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                Laki ja liitto  

opettaja I.Penzev   7.2. 2013 

Tänään meillä on aiheena laki ja liitto. Tämä on jatko-opetusta siihen, 

minkä olemme aloittaneet jo aiemmin. Tämä opetus antaa meille syvempiä 

käsityksiä niistä asioista, joita olemme jo käsitelleet. Miksi laki ja liitto on 

erikoinen aihe? Ensisijaisesti siksi, että hyvin usein monet ihmiset 

sekoittavat nämä kaksi käsitettä. Toisaalta on hyvin tärkeää, että meillä 

olisi tietoa siitä, missä tilanteessa ja millä ehdoilla käytetään lakia ja 

minkälaista lakia, ja missä tapauksessa taas käytetään liitto-käsitteitä.  

On myös hyvin tärkeää ymmärtää, mitkä asiat näissä käsitteissä koskevat 

sinua henkilökohtaisesti ja mitkä asiat koskevat seurakuntaa.  

Käsite liitto on hyvin vanha ja me voimme löytää sen sanan jo Toorassa. 

Se käsite, että Kaikkivaltias Jumala liittoutuu ihmisten kanssa, on hyvin 

erikoinen käsite. Se löytyy ainoastaan judaismista ja kristinuskosta. 

Esimerkiksi islamin uskontoryhmässä ei ole käsitteitä, että Jumala olisi 

liitossa ihmisten kanssa. Mutta jo ainoastaan pelkkä ajatus, että Jumala 

haluaa olla liitossa ihmisten kanssa, on hyvin mielenkiintoinen ja antaa 

meille aihetta iloon. Nimenomaan tämän hyvän, iloisen uutisen, että 

Jumala haluaa olla liitossa ihmisten kanssa, me voimme nähdä esimerkiksi 

psalmissa 8: 4 - 8: " Kun minä katselen sinun taivastasi, sinun sormiesi 

tekoa, kuuta ja tähtiä, jotka sinä olet luonut, niin mikä on ihminen, että 

sinä häntä muistat, tai ihmislapsi, että pidät hänestä huolen? Ja kuitenkin 

sinä teit hänestä lähes jumal'olennon, sinä seppelöitsit hänet kunnialla ja 

kirkkaudella; panit hänet hallitsemaan kättesi tekoja, asetit kaikki hänen 

jalkainsa alle: lampaat ja karjan, ne kaikki, niin myös metsän eläimet. "  

Psalmin kirjoittaja esittää kysymyksen Jumalalle: Mikä on ihminen, että 

sinä häntä muistat? Ja hän vertailee ihmistä korkeuden maailman kanssa. 

Siitä huolimatta Kaikkivaltias Jumala solmi liiton ihmisten kanssa.  

Ensimmäisen kerran me löydämme Raamatusta sanan liitto 1. 

Mooseksenkirjasta luvusta 9: 9: " Katso,minä teen liiton teidän ja teidän 
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jälkeläistenne kanssa. "  Tuossa samassa luvussa sana liitto toistetaan 

hyvin usein, kun Jumala tekee liiton Nooan kanssa.  

Myös suhde Jumalan ja Israelin kansan välillä perustuu liiton 

perustukselle. Tämän me voimme nähdä 5. Moos. 7:12: " Jos te tottelette 

näitä säädöksiä, noudatatte ja seuraatte niitä, niin Herra, sinun Jumalasi 

pitää liittonsa ja on laupias sinulle, niin kuin hän valalla vannoen on sinun 

isillesi luvannut. " Tässä jakeessa me näemme, että kun Israelin kansa 

noudattaa Jumalan säädöksiä, Jumala lupaa pitää liiton Israelin kanssa.  

Tästä me voimme nähdä, että laki ja liitto ovat eri asioita. Tässä 5. 

Mooseksenkirja kertoo meille, että Israelin kansa on liitossa 

Kaikkivaltiaan Jumalan kanssa.  

Mikä käsite on sitten Uusi liitto, jonka me voimme löytää sekä 

kristillisestä opetuksesta että Raamatusta? Me voimme löytää tämän 

käsitteen Profeettojen kirjasta Jer. 31: 31: " Katso, päivät tulevat, sanoo 

Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden 

liiton; en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isänsä kanssa 

silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin 

maasta... "  

Haluan antaa pienen kommentin tästä sanasta. Ensisijaisesti tässä 

puhutaan, että se Uusi liitto ei ole samanlainen, mitä oli tehty silloin kun 

Israelin kansa oli lähtenyt Egyptin maasta. Eli tämä Uusi liitto on erilainen 

kuin Siinain liitto. Mutta siitä huolimatta myös Uusi liitto solmitaan 

Israelin ja Jumalan välillä, ja sillä on yhtenäisyys Siinain liiton kanssa. 

Nimenomaan yhtenäisyys on se, että liitto on solmittu edelleen Jumalan ja 

Israelin ja Juudan heimon välillä. Sen takia tässä sanassa on erotettu 

Israelin ja Juudan heimot, koska silloin kun tämä on kirjoitettu, kansa oli 

jaettu. Kuningas Salomon jälkeen koko Israelin kansa jaettiin kahtia. 

Kymmenen pohjoista sukukuntaa muodosti Israelin, jota sanottiin myös 

Efraimin ja Samarian valtioksi. Eteläinen osa oli Juudan ja Benjaminin 

sukukunnat.   
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Sen takia tässä sanassa Jeremia puhuu, että liitto solmitaan Jumalan ja 

Juudan ja Israelin välillä. Eikä kenenkään muiden kansojen.  

Mutta kuitenkin tämä Uusi liitto, josta Jeremia puhuu, on erilainen kuin 

Siinain liitto. Mikä on se ero, sen me näemme seuraavassa jakeessa. Mutta 

katsomme ensin 31: 32. jakeen loppuosan, josta me saamme ymmärtää, 

minkä takia Uusi liitto tarvittiin:   

", ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät 

omikseni, sanoo Herra. "  

Erilaiset Raamatut ja erilaiset käännökset valitettavasti antavat eri 

tulkintoja tämän 32. jakeen loppuosasta. Nämä käännösmuutokset johtuvat 

siitä, että tätä paikkaa käytetään usein Uuden testamentin puolella. Ja 

nimenomaan Hebrealaiskirjeessä. Hepr. 8: 8 - 11 tämä Jeremian paikka on 

otettu käyttöön. Jos te tarkkaan luette, te voitte nähdä erotuksen Jeremian 

alkuperäisen tekstin ja Hebrealaiskirjeen luvun 8 välillä.Vaikka ero on 

pieni, se on hyvin merkittävä.  

Jeremia puhuu, että Minä olen ottanut heidät omikseni. Jeremian  

alkuperäistekstissä on käytetty hyvin harvinaista verbiä, joka tarkoittaa 

miehen ja aviovaimon välistä suhdetta. Se tarkoittaa sitä, että 

Kaikkivaltiaan Jumalan ja Israelin kansan välillä on liitto, jota verrataan 

miehen ja vaimon väliseen avioliittoon. Siitä huolimatta, että vaimo ei 

ollut uskollinen aviopuolisolleen, siitä huolimatta Jumala ei riko sitä 

liittoa.   

Mutta katsomme Hebrealaiskirjettä ja näemme, että tekstin kirjoittaja 

tulkitsee eri tavalla tämän Jeremian alkuperäisen tekstin: " Sillä he eivät 

pysyneet minun liitossani, ja niin en minäkään heistä huolinut, sanoo 

Herra. " Tästä me näemme, että koko Jeremian tekstin tarkoitus on 

muutettu päinvastaiseksi. Minkä takia? Miksi näin on tapahtunut?   

On muutamia selityksiä. Ehkä Hebrealaiskirjeen kirjoittaja ei tulkitse 

Jeremian tekstiä alkuperäisestä heprean kielen kirjoituksesta vaan 

kreikkalaiskäännöksestä. Tai jostain muusta käännösversiosta. Hyvin 
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vaikea sanoa, mikä alkuperäinen teksti on käännetty tähän 

Hebrealaiskirjeeseen. Voimme vain kuvitella. Jeremian kirjassa on 

käytetty heprean verbiä va'al, joka tarkoittaa olla aviopuolisona, 

aviomiehenä. Jos tästä alkuperäisestä verbistä vaihdetaan ensimmäinen 

bet-kirjain ja laitetaan tilalle gimel, siitä tulee toinen sana, joka lausutaan 

ga'al. Ja tämä verbi tarkoittaa erottaa tai heittää pois, sivulle. Hyvin 

helposti nämä kaksi eri sanaa voi sekoittaa keskenään.  

Jeremia on nimenomaan käyttänyt tätä ensimmäistä verbiä: ba'al. Jeremian 

tarkoitus oli nimenomaan todistaa se, että Uusi liitto on jatkoa Vanhalle, 

vaikka siinä on omia erotuksia. Hebrealaiskirje taas puhuu meille, 

minkälaisia vakavia muutoksia tapahtuu tämän Uuden liiton solmimisen 

jälkeen. Hebrealaiskirje keskittyy nimenomaan siihen. Tästä johtuu 

Hebrealaiskirjeessä käytetty toinen verbi, vaikka se on hyvin läheinen 

Jeremian alkuperäistekstin kanssa.  

No, tarkoittaako Hebrealaiskirje sitä, että Jumala heittää pois oman Israelin 

kansansa? Tätä ajatusta ei voi edes kuvitella siitä huolimatta, että jo 

monien satojen vuosien aikana kristillinen opetus ja traditio on yrittänyt 

opettaa sitä meille. Sillä tämä ajatus on vastakohta sille sanalle, mitä 

Jeremia kirjoittaa, että Jumalan solmi Uuden liiton Israelin heimon ja 

Juudan heimon kanssa.  

Vaikka me ottaisimme tämän verbin Ga'al, joka tarkoittaa erottaa tai 

välttelee, niin silloin meille voi syntyä kysymys: ketä heitetään pois? Me 

voimme löytää avaimen Jeshuan sanasta, mitä hän on puhunut 

viinitarhasta, Matt. 21: 33: " Kuulkaa toinen vertaus: Oli perheenisäntä, 

joka istutti viinitarhan. " Tämä vertaus kertoo viinitarhurista ja 

palvelijoista, ja heidän välisestään suhteestaan. Jakeessa 40 Jeshua esittää 

kysymyksen: " Kun viinitarhan herra tulee, mitä hän tekee noille 

viinitarhureille?" He sanoivat hänelle: "Nuo pahat hän pahoin tuhoaa ja 

vuokraa viinitarhan toisille viinitarhureille. "  

Mikä on viinitarha tässä vertauskuvassa? Jes.5: 7 avaa meille tämän 

vertauksen salaisuuden: " Sillä Israelin heimo on Herran Sebaotin 
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viinitarha ja Juudan miehet ovat hänen iloistutuksensa.  "  Tässä Jeshuan 

vertauskuvassa viinitarha on Israel. Joka on pysyvä. Isäntä ei hylkää 

vanhaa viinitarhaa.Vaan hän siirtää viinitarhan toiselle hoitajalle. Se 

tarkoittaa sitä, että Jumala antaa muiden pastorien ja opettajien hoitaa 

omaa kansaansa. Hän vaihtaa hengellistä johtoa kansan yllä. Sen 

hengellisen johdon, joka oli toisen temppelin aikana ennen sen 

tuhoutumista, johtamistehtävää opettaa kansaa oltiin siirtämässä toisille. 

Koska nimenomaan viinitarhan hoitajan vajavaisuus oli tuonut kansan 

kärsimyksiin.  

Meille syntyy kysymys: mitä eroa on näiden kahden liiton välillä? Kun me 

luemme Jeremian tekstiä eteenpäin, me voimme löytää selityksen. Jer. 31: 

33: " Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden 

päivien tultua, sanoo Herra. Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja 

kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he 

ovat minun kansani. "  

Eli Uuden liiton salaisuus on siinä, että Tooran laki ei ole enää jokin 

ulkopuolinen asia ihmiselle. Uuden ja Vanhan liiton erotuksen tässä 

tekstissä me näemme kytketyn siihen, että Tooran säädökset ja laki eivät 

enää ole ulkopuolisia asioita ihmiselle vaan ne ovat ihmisen sisäinen asia. 

Ne on asetettu ihmisten sisälle. Uudessa liitossa Tooran säädökset on 

sisäisen ihmisen osa. Mutta Tooran säädökset ja laki on sama; eivät ne 

muutu.  

Osa Tooran laista ei kuitenkaan ole enää käytössä. Sillä jos tämä uusi 

luomus, uusi ihminen ei tapa ketään, hän ei tarvitse niitä Tooran lakeja, 

jotka koskevat murhaamista. Ja jos tämä uusi luomus ei enää varasta, ei 

hän tarvitse Tooran säädöksiä, jotka koskevat varastamisen 

korvausmenetelmiä. Jne. Myöhemmin voimme vielä syvemmin avata niitä 

käsitteitä, kun me tutkimme Jaakobin kirjettä. Ja tässä on nimenomaan 

erotus, mutta Toora on samanlainen niin entisessä kuin uudessakin liitossa. 

Paitsi siinä, että jos uusi ihminen elää vanhurskaasti, hän ei enää tarvitse 

osaa Tooran säädöksistä.  
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Tässä me näemme, mikä erotus on laissa ja liitossa. Mutta ne on kytketty 

toisiinsa.  

Missä me vielä näemme lain kohdalla muutoksia? Hebrealaiskirjeessä 

luvussa 7: 12 me voimme nähdä tämän asian: " Sillä pappeuden 

muuttuessa tapahtuu välttämättä myös lain muutos. " Puhutaanko tässä, 

että koko lain säädökset muutetaan? Ei, vaan tässä puhutaan pappeuden 

lain muutoksesta. Tämä ei koske muita Tooran lakeja. Vaan tämä on niin 

kuin pakollinen muutos. Eikä tämä tarkoita, että vanha pappeuslaki on 

kumottu. Vaan se tarkoittaa sitä, että vanha pappeus on laitettu sivulle ja 

Jeshuan taivaallinen pappeus on astunut voimaan. Se ei tarkoita, että vanha 

on kumottu, vaan että uusi on parempi.  

Ja nyt meidän pitää selvittää, miten liitto toimii tänä päivänä, ja mikä 

koskee meitä. Monet kristilliset opettajat ovat sitä mieltä, että Siinain liitto 

on tänä päivänä kumottu. He viittaavat Hebrealaiskirjeen 8. luvun 13. 

jakeeseen: " Sanoessaan "uuden"(tarkoittaa liittoa ) hän on julistanut 

ensimmäisen liiton vanhentuneeksi, mutta se mikä vanhenee ja käy 

iälliseksi, on lähellä häviämistään. "     

Tässä tekstissä me näemme, että mikä vanhenee ja käy iälliseksi, on 

lähellä häviämistään. Tässä käytetään sanaa häviämistä - aika vakava sana 

- mutta alkuperäisessä tekstissä on käytetty toista sanaa. Alkuperäisessä 

tekstissä on verbi, joka tarkoittaa, että laitetaan sivuun. Ja me voimme 

ymmärtää, miksi. Tämä on hyvä selitys, että Toora, joka uudessa 

luomuksessa toimii meidän sisimmässämme, on paljon voimakkaampi 

kuin Tooran laki, joka on ulkopuolelta käsketty kirjan muodossa. Mutta 

tässä ei puhuta, että Vanha liitto olisi jo kumottu ja hävitetty, vaan tässä 

puhutaan, että se on "lähellä".  

Se tarkoittaa sitä, että me elämme siirron aikaa. Koska emme voi sanoa, 

että Uusi liitto olisi jo kokonaisuudessaan astunut koko voimaansa.  Ja me 

voimme nähdä tuohon ajatukseen kaksi väitettä. Ensisijaisesti Juudan ja 

Israelin heimo ei ole vielä ottanut Uutta liittoa käyttöön omassa 

elämässään. Ja toisaalta niille ihmisille, jotka solmivat Uuden liiton, ei 
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tapahdu vielä suuria muutoksia, että he olisivat uuden luomuksen vallan 

alla. Me elämme edelleen taistelutilanteessa, taistelussa omaa syntiä 

vastaan, taistelussa oman vanhan luomuksen kanssa. Tooran laki on 

kirjoitettu meidän sydämiin ja tämä hengellinen todellisuus on meidän 

voimavara. Mutta ennen kuin tämä toteutuu reallisesti meidän 

elämässämme, ja saavutamme uuden ihmisen hengellistä tasoa, me 

tarvitsemme aikaa ja voimaa. Se voimavara antaa meille mahdollisuuden 

taistella vanhan luomuksen kanssa ja vahvistaa meidän uutta 

luomustamme, joka on jatkuvassa kasvavassa prosessissa meissä. Tämä 

taistelu- ja kehitysprosessi, joka tapahtuu jatkuvasti meissä, on meidän 

koko elämä ennen kuin uusi ihminen, uusi luomus saa kokonaisuudessaan 

oman voimansa meissä. Ja tämän me voimme saavuttaa vain silloin, kun 

Jumalan läsnäolo avautuu meissä kokonaisuudessaan.  

Voimme tehdä johtopäätöksiä. Me näemme, että Kaikkivaltias Jumala 

solmi erilaisia liittoja itsensä ja ihmisten välillä. Ja kaikkein tärkeimpänä 

ihmishistoriassa, mistä me olemme tänään puhuneet: Siinain liiton ja 

Uuden liiton. Ja me näemme, että sekä Siinain- että Uuden liiton pohjana 

on yksi Jumalan laki. Erotus kahden liiton välissä on se, että entisen liiton 

laki oli ihmisten ulkopuolella ja Uuden liiton periaate on, että laki 

kirjoitetaan ihmisten sydämiin. Se on sisäinen osa ihmisessä. Sekä 

ensimmäinen että toinen liitto solmittiin Israelin ja Jumalan välissä. Ainoa 

lisäys Uuden liiton kohdalla on se, että Israelin kautta Uusi liitto on 

annettu myös muille kansoille solmittavaksi. Eli tärkeintä on, että muille 

kansoille on annettu mahdollisuus liittyä Israelin kansaan Uuden liiton 

kautta. Ja Jeshuan kautta, koska hän on nimenomaan israelilainen. 

 Kaikkein tärkein asia on, että me elämme siirron aikaa. Ja siirtoajan 

salaisuus on siinä, että Siinain liitto on edelleen käytössä ja 

siirtoprosessissa, mutta se ei ole kokonaan hylätty. Se on tarpeellinen siinä, 

että kun uusi luomus syntyy meissä Uuden liiton kautta, Vanhan liiton laki 

muistuttaa meitä tärkeistä asioista ja muutoksista, joita meidän pitää 

saavuttaa omaan elämään. Se on edelleen tarpeellinen antamaan meissä 

kasvavalle uudelle luomukselle voimavaraa taistelutilanteissa sekä 
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muutoksissa, joita meidän elämässämme pitää tapahtua. Ja voitto tästä 

taistelutilanteesta voidaan saavuttaa vasta sitten, kun Uusi liitto astuu 

voimaan. Mutta nyt se toimii vain osittain. Me olemme koko ajan 

siirtymäprosessissa. Eli me maistamme vain pienen osan siitä 

voimavarasta, mitä tulevassa maailmassa on. Ja tämä on tilanne, joka 

koskee lakia ja liittoa. Kaikkivaltias Israelin Jumala vahvistakoon meitä 

jokaista tässä elämämme vaikeassa taistelu- ja siirtymätilanteessa.  


