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                   Juutalaisten yhteys Jumalan kanssa  
 

opettaja Isak Penzev 2015 tammikuu 

 

 

Kysymys:  Jos juutalainen haluaa olla yhteydessä Jumalaan koko ajan, niin 

miten se tapahtuu käytännössä? 

 

Olen puhunut siitä, että jokaiselle ihmiselle, niin juutalaiselle ja ei-juutalaiselle 

on hyvä olla Jumalan läsnäolossa. Miten aloitetaan aamu Israelin perinnön 

mukaisesti? Kun minä avaan silmät, minä sanon: Kiitän sinua elävä Kuningas, 

että Sinä olet palauttanut minun henkeni minun elämääni. Ja Sinun luottamuksesi 

on minulle tärkeää.  

 

Ensimmäinen ajatus, kun minä herään, pitää olla Jumalassa. Ja siinä, että Hän on 

antanut minulle vielä varaa elää tämän päivän. Koska Jumalalla olisi 

mahdollisuus olla herättämättä minua unesta, jotta olisin nukahtanut ikuiseen 

uneen.  

 

Ja silloin kun menen nukkumaan, minä rukoilen: Sinun käteesi minä luotan oman 

henkeni. Sinä olet lunastanut minut itseäsi varten, totinen Jumala. 

 

Ja näiden kahden rukouksen välissä, heräämisestäni siihen kun menen 

nukkumaan, koko minun elämäni olkoon jokaisena päivä muistutuksena, että 

minä olen Jumalan kanssa, ja Jumala on minun kanssani.   

Voin antaa teille kaksi paikkaa. Ensimmäinen raamatunpaikka on psalmi 16:8: 

”Minä pidän Herran aina edessäni.” Jokainen sekunti omassa elämässä tulee 

nähdä Jumala edessään.  

 

Toisessa samanlaisessa raamatunpaikassa, 1. Kor. 10: 31. Paavali on sanonut: 

”Söittepä siis tai joitte tai teittepä mitä hyvänsä, tehkää kaikki Jumalan 

kunniaksi.” 

 

Tämä sama periaate toimii meille. Eli minun jumalalanpalvelutehtäväni ei 

keskity siihen, että menen shabattina seurakuntaan. Eikä siihen, että luen 30 

minuuttia Jumalan Sanaa päivittäin. Vaan myös siihen, että syön oikein ruokaa, 

suutelen vaimoani ja teen kaikki kotitehtävät, kun hän pyytää. Ja annan myös 

lapsilleni sopivat rangaistukset, jos he ovat villejä, tai annan lapsille hyvää 

palautetta, kun he tekevät oikein. Koska teen tämän kaiken - ei ainoastaan itseäni 

varten, eikä edes lapsia varten - vaan Jumalaa varten. Koska minä aina muistan, 

että Jumala on minun edessäni.  
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Eli jokaisena elämäni hetkenä, päivän hetkenä, minä teen sitä, mikä Jumalan 

edessä on hyvä. Rakastaa omaa vaimoaan, se on hyvä. Rakastaa omia lapsiaan on 

hyvä asia. Mutta rakastaa ei tarvitse sanoilla vaan teoilla. Ei ainoastaan sanoa 

vaimolle hyviä sanoja vaan myös tehdä hyviä asioita.  

Tämä on jo toinen aihe hyvistä teoista. Tuli vain mieleen muutamia 

raamatunpaikkoja.  

 


