
25.02.18

Raamatulliset liitot, osa 1/3
Tekijä: David Pawson
Video: http://davidpawson.org/resources/resource/1281?return_url=http%3A%2F%2Fdavidpawson.org
%2Fresources%2Fseries%2Fbiblical-covenants-2013

-Hyvää huomenta, on mukava olla täällä Sigaporessa. Meillä on paljon opiskeltavaa seuraavien päivien 
aikana. Kiitos, että olette saapuneet paikalle. 
-Miksi jotkut kirkot kastavat lapsia ja jotkut kirkot kastavat uskovia? 
-Miksi jotkut kirkot vaativat kolehdin (kymmenykset/kirkollisveron)?
-Miksi jotkut kirkot jättävät kolehdin (kymmenykset/kirkollisveron) jokaisen omaksi asiaksi ja vapaan 
tahdon päätettäväksi?
-Miksi jotkut kirkot ylistävät (pitävät jumalanpalveluksensa) sunnuntaisin?
-Miksi jotkut kirkot ylistävät lauantaisin tai perjantai-iltaisin?
-Miksi jotkut kirkot vihkivät avioliittoon eronneita ja jotkin eivät?
-Miksi jotkut kirkot tukevat Israelia ja toiset kirkot unohtavat Israelin?

Ja kuitenkin meillä kaikilla on sama Raamattu. Miten me olemme päätyneet niin erilaisiin johtopäätöksiin 
ja käytäntöihin lukemalla samaa Raamattua? Siinä on jotain, jota vaatii tarkempaa huomiotamme. Ja 
haluan puhua teille tänä aamuna yhdestä sanasta - liitosta. Koska kaikki edellä mainitut eroavaisuudet ja 
tulkinnat juontavat juurensa VÄÄRINKÄSITYKSESTÄ sanan liitto suhteen. Kirjoituksissa puhutaan 
liitosta ja liitoista ja haluan osoittaa teille tänä aamuna, kuinka kaikki edellä mainitut erot johtuvat sanan 
liitto erilaisista tulkinnoista. Sanan liitto erilainen tulkinta on juurisyy kirkkojen väliseen eroavaisuuteen. 

Oman arvioni mukaan kyseessä on kirjoitusten tärkein sana. Toiset uskovat, että se on sana kuningaskunta. 
Mutta sana kuningaskunta ei ole paljon käytössä Vanhassa Testamentissa, mikä on noin 75% Raamatusta. 
Kuningaskunta on paljon käytetty Uudessa Testamentissa, mutta en usko, että se on avainsana. Ajattelen, 
että liitto on. Ja me tarkastelemme eri liittoja kirjoituksissa.

Ensin on määriteltävät, mitä tarkoitamme liitolla. Ja se tapahtuu parhaiten vertaamalla liittoa sopimukseen. 
Sopimukset on meille paljon tutumpia kuin liitot ja se on yksi ongelmistamme. Molemmat ovat sitovia 
sopimuksia kahden osapuolen välillä. Ja ne molemmat sisältävät joukon velvollisuuksia ja ehtoja. Ja 
kuitenkin liitto on kokonaan eri asia. Suurin osa elämästämme perustuu sopimuksiin. Sopimus on kahden 
yhdenvertaisen osapuolen välinen sopimus, jossa molemmat osapuolet kykenevät neuvottelemaan 
sopimuksen sisällöstä. Kumpikaan osapuoli ei allekirjoita sopimusta ennen kuin on saatu aikaiseksi 
molemminpuolinen yhteisymmärrys sopimuksen ehdoista.

Minä havainnollistan asiaa. Sinä haluat rakentaa kiinteistön Singaporessa, joten etsit rakennusurakoitsijan. 
Sitten neuvottelet urakoitsijan kanssa muun muassa siitä, paljonko se tulee maksamaan ja kuinka kauan 
rakentaminen kestää ja monista muista ehdoista. Sitten kun olette yhtä mieltä ehdoista, te allekirjoitatte 
urakkasopimuksen. Jos jompi kumpi rikkoo sopimuksen ehtoja, sopimus raukeaa. Jos sinä et maksa 
laskujasi urakoitsijalle ajoissa, urakoitsija on vapaa sopimuksesta. Jos urakoitsija ei saa rakennusta 
valmiiksi ajoissa ja budjetin rajoissa, sinä olet vapaa sopimuksesta. 

Nämä sopimuksen sisällöt, velvoitteet ja ehdot on sovittu yhteisymmärryksessä, koska te molemmat olette 
vahvassa neuvotteluasemassa. Sinä olet vahvassa neuvotteluasemassa, koska sinulla on rahaa, jonka 
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urakoitsija haluaa. Ja rakennusurakoitsija on vahvassa asemassa, koska hänellä on taitoa ja materiaalia, 
jotka sinä haluat. Näin ollen olette kumpikin kykeneviä neuvottelemaan ja monet yritystoiminnot 
perustuvat tästä syystä juuri sopimuksille. Suurin osa elämästämme perustuu sopimuksille, joihin joko 
sisältyy tai ei sisälly ehtoja. 

Liitto on hyvin erilainen. Kyseessä on yksipuolinen sopimus. Liitto on vahvan neuvotteluaseman omaavan 
ja heikon neuvotteluaseman omaavan välinen sopimus. Näin ollen liitossa ei ole neuvottelua. Kukaan ei 
myöskään voi muuttaa ehtoja, jotka sanelee vahvempi osapuoli. Heikolla osapuolella on kaksi vaihtoehtoa:
joko hän hyväksyy tai ei hyväksy liittoa. Se on ainoa vapaus, joka heikommalla osapuolella on. Heikompi 
osapuoli ei voi muuttaa liiton ehtoja. Aivan kuten sopimuskin myös liitto perustuu lupauksiin. Liiton 
lupaukset eivät ole tulosta yhteisymmärryksestä yhteisessä neuvottelupöydässä. 

Muinaisessa ajassa eräs yleisimmistä liitoista tuli eteen tilanteessa, kun kuningas oli vallannut vieraita 
alueita itselleen ja saneli nyt ehtoja vallatulle kansanjoukolle siitä, miten hän hallitsee valtaamiaan alueita 
ja millä ehdoilla hän suostuu siihen, että ihmiset saavat elää uuden kuninkaan alaisuudessa. Näin ollen 
valloittaja saneli sopimuksen tai paremminkin liiton ehdot. Ja kansalla oli tasan kaksi vaihtoehtoa. Joko se 
hyväksyi ehdot tai hylkäsi ne. Tämän takia seurauksena oli usein kapina ja vallankumous. Useimmissa 
tapauksissa kansa hyväksyi ehdot, koska siitä seurasi rauhan aika ja heidän tulevaisuutensa oli turvattu. 
Näin ollen valloittava kuningas sanoi, että tässä on liittoni ehdot. Hyväksyttekö ne? Ja kansalla oli kaksi 
mahdollisuutta vastata: joko myöntävästi tai kieltävästi. 

Toivottavasti teillä on nyt kirkas mielikuva sopimuksen ja liiton välisestä erosta. Kirjoituksista ei löydy 
sopimuksia. Se tulee jatkuvasti esille, kun ihmiset yrittävät tehdä sopimuksia Jumalan kanssa. Ja sinä et voi
tehdä niin. Ja syy siihen on hyvin yksinkertainen. Meillä ei ole mitään, mitä Jumala haluaa. Meillä ei ole 
mitään, mitä hän tarvitsee. Eräs suosikkijakeistani on psalmissa 50, jossa Jumala sanoo, että "jos olisin 
nälkäinen, en kertoisi sinulle sitä." Se on ihastuttava jae, joka asettaa meidät omalle paikallemme. Ja sitä 
lausetta seuraa perustelut sille, miksi hän sanoo niin. Jumala sanoo, että karja, joka laiduntaa tuhansilla 
kukkuloilla, on minun [Jumalan]. Ja kaikki se hopea ja kulta, mitä teillä on, on minun [Jumalan]. Meidän 
on yritettävä muistaa tuo seikka varsinkin, kun olemme vauraassa keskuksessa täällä Singaporessa. Kaikki 
kulta ja hopea Singaporessa kuuluu Herralle. Se on vain lainassa meillä. Ja meidän pitää muistaa se. Et voi 
koskaan periä Jumalalta velkoja. Et voi koskaan asettaa Jumalaa velvolliseksi itsellesi. 

Kotimaassani Englannissa kirkossani kävi mies, joka sanoi minulle: "David, olin sotilas Toisessa 
Maailmansodassa. Ja eräässä kiivaassa tulitaistelussa ajattelin jo kuolevani, jolloin minä vetosin Jumalaan 
sanomalla. Jumala, jos palautat minut perheeni pariin, käyn kirkossa joka sunnuntai niin pitkään kuin 
elän." Tämähän on hyvin saman kaltainen tilanne kuin Jaakobin kirjassa, jossa Jaakob sanoo Jumalalle, 
että jos hän palauttaa hänet turvallisesti isänsä perheen pariin, Jaakob lupaa maksaa kymmenykset kaikesta
siitä, mitä omistaa. Siinähän on kysymys neuvottelusta, jossa yritetään saada Jumala sitoutumaan 
sopimukseen. Ja pahoin pelkään, että sitä tapahtuu tänä päivänäkin ja jopa kristittyjen parissa. Siinä siis 
ajatellaan, että jos minä annan kymmenykset tai jopa enemmänkin Jumalalle, sillä tavalla Jumala saadaan 
velvolliseksi pitämään sopimuksen oma osansa. Ja sellainen ei ole suhde, joka sinulla voi olla Jumalan 
kanssa. Koska Jumala ei tee sopimuksia kenenkään kanssa. 

Mutta hän on liittoja tekevä Jumala. Ja ainoa tapa olla suhteessa Jumalaan, on olla jonkun Jumalan 
muodostaman liiton alaisuudessa. Ja hän sanelee liiton ehdot. Ja me voimme joko hyväksyä liiton ehdot tai 
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hyljätä ne. Me emme voi tehdä yhtään sen enempää tai vähempää. No niin, tutkitaanpa asioita hieman 
enemmän. Onko elämässämme yhtään liittoa? Aloitetaan sellaisesta kuin avioliitto. Te voitte osallistua 
nostamalla kätenne. Kuinka moni teistä uskoo, että avioliitto on sopimus ja kuinka moni teistä uskoo, että 
avioliitto on liitto. Kuinka moni uskoo, että avioliitto on sopimus? Nostakaa kätenne. Te ette halua nostaa 
kättänne seurakunnan kokouksessa. Kuinka moni uskoo, että se on liitto? Oho, lähes yksimielisesti kaikki. 

No, tämä reaktionne johtuu siitä, että olette lukeneet Raamattuanne joskus. Jumalan puolelta avioliitto on 
liitto. Mutta nykyaikaisessa, maallisessa ja edistyksellisessä yhteiskunnassa kyseessä on kasvavassa määrin
sopimuksesta. Avioliitto on neuvoteltu sopimus miehen ja naisen välillä. Tätä nykyä myös miehen ja 
miehen välillä sekä naisen ja naisen välillä. Avioliittoa pidetään sopimuksena nykyaikana. Jos ihmiset 
havaitsisivat, että kyseessä onkin liitto, meillä ei olisi yhtäkään avioeroa. Eikä näin ollen olisi uudelleen 
avioliittoon vihkimisiä avioeron jälkeen. Mutta ihmiset eivät ole havainneet asiaa. 

Suurin osa ihmisistä nykyajan maallisessa ja vapaamielisessä yhteiskunnassa ajattelee, että avioliitto on 
sopimus. Näin ollen, koska kyseessä on sopimus, jos toinen osapuoli ei pidä kaikkia sopimuksen ehtoja, 
vastapuoli on vapaa sopimuksesta ja vapaa menemään avioliittoon jonkun toisen kanssa. Tämä on syy, 
miksi on niin paljon avioeroja ja rikkoutuneita avioliittoja. Ja kaikki ne kammottavat seuraukset ja 
mielipaha, jonka se aiheuttaa lapsille. Selvästikin te ajattelette, että avioliitto on liitto, mutta maailma ei 
ajattele niin. Ja tämä on juurisyy paineelle kristittyjen ja maailman välillä tänä päivänä. Kyseessä on siis 
liitto.

Tapasin miehen kotimaassani ja pian avioliiton solmimisen jälkeen hänen vaimonsa lähti väärille poluille 
ja löysi itsensä harjoittamassa prostituutiota kadulla. Ja miehen ystävät sanoivat hänelle, että nainen ei ole 
sinulle hyväksi. Hankkiudu hänestä eroon. Ota avioero. Ja etsi itsellesi nainen, joka on sopiva sinulle ja 
auttaa sinua. Mies kääntyi vihaisena ystäviensä puoleen ja sanoi, että älkää enää koskaan puhuko naisesta 
tuollaiseen sävyyn. Hän on vaimoni ja minä tulen rakastamaan häntä niin kauan kuin hän on elossa. Ja pian
tuon jälkeen kun nainen oli kuolemassa pahojen elämäntapojensa vuoksi, mies seisoi siinä vierellä. Ja 
miehen kädet olivat lohduttamassa naisen päällä ja mies rukoili hänen puolestaan. Siinä meillä on 
avioliitto, joka on liitto. Jos kyseessä olisi ollut sopimus, miehellä olisi ollut kaikki syyt jättää vaimonsa jo 
aika päiviä sitten. Mutta mies kieltäytyi pitämästä sitä sopimuksena, koska hän näki avioliittonsa liittona, 
joka oli solmittu Jumalan edessä.

Havaitsetteko eron? Mutta meidän olisi löydettävä jokin toinen sopimus ihmisten välillä tänä päivänä, jolla
voimme havainnollistaa liittoa. Me emme voi käyttää enää avioliittoa. Minä keksin yhden toisen. En tiedä, 
voiko tätä soveltaa täällä Singaporessa vai ei. Minun kotimaassani, jos annat rahaa hyväntekeväisyyteen, 
voit vaatia verovähennystä. Vastaavan summan kuin laitoit hyväntekeväisyyteen, saat sen itsellesi hyväksi 
verovähennyksenä. Ja minun kotimaassani sitä kutsutaan liittoantamiseksi "covenant and giving". 
Kyseessä on liitto, jonka ehdot on sanellut vain toinen osapuoli - valtio. Liittoon mennään vapaaehtoisesti 
antamalla summa rahaa hyväntekeväisyyteen, jolloin valtio lupaa maksaa sinulle vastaavan summan 
verovähennyksenä. Siinä meillä on hyvä kuvaus liitosta. 

Mutta on olemassa parempikin sovellus liitosta. Ja se perustuu totuuteen, että liitto ja testamentti ovat yksi 
ja sama sana. Ne kumpikin tarkoittavat samaa asiaa. Ja kun Raamattusi jakaantuu Vanhaan Testamenttiin ja
Uuteen Testamenttiin, se todellisuudessa sanookin Vanha Liitto ja Uusi Liitto. No, nuo otsikot ovat melko 
harhaanjohtavia kuten tulemme havaitsemaan. En tiedä, kenen ajatus ylipäätään oli antaa tuollaiset otsikot, 
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mutta se oli siis iso virhe. Kaikesta huolimatta ne siis sanovat Vanha Liitto ja Uusi Liitto. Vanha 
Testamentti ja Uusi Testamentti.

Ja kun ihmiset kuolevat Englannissa, he toivottavasti jättävät viimeisen tahtonsa ja testamenttinsa 
käräjäoikeuteen. Kun teet testamenttisi, ja minä todella toivon, että teet sellaisen, koska se aiheuttaa hyvin 
paljon työtä ja harmia sukulaisille, jos et tee sitä. Jos olet tehnyt viimeisen tahtosi ja testamenttisi, olet 
tehnyt liiton. Olet antanut lupauksen, että annat rahasi tai omaisuutesi kyseiselle sukulaiselle tai ystävällesi.
Ja näin ollen olet siinä vapaaehtoisesti tehnyt liiton eikä sinua ole kukaan pakottanut siihen. Voit asettaa 
testamenttiisi ehtoja, jos niin haluat. Eräs yleisimmistä ehdoista kuuluu: "Et saa perinnöksi rahojani ennen 
kuin olet täyttänyt 21 vuotta." Ja jopa tällaista: "Saat perinnöksi rahani ja omaisuuteni, jos vaihdat 
sukunimesi samaksi kuin minulla on." Edellä mainittu ei ole täysin tuntematon ehto viimeisessä tahdossa ja
testamentissa. Joten sieltä voi löytyä ehtoja, mutta suurin osa testamenteista on ilman niitä. Joten silloin 
siinä yksinkertaisesti sanotaan, mitä haluat jättää perinnöksi kullekin henkilölle. 

Ja haluan teidän havaitsevan, että viimeinen tahtosi ja testamenttisi ei tee mitään ennen kuin olet kuollut. 
Sitten vasta se astuu voimaan välittömästi kuolemasi jälkeen. Ja sama on totta Uuden Liiton kanssa 
Raamatussa. Uuden Testamentin sisältö perustuu juuri samaan asiaan, minkä olen edellä teille kertonut. 
Uusi Liitto ei voinut olla voimassa ennen Jeesuksen kuolemaa. Mutta välittömästi Jeesuksen kuoltua, se 
astui voimaan. Päivää ennen kuolemaansa Jeesus sanoi viimeisellä ehtoollisella, että tämä on uuden liiton 
veri [hän puhui viinistä]. Jeesus tarkoitti, että kun hän on vuodattanut verensä, Uusi Liitto tulee 
välittömästi voimaan. Tuo lause löytyy kirjeestä heprealaisille Uudessa Testamentissa.

Katsotaanpa uudelleen sopimuksen ja liiton välistä eroa. Jumala on liittoja tekevä Jumala. Ja sinulla ei voi 
olla minkäänlaista suhdetta Jumalaan ennen kuin olet hyväksynyt jonkin hänen liitoistaan. Siinä vaiheessa, 
kun olet hyväksynyt jonkin hänen liitoistaan, sinusta tulee hänen liittonsa ihminen. Ja jopa enemmän kuin 
se. Sinä pääset sisälle hänen liittonsa rakkauteen. Heprean kielinen sana on [hechsed], joka yleensä 
käännetään englanniksi "loving kindness" eli suomeksi rakastava ystävällisyys. Se tarkoittaa 
liittorakkautta. Se on rakkaus, jonka sydämessä on uskollisuus. Koska jokainen liitto perustuu lupauksille. 
Ne ovat lupauksia, jotka Jumala on tehnyt antaakseen meille erilaisia osuuksia. Ja meidän osamme liitossa 
Jumalan kanssa on rajoittunut yksinkertaisesti lauseeseen: "Me tahdomme." Totta kai "minä tahdon" on 
suomen kielessä kaikkein pisin lause. Eräs avioliitossa oleva pariskunta kertoi minulle sen.

"Minä tahdon" - pisin lause. Heh. Mutta se on avioliiton sydämessä. Minä haluan. Me haluamme. Se on 
lupaus ja vastaus kosintaan. Todellisuudessa avioliitto, vaikka te pidätte sitä liittona, siitä on tullut 
kaksoisliitto. Kun avioliitto alkoi, se oli kahden epätasa-arvoisen osapuolen välinen. Se oli vahvan miehen 
ja heikon naisen välinen liitto. Ja siihen on viittauksia jopa tänä päivänä ja eräs niistä on se, että mies tekee 
aloitteen kosimalla. Ja nainen joko hyväksyy tai ei hyväksy kosintaa. En tiedä, onko se käytäntö täälläpäin 
maailmaa - uskoisin niin. Mutta me olemme nyt osallisia yhteiskunnassa, jossa nainen voi tehdä aloitteen. 
Mutta alunperin se oli mies, vahvempi osapuoli, joka teki aloitteen heikommalle. 

Se oli myös syy siihen, miksi naisen isä antoi tulevan vaimon sulhaselle. Mies, joka oli ollut vastuussa, 
antoi tulevan morsiamen miehelle, josta tulee vastuullinen vaimostaan. Äidit eivät voineet olla siinä 
osallisina vaan vain isät. Miehet, jotka olivat vahvempia osapuolia. Aivan vastaavasti, ainakin Iso-
Britanniassa, kun pariskunta menee avioliittoon, nainen ottaa miehensä sukunimen. Vaimosta tulee osa 
miestään. Mies ei ota vaimonsa sukunimeä. Ja jälleen kerran tämäkin on nyt muuttumassa, kun avioliitosta 
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on tulossa yhä enemmän kaksisuuntainen sopimus. On ihmisiä, jotka kaksinkertaistavat sukunimensä ja 
laittavat yhdysviivan siihen välille ja näin pitävät morsiamen ja sulhasen nimet yhdessä. Eikä mene kauaa, 
kun tulee sulhasia, jotka ottavat vaimonsa sukunimen. Vapaamielisessä yhteiskunnassa kaikki käy.

Joten avioliitto oli nimenomaan liitto, koska sen esitteli mies naiselle. Mutta nyt siitä on jo tullut 
kaksoisliitto. Siinä siis morsian ottaa itselleen samat lupaukset kuin sulhanen. Joten se on jo erkaantunut 
raamatullisesta avioliiton määritelmästä. Raamatullisessa avioliiton määritelmässä sulhanen tekee kosinnan
ja siinä morsiamen hyväksyttyä kosinnan sulhanen vie morsiamen omasta kodistaan tulevaan kotiinsa ja 
saa miehensä nimen. Ja mies lupaa pitää hänet ja olla uskollinen vaimolleen. Vaimo ei tee yhtään lupausta 
lukuun ottamatta sitä, että on hyväksynyt liiton. Joten nyt toivon, että ymmärrätte sopimuksen ja liiton 
välisen eron.

Ja Jumala on liittoja tekevä Jumala. Hän ei ole sopimuksia tekevä Jumala. Ja vaikka yrittäisit kuinka 
kovaa, et onnistu saamaan Jumalaa tekemään sopimusta kanssasi. Koska Jumala on Kaikkivaltias. Ja 
Jumalaan verrattuna me olemme heikompi osapuoli liitossa hänen kanssaan. Meillä ei ole mitään, mitä 
voimme tarjota hänelle lukuun ottamatta uskollisuuttamme. Se on jokaisen liiton takana kirjoituksissa. Ja 
se on hämmästyttävä tosiasia, että Jumala, joka teki koko universumin, ylipäätään ehdottaa liittoa meille! 
Hänen omille luomuksilleen! Kyseessä on kosinta avioliittoon. Jokainen liitto on avioliitto, jossa hän tekee 
lupauksen meille. Ja me hyväksymme tai hylkäämme kosinnan. 

Eikö tuo ole hämmästyttävää? Lisäksi, minusta on vielä hämmästyttävämpää, että Jumala on valmis 
ottamaan ihmisten nimiä itselleen. Hänet tullaan aina tuntemaan Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin 
Jumalana. Ja he olivat vain miehiä. Pieniä olentoja avaruudessa leijuvan avaruuspölypallon pinnalla, jota 
kutsumme maa-planeetaksi. Ja Jumala, joka loi koko universumin sanoo, että sidon itseni näihin kolmeen 
mieheen - isoisään, isään ja poikaan. Ja hänet tullaan aina tuntemaan Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin 
Jumalana, koska hän sitoi itsensä ikuisella liitolla noihin kolmeen mieheen. Jopa Jeesus itse, Jumalan 
Poika, kutsui Isäänsä Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalaksi. Se on Raamatun ällistyttävin yllätys! Ja 
meidän tulisi lähes haukkoa ihmetyksestä, koska Jumala, joka loi kaiken, on halukas tekemään liiton 
kanssasi!! Ällistyttävää.

Mutta hän ei ole ainoastaan liittoja tekevä Jumala ja me kysymme, miksi hän tekee niin. Miksi hän tekee 
liittoja pienien ja vähäpätöisten ihmisten kanssa, jotka ovat kuin pisara meressä. Jotka eivät ole mitään. 
Miksi hän tekee sen? Ja vastaus on tämä. Hän haluaa suhteen kanssamme. Mutta se on suhde, jonka ehdot 
sanelee hän ja vain hän. Siinä suhteessa me emme sanele ehtoja. Ja siksi kyseessä on aina liittosuhde. Kun 
käyt Raamattusi läpi alusta sen loppupäähän, löydät sieltä tällaisen lauseen: "Minä olen heidän Jumalansa 
ja he ovat minun ihmisiäni." Tuo lause löytyy Raamatun viimeiseltä sivulta ja siinä tiivistyy liittoja tekevän
Jumalan kuva - hän haluaa suhteen. Meidän kanssa. Koska me olemme universumin ainoa osa, joka on 
tehty hänen kuvakseen. Ja hän haluaa suhteen oman kuvansa kanssa. Se on jokaisen liiton takana.

Se on vaan niin hämmästyttävää, jos maltat hetken ajatella asiaa. Minulta on joskus kysytty, miksi Jumala 
loi ihmisen. Miksi Jumala loi ihmisrodun? Ja minun vastaukseni tuohon kysymykseen on hyvin, hyvin 
yksikertainen. Hänellä jo entuudestaan oli yksi Poika ja hän nautti niin paljon Pojastaan, että halusi 
isomman perheen. Enkä osaa sanoa asiaa tuon yksinkertaisemmin. Se on syy siihen, miksi olemme täällä. 
Se on perustava syy sille, että olemme elossa. Olemme etsimässä Jumalaa ja sisäänpääsyä tuohon 
suhteeseen hänen kanssaan. Se on syy siihen, miksi sinut ja minut on luotu. Emme löydä tarkoitusta 

5/15



25.02.18

elämällemme kuin vasta siinä vaiheessa, kun olemme löytäneet liittosuhteen Jumalaan. Emme koskaan 
löydä todellista tyydytystä - täyttymystä. Koska Jumala teki meidät liittosuhteeseen itsensä kanssa 
alunperin. Ja siksi hän on asettanut meidät tänne.

Ja hänen täytyy myös kertoa meille, kuinka pettynyt hän on niin moneen meistä. Kuinka me olemme olleet
kovassa työn touhussa hankkiaksemme suuren omaisuuden, paljon mainetta tai ihan vain 
selviytyäksemme. Ja emme ole koskaan vaivautuneet etsimään hänen kasvojaan. Kuinka surullinen hänen 
täytyykään olla, että ihmiset ovat tuhlanneet elämänsä ja ovat jo loppupuolella elämäänsä eivätkä ole 
löytäneet tarkoitusta elämälleen. 

Toinen puoli asiassa on se, että meillä on liiton pitävä Jumala. Jokainen liitto on vapaaehtoisesti tehty 
Jumalan toimesta ja vapaasti annettu meille. Ja me voimme luottaa Jumalan antamiin lupauksiin 
täydellisesti. Hän on Jumala, joka pitää sanansa. Hän on Jumala, joka ei voi puhua valhetta. Hän on 
Jumala, joka ei voi rikkoa antamaansa lupausta. Otin eräänä päivänä A4-paperin ja kirjoitin sen yläreunaan
otsikon "Asiat joita Kaikkivaltias Jumala ei voi tehdä". Kaksi ensimmäistä asiaa, jotka kirjoitin paperille 
kuuluivat: 1) Jumala ei voi rikkoa lupaustaan, 2) Jumala ei voi kertoa valhetta. Ja jatkoin kirjoittamista: 3) 
Jumala ei voi kertoa kaksimielistä vitsiä. Ja jatkoin eteenpäin ja pian minulla oli 30 asiaa, joita 
Kaikkivaltias Jumala ei voi tehdä. Ja sitten minut kohtasi järkytys. Olin itse tehnyt jokaisen asian, joita olin
listalleni kirjoittanut. Eikä se saanut minua tuntemaan itseäni suuremmaksi kuin Jumala vaan se sai oloni 
tuntumaan hyvin paljon pienemmäksi. 

Minä olen tehnyt asioita, joita Kaikkivaltias Jumala ei voi tehdä. Se ei tee minusta voimakkaampaa. Se 
tekee minusta syntisen hänen silmissään. On hämmästyttävää, että hän on valmis tekemään liiton syntisten 
kanssa. Ja hän on valmis tekemään liiton ihmisten kanssa, jotka ovat valinneet hylätä hänet ja kapinoida 
häntä vastaan. Ja se on totta jopa heidän kohdallaan - Jumala on valmis tekemään liiton, jopa heidän 
kanssaan! Ja hän pitää sen. Ja jos hän on tehnyt lupauksen, hän pitää sen. Se on syy siihen, miksi tämä kirja
on niin arvokas. Se on täynnä lupauksia - Jumalan antamia lupauksia. Ja voit pitää hänet vastuussa niistä. 
Hän on velvollinen itselleen lupauksistaan - pitääkseen sanansa.

Kun teet sopimuksen, se allekirjoitetaan tai sinetöidään hyvinkin juhlalliseen sävyyn. Jos on kysymys 
vahvasta lakiin perustuvasta sopimuksesta, siihen jopa laitetaan sinetti. Jumala sinetöi liittonsa myös - eri 
tavoin. Joskus se tehdään verellä. Joskus mustalaishäissä morsiamen käteen tehdään viilto ja samoin 
tehdään sulhaselle, minkä jälkeen heidän kätensä sidotaan yhteen niin, että veri pääsee sekoittumaan. 
Kyseessä on liitto veressä. Eräät Raamatun liitot on sinetöity verellä. Aabrahamin liitto oli sellainen ja 
Uusi Liitto oli sellainen - Jeesuksen veressä. 

Mutta jotkin Raamatun liitot on sinetöity valalla. Tarkoitan valalla itse asiaa enkä huonoa kielenkäyttöä. 
Mutta kun siis vannot valan, teet sen käräjäoikeudessa - oikeuden edessä. Iso-Britanniassa 
käräjäoikeudessa on käytössä Raamattu. Ja kun vannot valan siellä, laitat kätesi Raamatulle ja sanot: 
"Vannon kertovani totuuden, koko totuuden ja vain ja ainoastaan totuuden." Ja sitä mitä siinä tilanteessa 
yritetään tehdä sinulle, on se, että sinuun yritetään istuttaa pelko, että jos kerrot valheita, Jumala hoitelee 
sinut. Hän tappaa sinut. Se on tuon valan takana oleva asia. Totta kai pahoin pelkään, että siitä on tullut 
pelkkä muodollisuus. Suurin osa ihmisistä ei tarkoita sitä, mitä sanovat ja he eivät edes ymmärrä, mitä ovat
sanomassa. He sanovat todellisuudessa, että Jumala, tapa minut, jos kerron valheen tässä oikeudessa. Se on
hyvin vakavamielinen tyyli.
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Kaikissa yhteiskunnissa on jonkin tapa vannoa vala. Yleensä vannomme jonkin itseämme suuremman 
kautta. Niin että meille voidaan määrätä rangaistus, jos valehtelemme. Joten vala vannotaan jonkun tai 
jonkin kautta, joka sellaisessa asemassa, että voi langettaa valan rikkomisesta seuraavan rangaistuksen. 
Mutta Jumalalla on ongelma. Minkä kautta hän voi vannoa? Ei ole ketään suurempaa kuin hän, jos hän 
kertoo valheen, kuka hänet tappaa. Niinpä kun Jumala vannoo valan liittonsa sinetiksi, hän tekee sen 
itsensä kautta. Koska ei ole ketään suurempaa kuin hän. Ja on lukuisia mainintoja Raamatussa, kun Jumala 
vannoo itsensä kautta - pitääkseen vakavan liiton. Hän teki niin Aabrahamin kanssa ja vannoi itsensä 
kautta. Jumala vannoi valan pitääkseen liiton Aabrahamin kanssa voimassa ikuisesti. Ja myöhemmin 
tulemme havaitsemaan, että tuo liitto Aabrahamin kanssa on yhä toiminnassa. Aabrahamin, Iisakin ja 
Jaakobin Jumala yhä pitää kiinni lupauksestaan tälläkin hetkellä. Koska hän vannoi valan itsensä kautta.

Hän sanoi, että Jumalan kautta minä pidän lupaukseni. Olen vannonut pitäväni tämän liiton voimassa itseni
kautta. Se on hyvin voimakas vahvistus, kun Jumala vannoo itsensä kautta. Hän melkein sanoo, että jos 
kerron valheen, minä teen itsemurhan. Minä tapan itseni. Se on erikoinen viittaus, kun hän sanoo, että hän 
vannoo itsensä kautta. Joten meillä on liittoja tekevä Jumala. Ja meillä on siis liittonsa pitävä Jumala. Ja 
voimme luottaa ehdoitta jokaiseen liittoon, jonka hän on tehnyt. Ja nyt viimein olemme päässeet siihen 
kohtaan, että voimme tarkastella kirjoituksissa mainittuja liittoja.

Ja isot kysymykset kuuluvat tähän tyyliin: 1. Kuinka monta liittoa Raamatussa on mainittu?, 2. Kuinka 
moni niistä asettaa vaatimuksia kristityille? Ja vastaus noihin kysymyksiin on kaikkein tärkein meille, jotka
saarnaamme ja opetamme toisia, koska ellemme ole varovaisia, voimme asettaa ihmisiä vääriin liittoihin. 
Ja sitä tapahtuu laajamittaisesti tämän päivän kirkoissa. Jopa uusissa kirkoissa. He ovat hyvin nopeita 
asettamaan ihmisiä väärien liittojen alaisuuteen. Annan esimerkkejä siitä, kun tulemme siihen kohtaan. 

Voitte nyt ottaa paperin, jonka olen antanut teille. Voitte nyt katsoa sivun reunaan, jossa on kaavio. 
Tarkastelemme viittä raamatullista liittoa, jotka on listattu vasemmassa sarakkeessa. Jokainen noista 
liitoista on nimetty ihmisen mukaan, joka käsitteli Jumalan tekemää liittoa. Ensimmäinen liitto, jota 
meidän pitää tarkastella, on Nooan liitto, koska se oli tehty pääosin Nooan kanssa. Jumala teki siis Nooan 
kanssa liiton ja Nooa antoi liitolle nimensä. Toinen liitto, jota tarkastelemme, Jumala teki Aabrahamin 
kanssa - pääosin. Ja hänen poikiensa ja heidän jälkeläistensä kanssa. Mutta Jumala teki liittonsa pääosin 
Aabrahamin kanssa. Siksi kutsumme sitä Aabrahamin liitoksi. Kolmanneksi tarkastelemme liittoa, jonka 
Jumala teki Mooseksen kanssa Siinain vuorella, kun Jumala meni naimisiin israelin kansan kanssa. Jumala 
sanoi, että se on meidän avioliittomme, jossa minä sanon "minä tahdon" ja te sanotte "me tahdomme." 
Kyseessä oli avioliitto siitä hetkestä ikuisuuteen ja Jumala kutsui itseään Israelin aviomieheksi ja Israelia 
vaimokseen. Ja kun israelin kansa meni sivuraiteille, hän sanoi sitä aviorikokseksi ja kutsui Israelia jopa 
prostituoiduksi. Mutta Israel oli yhä hänen vaimonsa. Se on Mooseksen liitto.

Seuraava liitto tehtiin kuningas Daavidin kanssa. Kutsumme sitä Daavidin liitoksi ja kyseessä on 
hämmästyttävä liitto. Ja viimeiseksi minä kutsun Uutta Liittoa messiaaniseksi, koska se tehtiin Kristuksen, 
meidän Herramme, kanssa. Hän oli ihminen yhtä paljon kuin oli jumalainen olento. Mutta hän esitteli 
Uuden Liiton kuolemansa kautta. Havaitsetteko, että vain yksi noista liitoista on nimeltään Uusi. Ja me 
olemme tuon Uuden Liiton alaisuudessa. Mutta vain yksi mainituista on nimeltään Vanha Liitto. Ja tämä 
on syy siihen, että suurin osa Raamatustasi, Vanha Testamentti, on väärän otsikon alla. Se on 
harhaanjohtava otsikko. Tuo osa Raamatustasi sisältää Vanhan Liiton, joka on siis Mooseksen kanssa tehty 
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liitto. Mutta se sisältää kolme muutakin liittoa, jotka ovat yhä toiminnassa ja jotka yhä pätevät kristittyihin.
Kristityillä on velvoitteita neljässä eri liitossa viidestä. 

Yksi liitto, jonka alaisuudessa emme ole, on liitto, jonka Jumala teki Mooseksen kanssa - Vanha Liitto. Ja 
tämä on juuri, josta iso osa väärinkäsityksestä ja vääristä nimityksistä juontaa alkunsa. Me olemme 
päättäneet Vanhan Liiton. Se on nyt vanhentunut. Minä lainaan Uutta Testamenttia heprealaiskirjettä 8:13, 
jos haluatte viitteen. Aika on mennyt Vanhan Liiton ohi. Se on vanhentunut. Se on päättynyt. Eikä se sido 
meitä. Minä havainnollistan tätä asiaa myöhemmin, koska se on kaikkein yleisin liitto, jonka alaisuuteen 
ihmisiä asetetaan. Jos kirkkosi painostaa sinua antamaan kymmenyksiä [kolehti, kirkollisvero], sinut on 
asetettu suoraan Vanhan Liiton alaisuuteen. Ja lähes puolet Singaporen kirkoista opettaa ihmisiä antamaan 
kymmenykset tuloistaan kirkolle. He eivät havaitse, että ihmisiä asetetaan siinä samalla väärän liiton 
alaisuuteen. Tulemme tähän asiaan myöhemminkin, mutta halusin antaa teille esimerkin siitä.

Kun kirkot luokittelevat ihmisiä ammattilaisiin ja maallikoihin (clerky and layman), he asettavat samalla 
ihmisiä Vanhan Liiton alaisuuteen - ammattilaisiin ja amatöörikristittyihin. Siinä tilanteessa ihmisiä 
asetetaan takaisin Mooseksen liiton alaisuuteen, kun kirkot alkavat kutsumaan palvelijoitaan papeiksi tai 
kun heillä on alttari tai kun he käyttävät suitsukkeita. Ja ihmisiä on silloin aloitettu asettamaan uudelleen 
väärän liiton alaisuuteen. Ja tulemme havaitsemaan, että on laajalle levinnyt väärinkäyttö menossa 
suhteessa sanaan liitto. Minä kerron vielä yhden esimerkin, perustelen tämän myöhemmin - lapsikaste. 
Siinä lapsi asetetaan väärän liiton alaisuuteen eikä sitä edes tiedosteta. Joten olemme käsittelemässä hyvin 
vakavia asioita. Ja hyvin tärkeitä kysymyksiä kirkolle. Tulen tähän kohtaan myöhemmin. 

Katsokaa yläosaan, joka selittää loput tästä kaaviosta. Tarkastelemme kuutta tärkeää asiaa jokaisessa 
liitossa. Ja jokaisen liiton kohdalla kysymme seuraavat kysymykset numero yksi kysymys: kenen kanssa 
liitto on tehty? Liiton osapuolet. Toiseksi tarkastelemme liiton sisältämiä lupauksia. Mitä Jumala lupaa 
tehdä? Mitä hän tarjoaa tuossa liitossaan? Mille Jumala sanoo: "Minä tahdon." Olen kahlannut läpi oman 
Raamattuni ja merkinnyt jokaisen kohdan, jossa sanotaan "minä tahdon" Jumalan suulla. Tulet 
hämmästymään. Se löytyy sieltä satoja kertoja. Ja Jumala lupaa, että hän tekee sen ja sen. Ja se jatkuu 
Raamatun jokaisella sivulla. Jumala on lupausten Jumala. Mutta meidän pitää tarkastella, mitä kussakin 
liitossa on luvattu Jumalan suulla. Kolmas kysymys kuuluu ihmisille, joiden kanssa Jumala on tehnyt 
liiton: "Mitä ihmiseltä odotetaan tässä liitossa?" Mikä tulisi olla meidän vastauksemme liittoehdotukseen? 
Mitä Jumala odottaa meidän tekevän tuossa liitossa? Neljäs kysymys kuuluukin, että mikä on rangaistus, 
jos emme tee sitä, mitä liitossa odotetaan meidän tekevän. Jos me epäonnistumme pitämään oman 
osuutemme liitossa, mitä silloin tapahtuu meille. Viides kysymys kuuluu jokaisen liiton kohdalla näin: 
"Kuinka pitkäksi ajaksi liitto oli tarkoitettu?" Onko se pysyvä vai väliaikainen? Miten pitkän ajanjakson 
liitto käsittää? Ja kuudes ja kaikkein tärkein kysymys kuuluu: "Miksi Jumala teki juuri tämän liiton 
ihmisten kanssa?" Mikä oli liiton takana oleva tarkoitus? 

Minä aion käydä kaiken tämän läpi ja voitte olla mukana, mutta kaikki se löytyy tältä lomakkeelta, joka on 
edessänne. Voitte viedä sen kotiinne ja löydätte kaiken siitä. Mutta halusin, että saatte täältä jotain 
kotiinviemisiksi muistuttamaan ensimmäisestä puheesta. Ja aloitetaan Nooan kanssa tehdystä liitosta. 
Taustatarina on erittäin traaginen ja surullinen. Sieltä löytyy Raamatun surullisin lausahdus, jonka olen 
koskaan lukenut. Se löytyy Genesis 6:sta. Siinä sanotaan, että Jumala katui, että oli luonut ihmisen. Miten 
traaginen lausunto! Jumala itse on pahoillaan siitä, että on luonut yhdenkään ihmisen. Ja syy siihen oli se, 
että ihmiskunta oli saavuttanut alhaisimman mahdollisen tasonsa. Siellä oli kieroutunutta seksiä ja 
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väkivaltaa. Ja nuo kaksi asiaa kulkevat käsi kädessä, koska niissä molemmissa ihmistä kohdellaan esineenä
eikä ihmisenä. Ja jos tänä päivänä menet videovuokraamoon, näet siellä kieroutunutta seksiä ja väkivaltaa 
samassa videossa. Ne ovat ihmisen rappeutuneisuuden kaksi pahinta asiaa. 

Tuohon aikaan kävi niin, että enkelit harrastivat seksiä ihmisten kanssa. Tai paremminkin ihmisnaisten 
kanssa. Siinä enkelit katsoivat maan päällä kulkevia naisia ja ajattelivat heidät haluttaviksi ja viettelivät 
heidät ja harrastivat seksiä heidän kanssaan. Kyseessä on erikoinen lausunto. Huomatkaa, että Jumalan 
mielessä hänen luomakuntansa oliot ovat kolmella tasolla: enkelit, ihmiset, eläimet. Me emme ole 
korkeimmalla tasolla olevia Jumalan luomia olentoja hänen maailmassaan kuten useimmat evoluutioon 
uskovat sanovat. Me emme ole luomakunnan kruunu. Enkelit ovat voimakkaampia, kauniimpia ja 
älykkäämpiä kuin me. He ovat Jumalan korkeimmat olennot. Me olemme Jumalan toiseksi korkeimpia 
olentoja. Ja eläimet ovat kolmantena. Ja näin ollen Jumala on kieltänyt seksisuhteen enkeleiden ja ihmisten
välillä sekä ihmisten ja eläinten välillä. Valitettavasti molemmat niistä ovat tekemässä paluutaan suosittuun
viihteeseen. Ja olemme elämässä Nooan aikoja uudelleen.

Se on melko hämmästyttävää, että meillä on nämä asiat silmiemme edessä uudelleen. Me tiedämme, 
Enochin kirjasta, tarkalleen, mitä tapahtui. Siinä 200 enkeliä tuli taivaasta alas Hermonin vuorelle ja heillä 
oli seksiä ihmisten kanssa. Se oli myös salatieteiden harjoittamisen alku - ihmisrodussa. Silloin alkoi musta
taikuus ja silloin alkoi moni muukin asia, jotka johtuivat siitä, että ihmiset halusivat yliluonnollisia voimia.
Ja se sitä, mitä kaikki salatieteiden harjoittaminen on. Ja se aina johtaa väkivaltaan. Kun me emme 
kunnioita Jumalan lakeja seksin suhteen, ei mene kauan kunnes meillä on käsissämme väkivaltainen 
yhteiskunta. Ja ne kaksi kulkevat käsi kädessä. Ja ne kulkevat käsi kädessä maailmassamme parhaillaan. 

Yksi seuraus edellä mainitusta tulee hyvin ilmi jakeesta, jossa sanotaan: "Jokainen ihmisen sydämestä 
kummunnut mielikuva oli vain ja ainoastaan pahaa jatkuvasti." Miten uskomaton lausunto tuo onkaan. 
Ihminen, Jumalan kuvaksi luotu, jolle oli annettu kaunis maa asuttavaksi, oli muuttunut täysin 
rappeutuneeksi ajattelussaan. Kaikki mitä ihminen pystyi ajattelemaan oli vain ja ainoastaan sellaista, 
jonka Jumala oli kieltänyt. Ja Jumala katui, että oli luonut ihmisen. Se on traagista. Olen ollut 
lainistunnossa, jossa nuorten lasten vanhemmat ovat sanoneet, että toivovat, etteivät koskaan olisi 
hankkineet lapsiaan. Tuo on surullisin asia, jonka vanhemmat voivat sanoa lapsistaan. Ja Jumala sanoi niin 
ihmisrodusta. Me kadumme, että olemme koskaan tehneet ihmisen. Ja hän suunnitteli puhdistavansa koko 
maapallon ja aloittavan kaiken alusta - se oli Jumalan ratkaisumalli.

Kuitenkin löytyi yksi mies, joka eli oikein. Vain yksi mies koko maailmassa ja hänen nimensä oli Nooa. Ja 
hän eli oikein ja hän kertoi toisillekin, että heidän olisi elettävä oikein. Eipä ihme, että hänen vaimonsa ja 
kolme poikaansa ja heidän vaimonsa kuuntelivat tätä vanhaa miestä. Ja he elivät oikein Nooan kanssa. Ja 
Jumala päätteli, että nuo kahdeksan ihmistä saavat jäädä henkiin eikä muita. Te tiedätte loput tarinasta. Ja 
Nooa totteli Jumalaa ja rakensi arkin keskelle tasamaata. Mikä valtava usko ja mikä määrä halveksuntaa! 
Mitä ihmiset ovat ajatelleet, kun häneltä kysyttiin: "Mitä sinä rakennat Nooa?" -"Arkkia" -"Miksi?" 
-"Tänne on tulossa tulva." -"Me olemme kilometrien päässä merestä! Hullu mies!" Ja he pilkkasivat häntä, 
mutta tulvat tulivat. 

Jumala oli antanut täyden varoituksen, mitä oli tulossa. Vanhassa Testamentissa on mies nimeltään 
Metuselah, joka oli vanhin mies kirjoitusten kirjanpidon mukaan. Hän eli 969 vuotta. Ja hänen nimensä 
merkitsee "kun hän kuolee, se tulee tapahtumaan." Mikä nimi! Kun hän meni kouluun ja opettajat kysyivät,
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mikä on nimesi, hän vastaa: "Kun minä kuolen, se tulee tapahtumaan." Ja se oli Jumalan varoitus. 969 
vuotta ennen kuin se tapahtui. Nooa oli Metuselahin lapsenlapsi tai lapsenlapsenlapsi. En muista kumpi ja 
sinä päivänä, kun sateet alkoivat, Metuselah kuoli. Se on mielenkiintoista, koska siinä meillä oli tuhannen 
vuoden varoitus. Lähes. Jumala ei koskaan tuo täyttä tuhoa antamatta ihmisille täyttä varoitusta. 

Ja jos luet profeetta Aamosta, siinä kerrotaan, että Jumala kertoi profeetta Aamosille, että leijona karjuu 
ennen kuin se hyökkää. Jumala lähettää aina ensin profeettansa ennen kuin hän lähettää tuhonsa. Ja ihmiset
olivat saaneet täyden varoituksen ja Nooa oli saarnannut heille. Ihmiset eivät kuunnelleet. Jumala ei tehnyt 
liittoa Nooan kanssa kuin vasta siinä vaiheessa, kun arkki oli saapunut kuivalle maalle. Ja Nooa tuli ulos ja 
uhrasi Herralle. Silloin Jumala sanoi, että hän tekee liiton Nooan kanssa ja koko ihmisrodun kanssa, joka 
tulee Nooan jälkeen. Joten me nautimme tuosta liitosta tänäkin päivänä ja osoitan sen teille myöhemmin. 
Koska me olemme siinä liitossa. Kaikki Nooan jälkeläiset ja hänen kolmen poikansa jälkeläiset sekä 
heidän jälkeensä tulleet ihmiset ovat tuon liiton alla. Voitte lukea siitä kaikesta Vanhasta Testamentista. Me 
olemme kaikki Nooan liiton alaisia. Eikä meidän tulisi koskaan unohtaa sitä ja meidän pitäisi joka päivä 
ylistää Jumalaa tästä liitosta.

Koska tänä aamuna herätessämme, me pystyimme omin silmin näkemään todisteet siitä. Nooan liitto on 
toiminnassa yhä. Ja Jumala jatkaa lupaustensa pitämistä. Ja myöhemmin käymme läpi Nooan liiton 
lupauksia. Joten me tiedämme, kenen kanssa Jumala teki liittonsa. Mitä Jumala tarjosi? Yhdellä sanalla 
sanottuna: eloonjäämisen. Nooan liitto on eloonjäämisen liitto. Ja kyseessä on koko ihmisrodun 
eloonjäämisen liitto. Jumala antoi Nooalle lupauksen, ettei koskaan tee sitä uudelleen. Koska Jumala ei ole 
tehnyt sitä uudelleen, ihmiset eivät ota häntä vakavasti. Mutta kun Jeesus puhui aikamme lopusta, hän 
sanoi, että se tulee olemaan kuin Nooan päivinä. Ja me olemme lähestymässä Nooan päiviä uudelleen. 
Mutta Jumala lupasi, ettei tee niin enää koskaan. Kunnes... Ja tulemme siihen kohtaan myöhemmin. Jumala
lupasi, että hän säästää ihmisrodun. Tulee aina olemaan neljä vuodenaikaa: kevät, kesä, syksy ja talvi. 
Teillä tulee aina olemaan sadonkorjuu. Ja Jumala on pitänyt tuon lupauksensa.

Syy siihen, että yksi kolmannes ihmisrodusta käy nukkumaan nälkäisenä ja yksi kolmasosa näkee nälkää 
on hyvin yksinkertainen: yksi kolmasosa ihmisrodusta taistelee liikalihavuutta vastaan. Ja tämä johtuu vain
siitä, että me emme jaa sitä ruokaa, mitä maailmassa on tarjolla. Niin monet ihmiset ovat vailla tarvittavaa 
ruokaa sen takia. YK:n ruokajärjestö on raportoinut joka vuosi, että maailmassa on riittävästi ruokaa 
jokaiselle. Ja tämä kaikki siitä huolimatta, että populaation määrä on eksponentiaalisessa kasvussa. 
Maailmassa on ollut riittävästi ruokaa joka vuosi, jos se vain jaettaisiin oikein. Olin Australian radiossa ja 
siellä eräs mies, joka vastusti Jumalaa sanoi, että kuinka Jumala sallii Etiopian lapsien kuolla nälkään. Ja 
mies luuli, että oli antanut hyvän lausunnon. Mutta minä sanoi: "Herra Lynch, YK:n ruokajärjestö on 
sanonut, että maailmassa on riittävästi ruokaa jokaiselle, jos me jakaisimme sen oikein." Se on totuus. 

Ja tuo haastattelija meni vankilaan kuusi kuukautta myöhemmin. Mutta siinä se oli. Hän luuli, että oli 
saanut sanottua viimeisen sanan Jumalaa vastaan: "Kuinka Jumala voi sallia tällaista tapahtuvan?" 
Kysymys on siitä, että isä lukitsee jääkappinsa oven ja ihmettelee ääneen, miksi Jumala sallii lastensa 
nähdä nälkää. Se ei ole yhtään sen naurettavampaa kuin se, mitä me teemme maailmassamme tänä päivänä.
Suurin osa meistä syö liikaa ruokaa. Suurin osa meistä tällaisessa maassa kuin missä nyt olemme. Ja 
maissa kuten Englanti ja Amerikka. Me saamme liikaa emmekä me jaa. Jumala on pitänyt lupauksensa. 
Vuodenajat tulevat ja menevät säännöllisesti ja sato tulee joka vuosi. Ja hän on antanut meille 
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kekseliäisyyden tuottaa uusia satoja, jotka tuottavat enemmän ruokaa. Mutta me emme siltikään jaa. 
[David kysyy paljonko kello on ja siitä syntyy pieni keskustelu. Yleisö naurahtaa yms.]

Joten mennään eteenpäin. Mitä Jumala odotti meiltä tässä liitossaan? No, on kaksi asiaa, joita hän odotti. 
Hän ei tehnyt niistä ehtoja vaan ne olivat vapaaehtoisia. Mutta ne ovat sitä, mitä hän odotti. Se mitä Jumala
sanoi Nooan liitossa oli, että minä säilytän elämän. Minä huolehdin siitä, että elinolosuhteet elämälle 
maapallolla ovat suotuisat ja jatkuvat sellaisina. Edellyttäen, että te teette kaksi asiaa. Ensiksikin te 
säilytätte ihmiselämän pyhyyden ja käsittelette sitä kuin pyhää. Ja tästä johtuen käsittelette murhaa 
erityisen vakavasti - pyhäinhäväistyksenä. Pyhäinhäväistys on jotain sellaista, jossa tuhotaan pyhää. Tästä 
johtuen Jumala odotti meiltä, että kohtelemme ihmiselämää pyhänä. Ja näin ollen minä odotan teidän, 
Jumala sanoi, ottavan murhaajan pois hengiltä. Kuolemanrangaistus oli sitä, mitä Jumala odotti meiltä 
Nooan liitossa. Ja Jumala teki hyvin selväksi, että jos joku otti toisen ihmisen hengiltä, hän oli tuhonnut 
Jumalan kuvan. Ja yhteiskunnan pitäisi ottaa murhaaja hengiltä. 

Siinä on perustava periaate, joka on mukana läpi kirjoitusten. Murhaaja ansaitsee menettää omansa. Se on 
hyvin vakava asia - murha. Suurimmassa osassa maailman maita, tarkoitan länsimaita, kuolemanrangaistus
on kadonnut. Minun kotimaassani se hävisi 60-luvulla. Sanoin silloin vaimolleni, että siinä on nyt 
näkyvissä ihmiselämän pyhyyden loppu. Sanoin vielä, että seuraavaksi tulee abortti. Ja se tuli eteemme alle
viidessä vuodessa. Sanoin sen jälkeen, että seuraavaksi on tulossa eutanasia. Ja se on nyt tulossa 
Eurooppaan. Se on siis sitä, kun kohtelemme isoäitejämme kuin vanhoja koiria - ne vain lopetetaan. Se on 
jo näkyvissä horisontissa. Ja se alkoi 60-luvulla maassani, kun hylkäsimme kuolemanrangaistuksen 
murhasta. Ja murhalle asetettiin sama rangaistus, mikä oli seurauksena törkeästä varkaudesta - eikä siis 
pyhäinhäväistyksestä. Sinä olet ryöstänyt ihmisen elämän, murhannut hänet, joten me ryöstämme sinut ja 
laitamme sinut vankilaan loppuajaksi - ikään kuin törkeän ryöstön tehneenä. Havaitsetteko, mikä muutos 
on tapahtunut. 1960-luvulla Britannia menetti Nooan liiton. Ja kuitenkaan Jumala ei ole tehnyt siitä ehtoa. 
Eikö se ole ihmeellistä? 

Hänen on täytynyt tietää, että olemme sentimentaalisia tämän asian suhteen. Koska hän ei tehnyt siitä 
ehtoa. Me olemme etääntyneet Nooan liitosta ja kuitenkaan meitä ei ole rangaistu siitä. Mutta meidän on 
muistettava, että Jumalalle elämä on pyhää. Sekä ennen syntymää että ennen kuolemaa se on yhä pyhää. 
Eikä siihen kosketa, koska se on pyhäinhäväistys. 

Toinen asia, jota Jumala odotti ihmisiltä, oli eläimien kohtelu. Eläimiä ei tule kohdella pyhinä, koska ne 
eivät ole Jumalan kuvia. Nyt ihminen sai syödä ja käyttää eläimiä ruuakseen, koska tulvaan saakka ihmiset 
olivat olleet kasvissyöjiä. Nyt, Jumala sanoi, voitte syödä eläimiä, mutta teidän on oltava ehdottoman 
varmoja siitä, että eläin on kuollut. Ja kuinka voimme varmistua siitä, että eläin on kuollut. Jumalan 
näkökulmasta veri on elämä. Ja juuri veri sisällämme pitää meidät elossa verenkierron kautta. Ja Jumala 
sanoi, että eläin on tapettava niin, että siitä vapautetaan kaikki sen veri, koska samalla vapautetaan eläimen
elämä. Niinpä eläimiltä katkaistiin kaula, jolloin eläin vuotaa kuivaksi. Siinä on myös alkuperä 
teurastamiselle, jossa eläimen veri poistetaan ruhosta. Ja käytännössä Jumala siis kertoi ihmisille, että 
poistakaa elämä älkää koskaan syökö elävää eläintä. Älkää koskaan syökö eläintä, jossa on sen veri sisällä.
Ja siitä tuli siis uudelleen osa Nooan liittoa. 

Siinä on siis odotuksia Jumalan puolelta ihmiselle. Ne eivät olleet Jumalan asettamia ehtoja liitolle. Ja 
kiitos Jumalalle, että hän ei sanonut: "Jos ette tapa murhaajaa..." Tai: "Jos syötte eläimen, jossa on sen 
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elämä [veri] sisällä, niin..." Jos teette kumman tahansa noista asioista, minä rankaisen teitä. Mutta Jumala 
ei sanonut niin. Mutta hän kyllä odotti sellaista käytöstä meiltä. Kuinka pitkään tämä liitto kestää? Ja 
vastaus kuuluu, että niin pitkään kuin maa on olemassa. Se on rajallinen ajanjakso. Liitto on voimassa vain 
elämälle maa-planeetalla. Kyseessä ei ole ikuisesti jatkuva liitto. 

Mikä oli liiton tarkoitus? Miksi Jumala salli ihmisrodun säilyä hengissä? Ja vastaus on se, että koska hän 
haluaa sen perheen! Hän haluaa sen isomman perheen! Ja hän pitää ihmisrodun elossa niin kauan, että saa 
haluamansa - isomman perheen! Ja mehän tiedämme, muualta kirjoituksista, että hän haluaa jokaisen 
etnisen, rodullisen, ryhmän mukaan siihen isompaan perheeseen! Jokaisen naapurin, heimon ja kielen. 
Joten hän pitää meidät elossa niin kauan, että saa itselleen sen perheen, jonka haluaa. Sen jälkeen tulee 
toinen Nooan aikakausi. Tällä kertaa kyseessä ei ole tulva. Sillä kertaa kyseessä on tuli. Se polttaa kaiken 
ja jokaisen.

Tämä on siis Nooan liitto. Nyt olemme käsitelleet yhden liiton ja minulla on aikaa jäljellä 16 minuuttia ja 
53 sekuntia. Siirrytään Aabrahamin liittoon ja katsotaan, mistä siinä on kysymys. Koska sehän on liitto, 
joka vielä tänäänkin vaikuttaa meihin. Ennen kuin menemme eteenpäin muistutan, että ensimmäinen liitto, 
jota tarkastelimme, oli kansainvälinen. Ja siinä Jumala lupasi lähettää auringon ja sateen, jotka ovat kaksi 
vaatimusta, että meillä on ruokaa syötäväksi. Ilman valoa ja vettä meillä ei ole ruokaa. Ja merkiksi 
liitolleen Jumala asetti sateenkaareen. Kun aurinko ja vesisade tulevat, näemme sateenkaaren, joka on 
Jumalan kihlaussormus taivaalla - tai osa siitä. Ja mielenkiintoista siinä on se, että Jumala asetti 
sateenkaaren taivaalle muistuttamaan, ei sinua tai minua, vaan itseään - sateenkaari muistuttaa Jumalaa 
liitosta ihmisen kanssa. Sateenkaari muistuttaa Jumalaa niistä lupauksista, jotka hän on antanut. Aivan 
kuten minun sormukseni, vihkisormus, muistuttaa minua niistä lupauksista, jotka minä olen antanut ja 
jotka minun täytyy pitää. Sateenkaari muistuttaa Jumalaa itseään! Antamistaan lupauksista. Siitä että meillä
on ruokaa ja siitä, että meidän elämämme jatkuu. Ja hän on pitänyt lupauksensa. 

Aabrahamin liitossa käännymme kansainvälisestä liitosta, joka käsitti koko ihmisrodun, kansalliseen 
liittoon, joka kuitenkin vaikutukseltaan on kansainvälinen liitto. Joten tulemme näkemään, että seuraava 
liitto on sekä kansallinen että kansainvälinen. Katsotaan ensiksi, kenen kanssa se tehtiin. Se tehtiin ensin 
Aabrahamin kanssa. Tai Abrahamin kanssa hepreaksi. Ja muutama vuosi myöhemmin se tehtiin hänen 
poikansa, Iisakin, kanssa. Ja muutama vuosi sen jälkeen liitto uusittiin uudelleen. Tällä kertaa oli kyseessä 
Aabrahamin pojanpoika Jaakob, josta tuli Israel. Ja häneltä on saanut nimensä myös kansakunta - 
israelilaiset. Ja noiden kolmen miehen, patriarkan tai Israelin isän, kautta, Jumalasta tuli tuli koko 
kansakunnan Jumala - liiton tekevä ja liittonsa pitävä Jumala. Ja yhä on sitä. Ja koko Lähi-Idän tilanne on 
sotkuinen, koska poliitikot unohtavat Aabrahamin liiton, joka yhä on voimassa. Ja se on voimassa sekä 
meille että Lähi-Idässä. Ja noiden patriarkkojen kautta, liitto tehtiin kattamaan koko kansakunta - Israel. Se
tapahtui Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin jälkeläisten kautta. 

Huomatkaa tämä. Arabit ovat Aabrahamin jälkeläisiä. He eivät ole Iisakin jälkeläisiä. Eivätkä Jaakobin. 
Arabit ovat Ismaelin jälkeläisiä, joka oli Aabrahamin ensimmäinen poika. Ismael syntyi lupauksen 
ulkopuolella. Ismael syntyi avioliiton ulkopuolella. Arabit ovat ovat tuon pojan, Ismaelin, jälkeläisiä. 
Iisakin ja Jaakobin jälkeläiset ovat tämän liiton, Aabrahamin liiton, kansallinen osa. Ja meistä, uskon 
kautta, on tullut Aabrahamin jälkeläisiä, mikä on tämän liiton kansainvälinen osa. Se tarkoittaa jokaista 
meitä täällä tänään. Minä toivon, ja oletan, että te kaikki olette kristittyjä. Tämähän on pastoreiden 
konferenssi, joten me kaikki olemme Aabrahamin jälkeläisiä. Ja me perimme osan Aabrahamin liitosta, 
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mutta emme kaikkea siitä. Se osa Aabrahamin liitosta, joka tehtiin kansallisesti, kuuluu vain juutalaisille. 
Se osa liitosta, joka tehtiin kansainväliseksi, kuuluu meille - niille, joista uskon kautta on tullut 
Aabrahamin poikia. 

Aabrahamin liiton lupaus on lupaus valinnasta. Jumalalla oli vapaus valita. Vanhempana minulla oli sama 
vapaus valita. Joka lauantai minulla oli tapana tuoda makeisia tai karkkeja kolmelle pojalleni. Ja minulla 
oli vapaus valita. Annoin heistä yhdelle kokonaisen pussin karamelleja ja sanoin, että jaa ne veljiesi ja 
siskojesi kanssa. Tai joskus minä annoin heille jokaiselle oman osuutensa erikseen. Ja silloin tällöin tein 
molempia samaan aikaan. Toinen noista menetelmistä johti rauhaa talossa. Toinen menetelmistä ei johtanut
siihen. Sinne tuli sellainen "tämä ei ole reilua, sinä sait enemmän" ilmapiiri, kun annoin kaikki karkit 
yhden jaettavaksi. Jumala valitsi tuon toisen menetelmän. Jumala valitsi yhden kansakunnan, joka jakaa 
hänet kaikkien muiden kanssa. 

Ja monen filosofin, ajattelijan, mielestä se on loukkaus. Sitä sanotaan yksittäisyyden skandaaliksi. Sillä 
tarkoitetaan sitä, että on loukkaavaa se, että Jumala valitsi yhden kansakunnan ja meidän tulisi löytää 
Jumala tuon kansakunnan kautta. Se on todellinen loukkaus. Tämä on yksittäisyyden skandaali. Mutta se 
on tapa, jonka Jumala valitsi. Hän valitsi yhden kansakunnan ja tuon kansakunnan kautta hän siunaa kaikki
muut kansakunnat. Minä ymmärrän, miten loukkaavalta se tuntuu ihmisistä. Miksi Jumala ei voinut 
lähettää Messiasta Singaporeen? Tai Amerikkaan tai Venäjälle Iso-Britanniaan? Me kaikki ajattelemme 
olevamme paras kansakunta maan päällä ja jopa niin, että kansakuntamme on Jumalan valittu kansakunta. 
Amerikassa ajatellaan paljon sillä tavalla. Iso-Britanniassa ajateltiin sillä tavalla - että olemme Jumalan 
valitsema kansakunta. 

On olemassa vain yksi Jumalan valitsema kansakunta maan päällä ja se on juutalaiset. Ja juuri juutalaisten 
kautta sinä löydät Jumalan. Ja juuri heidän kauttaan sinä tulet Jumalan siunaamaksi. Ja juuri heidän 
kauttaan tulet löytämään liiton itsellesi. Ja se on loukkaus. Mutta se on Jumalan valinta. Ja hän valitsi 
Aabrahamin ja hänen jälkeläiset siunatakseen kaikki kansakunnat maan päällä. Ja meidän on ymmärrettävä
tätä liittoa. Siinä on kaksi osaa. Yhdessä osassa Jumala lupasi juutalaisille siemenen ja maan. Hän lupasi 
Aabrahamille jälkeläisiä yhtä paljon kuin on tähtiä taivaalla. Ja Aabraham pystyi paljailla silmillä 
näkemään 6000 tähteä. Nyt me tiedämme, että niitä on paljon enemmän. Ja hänellä tulisi olemaan 
jälkeläisiä kuin hiekkaa meren rannalla. Toisin sanoen lukumäärältään sellainen, jota ei pysty laskemaan. 
Jumala lupasi heille maan, jossa he voivat elää. Ja Jumala määritteli tuon maan. Hän määritteli sen rajojen 
perusteella. Kahdesti. Jumala määritteli tuon maan kahdesti. Joten Jumala lupasi Aabrahamille fyysiset 
jälkeläiset ja maan, jossa he saavat elää. Ja tuo lupaus on yhä toiminnassa. 

Mutta esimerkiksi tällä hetkellä vain puolet juutalaisista on palannut Lähi-Itään. Puolet kansakunnasta elää 
yhä hajallaan. Varsinkin Amerikassa mutta ei ainoastaan siellä. Ja heidän on palattava, jos Jumala haluaa 
pitää lupauksensa. Joten niiden kristittyjen, jotka ajattelevat, että kaikki juutalaiset ovat jo palanneet 
Israeliin, täytyy ajatella uudelleen. Vain puolet heistä on palannut. Lisäksi heillä on vasta kolmasosa siitä 
maasta, jonka Jumala on heille luvannut. Ja jos Jumala pitää lupauksensa, he saavat paljon enemmän Lähi-
Idässä. Kaikki tämä on ajankohtaista ja merkitsevää. Joka päivä sanomalehdestä voimme lukea keskustelua
ihmisistä ja maasta. Siellä on fyysistä väkivaltaa (ja vihapuhetta) ja koko Lähi-Idän tilanteen kehittyminen 
riippuu tästä liitosta, että Jumala pitää liittonsa lupaukset. Ja siitä, että Israelissa otetaan tervetulleesti 
vastaan vieraat, jotka sinne saapuvat. Ja sehän on osa tuota liittoa myös. Mutta nyt me olemme tulleet jo 
tähän päivään, joten palataan takaisin alkuperäiseen liittoon.
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Joten Jumala lupasi Aabrahamille ja hänen pojilleen jälkeläiset ja maan kansallisessa osassa liittoa ja 
kansainvälisessä osassa liittoa kaikki kansakunnat tulevat siunatuksi Aabrahmin ja hänen poikiensa kautta. 
Tähän kansainväliseen lupaukseen Jumala lisäsi yhden toisen. Se on erityinen lupaus, joka kuuluu: "Kuka 
tahansa siunaa sinua, minä siunaan häntä. Ja kuka tahansa kiroaa sinut, minä kiroan hänet." Jumala 
tarkoittaa, että meidän asenteemme juutalaisia kohtaan, on kaikkein tärkein asia omissa siunauksissamme 
ja kirouksissamme. Ja tämä lupaus on kaikkein merkitsevin myös poliittisesti. Koska tämä lupaus on yhä 
voimassa ja toiminnassa. Ja meidän on muistettava, että Jumala on Jumala, joka siunaa ja kiroaa ihmisiä. Ja
se liittyy meidän omaan asenteeseemme hänen valittujaan, juutalaisia, kohtaan. 

Jatketaan siihen, mitä Jumala laittaa ehdoksi liitolleen. Ja niitä on vain yksi - ympärileikkaus. Se tarkoittaa 
sitä, että kuka tahansa Aabrahamin jälkeläinen haluaa vaatia liiton siunauksia itselleen, hänet täytyy 
ympärileikata. Se on fyysinen merkki lihassa suvunjatkamiselimessä ja totta kai raamatullisesti kaikki 
periminen tapahtuu miehen kautta. Joten kyseessä on juutalaisen miehen merkki, joka on liitossa. Ja 
Jumala sanoi, että joka kieltäytyy ympärileikkauksesta, hän on liiton ulkopuolella. Se on ehdottoman 
oleellista, että ympärileikkaamme jokaisen miespuolisen jälkeläisen. Te kaikki näytätte valtavan vakavilta, 
joten minä kerron vitsin.

Kuulin tämän vastikään ja minusta se oli hyvin hausta ja toivottavasti tekin pidätte siitä. Tämä ei ole 
sellainen vitsi, jonka voitte kertoa omassa seurakunnassanne. Eräs mies oli tutkinut kaikkia maailman 
uskontoja ja tullut siihen johtopäätökseen, että juutalaisuus oli oikea. Hän oli tutkinut buddhalaisuutta ja 
hindulaisuutta ja muitakin ja lopulta päätyi juutalaisuuteen. Ja hän uskoi, että omaksuttuaan juutalaisuuden,
hänestä tulisi onnellisempi mies. Joten hän etsi käsiinsä paikallisen rabbin ja kertoi olevansa pakana, mutta
halusi olla juutalainen. Uskon, että teidän uskontonne on oikea. Rabbi opetti miehelle kaikki 
opinkappaleensa ja kaikki juutalaisten velvoitteet. Lopulta rabbi sanoi, että hänen täytyy kertoa, että tähän 
liittyy myös melko pieni kirurginen operaatio - leikkaus. Joka täytyy tehdä ennen kuin sinusta voi tulla 
juutalainen. Mies kysyi, että onko se kovinkin kivulias. Rabbi sanoi olleensa vain kahdeksan päivän 
ikäinen, kun hänelle tehtiin se, joten hän ei muista. Rabbi jatkoi, että muistaa kuitenkin yhden asian: "En 
pystynyt kävelemään kokonaiseen vuoteen sen jälkeen." Jos teillä on yhtä kieroutunut huumorintaju kuin 
minulla, tuo oli hauska juttu.

Mutta se on siis Jumalan vaatima merkki. Jos haluatte vaatia liiton itsellenne ja olette juutalainen, teidät 
täytyy ympärileikata. Se on ainoa merkki, jonka Jumala vaatii tässä liitossa. Ja totta kai Aabraham oli 
uskon mies. Ja hänen uskonsa oli juuri se, mikä pelasti hänet. Tämä liitto ei pelasta juutalaista. Se antaa 
heille tulevaisuuden ja maan. Mutta pelastus kuuluu sekä juutalaisille että pakanoille, joilla on Aabrahamin
usko. Se ei ole vaatimus tässä liitossa, koska tämä ei ole pelastuksen liitto. Tämä liitto on valinnan liitto, 
jossa yksi kansakunta siunaa kaikki muut maailman kansakunnat. Mitä tapahtuu, jos miestä ei ole 
ympärileikattu. Hänet on poistettu kansakunnasta ikuisesti. Jos hän ei halua, että tuo ruumiinosa leikataan 
hänestä pois, hänen koko ruumiinsa leikataan pois liitosta. 

Mihin tämä liitto johtaa kansakunnassa? Yksinkertaisesti siihen, että jos kansakunta siunaa Israelia, heitä 
tullaan siunaamaan. Ja jos kansakunta kiroaa israelilaisia, heidät tullaan kiroamaan. Ja minä uskon, että jos 
luet historiaa, luet tämän liiton historiaa. Missä ovat egyptiläiset tänä päivänä? Egypti on täynnä arabeja 
eikä egyptiläisiä. Missä ovat roomalaiset ja babylonialaiset tänä päivänä? Missä ovat assyrialaiset ja 
kreikkalaiset tänä päivänä? Kaikki nämä imperiumit ovat nousseet ja romahtaneet. Missä Israel on tänään? 
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Se on takaisin maailman kartalla 2000 vuoden jälkeen! Voimme nähdä, jos otamme laajemman 
historiallisen katseen, että Jumala on siunannut niitä, jotka siunaavat Israelia ja kiroaa niitä, jotka kiroavat 
israelilaisia. Vuonna 1947 Iso-Britannia pesi kätensä Israelista. Viidessä vuodessa brittiläinen imperiumi 
oli kadonnut. 

Kun minä olin koulussa, maailman Atlas oli pääosin punainen. Ei kommunismin punainen vaan brittiläisen
punainen. Iso-Britannian imperiumi kurottautui ympäri maailman. Se oli imperiumi, jossa aurinko ei 
laskenut koskaan. Siitä oltiin ylpeitä. Ja kuitenkin viidessä vuodessa, pestyään kätensä Israelista, 
imperiumi oli kadonnut. Meillä on tänään Gibraltar ja Falkalandinsaaret ja muutama hajallaan oleva maan 
palanen ympäri maailman. Se on kaikki siinä, mitä me olemme tänä päivänä - mahtava Iso-Britannian 
imperiumi. Vaikka poliitikoilla on omat syynsä, minä uskon Jumalan näkökulmaan: "Jos te ette pysty 
pitämään huolta minun kansastani [juutalaiset], te ette pysty pitämään huolta muistakaan kansoista." Se on 
minun ymmärrykseni Aabrahamin liitosta. 

Kuinka pitkään Aabrahamin liitto kestää? Ja vastaus on, että se on ikuinen. Kerta toisensa jälkeen Jumala 
sanoi: "Tämä liitto kestää ikuisesti." Juutalaiset tulevat aina olemaan Jumalan valittu kansa. He tulevat 
olemaan paikalla historian päättyessä, kun kaikki muut imperiumit ovat tulleet ja menneet. Israelilaiset 
tulevat olemaan kartalla siinäkin vaiheessa. Miksi tämä liitto syntyi? Mikä on tämän liiton tarkoitus? 
Jumala halusi pappien kuningaskunnan maan päälle. Pappi on henkilö, joka toimii välittäjänä ihmisen ja 
Jumalan välillä. Ja Jumala halusi pappien kuningaskunnan, joka tuo maailman Jumalan luokse ja Jumalan 
maailmaan. Juutalaiset ovat välimiehiä kaikkien muiden puolesta. Totta kai he, juutalaiset, ovat ohittaneet 
tämän kutsumuksensa kammottavasti. Ja he ovat kärsineet hirvittävästi sen vuoksi. Ja 2000 vuotta on 
kulunut ilman, että heillä on ollut omaa kieltä tai rahaa tai maata tai ylipäätään mitään! Mutta he ovat nyt 
palanneet takaisin maailman kartalle! Ja Jumala on armollinen heitä kohtaan. Hän ei koskaan riko liittoaan,
jos kyseessä on ikuisesti kestävä liitto. 
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