
UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 18ms 
 
JAAKOBIN KIRJE  1 
 
Kaksi ongelmaa Raamatun lukemisessa: 
 
1. Älyllinen, ei ymmärrä mitä lukee. 
2. Moraalinen, kun ymmärtää mitä lukee. 
 
Jaakobin kirje nostattaa todennäköisesti moraalisia ongelmia. Se on liiankin helppo ymmärtää. 
Meitä ei voida tuomita siitä, mitä emme tiedä. Jaakobin kirjeen pelottavuus: Ei voi sen jälkeen 
vedota tietämättömyyteen. Jaakob kirjoittaa käytännön kristillisyydestä. 
 
1.  EI OPIN – JA USKONKAPPALEITA, VAAN ENEMMÄN KÄYTTÄYTYMISESTÄ 
 
Jaakobin kirjeen avainsana: ”tee”. Itse asiassa ”tee” on koko Raamatun avainsana. Se esiintyy 
Raamatussa yllättävän usein.  
 
28. Mutta miten teistä on? Miehellä oli kaksi poikaa; ja hän meni ensimmäisen luo ja sanoi: 
'Poikani, mene tänään tekemään työtä minun viinitarhaani'.  
29. Tämä vastasi ja sanoi: 'En tahdo'; mutta jäljestäpäin hän katui ja meni.  
30. Niin hän meni toisen luo ja sanoi samoin. Tämä taas vastasi ja sanoi: 'Minä menen, herra', 
mutta ei mennytkään.  
31. Kumpi näistä kahdesta teki isänsä tahdon?" He sanoivat: "Ensimmäinen". Jeesus sanoi heille: 
"Totisesti minä sanon teille: publikaanit ja portot menevät ennen teitä Jumalan valtakuntaan.  
32. Sillä Johannes tuli teidän tykönne vanhurskauden tietä, ja te ette uskoneet häntä, mutta 
publikaanit ja portot uskoivat häntä; ja vaikka te sen näitte, ette jäljestäpäinkään katuneet, niin 
että olisitte häntä uskoneet. (Matt.21:28–32). 
 
Jaakobin kirje haastaa meitä olemaan Sanan tekijöitä. 
 
2. KIRJE ON EPÄLOOGINEN 
 
”Naiset pitävät tästä enemmän kuin miehet. Se on kuin helminauha. Se on kuin kasa viisauden 
helmiä, joita ei ole pujotettu lankaan. Miehet ovat niin analyyttisiä.” Kaavion esittäminen 
Jaakobin kirjeestä on lähes mahdotonta. Hän kulkee asiasta toiseen - ja palaa taas takaisin. Niin 
käytännöllistä. Naiset innostuvat. Miehet mieluummin tutkivat vaikka Galatalaiskirjettä. naiset 
pitävät Jaakobin kirjeestä, ei siksi, että se on epälooginen, vaan siksi, että se on käytännöllinen. 
Jaakobilla on noin viisi teemaa, mutta hän kuljeskelee ympäri niissä. Vaikeaa analysoitavaa. 
Käytännöllisyys – epäloogisuus. Sama pitää paikkansa Sananlaskujen kirjasta. Elämänviisautta 
sisältävät kirjat ovat yleensä epäloogisia. 
 
Rabbien opetusmenetelmä 
 
Rabbilla eräs tyyli opettaa, on ”ääneen mietiskely”. Ei valmisteta puhetta, vaan istuskellaan 
synagogassa nuorukaisten ympäröimänä. Vanhempi rabbi jakaa heille elämänviisauden helmiä. 
Jaakob oli varmaan istunut tällaista rabbia kuuntelemassa. 



 
Tie viisauteen 
 
Raamattu ei tee meistä älykkäitä, mutta se tekee viisaita. Siksi Raamattua voi ymmärtää 
oppimatonkin ihminen. Oppineisuus ei avaa Raamattua kenellekään. Pyhän Hengen täyttämä 
yksinkertainenkin ihminen ymmärtää Raamatun viisauden. He eivät ehkä käsitä sitä kuin 
Raamatun tutkijat, mutta tutkijat usein ovatkin tosi kuivaa kuunneltavaa. Opiskellessani sanoimme 
eräästä professorista, että hän sukelsi totuuteen ja tuli ulos kuivempana kuin kukaan muu. 
 
Raamattu on kirjoitettu tavallisille ihmisille kansan kielellä. Se on ihmisille, jotka haluavat olla 
viisaita. Viisas voi olla olematta kouluja käynyt. 
 
Viisi Jaakobia 
 
UT mainitsee neljä muuta Jaakobia: 
1) Sebedeuksen poika, Johanneksen veli. 
2) Jaakob Alfeuksen poika. 
3) Juudaksen isä (ei Juudas Iskariotin.) Pikku Jaakob. 
4) Herodeksen aikana marttyyrina kuollut. 
 
Jeesuksen velipuoli 
 
Jaakob oli Jeesuksen velipuoli samoin kuin Juudakin.  Jeesuksella oli neljä (4) veljeä + siskoja.  
Jeesuksen opetuslapsista oli 5-7 hänen serkkujaan.  Kerran Mariakin luuli Jeesuksen seonneen.  
Omaiset luulivat hänen olevan skitsofreenisen. He sanoivat: ”poissa tolaltaan”. Hän eli kahta 
elämää: kirvesmies, joka luuli olevansa Jumala.  
 
20. Ja hän tuli kotiin. Ja taas kokoontui kansaa, niin etteivät he päässeet syömäänkään.  
21. Kun hänen omaisensa sen kuulivat, menivät he ottamaan häntä huostaansa; sillä he sanoivat: 
"Hän on poissa suunniltaan". (Mark.3:20-21). 
 
46. Hänen vielä puhuessaan kansalle, katso, hänen äitinsä ja veljensä seisoivat ulkona, tahtoen 
häntä puhutella.  
47. Niin joku sanoi hänelle: "Katso, sinun äitisi ja veljesi seisovat ulkona ja tahtovat sinua 
puhutella".  
48. Mutta hän vastasi ja sanoi sille, joka sen hänelle ilmoitti: "Kuka on minun äitini, ja ketkä ovat 
minun veljeni?"  
49. Ja hän ojensi kätensä opetuslastensa puoleen ja sanoi: "Katso, minun äitini ja veljeni!  
50. Sillä jokainen, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon, on minun veljeni ja sisareni ja äitini." 
(Matt.12:46-50). 
 
”Kuka on minun äitini?” Jeesus hiljalleen sanoutui irti äidistään, kunnes vihdoin ristillä hän sanoi: 
”Johannes, tässä äitisi, äiti tässä poikasi.” 
 
25. Mutta Jeesuksen ristin ääressä seisoivat hänen äitinsä ja hänen äitinsä sisar ja Maria, Kloopaan 
vaimo, ja Maria Magdaleena.  
26. Kun Jeesus näki äitinsä ja sen opetuslapsen, jota hän rakasti, seisovan siinä vieressä, sanoi hän 



äidillensä: "Vaimo, katso, poikasi!"  
27. Sitten hän sanoi opetuslapselle: "Katso, äitisi!" Ja siitä hetkestä opetuslapsi otti hänet kotiinsa. 
(Joh.19:25-27). 
 
Helluntairukouksessa Maria oli mukana: 
 
13. Ja kun he olivat tulleet kaupunkiin, menivät he siihen yläsaliin, jossa he tavallisesti oleskelivat: 
Pietari ja Johannes ja Jaakob ja Andreas, Filippus ja Tuomas, Bartolomeus ja Matteus, Jaakob 
Alfeuksen poika ja Simon, kiivailija, ja Juudas Jaakobin poika.  
14. Nämä kaikki pysyivät yksimielisesti rukouksessa vaimojen kanssa ja Marian, Jeesuksen äidin, 
kanssa ja Jeesuksen veljien kanssa. (Apt.1:13-14). 
 
Sen jälkeen Mariasta ei mitään kuulu. Hän oli suorittanut oman osansa. Uskomaton nainen. 
Siunattu!  
 
46. Ja Maria sanoi: "Minun sieluni suuresti ylistää Herraa,  
47. ja minun henkeni riemuitsee Jumalasta, vapahtajastani;  
48. sillä hän on katsonut palvelijattarensa alhaisuuteen. Katso, tästedes kaikki sukupolvet ylistävät 
minua autuaaksi. (Luuk.1:46-48). 
 
Todennäköisesti  Maria oli helluntain jälkeen seurakunnan tavallinen jäsen. Mikä nöyryys! 
Myöhemmin hänestä on tehty idoli; nyt pelkäämme kunnioittaa häntä. ”Neitsyeksi en häntä 
(Mariaa) kutsu, sillä hän sai lapsia” (Pawson). Joosefilta ei ole UT:ssa yhtään sanaa. Lienee ollut 
hiljainen mies. Hän todennäköisesti kuoli jo varsin varhaisessa vaiheessa.  
 
VELJET EIVÄT USKONEET JEESUKSEEN 
 
Velipojat kiusasivat Jeesusta vielä kun Hän oli aloittanut tehtävänsä. He pilkkasivat: Nyt on 
lehtimajan juhla: mene julistamaan itsesi Messiaaksi. 
 
3. Niin hänen veljensä sanoivat hänelle: "Lähde täältä ja mene Juudeaan, että myös sinun 
opetuslapsesi näkisivät sinun tekosi, joita sinä teet;  
4. sillä ei kukaan, joka itse tahtoo tulla julki, tee mitään salassa. Koska sinä näitä tekoja teet, niin 
ilmoita itsesi maailmalle."  
5. Sillä hänen veljensäkään eivät häneen uskoneet. (Joh.7:3-5). 
 
MUUTOS JEESUKEN KUOLEMAN JA YLÖSNOUSEMUKSEN JÄLKEEN 
 
Kun Jeesus kuoli ristillä, hänen veljensä Jaakob katui syvästi suhtautumistaan. Hän oli kiusannut ja 
pilkannut Jeesusta. Hän lakkasi syömästä ja olisi kuollut nälkään, ellei Jeesus olisi tullut takaisin 
kolmen päivän kuluttua. Siitä lähtien Jaakob kutsui itseään ”Jeesuksen kahleorjaksi”. 
Kun Jaakob ja Juuda kirjoittivat kirjeensä, he eivät koskaan leuhkineet Jeesuksen veljeydellä. 
Jaakob puhuu Jeesuksesta kunnioittavasti, nöyrästi ja uskossa ja kutsuu häntä Jumalaksi. Jaakob oli 
äitinsä kanssa rukouspiirissä odottaen helluntaita, Apt.1:14. 
 
KIISTA YMPÄRILEIKKAUKSESTA 
 



Apt.15. luvussa Jaakob on erityisessä tehtävässä. Hän on seurakunnan vanhimpana Jerusalemissa. 
Hänellä on paljon vastuuta vaikkei hän ollut kahdentoista opetuslapsen joukossa. Häntä pidettiin 
Jerusalemin seurakunnan johtajana. Hänellä oli edessään vaikea kriisitilanne. 
Kysymyksessä oli ympärileikkaus ja se,  jäisikö kristillisyys juutalaiseksi lahkoksi, vai tulisiko siitä 
yleinen uskonto kaikille. 
Jaakob johti kokousta, joka olisi voinut jakaa seurakunnan kahtia. Jaakob pelasti tilanteen. Hän teki 
sen vetoamalla kahteen asiaan. Ei omaan auktoriteettiinsa, VAAN HENKEEN JA SANAAN YHDESSÄ. 
Pietari kertoi, MITÄ HENKI OLI TEHNYT KORNELIUKSELLE JA HÄNEN PERHEELLEEN.  
 
44. Kun Pietari vielä näitä puhui, tuli PYHÄ HENKI kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat.  
45. Ja kaikki ne uskovaiset, jotka olivat ympärileikatut ja olivat tulleet Pietarin mukana, 
hämmästyivät sitä, että PYHÄN HENGEN LAHJA VUODATETTIIN PAKANOIHINKIN,  
46. sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa. Silloin Pietari vastasi:  
47. "Ei kaiketi kukaan voi kieltää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet Pyhän Hengen 
niinkuin mekin?"  
48. Ja hän käski kastaa heidät Jeesuksen Kristuksen nimeen. Silloin he pyysivät häntä viipymään 
siellä muutamia päiviä. (Apt.10:44-48). 
 
JAAKOB YHDISTI SEN SIIHEN, MITÄ SANASSA SANOTTIIN: 
 
13. Kun he olivat lakanneet puhumasta, lausui Jaakob: "Miehet, veljet, kuulkaa minua!  
14. Simeon on kertonut, kuinka Jumala ensi kerran katsoi pakanain puoleen ottaakseen heistä 
kansan omalle nimellensä.  
15. Ja tämän kanssa pitävät yhtä profeettain sanat, sillä näin on kirjoitettu:  
16. 'Sen jälkeen minä palajan ja pystytän jälleen Daavidin sortuneen majan; minä korjaan sen 
repeämät ja nostan sen jälleen pystyyn,  
17. että jäljelle jääneet ihmiset etsisivät Herraa, ynnä kaikki pakanat, jotka ovat minun nimiini 
otetut, sanoo Herra, joka tämän tekee,  
18. mikä on ollut tunnettua hamasta ikiajoista'.  
19. Sentähden minä olen sitä mieltä, ettei tule rasittaa niitä, jotka pakanuudesta kääntyvät 
Jumalan puoleen,  
20. vaan heille kirjoitettakoon, että heidän pitää karttaman epäjumalien saastuttamaa ja 
haureutta ja lihaa, josta ei veri ole laskettu, sekä verta. (Apt.13-20). 
 
Siinä hieno esimerkki meille. Toivon näkeväni jonain päivänä, että Henkeä ymmärtävät ja Sanaa 
ymmärtävät ihmiset kohtaisivat. Vaarana on, että joudumme eri poluille. Olen ollut lähes alusta 
alkaen mukana KARISMAATTISESSA uudistuksessa. PELKÄÄN, ETTÄ SE AJAUTUU KAUAS SANASSA 
OLEVASTA PERUSTASTAAN! Ne, jotka tuntevat kirjoitukset, voivat olla tietämättömiä Pyhästä 
Hengestä.  
Jaakob yhdisti nämä: Henki sanoo selvästi, että pakanat olkoot pakanoita. Samaa sanovat 
kirjoitukset. Hetki, joka olisi voinut olla täysi katastrofi, olikin kaunis yhdistymisen hetki. 
 
Väinö Hotti / David Pawson 
 


