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Kysymys: Olisin kysynyt vuosikalenterista ja juutalaisista juhlista. Juutalaiset
noudattavat tätä vuosikalenteria. Eikö meidänkin pitäisi noudattaa ja tuoda niitä
tietoisuuteen?
Minä itse, perheeni ja seurakuntani elämme raamatullisen kalenterin mukaisesti.
Uskon, että sinäkin voit tehdä niin. Kukaan ei velvoita sinua elämään
nimenomaan Raamatun kalenterin kanssa, mutta teillä on sataprosenttinen
etuoikeus teidän sydämen kutsumuksella aloittaa elää raamatullisen kalenterin
mukaisesti. Ja siinä te saatte suuren siunauksen. Koska jos me kaivamme
syvemmältä nykypäivän kreikkalaista kalenteria ja siinä määrättyjä juhlia, niin
saamme tietoa, että niissä on hyvin paljon pakanallista juhlaa ja traditiota. Niiden
kanssa pitää olla hyvin kuuliainen Jumalan Hengelle, jotta pääsette toteuttamaan
Jumalan tahtoa.
Voi olla, ettei tavallinen ihminen, joka elää tässä maailmassa, tänä päivänä edes
huomaa kalenterissaan merkkejä pakanuudesta, koska ne ovat syntyneet hyvin
kauan aikaa sitten ja niitä pitää kaivaa esille. Mutta jokainen ymmärtää, että jos
meillä on sama Henki, niin silloin jokainen ihminen haluaa asettaa oman
elämänsä Israelin mukaisesti.
Tämä ei ehkä ole ensimmäinen tehtävä, mikä meidän pitäisi tehdä. Jumala on
antanut yhteiskunnalle, kaikille ihmisille, omat määräykset ja käskyt. Tämä on
Tooran etiikka. Toora on täynnä sananpaikkoja, missä puhutaan tästä moraalilain
noudattamisesta.
Otan muutamia sananpaikkoja 3. Mooseksenkirjan 19. luvusta. Jae 11: ”Älkää
varastako, älkää valhetelko, älkää lähimmäistänne pettäkö.” 13. jakeessa on kaksi
käskyä: ”Älä tee lähimmäisellesi vääryyttä äläkä ota mitään väkisin.”
Alkuperäisellä heprean kielellä tässä sanotaan, että älä hyväksikäytä. Eli
käytännössä: älä ota toisten ihmisten hedelmää vastikkeetta. Ja 13. jakeen
loppuosa: ”Päivämiehesi palkka älköön olko sinun takanasi huomiseen asti.” Se
tarkoittaa, että työnantaja on velvollinen maksamaan palkan sovittuna aikana.
Jae 16: ”Älä liiku panettelijana kansasi keskellä.”Se tarkoittaa, että kaikki selän
takana puhuminen on kielletty. Jos kaksi ihmistä keskustelee kolmannesta
osapuolesta, joka ei ole paikalla, tämä keskustelu ei saa vahingoittaa. Eikä saa
keskustella toisen ihmisen luonteenpiirteistä. Voisimme puhua koko seminaarin
ajan pelkästään siitä aiheesta, mitä ei saa puhua toisesta.
16. jakeen loppuosa: ”Äläkä vaani lähimmäisesi verta.” Se tarkoittaa, että jos
sinun läsnäollessasi sinun lähimmäisellesi tehdään pahaa, sinä olet velvollinen
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puolustamaan häntä. Älä ole huolimaton, jos näet lähimmäiselle tulevan
ongelmia.
29. jae: ”Älä häpäise tytärtäsi antamalla hänen tulla portoksi.” jae 32: ”Nouse
harmaapään edessä ja kunnioita vanhusta.” 35: ”Älkää tehkö vääryyttä
tuomitessanne älkääkä käyttäessänne pituus-, paino- tai astiamittaa.” Tämä laki
koskee meidän bisneselämäämme, että me teemme rehellisiä päätöksiä. Ja minä
luulen, että kaikkea mitä juuri luimme, tarvitsee jokainen yhteiskunta myös tänä
päivänä, että me pystymme elämään siellä. Jokainen varmasti ymmärtää, että jos
minä ja koko ympärillä oleva yhteiskunta elää tämän lain mukaisesti, se olisi
täydellinen paikka, missä pidetään huolta toisista.
Sen takia en halua väittää, että tämä juuri lukemamme Sana kuuluisi
menneisyyteen. Ei, vaan tämä on myös tänä päivänä. Tämä on Tooran etiikka,
josta myös apostolit puhuvat omissa kirjoituksissaan. Ja apostolit lausuvat
Tooran etiikasta: ”Älä tee lähimmäisellesi sitä, mitä et halua itsellesi tehtävän.”
Ja tämä koskee myös ei-juutalaisia seurakuntia.
Olen lukenut teille muutamia sananpaikkoja. Ne ovat vain muutamia tärkeitä
esimerkkejä. Todellisuudessa Jumalan käskyjä meihin nähden on enemmän. Ja
ne myös ovat meille hyvin tärkeitä. Eli Jumalan tahtoa, joka koskee etiikkaa,
meidän pitää ottaa käyttöön jokapäiväisessä elämässä. Ja sen jälkeen tulevat
myös Herran juhlat. Ja minä uskon, ettei niihin tarvitse tehdä paljoa työtä. Mutta
ajatelkaa, kuinka paljon voimia me tarvitsemme noudattaaksemme Jumalan
tahtoa, että älä tee pahaa lähimmäiselle.

