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Tulemme Mooseksen liittoon, joka siis tehtiin Mooseksen kanssa ja kahdentoista heimon kanssa. 
Ensimmäistä kertaa ne muodostavat kansakunnan. Huomatkaa, että ensimmäinen liitto oli 
kansainvälinen - Nooan liitto. Seuraava liitto, Aabrahamin liitto, oli sekä kansainvälinen että kansallinen.
Kolmas liitto oli kansallinen. Se tehtiin Israelin kanssa. Ja ainoastaan Israelin kanssa. Ja tämä on juuri se 
kohta, jossa kristittyjä laitetaan takaisin liiton alaisuuteen, joka oli vain juutalaisille annettu kansallinen 
liitto ja joka teki heistä kansakunnan. Emmekä me ole tuon kansakunnan osa. Näin ollen tämä liitto ei 
ole meitä varten. 

Joten katsotaan sitä. Ensimmäinen liitto tehtiin Araratin vuoristossa. Toinen tehtiin Kanaanissa ja kolmas
Siinain vuorella, kun Jumala toi heidät (israelilaiset) pois Egyptistä. Huomatkaa, että ensiksi Jumala 
lunasti heidät vapaaksi ja vasta sitten teki liiton heidän kanssaan. Liitto tehtiin ihmisten kanssa, jotka 
olivat jo vapautuneet orjuudesta. Se on siis liitto Jumalan armosta. Se on myös turvallisuuden liitto. 
Liitto tehtiin silmällä pitäen pääosin israelilaisten elämää luvatussa maassa, joka antoi heille täydellisen 
turvallisuuden. Se tarkoittaa jopa fyysisen terveyden turvallisuutta - mikään egyptiläinen tauti ei koskisi 
heihin, kun he olisivat asettuneet Juudan vuorille. Se oli siis kansallinen turvallisuus. Jumala lupasi 
heille osuudet ja suojella heitä vihollisilta, kun he olivat saapuneet maahan ja valloittaneet sen.

Huomatkaa, että Aabrahamin liitto teki heistä maan omistajia, mutta maan hallitseminen (valtaaminen) 
oli ehdollista. Tämä on erittäin tärkeä asia. Juutalaiset yhä omistavat kaiken maan, jonka Jumala heille 
antoi, mutta he eivät hallitse sitä kaikkea. Ja on olemassa ehtoja maan hallitsemiselle. Se on tärkeä asia 
havaita. Mitä Jumala odotti israelilaisilta tässä liitossa? Se oli sitä, että he eläisivät Jumalan tavan 
mukaisesti. Se on sitä, että he pitävät hänen lakinsa. Jumala kertoi heille, kuinka heidän tulisi elää 
luvatussa maassa. Ja jos he, israelilaiset, olisivat kuuliaisia Jumalan laille, hän siunaisi heitä enemmän 
kuin mitään muuta kansakuntaa maan päällä. Ja he olisivat siunattuja terveyden ja varallisuuden kautta. 
Heidän satonsa olisivat hyviä ja heidän lapsensa eläisivät terveinä ja onnellisina pyhässä maassa. Mutta 
jos he eivät noudattaisi hänen tapojaan ja hänen lakejaan, silloin hän kiroaisi heidät. Ja jos luet 
Deuteronomia 28:n, tiedät, mitä kirouksia hän toisi heidän päälleen. Ja juutalaiset ovat olleet kirottu 
kansakunta - enemmän kuin mikään muu kansallisuus maan päällä. Jos sinulla ei ole Jumalan siunausta, 
sinulla on hänen kirouksensa. 

Ja hämmästyttävää on, jos luet Deuteronomia 28:aa, luet tarinaa kansanmurhasta 1940-luvulla - lähes 
sanasta sanaan. Se pätee juutalaisvainoihin. Jumala yhä pitää kiinni lupauksestaan. Hän joko siunaa heitä
tai kiroaa heitä. Ja juutalaiset ovat olleet kirouksen alla lähes 2000 vuotta. Se on nyt alkanut poistumaan,
mikä on hyvä uutinen. Jumala kiroaa heitä onnettomuuksilla. Onnettomuudet koskevat heidän 
terveyttään, heidän satoaan, jotka joutuvat tautien ja heinäsirkkojen saaliiksi. Heitä koettelisivat 
maanjäristykset ja kaikenlaiset onnettomuudet maassa, jos he eivät noudattaneet hänen lakiaan. He 
olisivat miehittäjävaltion osa omassa maassaan, eli toisen valtion alaisuudessa siis. Ja lopullinen 
rangaistus siitä, etteivät he noudattaneet hänen lakejaan, juutalaiset tulisivat menettämään maansa. Mutta
Jumala teki hyvin selväksi, että joka kerran kun he menettäisivät oman maansa ja joutuisivat 
maanpakoon, Jumala aina toisi heidät takaisin. Sillä tavalla Jumala pitäisi liittonsa juutalaisten kanssa. 

Ja ensimmäisen kerran kun he menettivät oman maansa, he menettivät sen babylonialaisille. Silloin 
kymmenen heimoa joutui maanpakoon Syyriaan ensin ja jäljelle jäi vain kaksi heimoa - Juudan ja 
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Benjaminin heimot. Ja lopulta nekin joutuivat maanpakoon 70 vuodeksi Babyloniaan. Miksi 70 
vuodeksi? Raamattu antaa selityksen. He olivat Jumalan antaman lain alla, että heidän tulisi antaa maalle
vapaata, joka seitsemäs vuosi. Se oli maan elvyttämistä kesannoimalla. Jumala lupasi antaa niin suuren 
sadon kuudentena vuotena, että he pystyivät antamaan maalle vapaavuoden seitsemäntenä. Mutta heidän
piti antaa maalle vapaata. Se oli sapattivapaa, joka seitsemäs vuosi. Ja he olivat jättäneet tekemättä niin 
500 vuoden ajan. Näin ollen Jumala ajoi heidät pois maastaan ja sanoi: "Jos te ette anna maalle vapaata, 
minä annan. Te olette maalle velkaa jo 70 vuotta!" Koska joka seitsemäs vuosi 500 vuoden ajan, tai 490 
vuoden ajan, tekee 70 vuotta. Ne olivat kesantovuosia, jolloin maa saa levätä ja joita se ei ollut saanut. 
Näin ollen Jumala ajoi heidät pois maastaan, jotta itse maa saisi leponsa. Se oli 70 vuotta ja Jumala 
kertoi sen juutalaisille. 

Se oli myös syy siihen, miksi Daniel tiesi, milloin heidän maanpakonsa Babyloniassa tulisi päättymään. 
Se oli jo kerrottu, 70 vuotta, joten hän tiesi sen etukäteen. Joten siinä meillä oli lopullinen rangaistus 
Jumalan käskyn noudattamatta jättämiselle - he menettivät maansa, jonka Jumala oli heille antanut. 
Mutta se oli vain väliaikaista, koska maan omistivat yhä juutalaiset. Maan miehittivät ja sitä käyttivät 
joku toinen kansakunta nyt. Se on hyvin tärkeä ero. Jumala ajoi heidät pois maastaan, mutta lupasi aina 
tuoda heidät takaisin. Ja se on syy siihen, miksi he ovat olleet lähes 2000 vuotta maan paossa. Jumala on 
alkanut tuomaan juutalaisia takaisin luvattuun maahan kuten hän lupasi ja sinä ja minä olemme eläneet 
nähdäksemme sen. Hämmästyttävää siinä on se, että itsekin olen elänyt tänä aikana ja nähnyt Jumalan 
alkavan tuomaan heitä takaisin. Aivan kuten hän lupasi - mikä ihmeellinen asia elää tätä aikaa.

1800-luvulla Englannissa oli Raamatun lukijoita, jotka sanoivat, että Jumala oli alkanut tuomaan 
juutalaisia takaisin ja he auttoivat häntä siinä. Mutta se onkin nyt, sinun ja minun aikana, kun viimein 
olemme nähneet tuon lupauksen täyttymisen. Voimme mennä ajassa taaksepäin vuoteen 1875, mistä 
lähtien luvatuun maahan on ollut muuttoaaltoja. Minä uskon, että se on Jumalan työtä ja olen siitä 
vakuuttunut ja kerron teillekin, miksi uskon niin. Koska kun juutalaiset alkoivat palaamaan luvattuun 
maahansa kasvavassa määrin viimeisen 150 aikana, sade on palannut. Eikä yksikään poliitikko pysty 
järjestämään sitä. Kun ensimmäiset juutalaiset palasivat sinne vuonna 1875, maa oli kärsinyt 
kuivuudesta vuosisatoja. Maan pinta oli palanut kuivaksi ja se oli melko käyttökelvotonta. Kun heidän 
laivansa rantautuivat, sade tuli taivaasta. Ja rabbi joka oli mukana ensimmäisessä maahanmuutto-
ryhmässä nosti kätensä ilmaan ja ylisti Herraa: "Sinä toit meidät takaisin ja sinä toit sateen takaisin!" 

Velipuoleni on meteorologi, joka teki sääennusteita tv:ssä. Kysyin häneltä kerran saisiko hän käsiinsä 
sadelaskelmat Lähi-Idän alueelta viimeisen 100 vuoden ajalta. Hän onnistui hankkimaan ne ja antoi 
minulle. Minä piirsin niiden perusteella kuvaajan. Hämmästyttävää kuvaajassa oli se, että piirsin siinä 
samalla Israelin poliittista historiaa. Joka kerran kun juutalaiset tulivat alueelle takaisin, sademäärät 
nousivat. Ja joka kerran kun maahanmuutto hiljeni, sateiden määrä tasoittui. Ja suurin sädemäärä sadan 
vuoden aikana on tullut vuonna 1948, kun Israelin valtio muodostettiin. Se ei voi olla sattumaa. Se on 
yhtä selvää kuin mitatut sademäärät, että Jumala on tuonut omansa takaisin. Koska ainoa asia, mikä 
hänen täytyy tehdä, on muuttaa tuulen suunta. Kun tuulee lännestä, sieltä tulee kosteutta Välimereltä. 
Kun tuulee idästä, se on kuumaa ja kuivaa. Arabit yhä kutsuvat sitä [ahchamchen], tuuli, joka kuivattaa 
viherkasvit ja kukat - kaikki kuivaa. Joten jos Jumala halusi siunata Israelia, hän käänsi tuulen suunnan 
länteen, jolloin he saivat sadetta. Kun Jumala halusi rangaista heitä, tuuli kääntyi itään, jota seurasi 
kuivuus. Ja se oli sitä, miten hän nuhteli heitä. Siitä syystä sade on niin tärkeää Raamatussa. Siksi heillä 
on joka vuosi kuuden kuukauden sateeton jakso. Ja sitten syksyllä sadonkorjuujuhla nimeltään "Feast of 
Tabernacles", jolloin juutalaiset rukoilevat sateiden alkamisen puolesta, mikä usein tapahtuukin juuri 
tuon juhlan aikana. 
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Sitten he saavat ensimmäiset sateet, jotka idättävät viljan. Sitten tulevat jälkimmäiset sateet, jotka 
kasvattavat viljan. Sitten tulee sadonkorjuun aika, minkä jälkeen on kuuden kuukauden kuiva jakso. 
Tuon kuuden kuukauden aikana Jumala tuo voimakkaan kasteen Hermonin lumipeitteisiltä vuorilta. 
Kaste huolehtii viinirypäleistä ja viinistä. Joten Jumala huolehtii Lähi-Idän säästä hyvin tarkasti 
suhteessaan omaan kansaansa. Siksi sade on niin suuri siunauksen symboli - siunauksen suihku. Ja hyvin
tunnettu lupaus Malakaissa, jota käytetään niin väärin ja jossa sanotaan, että tuokaa kaikki 
kymmenyksenne varastorakennukseen niin minä annan teille siunauksen suihkun. Minä avaan teille 
taivaan ikkunat ja annan teille siunausta ylenpalttisesti - sateen. Tämä ei ole lupaus, joka on annettu 
meille. Se on lupaus, joka on annettu juutalaisille. Se on Mooseksen liiton lupaus. Ja tuota edeltävä jae, 
jota olen kuullut siteerattavan kaikkialla kristityissä piireissä kuuluu: "Tuokaa kymmenykset 
varastohuoneeseen ja minä siunaan teitä." Ja sitä edeltävässä jakeessa Jumala sanoo, että minä kiroan 
teitä, koska te ette tuo kymmenyksiä varastohuoneeseen. 

Ja olen kuullut kristittyjen saarnaajien sanovan, että kymmenyksien antaminen tuo teille suuren 
siunauksen. Mutta hän sanoi myös, että saatte päällenne Jumalan kirouksen, jollette anna kymmenyksiä. 
Kirous seuraa teitä jopa kolmanteen ja neljänteen sukupolveen. Saarnaaja sanoi tämän kaiken kristityssä 
seurakunnassa. Haluatteko lapsenlapsenne kärsivän, koska te ette antaneet kymmenyksiä. Sanoin 
ystävälleni, että tuo oli ilkeää. Kun hän oli lausunut tuon sanomansa ääneen, hän sai ennätysmäärän 
kymmenyksiä (kolehti kerättiin seurakunnassa). Ja kyseessä oli ilkeä opetus. Tuo on Vanhasta liitosta 
eikä kyseessä ole Uusi liitto. Kerron tämän teille, koska jotkut teistä ovat olleet vastaavan pastorin 
alaisuudessa, joka on väittänyt, että teidän on annettava kymmenykset. Eikä se ole totta kristityille. Se 
oli totta juutalaisille. Ja Malakai saarnasi juutalaisille, kun hän sanoi, että tuokaa kymmenykset 
varastorakennukseen. Hän ei saarnannut kristityille. Joten tämä Mooseksen liitto ei ole meitä varten, 
mutta kuitenkin on meidän itsemme hyväksi opiskella sitä ja selvittää, mikä kuvottaa Jumalaa. Se 
määrittelee, että tatuoinnit ovat iljetys Jumalalle. Se on hyvin mielenkiintoinen tieto. Minä rikon 
Mooseksen liittoa parhaillaan, kun puhun tässä teille. Minulla on päälläni puku, joka on tehty 
sekoitekankaasta. Eikä yksikään juutalainen voi tehdä niin. Mutta en odota Jumalan rankaisevan minua 
siitä, koska en ole tuon Vanhan liiton alaisuudessa. 

Vanhassa liitossa on kaikkiaan noin kaksitoista syntiä, joiden seurauksena on kuolemanrangaistus. Jos 
minä olisin tuon liiton alaisuudessa ja lapseni tekisivät jonkin noista synneistä, minun olisi tapettava 
heidät. Mutta en tee sitä. Tuossa liitossa on joitain erittäin vakavia asioita sisällä. Jumala opettaa siinä 
omiaan, miten vakava asia se on, että Jumala on valinnut juutalaiset omaksi kansakseen elämään 
Jumalan tahdon mukaisesti maailman sydämessä. Jos otamme kaiken maa-aineksen, mitä maan päältä 
löytyy ja leikkaamme sen irti ja kokoamme sen yhteen ja otamme neulan, joka työnnetään yhdestä 
paikasta läpi niin, että rakennelma pysyy tasapainossa. Missä kohdassa neula sijaitsee? Jerusalemissa. 
Tiesittekö sen? Se on tasapainopiste kaikelle maa-ainekselle, mitä maapallolta löytyy. Jerusalem oli 
myös kaiken keskus muinaisessa maailmassa. Tie Euroopasta Aasiaan ja tie Aasiasta Afrikkaan ristesivät
paikassa nimeltään Mageddo. Tai hepreaksi Harmageddon. Se on paikka, missä historian viimeinen 
taistelu käydään. Se on maailman risteys. Tuon risteyksen lähellä on pieni kylä nimeltään Nasaret, jossa 
Herramme Jeesus nasaretilainen kasvoi. Hän vaelsi Nasaretin kukkuloilla ja katseli alaspäin, kun koko 
maailman liikenne kulki hänen jalkojensa alla. Aivan kuten istumme lentokentällä ja tarkkailemme koko 
maailman kulkevan läpi. Jeesus näki kaiken sen ja alue, jolla hän kasvoi oli osa Galileaa. Sitä kutsuttiin 
tarkoituksella kansojen Galileaksi. Koska kaikki kansakunnat kulkivat läpi Galileasta. He menivät 
yhdeltä mannerlaatalta toiselle. Ja pienessä Israelin maassa, minä jäin jumiin Israeliin nyt vaikka se ei 
ollut tarkoitukseni, on kaikki kasvit, kukat ja eläimet, mitkä löytyy kaikkialta maailmasta. Se on koko 
maailman silta. Se on menettänyt paljon niistä nyt, mutta siellä oli leijonia kuten Afrikassa. Siellä oli 
havupuita ja palmuja kasvaen vieretysten! Pohjoisen havupuita ja etelän palmuja kirjaimellisesti kasvoi 
yhdessä. Se on ihmeellinen maa. Se on koko maailma pienoiskoossa. Se on osa maailmaa, joka 
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muistuttaa turistia kotimaastaan. Pieni alue Carmelissa on nimeltään Pieni-Sveitsi, koska se muistuttaa 
Sveitsiä jne. Joten koko maailma keskittyy Israeliin. Maantieteellisesti ja kulttuurisesti kyseessä on 
maailman sulatusuuni. 

Ja sinne Jumala asetti oman kansansa, jossa koko maailma näkee heidät koko maailman maa-aineksen 
keskipisteessä. Jumala asetti heidät sinne, jotta he osoittaisivat [muulle maailmalle] kaksi asiaa. Jos teet 
Jumalan tahdon mukaisesti ja elät Jumalan tahdon mukaisesti, sinä tulet siunatuksi. Jos et elä Jumalan 
tahdon mukaisesti vaan oman tahtosi mukaisesti, sinä olet kirottu. Ja sillä tavalla Jumala osoitti koko 
maailmalle, kuinka elää. Eikä kyse ole siitä, että Jumala haluaa tehdä elämämme surkeaksi. Kun hän 
antoi kymmenen käskyään, että sinä et saa tehdä tätä jne. Ne olivat hänen sääntöjään terveelliselle, 
onnelliselle ja pyhälle yhteiskunnalle. Ja ne olivat sääntöjä, jotka hän halusi koko maailman näkevän 
silmillään tässä yhdessä kansakunnassa. Ja jokainen kansakunta voi oppia heiltä, kuinka elää. 
Edellyttäen tietenkin, että he noudattavat hänen säädöksiään enemmän kuin jättävät noudattamatta niitä. 
Ja näin ollen koko maailma on nähnyt omin silmin myös sen kärsimyksen, mikä israelilaisia [juutalaisia]
on kohdannut heidän kapinointinsa vuoksi. Heistä on tullut köyhempiä ja he ovat menettäneet maansa. 
Juutalaiset ovat osoittaneet enemmän Jumalan kirousta kuin hänen siunaustaan, mikä on tragedia. 

Kuinka kauan tämä liitto on voimassa? Vastaus on hyvin selvä ja kerrottu Uudessa Testamentissa. Se 
annettiin siihen saakka kunnes Kristus tuli. Sen jälkeen siitä tuli vanhentunut. Se annettiin juutalaisille, 
että he voisivat valmistautua Jeesuksen tuloon. He eivät tienneet sitä siihen aikaan eikä sitä edes kerrottu
heille siihen aikaan. Mutta he ovat esimerkkinä muille siitä, mitä seuraa kapinoinnista Herraa vastaan. Ja
sitten se aika olisi ohitse. Ja Jeesus vaihtaa Mooseksen liiton omaan liittoonsa - Uuteen liittoon. Ja 
meidän on tarkasteltava sitä ja käytämme siihen loppupäivän. Tuon liiton tarkoitus oli olla näkyvä 
osoitus jumalallisesta vanhurskaudesta. Elä oikealla tavalla ja jumalainen vanhurskaus siunaa sinua. Elä 
väärällä tavalla, jolloin jumalainen vanhurskaus kiroaa sinua. Siinä on yksinkertainen oppitunti. Ja se oli 
oppitunti, jonka he [juutalaiset] toivat koko ihmisrodulle. Tiedättekö, mikä on synnin olemus? Se on 
laulussa, jonka Frank Sinatra lauloi: "Minä tein sen omalla tavallani." Se on syntisten kansallislaulu. Ja 
te tiedätte loput siitä laulusta. Päästäksemme oman tiemme loppuun saakka ja pystyäksemme sanomaan, 
että yhdestä asiasta olen varma: "Minä tein sen omalla tavallani." Cliff Richards, josta olette kuulleet, 
laulaja, tuli kerran seurakuntaamme ja minä kastoin hänet ja menin kerran hänen kanssaan Berliiniin. 
Hän lauloi laulun Berliinissä, joka kuului: "Minä tein sen Hänen tavallaan." Ja hän otti tutun laulun ja 
tutut sanat ja vain hieman muutti sanoitusta, mistä tuli hänen todistuksensa. Valitettavasti hän lauloi sen 
vain kerran, kun tekijänoikeuslakimiehet vaativat häntä lopettamaan. Eikä hän ole sitä sen koommin 
voinut laulaa, mutta minä kuulin hänet laulamassa sen yhden kerran. Ja se oli loistokas todistus siitä, 
miten päästään elämän loppuun ja miten siinä vaiheessa voit sanoa: "Minä tein sen Hänen tavallaan." 

Se oli valinta, joka annettiin Israelille. Joko he tekevät Hänen tavallaan tai omalla tavallaan ja se on 
myös todellinen valinta, jokaisen ihmisen on tehtävä maassa. Joko teet sen itse ja omalla tavallasi tai elät
Hänen tavallaan. Ja me tiedämme lopputuloksen Israelin historiasta. Se on Vanha liitto, joka on 
päättynyt. Osa siitä toistuu Uudessa liitossa, mikä koskee meitäkin. Esimerkiksi kymmenestä käskystä 
yhdeksän toistuu Uudessa liitossa ja näin ollen sitovat meitä. Se yksi, josta olemme vapautetut - 
toivottavasti tiedätte, mikä se on. Koska Uusi Testamentti kertoo sen meille selvästi. Kaikki mikä toistuu
Vanhasta laista, on kristittyjen laki myös. Ja ne kristityt, jotka ajattelevat, etteivät ole minkään lain 
alaisuudessa, on parasta ajatella uudelleen. Minulla on ollut tapana kertoa niille ihmisille, jotka 
ajattelevat, että kristityt eivät ole minkään lain alaisuudessa, että Vanhassa Testamentissa on noin 613 
lakia. Kuinka monta lakia on Uudessa liitossa? Ja vastaus kuuluu, että yli 1100. Kristuksen laki sisältää 
yli 1100 käskyä, jotka siis kertovat, mitä meidän tulisi tehdä ja mitä ei. Joten ajatus, että armo vapauttaa 
meidät kaikista laeista, on järjetön. Olemme Kristuksen lain alaisuudessa, jota sanotaan vapauden laiksi 
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Uudessa Testamentissa. Sitä sanotaan kuninkaalliseksi [Royal Law] laiksi Uudessa Testamentissa. Ja me 
kristityt olemme Kristuksen lain alaisuudessa. Ja Kristus sanoi, että jos rakastatte minua, te pidätte 
käskyni. Sillä tavalla kristittyjen tulisi elää. Me emme ole vapaita elämään, miten tahansa haluamme. 
Meillä ei ole vapautta tehdä sitä omalla tavallamme. Me olemme vapaita tekemään sen Hänen tavallaan 
ja elämään Hänen lakinsa mukaisesti. Sen Hengen mukaisesti, joka on istutettu sydämiimme. 

Uudessa Testamentissa on 1100 selvää käskyä kristityille, joita meidän tulisi noudattaa. Suurin osa 
Uudesta Testamentista kertoo, kuinka kristityn uskovan tulisi elää. Ja se on hyvin selvää. Mutta kuten jo 
sanoinkin, monet niistä 613 laista, joille juutalaisten täytyi olla kuuliaisia, minun ei tarvitse olla 
kuuliainen. Matkustin kerran Israeliin ja Galileassa paikassa nimeltään Tiberius oli kristittyjä arabeja ja 
kristittyjä juutalaisia yhteisessä kokouksessa. Tämä tapahtui vuosia ja vuosia sitten. Ja he olivat hyvin 
nopeasti lähes III maailmansodassa siinä maassa, missä kokous oli tarkoitus pitää. Ja he soittivat minulle
ja pyysivät, että David tule tänne ja auta meitä löytämään rauha ja sopu keskenämme. Me emme kykene 
tähän keskenämme ja tarvitsemme ulkopuolisen sovittelijan. Joten he soittivat pakanalle, jotta juutalais- 
ja arabikristittyjen välinen kiista saataisiin sovinnolliseen päätökseen. Menin brittiläiseen lentoyhtiöön, 
missä sen sanottiin maksavan yli 800 puntaa, koska lentoa ei ole varattu etukäteen. Eikä minulle ollut 
sitä summaa eikä minusta tuntunut siltä, että olisin voinut pyytää heiltä sitä 800 puntaa. Joten sanoin 
heille, että olen pahoillani, ettei minulla ole 800 puntaa enkä pääse sinne. Mutta sanoin etsiväni lentoa 
Israeliin ja jos löydän sen, minä tulen sinne. Niinpä menin toiselle lentokentistämme Lutonissa ja kysyin,
että onko tänään lentoa Israeliin. He sanoivat, että sellainen on lähdössä tänään, mutta se on täynnä. 
Sanoin heille, että minun on päästävä Israeliin nopeasti, koska siellä kiireellinen tilanne menossa. He 
kysyivät, voisinko istua henkilökunnan istuimella. Tiedätte varmaan ne istuimet, joilla henkilökunta 
istuu selkä menosuuntaan, kun lentokone on laskeutumassa. He sanoivat, että voisin saada yhden 
sellaisen. Kysyin, paljonko se tekee? Ja he sanoivat, että 120 puntaa. Se ei ole kovin mukavaa. En 
tiennyt, että Israelissa nuoret ihmiset konferenssissa Tiberiuksessa olivat keränneet varoja ja saaneet 
kokoon sekeleinä 120 punnan verran. Se oli minun lentoani varten! Ja sain sen selville vasta siinä 
vaiheessa, kun pääsin sinne.

Joten menin siihen lentokoneeseen ja istuin matkan siinä erittäin epämiellyttävässä istuimessa. Havaitsin
vastapäätä istuvan kolme rabbia. Ja kaiken lisäksi katsoessani lentokoneen sisällä muita matkustajia, 
saatoin havaita, että olin ainoa pakana koneessa. No, ajattelin, että tämä on mielenkiintoista ja meillä oli 
hyvä kosher-päivällinen. Ja ajattelin, että nyt on aika jutella näiden kolmen rabbin kanssa. Kysyin 
ensimmäiseltä rabbilta, että anteeksi että kysyn, mutta pidätkö sinä Mooseksen lain. Totta kai, kuului 
vastaus. No, miten on tämän asian kanssa. No, päärabbi antoi luvan tehdä jotain muuta sen sijaan. 
Kysyin toiselta rabbilta, että pidätkö sinä koko Mooseksen lain. Totta kai pidän, kuului vastaus. Kysyin, 
että miten on tämän asian kanssa. No, tuota, ei emme pidä sitä. Kysyin kolmannelta rabbilta, että pitääkö
hän Mooseksen lain. Hän sanoi, että kyllä. Kysyin, että miten on tämän asian laita. Hän vastasi, että 
emme voi pitää sitä, koska meillä ei ole temppeliä enää. Emme voi uhrata enää tänä päivänä. Minä 
sanoin, että tässä meillä on kolme rabbia, eikä yksikään heistä pidä Mooseksen lakia. Yksi heistä, 
kolmas heistä sanoi: "Mikä sinä olet? Oletko liberaali juutalainen vai ortodoksi?" Sanoin, etten ole 
mikään niistä. Tuo kolmas rabbi tuijotti minua tuimasti silmiin pitkään ja jonkin ajan kuluttua huudahti: 
"Sinä olet kristitty! Sinä sanot, että koska Jeesus kuoli syntiesi vuoksi, sinun ei tarvitse pitää Mooseksen 
lakia!" Minä vastasin, että tuo on täysin totta ja mikä helpotus se onkaan minulle. Koska te kolme ette 
pysty pitämään koko Mooseksen lakia enkä minäkään siihen kykene. Ja meillä oli hämmästyttävä 
keskustelu ja lentokone laskeutui aivan liian pian.

Eikä tänä päivänä ole yhtäkään elossa olevaa juutalaista, joka kykenee pitämään koko Mooseksen lain. 
Ei yhtäkään. Siksi juuri Jumala antoi heille sen, jotta he ymmärtäisivät, että he tarvitsevat enemmän kuin
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pelkän lain. He tarvitsivat Pelastajan, joka antaa heidän syntinsä heille anteeksi. Alatteko näkemään nyt 
sen merkityksen, mikä Jumalalla on tässä kaikessa. Kuten eräs moderni käännös Uudesta Testamentista 
sanoo, J.B.Phillips on sen nimi, joka käänsi erään jakeen tähän tapaan: "Ja juuri tuon lain suoran reunan 
avulla me havaitsemme, kuinka kieroja me itse olemme." Aika mielenkiintoinen lausunto. No, 
juutalaisten täytyi oppia Jumalan lain suoran reunan kautta Siinailla, kuinka kieroutuneita he olivat. 
Jumala tiesi, etteivät he voineet pitää koko lakia. Mutta Jumala halusi näyttää heille, kuinka kaukana 
koko lain pitämisestä he olivat. Niin että hän pystyi sen jälkeen lähettämään Pelastajan, joka pystyi 
hoitamaan asian kuntoon. Jeesus ei tullut kumoamaan lakia vaan täyttämään sen. Hän tuli auttamaan 
meitä elämään oikein. Ja meillä on suuri etu Uudessa liitossa, mitä Vanha liitto ei kyennyt tekemään. Ja 
käsittelemme sitä hetken kuluttua uudelleen. 

Olemme nyt käsitelleet Mooseksen lain ja kiitos Jumalalle, että emme ole sen alaisuudessa. Se on vaikea
laki pidettäväksi. Meillä on enemmän lakeja pidettävänä kuin heillä oli, mutta me saamme apua Uudessa
liitossa niiden pitämiseksi. On vielä yksi liitto Vanhassa Testamentissa, joka minun täytyy mainita. Se on
Daavidin liitto, joka oli yksinvaltiuden liitto. Meitä ei ole tehty demokratiaa varten, koska demokratia ei 
ole Jumalan ajatus ihmisen hallitusmuodolle. On hämmästyttävää miten monet ihmiset, erityisesti 
amerikkalaiset raamatunopettajat ajattelevat, että Raamattu kertoo demokratiasta - se ei ole niin. Se 
kertoo hyväntahtoisesta yksinvaltiudesta. Se kertoo kuningaskunnista. Ja hyvin harvat elävät kuningas-
kunnassa. Emme elä sellaisessa nykyään. Lähin esimerkki kuningaskunnasta nykymaailmassa on Saudi-
Arabia. Sieltä me löydämme kuningaskuntia ja paljon prinssejä. Mikä ero on kuningaskunnalla ja 
demokratialla? Kuningaskunnassa ei ole vaaleja, ei äänestystä eikä poliittisia puolueita eikä 
hallitusneuvotteluita. Kuningaskuntaa hallitsee yksi henkilö, joka säätää lait ja joka siunaa niitä, jotka 
pitävät lain ja kiroaa niitä, jotka eivät pidä sitä. Hän rankaisee niitä, jotka eivät noudata lakia. 
Kuningaskuntaa varten meidät on tehty. Parhaimmassa tapauksessa me elämme parhaiten oikean 
kuninkaan alaisuudessa. Ongelma kuningaskunnassa on siinä, kun kuningas on paha. Itse asiassa 
Israelissa oli enemmän pahoja kuin hyviä kuninkaita. 

Kun luet Kuningasten kirjoja, havaitkaa, että pahat kuninkaat hallitsivat keskimäärin viisi vuotta. Mutta 
hyvät kuninkaat hallitsivat keskimäärin 33 vuotta. Eikö tuo ole merkittävää? Koska Kuningasten 
Kuningas eli maassa 33 vuotta ja hän julisti, että kuningaskunta on tullut. Haluaisitko sinä elää 
kuningaskunnassa? No, siellä ei olisi vaaleja, ei äänestystä eikä keskustelua ja kuningas olisi hallitsija. 
Minä ajattelen, että sinä haluaisit. Jos kysymyksessä olisi oikea kuningas. Jos hänellä ei olisi mitään 
mielenkiintoa omaan asemaansa, turvallisuuteensa, valtaansa tai omaisuuteensa vaan joka eläisi ihmisille
ja erityisesti köyhille. Jos löytäisimme oikean kuninkaan Singaporelle, uskon, että ottaisimme hänet 
vastaan avosylin. Ja meidän evankeliumimme sanoo, että olemme löytäneet kuninkaan! Se oli juuri tämä
lausunto, joka toi ongelmat alkukirkkoon Rooman imperiumissa. Siellä hallitsi Caesar ja kristityt 
väittivät, että on olemassa toinen kuningas. Ja he jopa rohkenivat väittää, että kuningas Jeesus oli 
Caesarin yläpuolella. Ja he joutuivat suuriin ongelmiin tuon lausuntonsa kanssa. Se on totuus - me 
olemme löytäneet kuninkaan! Singaporen tulevaisuuden kuninkaan. Malesian tulevaisuuden kuninkaan. 
Australian tulevaisuuden kuninkaan. Maailman tulevaisuuden kuninkaan. Hän on täydellinen kuningas 
hallitsijaksi ja hän on juutalainen. Siinä on hyvät uutiset maailmalle. Sanotaan se ääneen, että juutalainen
Jeesus on paras kuningas kaikista. Ja kun yksilöt voivat elää hänen kuningaskunnassaan parhaillaan juuri
nyt, eräänä päivänä hän tulee hallitsemaan koko maailmaa. Ja hän tulee olemaan Singaporen kuningas ja 
kaikkien kansakuntien, joita on olemassa, kuningas. 

Siinä on hyvät uutiset. Se on evankeliumi, jota meidän on julistettava. Siinä meillä on kuningaskunnan 
evankeliumi. Ja minä uskon, että kun löydämme oikean kuninkaan ja antamaan hänelle voiman ja vallan,
se ratkaisee ihmiskunnan ongelmat. Winston Churchill sanoi, että demokratia on kuin huono 
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kuningaskunta, mutta muut ovat vielä huonompia. Ja se on totta. Ainoa hyvä puoli demokratiassa on 
siinä, että siellä on säännöllisesti äänestys, jolla päästään eroon huonoista hallitsijoista. Siksi me otamme
kiitollisena vastaan demokratian - koska muutaman vuoden välein voimme antaa äänen jollekin toiselle 
hallitsijalle. Ja voimme äänestää pahat ihmiset ulos sieltä. Ongelma vain on siinä, että sen jälkeen me 
äänestämme kamalan paljon pahoja ihmisiä valtaan uudelleen. Kuten Englannin eräs pääministeri kerran
tokaisi, että äänestys on yksi joukko syntisiä ulos ja toinen joukko syntisiä sisään. Ja hyvin nopeasti 
menetämme näkökykymme uuden joukon suhteen, jonka olemme äänestäneet sisään. Ja sitten voimme 
äänestää heidät uudelleen sieltä ulos ja se on vapaus, jonka Jumala on sallinut meille demokratiassa, 
mutta se ei ole hallitusmuoto, jota varten meidät on tehty. Ja kun demokratia epäonnistuu, diktatuuri 
ottaa sen paikan. Minä voin havainnollistaa sitä niin monella eri tapahtumalla historian saatossa. 

Se on sitä, kun demokratia lopulta näyttää omat heikkoutensa ja diktatuuri lupaa turvallisuutta ja 
diktaattori otetaan avosylin vastaan - ainakin aluksi. Mutta kun aika menee eteenpäin, haluamme päästä 
eroon hänestä. Useimmat diktaattorit aloittavat menestyksekkäästi. Nero aloitti hyvin ja Hitler aloitti 
hyvin. Ja he tekivät hyviä asioita kansansa puolesta - aluksi. Sitten valta korruptoi heidät ja heistä tuli 
pahoja. Koko Israelin historia on siitä hyvänä esimerkkinä. Ja heidän kuninkaittensa historia. Ja tämä on 
sitä, mitä kuningaskunta on. Ja me seisomme sen asian takana, että jokainen tarvitsee kuninkaan! Ja 
jokainen tarvitsee kuninkaan, jonka vallan ja hallinnan alaisuudessa voimme elää ollaksemme siunattuja 
ja ollaksemme vapaita. Ollaksemme vapaita sekä omasta itsestämme että toisista ihmisistä. Jeesuksen 
alaisuudessa eläminen on todellista vapautta. Eräänä päivänä koko maailma tulee havaitsemaan sen. 

Joten hän teki liiton Daavidin kanssa ja tällä kertaa kyseessä oli sekä kansallinen että kansainvälinen 
liitto. Ensinnäkin siinä liitossa Daavidille luvattiin dynastia. Pojat, jotka tulevat hallitsemaan hänen 
puolestaan. Ja jos he hallitsivat hyvin, Jumala siunaa kansakuntaa - israelilaisia. Ja jos he eivät, Jumala 
rankaisee israelilaisia. Hän lupasi Daavidille monta poikaa - seuraajia. Ja siinä liitossa hän lupasi 
Daavidille yhden pojan, joka olisi täydellinen kuningas. Eikä hän ainoastaan olisi juutalaisten kuningas 
vaan myös pakanoiden. Hän olisi kuninkaitten kuningas ja herrojen herra, joka hallitsisi koko maailmaa. 
Ja tuo kuningas toisi mukanaan rauhan ja oikeuden koko maailmaan. Tämä on jokaisen kristityn ja 
jokaisen juutalaisen unelma. Se on sitä, että Messias tulee ja tuo mukanaan messiaanisen aikakauden, 
jolloin hän hallitsee ilman äänestystä ja ilman keskustelua. Ja me autamme häntä hallitsemaan. Jos 
haluat tietää, kuka tulee hallitsemaan maailmaa Jeesuksen kanssa, vastaus on - sinä! Ja sinun paras alkaa 
harjoittelemaan sitä nyt heti. Mehän emme saa edes omia kirkkojamme toimimaan kunnolla saati sitten 
koko maailmaa! Mehän jatkuvasti kompuroimme kirkoissamme. Me emme saa edes niitä toimimaan ja 
meidän pitäisi hallita maailmaa! Paavali toistuvasti vetoaa kristityihin, että kuinka te kehtaatte haastaa 
toisianne oikeuteen. Kun teidän olisi hallittava kansakuntia, miten te kehtaatte. Siinä on vetoomus. 
Uskovista tulee tulevaisuuden kristittyjä hallituksia maailmaan ja hallitsevat Jeesuksen kanssa. Ja hyvin 
harvat tuntuvat uskovan siihen ja olevan valmistautumassa siihen ja elävän sen mukaisesti nyt ja esittäen
kuningaskuntaa nyt - yhdistynyttä kuningaskuntaa yhden kuninkaan alaisuudessa, yhtä laumaa ja yhtä 
paimenta. Se on sitä, mitä meidän pitäisi näyttää maailmalle nyt ja me teemme juuri päinvastaista!

Jokainen paimen yrittää rakentaa omaa kuningaskuntaansa, koska on toisia paimenia - eikä se ole 
kutsumuksemme. Meidän kutsumuksemme on se, että näytämme maailmalle sen, millainen se voisi olla,
jos se hyväksyisi yhden kuninkaan. [as we profess now...mitä sanotaan?] Anteeksi, minä alan kiihtyä 
juuri nyt. Tämä liitto on yhä voimassa ja tulee aina olemaan voimassa - kyseessä on ikuinen liitto. Se ei 
ole väliaikainen. Monet Daavidin pojat ovat väliaikaisia. He tulevat ja menevät. Mutta yksi Daavidin 
poika, kun hän tulee, hän tulee pysymään valtaistuimella ikuisesti. Ensiksi taivaallisella valtaistuimella 
ja myöhemmin maallisella valtaistuimella. Jeesus on tulossa takaisin maan päälle, ei tuomitsemaan, se 
tulee vasta myöhemmin. Hänen ensimmäinen tehtävänsä maan päällä on hallita ja vallata kansakunnat ja
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näyttää maailmalle, mikä se voisi oikean hallinnon alaisuudessa olla. Kutsumme sitä tuhatvuotiseksi 
valtakunnaksi - se on pitkä ajanjakso. Hän ei ole tulossa takaisin kahdeksi minuutiksi - pyyhkäisemään 
meidät kaikki takaisin taivaaseen. Se on sitä, mitä monet kristityt näyttävät ajattelevan. Hän tulee 
takaisin jäädäkseen - ei vain 33 vuodeksi vaan tuhanneksi vuodeksi. Hän tulee hallitsemaan kansakuntia 
ja hän tulee olemaan kuninkaiden kuningas ja herrojen herra - ja ihmiset näkevät sen! Ja jokainen kieli 
tunnustaa ja jokainen polvi kumartuu hänen valtansa edessä. Mutta he eivät tee sitä uskossaan vaan siksi,
että ovat nähneet sen omin silmin ja heidät on pakotettu uskomaan se. 

Minä odotan sitä päivää. Minun on kerrottava teille YK:sta. Lentojen välissä, kun olin New Yorkissa, 
minulla oli viidestä kuuteen tuntiin aikaa käytettävissä. Joten otin ison, keltaisen taksin ja pyysin, että 
hän vie minut katsomaan YK:n rakennusta Brooklynjoen varrella. Taksi vei minut tämän valtavan ja 
hienon rakennuksen viereen joen äärelle. Pääsisäänkäynnin vieressä on iso graniittikivi ruohikolla. 
Siihen on kirjoitettu puolikas jae Raamatusta. No, puolikas jae on vielä pahempaa kuin yhden jakeen 
lainaaminen, mutta siinä se siis oli. Siinä sanottiin, että he takovat miekkansa auran teriksi, ja keihäänsä 
työkaluiksi [pruning hooks?], kansa ei nosta miekkaansa toista kansaa vastaan eivätkä he opiskele 
sotataitoja. Ja tuo on YK:n motto - mietelause. Se on otettu Jesajasta ja Miikasta Raamatustamme. Mutta
ensimmäisen osan jakeesta he ovat jättäneet pois! Ja ensimmäinen puolikas sanoo, että kun Herra 
hallitsee Sionissa... Sitten he takovat miekkansa auranteriksi... Se siis tarkoittaa, että YK:n päärakennus 
on rakennettu väärään paikkaan. Koska Herra tulee hallitsemaan Siionissa ja tuo oikeuden ja rauhan 
kansakunnille ja aseistariisunnat ovat mahdollisia ympäri maailman. Emmekä enää käytä miljoonia, 
triljoonia rahaa tankkeihin, pommeihin ja atomipommeihin ja vetypommeihin ja mihin tahansa, jolla 
voidaan ihminen tappaa. Kaikki se raha tulee käytettäväksi humanitaarisiin tarkoituksiin. 

Voitteko kuvitella sitä? Minusta se kuulostaa ihmeelliseltä tulevaisuudelta. Se ei ole uni vaan todellisuus.
Tai tulee olemaan. Ja me elämme sitä päivää varten. Pieni tyttö sinisessä uniformussaan näytti minulle 
YK:n rakennuksen. Ja sen päätteeksi hän sanoi: "No niin herrasväki. Tämä oli kierroksemme. Hyvää 
päivänjatkoa!" Mutta minä sanoin hänelle, että et ole näyttänyt yhtä huonetta meille. Hän kysyi, että 
mikä se huone on. Hän oli näyttänyt yleiskokoushuoneen ja turvallisuusneuvoston huoneen - kaiken 
muun. Sanoin hänelle, että et ole näyttänyt rukoushuonetta. Hän sanoi, että voi, ei se ole avoinna 
yleisölle. Ette saa nähdä sitä. Sanoin, että kuulkaa, minulla on vain muutama tunti aikaa New Yorkissa ja
olen tullut pitkän matkan sitä katsomaan. Olen kuullut siitä enkä ole uskoa korviani - minun on nähtävä 
se. Ja hän sanoi, että valitettavasti se on suljettu. Minä käytin viimeisen oljenkorteni ja sanoin, että olen 
tullut aina pienestä vanhasta Englannista saakka katsomaan sitä huonetta. Se todella koskettaa 
amerikkalaista. Hän sanoi, että menkää infopisteeseen ja puhukaa vartijalle siellä. Hän saattaa päästää 
teidät sisälle. Menin infopisteeseen ja etsin uniformupukuisen vartijan, jolla oli kaksi isoa asetta 
vyöllään. Kysyin häneltä, että voisiko hän näyttää minulle rukoushuoneen. Hän vastasi, että se on 
suljettu yleisöltä eikä sinne pääse. Sanoin, että olen tullut kaukaa vanhasta pienestä Englannista saakka 
katsomaan sitä huonetta. Se kosketti hänen sydäntään. Hän sanoi, että kuinka pitkään haluat olla siellä. 
Vastasin, että kaksi minuuttia riittää. Vartija kurkotti ja nosti avainnipun takanaan olevasta 
avainkoukusta ja avasi minulle oven. 

Ja minä näin YK:n jumalan. Se huone oli lisätty vasta sitten, kun YK:n päärakennus oli jo rakennettu. 
Huoneen sisällä näin kaksi rengasta ja huone oli kolmion muotoinen ilman ikkunoita ja sinne tuli vähän 
valoa seinän raosta. Sisällä oli rukousmattoja ja rukoustuoleja. Ja keskellä huonetta oli jumala, jolta 
rukoiltiin maailmanrauhaa. Ensimmäinen YK:n pääsihteeri, Dag Hammarsköld, osoitti, että heillä ei 
ollut rukoushuonetta, missä rauhan puolesta voitaisiin rukoilla - niinpä se rakennettiin. Ja sitten käytiin 
suurin keskustelu YK:ssa siitä, mitä tuonne rukoushuoneeseen laitettaisiin. Joku halusi ristin, mutta joku 
toinen ei halunnut sitä. Hindut halusivat sinne kukkia, mutta muslimit eivät halunneet niitä. Ja keskustelu
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eteni tuohon malliin. Niinpä he lopulta kysyivät taiteilijalta, mikä olisi teos, joka kuvaa kaikkia 
maailman jumalia. Ja jota voidaan rukoilla. Taiteilija sai käsiinsä ison palan metallia - se näyttää 
valetulta metallilta. Se on vain suuri, yksinkertainen, pala metallia. Ja se on maalattu mattamustaksi. 
Taiteilijan ajatuksena oli ollut, että kuka tahansa voi katsoa sitä ja mattapinta ei heijasta heidän silmiään 
ja he katsovat metallinpalaa ja voivat kuvitella jumalansa sinne sisälle. Ja YK hyväksyi sen ja se siis on 
vain yksi, iso, musta, pala metallia. Minulla on valokuva siitä, mutta se ei ole mukanani juuri nyt. Tuon 
sen ensi kerralla ja näytän teille. Sinä siis polvistut siihen eteen ja katsot sitä isoa, mustaa, metallinpalaa 
ja kuvittelet jumalasi sinne sisälle. Ja siinä sinä rukoilet maailmanrauhaa. 

En tiennyt olisiko minun pitänyt itkeä vai nauraa. Sinä ajattelet, että rukoilemalla tuota metallipalaa, tuot
maailmanrauhan. Eräänä päivänä kun Jeesus tulee takaisin, Hän perustaa oikeuden ensiksi ja rauhan 
sitten - koska rauhaa ei voi olla ilman oikeudenmukaisuutta. Niin kauan kuin ihmiset kokevat 
epäoikeudenmukaisuutta, he taistelevat. Mutta kun he kokevat, että kaikki on oikeudenmukaista. Itse 
asiassa mainittu jae Jesajassa sanoo, että KUN Herra hallitsee Siionissa, Hän sovittelee kansakuntien 
väliset erimielisyydet. Ja sitten kansakunnat aseistariisutaan. Se on Herran lupaus tulevaisuudesta. Se on 
lupaus, josta voimme pitää kiinni. Eli että eräänä päivänä Jeesus hallitsee maan päällä kuninkaitten 
kuninkaana ja herrojen herrana. Se on Daavidin liiton lupaus, jonka vaadimme itsellemme. Niinpä kun 
Jeesus tuli, liitot mainittiin - jopa Luukkaan evankeliumissa, jossa Maria sanoo, että on kiitollinen siitä, 
että hänet muistetaan liitossa, jonka hän oli tehnyt Aabrahamin kanssa. Ja siinä ihmiset siis ottavat iloiten
vauvan vastaan, koska se on liittojen täyttymys. Ja ennen kaikkea kyseessä oli Daavidin poika ja enkeli 
sanoi Marialle, että lapsi tulee hallitsemaan isänsä, Daavidin, valtaistuimella. Se ei tarkoita taivasta, 
koska Daavid hallitsi Jerusalemissa. Hän tulee hallitsemaan isänsä, Daavidin, valtaistuimella. Se tuo 
rauhan ja hyvän tahdon maan päälle. Ja se on tulevaisuus, jota meidän pitäisi julistaa! Ja meidän tulisi 
odottaa sitä ja elää sen mukaisesti ja olla innostuneita siitä, että Daavidin liitto tulee täyttymään. 

Oletteko havainneet, miten usein Jeesusta kutsuttiin Daavidin pojaksi. Kuinka sokea mies sanoi: 
"Daavidin poika, ole minulle armollinen..." Hän syntyi juutalaisten kuninkaaksi. Se on sitä, mitä viisas 
mies kertoi Herodekselle. Siitä tuli se tragedia, kun 200 poikalasta tapettiin jopa Jeesuksen oman 
perheen jäseniä ja sukulaisia, teurastettiin, kun Jeesus syntyi. Mutta Joosef näki unen ja he pakenivat. 
Elämänsä loppupuolella hänen päänsä yläpuolella oli kyltti: "Juutalaisten kuningas". Hän syntyi ja kuoli 
juutalaisten kuninkaana. Mutta Jesaja muistutti meitä kerta toisensa jälkeen, että hän on kaikkien 
kansakuntien kuningas. Daavidin poika tulee hallitsemaan kaikkia kansakuntia eräänä päivänä. Ja juuri 
siksi me kaipaamme häntä ja haluamme hänet takaisin. Hän ei tule takaisin ennen kuin me teemme sen, 
mitä hän on käskenyt meitä tekemään. Mutta hän tulee takaisin ja hän tulee hallitsemaan. Me otamme 
avosylin vastaan tänne palaavan kuninkaan. Koska meille on annettu Daavidin liitto. Se oli väliaikainen 
liitto monen Daavidin pojan kohdalla, mutta pysyvä ja ehdoton liitto yhden pojan kohdalla. Tiesittekö, 
että kun poika syntyy Israelissa, vanhemmat juoksevat kadulle ja huutavat: "David, David!" Koska he 
kutsuvat poikaa toisella nimellä. Mutta he siis sanovat todellisuudessa, että meidän poikamme voi olla 
messias. Ja juuri silloin kun Jeesus tuli maailmaan, tuo oli juutalaisvanhempien tapa. He julistavat 
poikalapsen Daavidiksi. 

Minulla on kaksi sormusta, joissa molemmissa on kirjoitusta heprean kielellä. Toisen sain, kun vietimme
25-vuotishääpäivää, jota vietimme Juudan autiomaassa. Siellä oli noin 1000 vierasta ja suuri kokko 
poltettiin yöllä. Söimme rosequail? ja kyseessä oli päivä, kun jokainen juutalainen menee uudelleen 
avioliittoon Jumalan lain kanssa - kyseinen päivä on Feast of the Tabernacles [elonkorjuujuhla]. Sattui 
olemaan meidän 25-vuotishääpäivä. Menin pieneen juutalaiseen putiikkiin Jaffa-tiellä ja pyysin pieneltä 
juutalaiselta, että tekisikö hän erityisen kultaisen sormuksen. Ja katsoin, kun hän teki sen. Siihen tuli 
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Jerusalemin kiviä reunaan ja siihen tuli nimeni päälle. Ja se on paljon vartijana. Ja sen vaimoni antoi 
minulle 25-vuotis...

Toinen sormukseni löydettiin Lontoossa muutama kuukausi sitten, kun uudelle rakennukselle kaivettiin 
perustuksia. Ja sitä kaivettaessa löydettiin muinainen juutalainen hautausmaa. Ja luiden joukosta 
löydettiin tämä sormus. Siinä luki David heprean kielellä, mutta se oli kirjoitettu eteenpäin. Toisessa 
sormuksessani lukee David takaperin, mutta tässä se lukee etuperin. Osaatteko arvata miksi? Se on 
sinettisormus. Se muodostaa David-sanan takaperin vahaan, kun sitä käytetään. Ja vuosisatoja sitten 
mies nimeltään David käytti sitä ja haudattiin sen kanssa ja nyt se annettiin minulle. Ja minulla tulee 
olemaan molemmat, kun olen haudassani. Ja se muistuttaa minua kaikista ajoista Daavidin pojan kanssa.
Daavidin poika - juutalaisten kuningas. Olemme tulossa kohtaan, jossa havaitaan kaikkien kansakuntien 
kuningas. Daavidin liitto on elintärkeä osa kristityn uskossa. Mutta tuskin koskaan kuulen saarnattavan 
sitä. Ja puhuttavan siitä, että Jumala pitää lupauksensa. 

Ja lopuksi, viimeinkin, tulemme Uuteen liittoon. 32 minuuttia - hyvä! Messiaaniseen liittoon, joka 
muodostettiin Jeesuksen kanssa tällä kertaa. Ihmisen, Jeesuksen, kanssa, joka kuoli ja joka jätti 
viimeisen tahtonsa ja testamenttinsa tämän Uuden liiton muodossa meille. Luulen, että kysyn teiltä nyt 
jotain, siitä paperista, jonka näette edessänne. Katsokaa ensimmäistä saraketta messiaanisessa liitossa. 
Tämä Uusi liitto on molemmissa osissa Raamatussamme - ihmiset ajattelevat, että Uusi liitto kuuluu 
Uuteen Testamenttiin. Heidän on syytä ajatella uudelleen. Se julistettiin Vanhassa Testamentissa - ja 
hyvin selvästi. Sitä saarnattiin vuosisatoja ennen kuin se todellisuudessa oli voimassa. Se saavutettiin 
Uudessa Testamentissa - Jeesus teki sen. Ja erityisesti hänen kuolemansa kautta, ylösnousemuksen kautta
ja taivaaseen ottamisen kautta. Se liitto tehtiin Jerusalemissa. Mutta sitä julistivat jo kolme pääprofeettaa
Vanhassa Testamentissa - Jesaja, Jeremia ja Hezekiel. Käännämme nyt sivua ja katsomme, mitä Uuden 
liiton julistettiin pitävän sisällään. Kaikki viisi liittoa löytyvät Vanhasta Testamentista. Kaikki viisi liittoa
löytyvät Uudesta Testamentista. Joten yksikään niistä ei kuulu vain toiseen Testamenttiin. Jokainen niistä
löytyy koko Raamatusta. Mutta vain yksi viidestä on nimeltään Vanha liitto - ja se on Mooseksen liitto. 
Ja vain yksi viidestä on nimeltään Uusi liitto - messiaaninen liitto. Tämä on kohta, missä niin monet 
kristityt menevät harhaan. He eivät ole havainneet, että Vanha Testamentti ei ole sama kuin Vanhat liitot. 
Vain yksi niistä on. Ja Uusi Testamentti ei ole ainoastaan Uusi liitto. Aabrahamin, Nooan ja Daavidin 
liitot löytyvät kaikki myös Uudesta liitosta. Ne on siellä mukana. 

Mennään takaisin Vanhaan Testamenttiin ja katsotaan, mitä profeetat ovat julistaneet. Ensimmäiseksi 
tarkastelemme Jeremiaa kappaletta 21. Hän antaa meille kuvan siitä, millainen Uusi liitto tulee olemaan. 
Sitten tuli Jesaja, joka kertoi meille, kenen kanssa Uusi liitto tullaan tekemään ja kuka sen muodostaa. 
Sitten tuli Hezekiel, joka kertoo meille, kuinka Uusi liitto toimii. Kaikki he puhuivat satoja vuosia ennen
Uutta Testamenttia. Ja kuitenkin noiden kolmen kautta, me saamme täydellisen kuvan Uudesta liitosta 
kuten tulette näkemään. Ensiksi Jeremia. Hän lupaa kolme asiaa, jotka ovat tämän Uuden liiton mukana. 
Minä olen nimennyt ne: inclination, intimacy ja innocence. Suomeksi taipumus, läheisyys ja viattomuus.
Jos luet Jeremian kappaletta 31, siinä sanotaan: "Katsokaa, viimeisinä aikoina minä teen uuden liiton 
Israelin kansan ja Juudan kansan kanssa." Ne ovat jakautuneen kansan kaksi osaa. Havaitkaa, että tätä 
uutta liittoa ei aluksi tehty kristittyjen kanssa vaan juutalaisten. Se on juutalaisia varten tehty ja me 
astumme kuvaan, kun meidät oksastetaan juutalaiseen oliivipuuhun. Kyseessä on Uusi liitto heidän 
kanssaan. Se on erilainen liitto verrattuna Siinain vuoren liittoon aikaisemmin. Se ei ainoastaan kerro, 
mitä heidän on tehtävä vaan myös sen, miten se tehdään - antamalla heille taipumuksen pitääkseen siitä 
kiinni. Se on Uuden liiton ensimmäinen ihme. 

10/14



14.04.18

Koska sydämemme ovat taipuvaisia kapinaan - noudattamatta jättämiseen. Jos sinulle sanotaan, että 
sinun ei tule tehdä jotain asiaa, sinä haluat sen tehdä. Jos sinut laitetaan kirjastoon ja sinun tehtäväsi on 
lukea kirjoja lopun elämääsi ja hyllyssä on yksi kirja, jonka päällä on kyltti: "Ei saa lukea." Minkä kirjan
sinä silloin haluat lukea? Se on ihmisen luonne. Olemme taipuvaisia kapinaan. Oli pieni poika äitinsä 
kanssa juhlassa ja äiti sanoo pojalle: "Istu alas." Poika ei istunut, joten äiti kääntyy poikaa kohden ja 
komentaa suuremmalla äänellä: "Minä sanoin, istu alas!" Ja poika ei vieläkään totellut. Lopulta äiti 
huudahtaa: "Jos et istu alas..." Tässä vaiheessa poika istuutui. Poika sanoi vaimealla äänellä: "Ulkopuoli 
minusta istuu, mutta sisäinen minä seisoo tuossa." Se on ihmisen luonne. Ulkopuolelta näytämme olevan
kunnossa, mutta sisäpuolelta olemme tuomittuja - täynnä mätää. Jos meille kerrotaan, ettei jotain saa 
tehdä - me välittömästi menemme tekemään sen. Se on osa langennutta luonnettamme, että olemme 
taipuvaisia pahuuteen. Meistä on helpompaa tehdä pahaa kuin hyvää. Mies- ja naisnäyttelijät sanovat, 
että pahojen roolihahmojen esittäminen on helpompaa kuin hyvien. Vaaditaan taitava näyttelijä, jotta 
hänestä tulee vakuuttava hyvä roolihahmo. Mutta paha roolihahmo tulee luonnostaan. Pohjimmiltaan 
olemme pahoja ihmisiä pidimme siitä tai emme. Myönsimme sen tai emme. Me emme ole hyviä ihmisiä,
jotka silloin tällöin tekevät jotain pahaa. Me olemme pahoja ihmisiä, jotka silloin tällöin tekevät jotain 
hyvää. Jeesus sanoi niin. Hän sanoi: "Jos te, pahat ihmiset, tiedätte, miten annetaan hyviä lahjoja 
lapsillenne,..." Se oli väitelause, jota hän käytti. Te olette pahoja ihmisiä, mutta te teette jotain hyvääkin. 
Humanistilla on vastakkainen näkemys ihmisen luonteesta. Humanisti sanoo, että pohjimmiltaan 
olemme hyviä ihmisiä ja ajoittain teemme jotain pahaa. Se ei ole totta. Pohjimmiltaan olemme pahoja. 
Me olemme siihen suuntaan kallistuneita, taipuvaisia. Me kasvamme siihen. Me kaikki opimme ensin 
sanomaan ei ja vasta sitten kyllä. 

Ehkä ette muista sitä, mutta se on totta. Kaikkien meidän mielestä oli helpompaa olla julma kuin 
ystävällinen toisille lapsille. Meidän kaikkien mielestä oli helpompaa olla epäkohtelias kuin olla 
kohtelias. Teidän ei koskaan ole tarvinnut opettaa lapsillenne sitä, kuinka kerrotaan valheita. Teidän on 
sen sijaan täytynyt opettaa lapsillenne, kuinka kerrotaan totuus. Me olemme syntyneet sellaisiksi ja 
olemme taipuvaisia siihen. Me tarvitsemme uuden luonteen, joka on taipuvainen toiseen suuntaan! 
Sellaisen joka haluaa tehdä hyvää ja joka haluaa olla hyvä. Sellaisen, josta tuntuu pahalta, kun teemme 
vääryyttä. Sen me tarvitsemme. Tarvitsemme uuden taipumuksen. Englannin kirkon liturgian aikana 
lainataan kymmentä käskyä. Ja sitten rukouksessa sanotaan jokaisen lainkohdan jälkeen, että tee 
sydämemme taipuvaiseksi pitämään tämä lainkohta. Tee sydämestämme taipuvainen. Anna meille tahto 
olla hyviä. Anna meille halu olla hyviä. Anna meille vallitseva toivomus olla hyviä. Se tulee olemaan osa
Uutta liittoa sanoo Jeremia. Sitä ei ole kirjoitettu ulkopuolelle kiveen sanomaan: "Sinun ei tule..." vaan 
se on kirjoitettu sisällesi sydämeesi sanomaan: "Sinun tulee...". Se on myönteinen laki, joka on 
kirjoitettu sisällesi tekemään sinusta taipuvaisen olemaan hyvä. Jo tämä yksin olisi tehnyt Uudesta 
liitosta ihmeellisen asian. Mutta se ei ole ainoa asia.

Toiseksi Jeremia sanoo, että se tulee perustumaan sinun henkilökohtaiseen tietämykseen Jumalasta. 
Jokainen tulee tuntemaan Minut, vähäisimmästä mahtavimpaan. Näin ollen me tiedämme, milloin 
Jumala on vihainen. Kun olemme tehneet Hänen Henkensä surulliseksi. Vaimoni ja minä olemme olleet 
riittävän pitkään avioliitossa, joten minä tiedän, milloin olen loukannut häntä. Tunnen hänet niin hyvin, 
että tiedän, mitkä ovat merkit. Kun olimme menneet avioliittoon, aluksi jouduimme kertomaan 
toisillemme, miltä meistä tuntuu. Saatoin tulla myöhään kotiin ja keittiön pöydällä oli pieni muistilappu, 
jossa sanottiin, että tohvelisi ovat jääkaapissa ja ruoka on uunissa ja minä olen nukkumassa päänsäryn 
takia. Avioliiton alkutaipaleella tarvitsimme muistilappuja, jotta tiedämme, missä mennään. Minulla ei 
enää ole samaa ongelmaa - minä vain tiedän. Eräs noista hetkistä on se, kun hän menee hiljaiseksi. Kun 
hän on hiljaa, minä mietin, mitä olen tehnyt väärin. Minä yleensä soitan hänelle, kun saavun uuteen 
maahan - vain kertoakseni, että olen perillä turvallisesti. Tein niin, kun menin Australiaan ja soitin 
hänelle kertoakseni: "Hei rakas, se on minä." . . . [pitkä hiljaisuus] Ja hän sanoi: "Hei." Minä ajattelin, 
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että mikä on vialla. Kysyin, että: "Onko kaikki hyvin?" ... [pitkä hiljaisuus] "Kyllä." Sanoin: "Oletko 
varma, että kaikki on hyvin?" ... [pitkä hiljaisuus] "Kyllä." Ja tuo hiljaisuus oli kidutusta. Ajattelin, että 
ehkä sanon vain näkemiin, mutta en saanut mielestäni sitä, mitä olen tehnyt väärin. Ja sitten helpotukseni
oli suuri, kun havaitsin, että satelliittiyhteys aiheutti pitkän viiveen. Voi, miten helpottunut olin! 
Näettekö, minä tunnen hänet riittävän hyvin tietääkseni, milloin hän on suuttunut. Tiedän, milloin olen 
saanut hänet suuttumaan. Tiedän, milloin olen saanut hänet surulliseksi. Uusi liitto, Jeremian mukaan, on
sellainen, että tunnet Jumalan niin hyvin, että tiedät, milloin olet tehnyt väärin. Kun Jumala on surullinen
tai vihoissaan siksi, mitä olet tehnyt. Miten upeaa tietoa se on ja miten läheinen suhde se on Jumalaan - 
Uudessa liitossa. 

Jumala sanoo: "Toivon, että he tietäisivät, miltä minusta tuntuu heidän tekonsa." Ja se on hyvin tärkeä 
kysymys. Se, miltä minusta tuntuu, mitä Jumala tekee - sillä ei oikeastaan ole väliä. Mutta se, miltä 
Jumalasta tuntuu se, mitä minä teen, vaikuttaa koko tulevaisuuteeni. Liian paljon nykyisistä laulujen 
kertosäkeistä sanoo sitä, mitä minä tunnen Jumalaa kohtaan. Toivon, että olisi enemmän niitä, joissa 
kerrotaan siitä, mitä Jumala tuntee meitä kohtaan. Koska se on paljon tärkeämpää. No, Uudessa liitossa 
sinä tunnet hänet. Tunnet hänet riittävän hyvin. Kolmanneksi Uusi liitto perustuu syntien anteeksi 
antamiselle. Joten sinun ei tarvitse tuntea syyllisyyttä, kun tulet hänen luokseen. Sinun syntisi, Jumala 
sanoo Uudessa liitossa, en muista niitä enää. En nosta niitä esille uudelleen. Se nimittäin pilaisi 
suhteemme Jumalaan. Kun Jumala antaa anteeksi, hän unohtaa. Hänellä on oma muistinsa hallinnassaan 
niin hyvin - ja oma unohtaminen. Sinä et voi koskaan antaa itsellesi anteeksi, koska et voi unohtaa sitä, 
mitä teit. Joten et voi antaa anteeksi itsellesi ja on tarpeeksi vaikeaa antaa anteeksi jollekin toiselle. 
Koska heidän naamansa muistuttaa sinua siitä, mitä he ovat tehneet sinulle. Mutta kun Jumala antaa 
anteeksi, hän unohtaa. 

Olin kerran sulkemassa kirkkoani sunnuntai-iltana ja sammuttelin valoja siellä, kun havaitsin iäkkään 
rouvan istuvan auditorion eturivissä. Ja hän nyyhkytti vuolaasti. Istuin hänen viereensä ja kysyin, mikä 
hätänä. Hän sanoi: "20 vuotta sitten tein kaikkein kammottavimman asian. Jos perheeni tietäisi, mitä tein
silloin, he eivät enää puhuisi minulle. Ja jos ystäväni tietäisivät, minulla ei olisi enää ystäviä." Ja rouva 
jatkoi, että 20 vuotta olen rukoillut Jumalaa antamaan anteeksi minulle - eikä hän ole antanut. Ja rouva 
oli sellaisessa tilassa. Sanoin hänelle, että tiesitkö, että kahteenkymmeneen vuoteen Jumala ei ole 
ymmärtänyt, mistä sinä puhut. Nainen sanoi, että mitä tarkoitat. Sanoin, että hän antoi anteeksi 
ensimmäisellä kerralla, kun pyysit sitä. Ja Jumala unohti asian heti sen jälkeen ja kaikki pyyntösi siitä 
eteenpäin, hän sanoo niihin, ettei ymmärrä, mistä sinä puhut. Näettekö, että todellinen ongelman juuri on
siinä, ettei nainen osannut antaa anteeksi itselleen. Ei ollut kysymys Jumalan anteeksi annosta vaan siitä,
että nainen ei osannut antaa itselleen anteeksi. Ja tämä asia oli hänen mielen päällä koko ajan. Näytin 
hänelle kirjoituksista, miten Jumala oli antanut hänelle anteeksi ja samalla unohtanut koko asian. Ja 
miten Jumala oli haudannut sen syvimpään mereen. Ja ettei Jumala muistanut sitä enää. Ja lopulta rouva 
ymmärsi asian! Sitten hän teki ihmeellisen asian. Hän hyppäsi penkistään ylös ja alkoi tanssimaan 
auditoriossa. Hän oli varmaankin seitsemänkymmentä ja minä katselin hänen tanssimistaan ympäri 
auditoriota. Hän tanssi ilosta! Viattomuus on Uudessa liitossa kolmas mukana oleva asia. Sinulla ei ole 
omalla tunnolla kannettavanasi Jumalan antamia lakeja, joita vastaan olet rikkonut. Ne on mennyttä. 
Jeremia sanoo, että siinä meillä on Uusi liitto, jonka Herra aikoo tehdä. 

Kyseessä on sisäinen liitto eikä ulkoinen. Sitä ei ole kirjoitettu kivitauluihin vaan tänne sisälle. Se on 
myös henkilökohtainen liitto. Mooseksen liitto oli kansakunnan liitto. Uusi liitto on tehty jokaisen 
henkilön kanssa erikseen. Ja jokainen henkilö tuntee lain. Ja jokaiselle henkilölle on annettu anteeksi. 
Siinä sanotaan, että kuka tahansa uskoo... Se tarkoittaa ketä tahansa. Sitä ei ole tarkoitettu massoille eikä 
edes perheille. Jotkut perheet saattavat olla Uudessa liitossa jotkin toiset perheet eivät. Se ei kata sinua 

12/14



14.04.18

vaikka vanhempasi ovat Uudessa liitossa. Se on Vanha liitto. Se on Mooseksen liitto ja siksi lapsiakin 
ympärileikattiin. Koska he syntyivät liittoon. Sinä et syntynyt Uuteen liittoon vaan sinun täytyy syntyä 
uudelleen Uuteen liittoon. Jumalalla ei ole lapsenlapsia Uudessa liitossa. Hänellä on vain adoptoituja 
poikia ja tyttäriä. Se on siis henkilökohtainen liitto, jota ei ole tehty kansakunnan kanssa tai perheen 
kanssa vaan jokaisen henkilön kanssa. Se on Jeremia.

Mennään eteenpäin Jesajaan. Hän keskittyy sanaan "kuka" Uudessa liitossa. Kuka rakentaa tai perustaa 
Uuden liiton? Ja hän antaa kaksi hyvin erilaista vastausta. Molemmat löytyvät Jesajasta. Toinen on 
sellainen, jota voin kuvailla vain ylivertaiseksi ja täysivaltaiseksi - kuninkaitten kuninkaaksi ja mieheksi,
joka tulee hallitsemaan maailmaa. Ja toinen puolestaan on kärsivä palvelija, joka tapetaan omien 
ihmisten syntien puolesta. Tiedättekö, mikä on juutalaisten ongelma tässä kohdassa? He eivät pysty 
pitämään näitä kahta asiaa toisissaan kiinni - yhdessä ja samassa henkilössä. Juutalaiset yhä etsivät 
messiasta! He etsivät yhä sitä ylivertaista hallitsijaa, joka tulee ottamaan asiat haltuunsa. He eivät voi 
sovittaa yhteen tätä kärsivää palvelijaa. Ensimmäinen ylivertainen hallitsija on ensimmäisessä 
puolikkaassa Jesajan kirjaa - erityisesti kappaleessa 11. Jossa puhutaan hänen oikeudenmukai-
suudestaan ja rauhastaan ja viisaudestaan. Ja kaikista niistä ominaisuuksista, jotka hän tarvitsee. Mutta 
toisessa Jesajan kirjan puolikkaassa on viisi laulua Jumalan kärsivästä palvelijasta. Ja ne ovat todellakin 
masentavia lauluja. Häntä kuvaillaan ihmiseksi, jonka ulkomuoto ei ole sellainen, että ihmiset näkisivät 
hänet kauniina. Häntä kuvaillaan surujen mieheksi, jonka kumppanina kulkee murhe. Ja uskoisin, että 
hienoin laulu viidestä kertoo siitä, miten hänet oltiin haavoitettu meidän vääryyksiemme takia. Hänet 
murjottiin meidän puutteittemme takia ja meidän rauhamme oli hänen päällään ja hänen haavojensa 
kautta, me olemme parantuneet. Ihmeellinen Jesajan kappale 53. 

Tragedia on siinä, että arkkipiispa, joka väärin jakoi Jesajan kappaleisiin, samalla jakoi tuon laulun 
kahteen osaan. Ja jos haluat aloittaa laulun, sinun on mentävä kappaleen 52 loppuun. Ja sitten jatkettava 
siitä kappaleeseen 53 ja monet kappalejaot Raamatussa ovat väärissä paikoissa. Jumala ei koskaan 
halunnut, että hänen sanansa jaetaan kappaleisiin ja jakeisiin. Jotkut saarnaajat eivät osaisi saarnata, 
elleivät he voisi lainata kappaleita ja jakeita. Mutta Jumala antoi sanansa meille kirjoina luettavaksi 
kirjoina. Niitä olisi opiskeltava kirjoina. Minä tuon tämänkin puolen esille tässä kohdassa. Mutta siis 
ylivertainen ja täysivaltainen sekä kärsivä ja palvelija ovat yksi ja sama henkilö Jesajassa. Tiesittekö, että
juutalaiset ovat nyt keksineet opin, jossa uskotaan kahteen messiaaseen. Toinen on ylivertainen ja 
täysivaltainen kun toinen on taas kärsivä palvelija. Se, joka kärsii, on nimeltään Ben Yosef - Joosefin 
mukaan Genesiksessä, joka kärsi niin paljon kansansa puolesta. Toinen messias on nimeltään Ben David,
Daavidin messias - ja he uskovat kahteen messiaaseen! He eivät saa sovitettua niitä kahta toisiinsa! Ja 
samana vuonna kun Israelin valtio perustettiin, vuohia paimentamassa ollut poika sattui heittämään 
kiven luolaan Kuolleenmeren rannalla - Kuolleenmeren kääröt löydettiin. Ja eräs kirja, joka oli 
täydellinen, oli Jesajan kirja. Ja Jumala antoi Jesajan kirjan Israelille, kun se perustettiin. Eikö se ole 
ihmeellinen yhteensattuma?! Oliko se yhteensattuma? En usko, että oli. Mutta he yhä uskovat 
messiaaseen Ben Davidiin ja messiaaseen Ben Yosefiin. 

Kun Jeesus ilmestyi, juutalaiset odottivat messiasta - Ben Davidia. Hänen odotettiin karkottavan 
roomalaiset ja vapauttavan heidät vieraan vallan alta. Mutta Jeesus ei tehnyt sitä ja he olivat epätoivoisen
pettyneitä. Juutalaiset eivät havainneet, että heidät oli vapautettava ensin omasta itsestään - ja heidän 
omista synneistään ensiksi! Koska ilman sitä, he eivät olisi soveltuvia kuningaskuntaan. Joten Jeesus tuli
tekemään ihmiset sopiviksi kuningaskuntaan. Mutta he eivät nähneet asiaa siinä valossa, koska hän ei 
ollut ylivertainen ja täysivaltainen, he hylkäsivät hänet. Myöhemmin monet juutalaiset hyväksyivät 
hänet ja näkivät omat virheensä - ja katuivat. Raamattu ei opeta kahdesta messiaasta vaan yhdestä 
messiaasta ja kahdesta tulemisesta. Ja ensimmäisellä kerralla hän tuli kärsivänä palvelijana. Ja tulee 
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uudelleen ylivertaisena ja täysivaltaisena. Hän ei tule uudelleen ristille eikä hän tule uudelleen 
pelastamaan ihmisiä vaan hän tulee uudelleen hallitsemaan. 

Ja niinpä yhä Feast of Tabernaclesin aikaan juutalaiset pyytävät messiasta tulemaan. Ja heillä siis yhä on 
mielessään tämä ylivertainen ja täysivaltainen, jota he odottavat että he pääsisivät eroon palestiinalaisista
- tai mistä tahansa. Ja he yhä tekevät tuon virheen, mutta onneksemme kasvava määrä juutalaisista tänä 
päivänä näkee, että Jeesus tuli ensin kärsimään heidän syntiensä takia. Ja hoitelemaan heidät ensiksi. Ja 
valmistamaan heidät kuningaskuntaansa, joka tulee myöhemmin. Joten ei ole kahdesta messiaasta 
kysymys vaan yhdestä, joka tulee kaksi kertaa. Ensimmäisellä kerralla hän tuli vapauttamaan meidät 
itsestämme ja synneistämme ja toisella kerralla hallitsemaan koko maailmaa kanssamme. Se on 
todellinen evankeliumi, joka meillä on.

Ja evankeliumi, joka on rajoittunut hänen ensimmäiseen vierailuunsa täällä, ei ole evankeliumi. 
Evankeliumin tasapainottaa hänen toinen tulemisensa ensimmäisen kanssa. Uudessa Testamentissa on 
300 viittausta ristiin ja 300 viittausta hänen toiseen tulemiseen. Se tarkoittaa, että saadaksemme 
tasapainoisen kuvan kirjoituksista, meidän on saarnattava molempia. Meidän on esitettävä hänet tämän 
hetken pelastajana ja tulevaisuuden tuomarina. Siinä on tasapaino. Liian monet ihmiset näkevät vain 
Jeesuksen ensimmäisen vierailun maan päällä. Ja hän oli silloin hellä, vaatimaton ja nöyrä. Mutta toisella
vierailullaan hän tulee olemaan hyvin erilainen. Hän tulee olemaan niin vihainen niille, jotka ovat 
pilanneet Jumalan maailman. Ihmiset katoavat hänen edessään mitättömäksi ja pyytävät vuoria 
putoamaan heidän päälleen, jotta pääsisivät piiloon hänen kasvojensa edessä. Se on Jeesus, josta suurin 
osa ihmisistä ei tiedä mitään. Heille ei koskaan ole kerrottu siitä, joten heillä on tämä sentimentaalinen 
näkemys Jeesuksesta - mukava ja myötätuntoinen Jeesus, joka pelastaa ihmisiä. Mikä on totta! Mutta se 
ei ole koko totuus. Koko totuus on se, että ollessaan kerran ihmisten pelastaja hän tulee uudelleen 
ollakseen heidän tuomarinsa ja hallitsija. Ja meillä on oltava ne molemmat vaikka se on yksi ja sama 
Jeesus. Hän on niitä molempia; kärsivä palvelija ensimmäisellä kerralla ja ylivertainen täysivaltainen 
toisella kerralla. Joten kiitos Jesaja, että laitoit nämä molemmat kuvaukset yhteen. 

Nyt käännymme Hezekieliin, jolta kysymme, että mitä sinä voit kertoa meille Uudesta liitosta. Ja hän 
sanoo, että minä kerron teille, kuinka se tulee toimimaan. Kuinka asiat toimivat siinä. Ja se toimii silloin,
kun kaksi asiaa tapahtuu. Ensimmäinen on se, kun ihmisen henki on uudistunut. Ja toiseksi kun Pyhä 
Henki on vastaanotettu. Se on salaisuus. Se on muutos ihmisluonteessa. Muutos taipumuksesta tehdä 
pahaa taipumukseen tehdä hyvää. Uusi luonne - pehmentynyt sydän. Pohjimmiltaan me olemme 
kovasydämisiä ihmisiä, jotka vastustavat Jumalaa. Mutta hän voi pehmentää sen. Ja olen nähnyt sitä 
tapahtuvan pahimpien rikollisten joukossa Englannissa. Heidän sydämensä on pehmentynyt ja heistä on 
tullut kilttejä/helliä miehiä. Ja siinä on kysymys ihmisluonteen uudistumisesta. Siinä pehmennetään 
kivisydän kunnes siitä tulee ihmissydän - reagoiva uudelleen. Ja toinen osa sitä on se, kun Jumala on 
antanut uuden luonteen, hän lähettää Pyhän Henkensä elämään tuossa uudessa luonteessa. Ja se on suuri 
ero Mooseksen liiton ja Uuden liiton välillä. Se on meissä asuva Pyhä Henki, millä on suuri merkitys. Ja 
antaa sinulle voiman olla hyvä - ei pelkästään taipumusta olla hyvä vaan voiman olla hyvä. Ja näin 
yhtäkkiä koko kolminaisuus on osallisena kaikessa siinä. Sitä mitä Jeremia sanoi uudesta luonteesta 
Uudessa liitossa toi esiin Isän ja hänen sydämensä. Jesaja puolestaan puhui Jumalan Pojasta, joka olisi 
sekä ylivertainen että palvelija. Ja mitä Hezekiel kertoo meille; hän puhuu Pyhästä Hengestä. Uusi liitto 
on kolmiyhteinen liitto. Isä, Poika ja Pyhä Henki yhdessä muodostavat uuden suhteen Jumalaan. Joka 
vihdoin ja viimein tulee onnistumaan! Kun se on kirjoitettu ihmisten sydämiin. 
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