
UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 19ms 
 
JAAKOBIN KIRJE 2 
 
OMANTUNNON KYSYMYKSET 
 
Jaakob oli hyvin viisas mies, jolla oli myös elävä kosketus käytännön elämään ja kristillisyyteen. 
Hän ei työskennellyt  ”norsunluutornissa”. Seurakunnassa tarvitaan etevien opettajien lisäksi myös 
käytännön miehiä, jotka siirtävät terveen opetuksen elämään. 
Omantunnon elämän hoitaminen on tärkeä osa kristityn elämää. Vastapuolen omatunto tulee 
myös ottaa huomioon. Kumpi tinkii vakaumuksestaan? Se, jolla on avarampi omatunto. 
Useimmat esteemme tulevat siitä tavasta, jolla meidät on kasvatettu. Huono omatunto tulee siitä, 
että  meitä on lapsena kielletty tekemästä jotain.  
Minulle (Pawson) sanottiin lapsena, että sunnuntaina ei saa pyöräillä. Myöhemmin tajusin, ettei 
Raamatussa ole tätä kieltoa. Kun tein työtä maatilalla, oli kirkkoon matkaa 8 km. Oli kummaa, kun 
oli huono omatunto, kun pyöräilin kirkkoon Jumalaa palvelemaan. 
Kun kasvamme Kristukseen, tulemme aina vain vapaammiksi nauttimaan asioista. Kun tulee 
uskoon, loitontuu asioista, joita on käyttänyt väärin. Kun olette niiden seurassa, joilla on huono 
omatunto, ja rakastatte heitä, ETTE TEE SELLAISTA, JOTA ITSE VOISITTE TEHDÄ, MUTTA JOKA 
SATUTTAA HEIDÄN OMAATUNTOAAN. 
Se oli tämän kirjeen tärkeä viesti Jerusalemista pakanoille (Apt.15), jotka elivät juutalaisten 
uskovien keskuudessa. Kun olen juutalaisten keskuudessa, syön kosher-ruokaa. Paavalikin meni 
juutalaisten luo juutalaisena ja ei-juutalaisten luo ei-juutalaisena, jos siten sai pelastaa ihmisiä. 
Meidän tulee olla herkkiä toisten esteille eikä rehvastella omalla vapaudellamme. 
Jaakob kirjoitti kirjeen sekä juutalaisille uskoville että pakanauskoville. Jaakob neuvoo, kuinka 
juutalaisten kristittyjen tulee elää muiden joukossa.  Juutalaisia oli ympäri Välimerta 
hajaannuksessa, diasporassa. 
 
KIRJEEN KIRJOITTAJA 
 
Ongelma on, ettei kirjeen tyyli sovi Galilealaiselle. Ihmiset inhosivat nasaretilaisia. Heillä oli 
kummallinen puhetyylikin. Puheesi paljastavat sinut, he sanoivat Pietarille (Matt.26:73). Heitä 
pidettiin lukutaidottomina. Kuinka nämä oppimattomat voivat tehdä mitään? 
Mutta kun Jeesus ottaa jonkun omakseen, tulee ihmisestä herrasmies. Kreikka, jota hän kirjoittaa, 
on kovin hienostunutta. Tämä on ongelmallista: Miten tämä nasaretilainen osaisi kirjoittaa näin? Ei 
vaan kieli, vaan myös retoriikka on hämmästyttävää. Hän käyttää kaikkia julkisen puhumisen 
parhaita keinoja. Esimerkiksi retorisia kysymyksiä, kun puhuja kysyy muttei odota vastausta. Sitten 
on paradoksaalisia lausuntoja huomion kiinnittämiseksi. Kun sanoo jotain ristiriitaista, saa sillä 
ihmisten huomion:  Laskekaa se iloksenne, veljet, kun kohtaatte monia vaikeuksia, Jaak.1:2.  Iloksi 
vaikeudet? Sillä saa ihmisten huomion. Mielikuvituksellista keskustelua, dialogia – se herättää 
ihmisten huomion. Jaakob käyttää myös kuvakieltä: laivan peräsin, metsäpalot jne. 
 
Mistä Jaakob sai tämän taidon? Vastaus on sama kuin 1. Pietarin kirjeessä.  Monet UT:n 
kirjoittajat eivät itse kirjoittaneet, vaan käyttivät kirjuria. He puhuivat ja joku muu kirjoitti. 
Nykyään käytettäisiin pikakirjoittajaa ja silloin sitä kutsuttaisiin kirjuriksi. Sekä Paavali että Pietari 
käyttivät Silasta kirjurinaan. 



Sanelija sanoi: tämän haluan sanoa, laita se kunnolliseen muotoon! Niin kuin pomo sanoisi 
sihteerilleen: haluan sanoa tämän, kirjoita sinä kirje. 
 
LUKIJAT 
 
Kirjettä ei ole osoitettu seurakunnalle eikä yksityiselle henkilölle. Se on osoitettu kansojen sekaan 
hajaantuneelle 12 heimolle, hajaannuksessa oleville juutalaisille. 
 
”Jaakob, Jumalan ja Herran Jeesuksen Kristuksen palvelija, lähettää tervehdyksen kahdelletoista 
hajalla asuvalle sukukunnalle” (Jaak.1:1). 
 
Monet seurakunnat aloittivat hajaannuksessa olevien juutalaisten keskuudessa. Paavali meni aina 
ensimmäiseksi  synagogaan. Ensimmäiset uskovat olivat aina Jumalaa pelkäävien juutalaisten 
joukossa. Tavallaan Jumala oli valmistanut Sanan leviämisen hajottamalla juutalaiset eri puolille. 
 
KUN AIKA OLI TÄYTETTY 
 
Jumala valmisti monella tavalla ihmiskuntaa evankeliumin tulolle. Juutalaiset olivat levittäytyneet 
eri puolille maailmaa. Rooma oli rakentanut paljon teitä – ”kaikki tiet vievät Roomaan”. Kaikkialla 
puhuttiin kreikkaa. Tämä kaikki palveli evankeliumin nopeaa levittämistä. Hajaannuksessa olevat 
juutalaiset olivat valmiit ottamaan vastaan sanoman Messiaasta. 
 
JESUSALEMIN JUUTALAISET – DIASPORAJUUTALAISET 
 
JERUSALLEMIN uskovat olivat eristyksissä. He olivat liian ankaria kristittyjä. He korostivat lakia ja 
heidän ongelmansa oli ylpeys. 
 
HAJAANNUKSESSA olevien uskovien ongelma taas oli toinen, ”mukautuminen”. He sulautuivat 
helposti ympäristöön. Heistä tuli velttoja uskovia. He olivat lähteneet rahan perässä maailmalle. 
Ahneuden synti väijyi heitä erikoisesti. Hajaannuksessa olevat tulivat liikaa pakanoiden kaltaisiksi.  
 
TÄNÄÄN SAMA TILANNE 
 
Tänään uskovat joutuvat taistelemaan samojen ongelmien keskellä. Jotkut pienryhmät ovat täysin 
”sisäänlämpiäviä”.  ”Me yksin oikeassa” – henki eristää uskovat väärällä tavalla sekä maailmasta 
että muista uskovista. Toinen vaara ”mukautuminen” on myös ilmeinen. Roomalaiskirjeen kehotus 
on paikallaan:  
 
1. Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne 
eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi; tämä on teidän järjellinen jumalanpalveluksenne.  
2. Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen 
kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. (Room.12:1,2). 
 
BISNESKIUSAUS 
 
Kun juutalaisia ajettiin maasta toiseen, elinkeinon piti kulkea mukana. Siksi he olivat räätäleitä ja 
jalokivikauppiaita, koska silloin voi pakata kaiken matkalaukkuun. He olivat rahanlainaajia, koska 



keskiajan Euroopassa kristityt eivät saaneet olla rahanlainaajia. Näin heistä tuli pankkiireja kuten 
Rothschildit. Heidän oli pakko olla taitavia liikemiehiä ja luottaa älyynsä. Heistä tuli myös taitavia 
ihmistuntijoita. 
 
He olivat hyviä bisneksessä, mutta se toi myös omat ongelmansa. Juutalainen Jeesus sanoi, ei voi 
palvella Jumalaa ja mammonaa. Ei voi omistautua sekä Jumalalle että rahantekoon samalla kertaa. 
Fariseukset nauroivat Jeesukselle, koska  he olivat sekä rikkaita että uskonnollisia. He sanoivat, 
että Jeesus on rutiköyhä ja siksi rikkaita vastaan. 
 
Jeesus varoitteli meitä usein, että rikkaiden on vaikea päästä Jumalan valtakuntaan. UT:n 
mittapuun mukaan melkein jokainen tässä huoneessa on rikas.  Rahalla saa aikaan hyvääkin, mutta 
toisaalta rahanhimo on kaiken pahan alku ja juuri. Tämän kirjeen mukaan raha on pilannut lukijat. 
He esimerkiksi käyttävät työntekijöitään hyväkseen. Pidättivät itselleen heidän palkkojaan 
auttaakseen yrityksen kassavirtaa. He käyttivät rahaa itsensä hemmotteluun hankkimalla 
ylellisyystavaroita. He imartelivat seurakunnan rikkaita ja ohjasivat köyhät istumaan takapenkkiin 
ja rikkaat eteen. Tämä on hyvin salakavalaa, mutta joissain seurakunnissa rikkaat hallitsevat 
seurakuntaa. Rikkaille annetaan väärin perustein valtaa, koska he rahoittavat seurakunnan 
toimintaa. 
 
EPÄKOHTIA SEURAKUNNASSA 
 
Rikkaat loukkasivat ja halveksivat seurakunnan köyhiä jäseniä. Rikkaat pitävät itseään 
menestyneinä ja köyhiä epäonnistuneina. Ylimielisyys ja vauraus kuuluvat yhteen. Ennen kaikkea 
rikkaus antoi rikkaille väärän turvallisuuden tunteen – ja se oli pahinta. 
 
16. Ja hän puhui heille vertauksen sanoen: "Rikkaan miehen maa kasvoi hyvin.  
17. Niin hän mietti mielessään ja sanoi: 'Mitä minä teen, kun ei minulla ole, mihin viljani 
kokoaisin?'  
18. Ja hän sanoi: 'Tämän minä teen: minä revin maahan aittani ja rakennan suuremmat ja kokoan 
niihin kaiken eloni ja hyvyyteni;  
19. ja sanon sielulleni: sielu, sinulla on paljon hyvää tallessa moneksi vuodeksi; nauti lepoa, syö, 
juo ja iloitse'.  
20. Mutta Jumala sanoi hänelle: 'Sinä mieletön, tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta pois; 
kenelle sitten joutuu se, minkä sinä olet hankkinut?'  
21. Näin käy sen, joka kokoaa aarteita itselleen, mutta jolla ei ole rikkautta Jumalan tykönä." 
(Luuk.12:16-21). 
 
Muistatte Raamatun rikkaan miehen, joka halusi hajottaa entiset talot ja rakentaa uudet tilalle. 
Hän halusi säästöillään turvata huolettomat eläkepäivät. Jeesus sanoi hänelle:  ”Typerys, tänä 
iltana sielusi vaaditaan sinulta.” Raha pettää.  
 
Tämä oli viesti juutalaisille hajaannuksessa, koska monet olivat liike-elämässä. Rikkaus on tuhoisaa 
jumalisuudelle, koska kun on paljon rahaa, ei tarvita Jumalaa. 
 
Suunnittelette: Menen uuteen kaupunkiin ja avaan liikkeen siellä. Jaakob käskee lisäämään sanat: 
JOS JUMALA SUO. Isäni (Pawson) kirjoitti aina kirjeisiinsä: DV. Se on latinaa, lyhennys sanoista ” 



Deo volenti” ja tarkoittaa: ”Jos Jumala suo.” Rikkaus vaikuttaa sen, että Jumala jätetään 
huomiotta, samoin köyhät. Nämä molemmat ovat usein yhteydessä rahanhimoon. 
 
RIKKAIDEN SYNNIT 
 
1. Kateus 
 
Mitä enemmän ihmisellä on sitä enemmän hän haluaa. Juutalainen Robert Maxwell oli yksi heistä. 
Hän halusi lisää, lisää, enemmän kuin tarvitsi. Australiassa on monia tällaisia. Rikkaus poikii usein 
todellisen paheiden rypäleen: itsekkyys, kunnianhimo, ylpeys, itsekehu, tärkeily, julkeus, 
kärsimättömyys, kiukku, himo, väittely, riita, tappelu ja kiistojen vienti oikeuteen. Jokainen joka 
arvosteli Robert Maxwellia haastettiin oikeuteen. ”Oikeudenkäynnit kiistojen takia on eräs 
rikkaiden harrastuksia.” 
 
Jaakobin kirjettä voisi saarnata Lontoon pörssikadulla. Minua (Pawson) pyydettiin kerran 
puhumaan pörssimeklareille.  Aiheeksi annoin:  ”Et voi ottaa sitä mukaan ja jos voisit, se palaisi.”  
He kieltäytyivät julkistamasta puheeni aihetta etukäteen.  Muutin sitä: ”Kuinka sijoittaa haudan 
toiselle puolelle.” Rikkauksia voi ottaa mukaansa ja sijoittaa haudan taakse. Jeesus kertoo, kuinka 
se käy. 
Monet sijoittavat eläkkeeseen eivätkä tiedä, että heti kuoltuaan he ovat vararikossa.  He eivät ole 
sijoittaneet mitään haudan taakse. Jaakob sanoo: Rikkaus tuottaa jumalattomuutta. Jos et varo, 
raha tulee sisään ja Jumala menee ulos! Jaakob varoittaa hajaannuksessa olevia juutalaisia tästä. 
 
2. Juoruilu 
 
Ulkomailla asuvilla on taipumus juoruiluun.  Katkeraa ja makeaa vettä pulppuaa samasta lähteestä. 
Kieli on se ruumiin osa, joka eniten tuo kiusausta ja vaikeimmin hallittavissa. Olet täydellinen 
ihminen, jos sen hallitset. Se on pyhyyden mittapuu! Sydämen kyllyydestä me puhumme. 
Tuomiopäivänä tuomitaan varomattomista sanoista. Kieli on syttynyt helvetin tulesta. Laivan 
peräsin, joka kääntää koko laivan, tulitikku, joka sytyttää metsäpalon. 
 
Ranskassa nainen meni ripille, tunnusti  juoruilunsa ja pyysi anteeksi. Pappi määräsi 
katumusharjoitukset. Nainen suostui. 
 
1) Höyhennä kaksi kanaa ja tuo höyhenet minulle. Nainen palasi höyhenet kassissa. 
2)  Mene ja heitä höyhenet tuuleen kylätiellä.  Nainen teki sen ja kysyi,  onko hän nyt saanut 
anteeksi? 
3)  Mene keräämään levitetyt höyhenet. Kun nainen vastasi, ettei voinut, sanoi pappia, että näin 
on myös juorujen laita. Olet levittänyt juoruja kylälle, etkä koskaan voi ottaa takaisin sanomaasi. 
 
EI SE OLE KIELEN HALLINTAA, KUN ON AINA HILJAA. JOSKUS  PITÄISI PUHUA, MUTTA OLEMME 
HILJAA. TOISINAAN PITÄISI OLLA HILJAA, MUTTA SILTI PUHUMME! 
 
3. Valittaminen, kiroaminen, valehtelu ja kiroilu mainitaan tässä kirjeessä. 
 
SUHDE MAAILMAAN 
 



Ystävyys maailman kanssa on vihollisuutta Jumalaa vastaan. On mahdotonta olla suosittu 
maailmassa ja Jumalan edessä. Jeesuskaan ei ollut. ”Itse asiassa, mitä jumalisempi  olet, sitä 
vähemmän suosittu olet.” Paavali sanoi: Se, joka elää jumalista elämää Kristuksessa, tulee 
vainotuksi. Ehkä sinua kunnioitetaan, mutta samalla halutaan päästä uskostasi. Sinulle nauretaan. 
Maailman kanssa flirttailu on helppoa. 
 
Jaakob: Puhdas tahraton jumalanpalvelus Jumalan silmissä on varjella itsensä niin, ettei maailma 
saastuta  - ja käydä katsomassa orpoja ja leskiä heidän ahdistuksissaan. Jeesus ei halua meidän 
lähtevän pois maailmasta (esim. luostariin). Jeesus rukoilee: Älä ota heitä pois maailmasta, vaan 
varjele heidät maailmassa. 
 
On tunnettava ero koettelemuksen ja kiusauksen välillä. Jumala ei koskaan kiusaa, mutta hän 
koettelee meitä. Ihmisiä koetellaan toivoen, että he läpäisevät kokeen. Heitä kiusataan toivoen, 
että he lankeavat. Siinä on suuri ero! Kun vaikeuksia ilmenee, Jumala on siirtämässä teitä 
seuraavalle luokalle. 
 
ELÄMÄN LOPPUVAIHEET 
 
Raamatun inhimillisyys puhuttelee minua. Jaakob jäi Jerusalemiin ja häntä kutsuttiin JAAKOB 
OIKEUDENMUKAISEKSI. Hieno ominaisuus seurakunnan johtajalla! Hän kuoli traagisesti. 
Roomalaisia maaherroja oli paljon Pontius Pilatuksen jälkeen. Kahden maaherran välillä oli aukko. 
Festus oli lähtenyt. Ennen kuin hänen seuraajansa Albinus tuli, noin kahden kuukauden aikana ei 
ollut roomalaista johtajaa. Tuon tauon aikana juutalaiset käyttivät tilaisuutta hyväkseen 
päästäkseen käsiksi joihinkin kristittyihin. Ei ollut roomalaista maaherraa estämässä tappamista. 
 
Tuon kahden kuukauden aikana he kävivät Jaakobin kimppuun. He veivät  hänet temppelin 
huipulle ja käskivät hänen pilkata Jeesusta. Se oli sama temppelin huippu, johon Paholainen oli 
vienyt Jeesuksen. He siis käskivät pilkata Jeesusta. Jaakob vastasi:  ”Näen Ihmisen Pojan tulevan 
kunniassaan.”  He heittivät hänet alas, mutta hän ei  kuollut, joten häntä alettiin kivittää. 
Muistatteko, mitä Paholainen sanoi Jeesukselle? ”Enkelit suojelevat sinua, ettet lyö jalkaasi 
kiveen.”  Enkelit eivät suojelleet Jaakobia. Monia hänen luistaan murtui, mutta hän oli yhä elossa. 
Kivityksessäkin hän oli elossa ja maatessaan maassa hän sanoi: ”Isä, anna heille anteeksi, sillä he 
eivät tiedä, mitä tekevät.”  
Ja ihmisjoukko huusi: ”Jaakob Oikeudenmukainen rukoilee puolestamme!” Lopulta joku armosta 
otti puukepin ja iski häntä päähän surmaten hänet. Hän oli vain yksi monista, jotka tuolloin 
kuolivat Jeesuksen tähden. 
Kristityt tulivat hakemaan hänen ruumistaan haudattavaksi ja näkivät hänen polvensa. Ne olivat 
kuin kamelin polvet. He näkivät, että Jaakob oli viettänyt enemmän aikaa polvillaan kuin seisten. 
Tällaiselta mieheltä meillä on nyt kirje luettavana. 
 
Väinö Hotti / David Pawson 


