aihetta samaan viikon 

Tooraan yhdessä, koska molemmat aiheet ovat hyvin tärkeitä. Voisiko joku kertoa, 

minkälaiset aiheet löytyvät tästä Raamatun paikasta? Mistä Raamattu puhuu meille? 

Vastaus: Egyptistä lähtemisestä. 

 

Minkälaisia tapahtumia siellä oli? Mitä tapahtui, kun kansa yritti lähteä Egyptin maasta? 

Silloin tuli 10 vitsausta. Meidän viikon Tooramme käsittelee kolmea viimeistä vitsausta. 

Vitsauksilla on kaksi tarkoitusta: Jumala halusi korottaa itseään ja myös rangaista erilaisia 

egyptiläisiä jumalia. Jumala halusi korottaa, että Hän on kaikkein korkein Jumala verrattuna 

epäjumaliin. Kolme viimeistä vitsausta olivat heinäsirkat, pimeys ja esikoisten surmaaminen. 

On hyvä selitys, miksi Jumala käytti pimeyttä. Egyptiläiset olivat palvoneet aurinkoa 

jumalana. Sen takia pimeys tuli vitsauksena Egyptin maahan, koska Jumala halusi näyttää, 

että Hän on ainoa Jumala, jota voi palvoa. Pimeydessä ei voi palvella aurinkoa.  

Ja kun esikoiset surmattiin, Jumala halusi esittää, että farao ei ole jumala. Hänellä ei ole 

valtaa. Faraon esikoinen olisi ollut seuraava farao isänsä jälkeen, mutta Jumala surmasi sen ja 

osoitti, että faraolla ei ole Jumalan asemaa.  

 

Tämä on ainoastaan kertomus. Tässä luvussa emme voi nähdä Jumalan antaneen meille 

käskyjä. Mutta tästäkin voimme saada hyvää opetusta. Meidän pitää tarkistaa, onko meidän 

henkilökohtaisessa elämässämme epäjumalia. Epäjumala ei tarkoita sitä, että meillä on 

nurkassa joku kuva tai patsas. Ehkä me käytännössä enemmänkin maalaamme ajatuksella 

omat huulemme. Se voi olla jotain meissä olevaa ylpeyttä, joka on hyvin tärkeää meille 

itselle. Epäjumalana voi olla sekin, että me korotamme kansallisuuttaamme toista kansaa 

vastaan. Se voi olla rahan ahneus ja rakkaus. Tai rakastamme hyvää oloa ja mukavuutta. On 

hyvin paljon asioita, joita meidän pitää ajatella ja tutkia itseämme. Parempi, jos me itse 

yritämme vapautua riippuvaisuuksista ja epäjumalan palvonnasta ennen kuin Jumala alkaa 

irrottamaan niitä meistä. Totuus on, että vaikka olemme uskovaisia, se on kuitenkin meille 

todella vaikeaa. Jos uskovainen ei itse tee päätöstä vapauttaa itseään epäjumalan 

palvelemisesta, silloin Jumala alkaa väkevällä kädellä vapauttamaan vaikeuksien tai 

rangaistuksen kautta. Jumalan ainoa päämäärä meidän vapauttamisessamme on, että me 

pääsemme omasta Egyptistä ulos.  

 

Sederin aikana meillä on tapana lukea aterian yhteydessä Hagaddan tekstiä. Siinä on 

Raamatun sana sekä juutalaisten viisaitten kommentteja. Siinä kerrotaan, miten juutalainen 

kansa pääsi Egyptistä ulos. Ja nyt tänään me luemme Egyptistä lähtemisestä. Hagaddan teksti 

puhuu meille: Jokaisen sukupolven pitää ajatella niin, että myös he lähtevät Egyptistä samalla 

tavalla kuin juutalainen kansa silloin. Kuka teistä voi kertoa minulle, millä tavalla juutalaiset 

rukouksessa nimittävät Kaikkivaltiasta? Ja kuinka monta kertaa?  Millä nimellä me 

juutalaiset kutsumme Jumalaa Hashem?  

Vastaus: Maailmankaikkeuden Luoja.  

Se on hyvä. Onko muita ehdotuksia? Minkälaisia sanoja me käytämme, kun sanomme 

Jumala? Paavali on maininnut, että on olemassa paljon erilaisia jumalia.  

Vastaus: Elohim, Sebaot.  

Hyvä, Elohim on niin kuin Jumala suoraan käännettynä.  

Vastaus: Kaikkivaltias Jumala.  

Hyvä. Me juutalaiset sanomme rukouksessa: minun Jumalani ja minun esi-isieni Jumala. 
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Onko tämä tuttu teille? Onko kukaan kuullut? Tämä kertoo meille kahdesta asiasta, mitä 

meillä jokaisella pitäisi olla. On hyvin tärkeää, että tunnemme henkilökohtaisesti Jumalan. Ja 

käymme henkilökohtaisesti läpi Hänen läsnäoloaan elämässämme. On hyvin tärkeää, että 

näemme elävän Jumalan toimivan myös meidän elämässämme. Silloin voimme rukouksessa 

sanoa: minun Jumalani, meidän Jumalamme.  

 

Mutta ei ainoastaan meidän tietomme Jumalasta. Ei se, että me tiedämme hänestä. Meidän 

juutalaisten historiassa on takana 33 vuosisataa, jolloin kaikki sukupolvet ovat tunteneet 

saman Jumalan. Näiden sukupolvien kautta meillä on hengellinen kokemus ja tuntenus 

Jumalasta. Ja silloin kun me liitymme tähän tietoon, silloin me rukouksessa sanomme, että 

Hän on myös meidän esi-isiemme Jumala. Sillä ei ole mitään merkitystä, milloin me alamme 

liittyä esi-isien Jumalan tuntemukseen. Joku juutalainen, joka on saanut kasvatuksen 

perinteisessä ortodoksijuutalaisessa perheessä, on pienestä asti tuntenut esi-isien Jumalan. Tai 

esimerkiksi minä olen saanut kasvatuksen ateistisessa maassa ja perheessä, missä kukaan ei 

ikinä puhunut elävästä Jumalasta.  

 

Mutta silloin kun Jumala on kutsunut minut palvelemaan Häntä, olen alkanut pienestä 

suurempaan asiaan tutkimaan ja tutustumaan Jumalaan. Ja kun olen tutkinut ja saanut tietoja, 

olen ottanut näitä tietoja käyttöön omaan elämääni, koska ne ovat Jumalan tahdon mukaisia. 

Jumala on antanut omalle juutalaiskansalleen velvollisuuksia tutustua elävään Jumalaan. Ja 

minä henkilökohtaisesti sain suuren elämän siunauksen, kun kuljin tätä tietä ja tutkiskelin esi-

isieni Jumalan tuntemusta. Ja vaikka juuri nyt meidän maassamme on sota, olen siitä 

huolimatta siunattu. Minun elämässäni on hyvin tärkeää, että sain monen sukupolven perintöä 

ja Jumalan tuntemusta, ja myös se, mitä itse olen saanut Jumalalta. Minun tehtäväni on kertoa 

ja jakaa sitä muille.  

 

Tämän kaiken me voimme löytää tästä viikon Toorasta. 13: 8 puhuu meille: ”Ja kerro 

pojallesi sinä päivänä ja sano: 'Näin tehdään sen johdosta, mitä Herra minulle teki, kun lähdin 

Egyptistä.’”.  Saman luvun jae 14 sanoo: ”Ja kun sinun poikasi vastaisuudessa kysyy sinulta 

ja sanoo: 'Mitä tämä merkitsee?' niin vastaa hänelle: ´Herra vei meidät väkevällä kädellä pois 

Egyptistä, orjuuden pesästä.’” Tämä on Jumalan käsky jakaa perinnöksi saatua tietoa ja 

kokemusta eteenpäin. ”Kerro omalle pojallesi.” Silloin kun poika kysyy, silloin kerrot 

hänelle. Kerro hänelle, että Jumala on vapauttanut minut Egyptistä. Ja vaikka poika ei 

kysyisi, siitä huolimatta kerro hänelle, että Jumala teki sen ja päästi kansan Egyptistä. 

Egypti on hepreankielellä Mitsraim, ja sana metsar tarkoittaa pientä koloa, ahdasta paikkaa. 

Ja mistraim tarkoittaa kahta ahdasta paikkaa. Loppusana aim tarkoittaa kaksi.  

Minkälaisista kahdesta Egyptin ahtaasta paikasta Jumala yrittää viedä meidät pois? Nämä 

ovat kaksi ahdistusta, fyysinen ahdistus ja myös henkinen ahdistus.   

 

Fyysinen ahdistus ei tarkoita, että olemme vankilassa tai jonkun orjia. Fyysinen ahdistus voi 

olla jotain elämän vaikeuksia, jotka eivät anna meille mahdollisuuksia vapaasti palvella 

Herraa. Orja ei voi määrätä omaa vapaa-aikaansa. Sen takia orja ei voi noudattaa 

shabattipäivää. Koska orjan vapaa-aika kuuluu hänen herralleen, joka häntä orjuuttaa. Jos me 

haluamme toteuttaa Jumalan tahtoa, meidän pitää päästä vapaaksi. Jumala voi tehdä liiton 

vain vapaiden ihmisten kanssa, jotta ihminen palvelee Herraa. Ja koska sinä pääset vapaksi, 

sinulla on oma aika, jonka sinä voit määrätä, mihin sinä sen käytät. Voit käyttää vapaa-aikaasi 

Sanan tutkimiseen tai jumalanpalvelustehtävään.   

   

On olemassa myös muita fyysisiä ahdistuksia, jotka kuvaavat Egyptin tilannetta meidän 

elämässämme. Monessa maassa voi olla kielto palvella Jumalaa tai harrastaa uskovia asioita, 
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esimerkiksi muslimimaassa. En halua tarkemmin puhua tästä, ettei tule mitään vääriä 

käsityksiä. Monessa maassa esimerkiksi kielletään raamatullinen teurastus. Niissä maissa 

ihminen ei voi syödä Jumalan määräämän lain mukaisesti teurastettuja eläimiä. Nämä ovat 

fyysisiä ahdistuksia, joita jokainen voi kokea. Jumalan tahto on, että me jokainen pääsemme 

ulos tästä Egyptin ahdistuksesta.  

Elämämme tarkoitus on, että me oman elämämme kautta kirkastamme yhteiskuntaa, missä 

elämme. Kuitenkin Jumalan tavoitteena meidän kauttamme on, että koko yhteiskunta pääsee 

vapaaksi elämään Jumalan Sanan mukaisesti. Me olemme siellä valona. Tarkoitus on myös, 

että yhteiskunnan vapautuksen kautta meillä jokaisella olisi mahdollisuus harrastaa uskontoa 

julkisesti.  

 

Minä muistan Neuvostoliiton aikoja. Silloin pelkästään Raamatun saaminen oli suuri 

ongelma. Monet tekivät shabattipäivänä työtä. Mutta nyt aika on muuttunut. Siinä maassa, 

missä minä nyt elän, on annettu vapaus uskonnon harjoittamiseen. Kiitämme Herraa, että 

yhteiskuntamme on tänä päivänä muuttunut parempaan suuntaan. Minun maassani sekä minä 

että myös kaikki ortodoksijuutalaiset, jotka elävät yhteiskunnassa hyvin tiiviisti keskenään, 

lähtisimme tuonne itään, jotta meidän maamme saisi vapauden tänään. ( Tämä tarkoittaa 

sotaa, mikä tällä hetkellä Ukrainassa on. )  Kaikki teot, joita teemme ja mitä Jumala kehottaa, 

teemme päästäksemme fyysisestä ahdistuksesta omassa elämässämme.  

 

Taas henkinen ahdistus tarkoittaa sitä, mitä olen kokouksen alussa puhunut: 

epäjumalanpalveluksesta. Kaiken epärehellisyyden ja epäpuhtauden tulisi lähteä 

elämästämme. Toivon, että meillä olisi elämäntilanne, jossa jokainen voi sanoa: Minä olen 

päässyt pois Egyptistä. Rabbit heittävät vitsiä, että helppo on viedä juutalainen pois 

Egyptistä, mutta hyvin vaikeaa viedä Egypti juutalaisesta. Luulen, että tämä koskee jokaista 

ihmistä eli vielä kerran: helpompi on viedä juutalainen Egyptistä kuin Egypti juutalaisesta.  

 

Jokainen meistä on kutsunut Messiaan omaan elämäämme. Me teimme sovinnon Jumalan 

kanssa Messiaan veren kautta. Me olemme lunastettuja Hänen vanhurskautensa kautta. Ja me 

myös uskallamme julistaa, että hänen kanssaan me olemme kuolleet ja hänen kanssaan 

olemme ylösnousseet. Jos et tätä vielä ole julkisesti julistanut ja kertonut, minä tarjoan, että 

teet tämän päätöksen.  

 

Ja vaikka me olemme kertoneet tätä, niin toivon ettei ainoastaan sanoina vaan tämä toteutuu 

realisesti meidän elämässämme. Että se toimisi. Että meissä oleva Egypti lähtisi kokonaan 

pois. Niin kuin apostoli Jaakob on kirjoittanut: ”Vastusta vihollista, niin se sinusta pakenee.” 

Jaakob ei tarkoittanut jotain demonia tai Saatanaa. Jaakob tarkoitti, että se paha mitä meissä 

on, tämä Egyptin epäjumalanpalvelu, tätä meidän pitää vastustaa. Tämä vanha luomus on 

julistettu kuolleeksi. Mutta sen kuoleminen on meissä pitkä prosessi. Kuolkoon tämä vanha 

luomus meissä päivittäin joka päivä. Olkoon joka päivä vähemmän ja vähemmän tätä vanhaa 

luomusta. Vähemmän sitä alkuperäistä syntistä, joka haluaa elää synnissä. Kasvakoon uusi 

luomus enemmän ja enemmän joka päivä. Tämä uusi luomus, joka puhuu meille päivittäin: 

rakastan Tooraa, Jumalan Sanaa ja vihaan pahan tekoa. Psalmi 119. Ja tässä vanhan ja uuden 

luomuksen taistelutilanteessa ei ole eroa, onko kyseessä juutalainen vai ei-juutalainen.  

Kaiken tämän me voimme löytää viikon Tooran tekstistä, kun me luemme sitä tarkemmin.  

12: 38: ”Ja myös paljon sekakansaa meni heidän kanssansa.” 

 

Ei ainoastaan juutalaiskansa lähtenyt Egyptistä. Vaan sekakansaa meni heidän kanssaan, 

monet muut kansat. Eli Jumala teki juutalaisesta kansasta ydinkeskuksen. Juutalaisen kansan 

ympärille hän kokosi muita ihmsiä, muista kansoista, joka myös lähti Egyptistä Israelin, 
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juutalaisten kanssa. Ja nämä muut kansat, jotka myös keskuudessaan haluavat jakaa Israelin 

kanssa saman Jumalan, uskovat juutalaisten esi-isien Jumalaan. Muut kansat haluavat jakaa 

myös Israelin kansan kohtalon.  

 

Minkä takia juutalaiset rabbit suhtautuvat vähän negatiivisesti niihin ihmisiin, jotka tulevat 

muista kansoista juutalaisen rabbin luokse ja sanovat, että haluan olla juutalainen? Miksi 

rabbit eivät mielellään ota heitä vastaan? Koska rabbit selittävät näin: tänä päivänä on kiva 

olla juutalainen. Suurimmassa osassa demokraattisia maita juutalaisia ei tänä päivänä vainota. 

He elävät ja iloitsevat elämästä. Ja kuitenkin saat kaikki siunaukset, mitä Jumala on Israelin 

kansalle luvannut. Oletko sinä niin viisas, että siunauksia saadaksesi haluat liittyä Israelin 

kansaan? Ja rabbi sanoo, että tule minun luokseni silloin, kun Israelin kansa on ahdistuksessa. 

Tule silloin, kun Jumalan kirkkautta ei nähdä Israelin kansan keskellä. Tule silloin, kun 

juutalaista lyödään kasvoihin. Silloin minä voin sanoa sinulle, että sinä haluat liittyä Israelin 

kansaan muun kuin oman edun takia, Jumalan tahdon mukaisesti.    

 

Jos haluat liittyä Israelin kansaan - ei ainoastaan tämän esi-isien Jumalan tuntemuksen ja 

perinnön takia, tai juutalaisten siunauksen, joka myös siirtyy sinulle - oletko sinä valmis 

jakamaan juutalaisen kansan kohtalon? Tänä päivänä juutalainen kohtalo on hyvä, mutta 

huomisesta ei tiedä. Se voi olla samanlainen kuin natsien aikana. Ja voi todeta, että Israel 

valtiona on tänään hyvin vaikeassa tilanteessa. Sillä demokraattisissa maissa Israelin suosio 

alkaa laskea. Heille yleensä sanotaan: pitäisikö teidän kuitenkin löytää sopimus 

palestiinalaisten kanssa? Ei ymmärretä, että tämä on myös osa hengellistä sotaa. Tämä on 

hengellinen sota juutalaisten esi-isien perinnöistä. Ismael, arabien esi-isä, on myös 

Aabrahamin poika. Mutta Kaikkivaltias Jumala on sanonut, ettei hän saa perintöä. Ismael on 

kateellinen ja yrittää varastaa Iisakin perintöä. Siitä huolimatta Ismaelille oli luvattu oma 

perintöosuus, jos hän ei mene väkisin ottamaan Iisakin perintöä.  

 

Mutta tänä päivänä Euroopassa yhä vähemmän luetaan Jumalan Sanaa. Ei ymmärretä, että 

Israelin maassa on käynnissä hengellinen sota. He kuvittelevat sen olevan tavallinen 

poliittinen ristiriitatilanne. Sen takia he eivät ymmärrä Israelin päätöksiä. Sen takia Euroopan 

maitten tuki Israelille vähenee päivä päivältä, ja jotkut muut, jotka ovat liittyneet Israeliin, 

saattavat sanoa tänä päivänä: teimme vääriä päätöksiä, sillä Israel ei ole enää vahvana. Mutta 

todellinen ystävä on se, joka on sinun kanssasi sekä hyvänä että pahana päivänä. Hyvä ystävä 

kannustaa ja auttaa sinua, ei ainoastaan silloin kun sinä olet rikas ja terve, vaan silloinkin kun 

olet sairas ja köyhä. Tätä tarkoittaa Egyptistä lähteminen Israelin kansan mukana. Se 

tarkoittaa Israelin kansan kohtalon jakamista.  

 

Muutama vuosi sitten oikein hyvä ystäväni, joka ei ollut juutalainen, tuli messiaanisen rabbin 

luokse. Hän sanoi rabbille, että minä haluan olla osa teidän seurakuntaa ja mukana 

palvelustehtävässä. Haluan palvella teidän kanssanne ja toteuttaa Jumalan tahtoa. Tämä 

messiaaninen rabbi kysyi häneltä, että sinä varmasti tiedät, miten ihmiset yleensä suhtautuvat 

juutalaisiin. Jos minut huomenna laitetaan hirteen koivunoksaan, niin oletko valmis 

roikkumaan siinä minun vieressäni. Etkö lähde pakoon? Hän vastasi rabbille: en lähde 

pakoon, minä myös roikun sinun vieressäsi. Silloin rabbi sanoi: tervetuloa.  

 

Tämän kaiken me saamme Jumalan Sanasta. Toora elää ja tämä elävä kuvaus meidän pitää 

ottaa käyttöön omaan elämään. Tämä on hyvin pinnallinen kertomus viikon Toorasta, mitä 

tänään olen jakanut kanssanne. Olisin voinut kertoa, miksi isien perinnöt ja laki on yhdistetty 

samaan viikon Tooraan. Myös olisin voinut kertoa, kuinka Toorassa sanotaaan, että tämä 

kuukausi olkoon ensimmäinen.  
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Miksi Tooran teksti aloittaa maailman luomisesta, eikä sanasta, että olkoon tämä teille 

vuoden kuukausista ensimmäinen? Se on siksi, että juutalaisilla olisi oikeudet omaan pyhään 

maahan. On hyvin tärkeää, että ymmärrämme, että Jumalan Sana, Toora, ei ole tärkeää 

ainoastaan juutalaisille. Olen opettanut 12 vuotta hengellisessä kristillisessä seminaarissa ja 

minulla on paljon kokemusta yhteistyöstä kristittyjen kanssa. Monelle ihmiselle, joka 

syvällisesti tutkii Jumalan Sanaa ja kiinnostuu juutalaisen perinnön tutkimisesta, saattaa 

syntyä ajatus: meille on avautunut totuus. Me olemme saaneet tietoa, jota kaikilla muilla ei 

ole. Koko maailma on eksyksissä, mutta me olemme saaneet totuuden.  

 

Ja sitten heillä on taipumus mennä eteenpäin ja opettaa muita. Ja kuten ennenkin olen 

puhunut, ei ole ainoastaan tärkeää saada totuutta ja lähteä opettamaan muita, vaan on hyvin 

tärkeää, että meillä olisi sama kohtalo. Apostoli Paavali on sanonut, että joskus saamamme 

tieto tekee meistä ylpeän. Mutta meillä on tieto, että Jumala on antanut armahduksen sekä 

ympärileikkaamattomalle että ympärileikatuille. 2000 vuotta sitten juutalaiset apostolit toivat 

koko maailmalle uutisen Jeshuasta Messiaasta. Ja apostolit olivat toivossa, että kaikki muut 

kansat palvelevat samaa Israelin Jumalaa. Ja apostolit ajattelivat, että siinä muodossa kuin he 

palvelevat, siihen Jumalan Pyhä Henki johdattaa kaikki kansat.   

 

En lähde kritisoimaan mitään kirkkokuntia heidän opetuksestaan. Joskus he saavat oman 

kansan perinnön mukaansa kristilliseen palvelustehtäväänsä. Eri paikkakunnilla, oman 

kansan historian kautta, heille on muodostunut oma kristillisen kirkon palvelustehtävä. Heille 

on muodostunut oma perintö ja kulttuuri siinä palvelustehtävässä. En väitä, että tämä olisi 

todella paha. Olemme kaikki erilaisia. Jokainen aloittaa palvelustehtävän siinä, miten Jumala 

hänelle avautuu. Mutta Jumala on kutsunut Israelin kansan pyhän papiston tehtävään. Ja 

meille juutalaisille on tiukat säännöt. Ei saa tehdä niin kuin Toorassa sanotaan: Jokainen 

tekee niin kuin itse on halunnut. Sen takia me aina kerromme, miten tärkeää meille on 

säilyttää juutalainen identiteetti.  

 

Se kirkko, joka on Kiinassa tai Suomessa; se tuntuu oman kansan keskellä. Heillä on säilynyt 

kirkon palveluksessa oman kansan perintöä. Mutta...Meillä on kaksi tärkeää sanomaa 

kirkkokunnille. Ensimmäinen on se, että Israel on edelleen Jumalan valittu kansa. Jos te 

haluatte heittää Israelin kokonaan pois, jos haluatte sanoa, että kirkko on nyt astunut Israelin 

tilalle - tai jos te julistatte, että Jumala on jättänyt Israelin kokonaan, silloin te rakennatte 

elämää eri päämäärän ympärille, koska Jeshua on Israelin kuningas.   

 

Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa Natanael puhuu: ”Rabbi, sinä olet Jumalan 

Poika. Sinä olet Israelin kuningas.” Tämä on hänen tunnustuksensa. Ja tämä on juutalaisten 

näkökulma Jeshuasta. Hän on Jumalan Poika ja Israelin kuningas. Ja me seisomme tämän 

päällä. Jos me jotain pyyhkimme tästä, silloin me uskomme johonkin muuhun Messiaaseen. 

Sen takia meillä on sanoma kirkolle, että he muistavat, että Israel on edelleen Jumalan valittu 

kansa ja Jeshua on osa Israelia, Hän on Israelin kuningas. Jos joku ei halua sanoa, että Jeshua 

on Israelin Messias, niin hänellä ei ole Messiasta ollenkaan. Minä tänään ja nyt julistan 

Pyhässä Hengessä, että Jeshua on Israelin Messias.  

Tämä on ensimmäinen sanoma kirkkokunnille.  

 

Toinen sanoma on vielä jyrkempi: Toora, elävän Jumalan laki, Jumalan Sana, on edelleen 

voimassa. Ei se tarkoita, että kokonainen Toora kuuluu kaikille, vaan siinä on omia osia ja 

jokainen osa kuuluu johonkin. Monet eivät ymmärrä tätä sanomaa. Ja jos haluatte, voimme 

jatkossa vaikka internetin välityksellä käsitellä niitä asioita. Haluan korostaa sitä, että tämä on 

hyvin merkittävää ja tärkeää, koska Tooran opetus on annettu Israelille. Sanotaan näin, että 
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Moshe on antanut meille Tooran ja Toora on Jaakobin perintö. ( 5. Moos. 33.) Ja voi vielä 

korottaa, mitä Paavali sanoi, vaikka jotkut ajattelevat Paavalin olleen Tooraa vastaan. 

Roomalaiskirje 7: 12: ”Laki on kuitenkin pyhä ja käskysana pyhä, vanhurskas ja hyvä.” 

Näette, mitä Paavali on kirjoittanut. En minä puhu vaan Paavali.  

Ei se tarkoita, että jokainen käsky voi liittyä kirkkoon, koska kirkko ei ole Israel. Toora on 

annettu Israelin kansalle. Mutta Toorassa on osa, joka koskee kaikkia ihmisiä. Kuka voi 

sanoa, että kunnioita isääsi ja äitiäsi olisi paha käsky? Tai käsky, että olkoon vaakasi 

oikeudenmukainen? Tai käsky pitää huolta leskistä tai köyhistä? Pelkästään tämän käskyn 

perusteella voi rakentaa sosiaalista yhteiskuntaa, joka pitää huolta lähimmäisistä. Toorassa 

voimme nähdä myös käskyn, joka puolustaa palkansaajia. Toorassa on annettu käsky 

työnantajalle maksaa palkka ajoissa. Edes yhtä päivää sitä ei saa viivyttää.  

 

90-luvulla, kun Neuvostoliitto oli romahtanut, meidän yhteiskunnassa ei ollut maksettu 

palkkaa kolmeen kuukauteen. Voitte kuvitella, millaisia kirouksia he saavat, koska rikkovat 

tätä lakia. Me voimme nähdä, että Tooran laki on hyvä laki. Se on niin kuin inhimillisiä 

lakeja, joka antaa yhteiskunnan olla hyvä yhteiskunta. Laki, joka opettaa meitä pitämään 

huolta lähimmäisestä. Sen takia Toora on ikuinen. Ja tämä on toinen sanoma meiltä 

messiaanisilta juutalaisilta kirkkokunnille.  

 

Mutta jos joku teistä haluaa mennä pitemmälle ja syvemmälle, tulkaa meidän luoksemme ja 

me voimme keskustella. Ja me yhdessä voimme opetella Sanaa. Ja me juutalaiset voimme 

jakaa tätä monien, monien sukupolvien Jumalan tuntemusta teille. Tämä ei ole kaikille. 

Joskus ihminen ei halua tai hänellä ei ole kutsumusta siihen. Eikä meidän tehtävämme ole 

tuomita häntä. Mutta kenellä on tahto etsiä totuutta, hänelle on erikoinen siunaus.  

Tämä on Jumalan opetus meille tänään ja täällä.  


