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Vanha liitto vs Uusi liitto

Kutsumukset

Liitot On	olemassa	erilaisia	kutsumuksia,	kuten	Ef	4:	11	kertoo.			

On	apostoleja,	profee8oja,	evankelistoja	jne.	Mu8a	
perustuvat	Uuteen	lii8oon	ja	tästä	Jeesus	puhui	
ase8aessaan	ehtoollisen.	Tämä	on	uuden	liiton	malja.			

Hebr	8	kertoo	jae	6.		
Mu8a	tämä	taas	on	saanut	niin	paljoa	jalomman	viran,	
kuin	hän	on	myös	paremman	liiton	välimies,	liiton,	joka	on	
paremmille	lupauksille	peruste8u. 
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Vanhasta uuteen
Vanha	 lii8o	 ei	 menestynyt	 israelilaisten	 keskuudessa	 ja	 heidän	
pappistehtävä	 viedä	 sanomaa	 Jumalasta	ei	 koskaan	 toteutunut.	
Siksi	jakeessa	8-9	sanotaan:	Sillä	moiKen	heitä	hän	sanoo:		

"Katso,	 päivät	 tulevat,	 sanoo	 Herra,	 jolloin	 minä	 teen	 Israelin	
heimon	ja	Juudan	heimon	kanssa	uuden	liiton,	en	sellaista	lii8oa	
kuin	se,	 jonka	minä	 tein	heidän	 isäinsä	kanssa	silloin,	kun	minä	
tartuin	heidän	käteensä	ja	vein	heidät	pois	EgypPn	maasta.	Sillä	
he	 eivät	 pysyneet	 minun	 liitossani,	 ja	 niin	 en	 minäkään	 heistä	
huolinut,	sanoo	Herra.	

Ja	 jae	 13	 sanoo	 Sanoessaan	 "uuden"	 hän	 on	 julistanut	
ensimmäisen	liiton	vanhentuneeksi;	mu8a	se,	mikä	vanhenee	ja	
käy	 iälliseksi,	 on	 lähellä	 häviämistään.	Mennään	 vielä	 Vanhaan	
lii8oon.	 Vanha	 lii8o	 oli	 sanoja.	 Se	 sisälsi	 lakia,	 määräyksiä,	
ohjeita	
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Vanha  liitto Uusi liitto

Vanha= sanoja, 
lakia, määräyksiä, 
ohjeita
Viides	 Mooseksen	 kirja	 kertoo	 lyhenne8ynä	 Vanhan	 liiton	
siunaukset:	 teillä	 on	 aina	 ruokaa,	 e8e	 sairastu,	 lisäänny8e,	
lyö8e	kaikki	viholliset,	teillä	on	ruokaa	ja	rahaa.	

Mu8a	lue8aessa	lukua	eteenpäin,	päästään	selville,	e8ä	jos	e8e	
pidä	 lii8oa	 teille	 käy	 kehnosP	 ja	 kaikki	menee	 ja	 joudu8u	 jopa	
mene8ämään	oman	maanne.
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Vanha liitto johtaa 
minimaaliseen elämään.

To8a	 on	 sekin,	 e8ä	 Jeesus	 lupaa,	 e8ä	 etsimällä	 ensin	 Taivasten	
valtakuntaa	kaikki	meidän	tarpeemme	täytetään.	

Hebr	 kirjeen	 mukaan	 uusi	 lii8o	 kaikessa	 parempi,	 mu8a	 se	 on	 samalla	
paljon	vaaPvampi.	 	Jos	otetaan	vielä	yksi	asia,	joka	saa8aa	jopa	kuulostaa	
kere8eläiseltä:	jos	sairastat,	olet	tehnyt	synPä.	Vanhassa	liitossa	asia	olikin	
niin.	 Jeesukseltakin	 kysyKin,	 kuka	 teki	 synPä	 e8ä	 miehen	 piP	 syntyä	
sokeana.	Niinhän	tuossa	5	Moos	28	sanotaan.		

Jos	 vertaat	 tuota	 puhe8a	 siihen	mitä	 tänään	 kuulet	 seurakunnissa:	 saat	
rahaa,	työtä,	uuden	kodin,	paremman	auton,	terveyden	jne	jos	vain	pysyt	
tässä	ja	tässä	seurakunnassa,	to8elet	pastoria	ja	maksat	kymmenykset.		

Samaan	 aikaan	 ihmiset	 kipuilevat	 eri	 heikkouksien	 kanssa:	 tulee	 riitaa	
aviopuolison	kanssa,	 lasten	kanssa,	houkutukset	katsoa	”huonomaineisia	
elokuvia,	pe8ää,	valehdella	ja	varastaa.	Mu8a	sitä	vartenhan	on	olemassa	
veri.	 To8ahan	 se	 onkin.	 Mu8a	 tuollainen	 opetus	 ja	 käytös	 johtaa	
minimaaliseen	elämään.		
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Mooses ja Samuel

Suuret patriootit

Elämä. Elämäntapa. Jos ajatellaan vaikka Moosesta: hän oli suuri profeetta ja 
Jumalan mies, mutta entäs hänet lapset.  (Tuom 18:30, Gersom Mooseksen 

poika johti epäjumalanpalvelusta, toinen poika Elieser kuoli erämaassa ja 
hänestä ei ole oikein muuta mainintaan kuin nimi.

Samuelin lapset ottivat lahjuksia ja rikkoivat näin vanhan liiton periaatteita. 

Itse asiassa uuden liiton opetuksen perusteella kumpaakaan Moosesta ja 
Samuelia ei olisi voitu valita vanhemmistoon, koska heidän lapsistaan ei ollut 
hyvää todistusta.(1 tim 3) Tämä on juuri se suuri ero Vanhan Liiton ja Uuden 

Liiton välillä. Standardimme on paljon korkeammalla. 

Ensimmäinen asia, jonka Jeesus opetti Isä meidän rukouksessa ei ollut levittää 
evankeliumia, parantaa sairaita… ei vaan Pyhitetty olkoon sinun nimesi., 

tapahtukoon sinun tahtosi…

Elämän esimerkki
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Kuka on siis kristitty?

Eivät	kaikki	krisPtyiksi,	seurakuntaan	liitetyistä	jäsenistä	ole	Jeesuksen	seuraajia.	
Useimmat	edustavat	Vanhaa	lii8oa,	siis	sitä	lii8oa,	jonka	Plalle	Jeesus	toi	uuden	
liiton.		

Vanha	lii8o	oli	kirja,	kirjaa	lueKin	ja	se	oli	edelleen	kirja.	To8ahan	sekin	on,	e8ä	
Vanhassa	 testamenPssa	 paljon	 profePoita	 ja	 ihan	 oikeita	 asioista.	Mu8a	 se	 on	
vain	sana.		

Kun	Jeesus	tuli	tämä	sana	muu8ui	lihaksi,	elämäksi.	Hänen	elämänsä	oli	ihmisten	
valkeus.	Ja	hänen	kau8aan	sana	muu8ui	elämäksi.	

Apt	 1:1	 kertoo:	 Edellisessä	 kertomuksessani	 kirjoiPn,	 oi	 Teofilus,	 kaikesta,	mitä	
Jeesus	alkoi	tehdä	ja	ope8aa.		
Siis	 ensin	mainitaan	 tehdä	 ja	 si8en	vasta	ope8aa.	Hän	 teki	 ja	opeK.	Uusi	 lii8o	
sanoo:	 tule	katsomaan	mitä	 teen	 ja	 sen	 jälkeen	opetan,	kuinka	sinäkin	voit	 sen	
tehdä.	Vanha	lii8o	taasen	opeK	käskyjä,	sanoja	oppeja….	

Siihenhän	 Jeesus	 vii8asi	 sanoessaan	 fariseuksille:	 e8ä	kyllä	 te	opeta8e	käskyjä,	
mu8a	e8e	pidä,	te	tekopyhät.	

Katso mitä teen.



Ei tämä tähän lopu
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Kuolema?? 
Sairaus??
Uuden	liiton	mukaan	sairauteen	on	syynä	synPinlankeemus.	Kun	
hyvä	ystäväni	MaK	Hälikkä	kuoli	koronaan	lokakuussa,	oliko	hän	
tehnyt	 jonkun	synnin,	 josta	seurauksena	oli	kuolema?	 	Jos	näin	
olisi	käynyt,	joutuiko	MaK	kadotukseen?		

Kyse	onkin	armosta,	joka	tulee	uuden	liiton	takia.	Sinussa	voi	siis	
korona	 ja	 pääset	 taivaaseen.	 mu8a	 jos	 et	 anna	 vihamiehillesi	
anteeksi,	kuinka	sinun	si8en	käy?	Mitä	Jeesus	sanoi	tästä.	
		
Hebr	8:12	sanoo	Sillä	minä	annan	anteeksi	heidän	vääryytensä	
enkä	enää	muista	heidän	syntejänsä.”	

Vanhan	liiton	aikana	syntejä	ei	koskaan	saatu	anteeksi,	ne	vain	
sovite3in	uhrieläimillä	

Uudessa	 testamenPssa	 ei	 ole	 yhtään	 kohtaa,	 jossa	 sano8aisiin	
e8ä	 synnit	 on	 peite8y	 verellä.	 Vanhassa	 testamenPssa	 niitä	
kohPa	tosin	on.	Härkäin	ja	nautojen	verellä	synnit	peiteKin….	
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Hän	on	kiinnostunut	enemmän	
elämästämme	sisällämme	

Raamatussa	 sanotaan,	 e8ä	 Hän	 antaa	 meille	 lain	 ajatuksiin,	 mieleemme	 ja	
kirjoi8aa	 sen	 sydämiimme.	 Itse	 asiassa	 tässä	 on	 vertaus	 Mooseksen	 lakiin,	
niihin	kahteen	kiveen,	jotka	Jumala	antoi.	Mieli	ja	sydän.	Raama8u	kertoo,	e8ä	
Hän	 piirtää	 lain	 meidän	 sydämeemme	 ja	 e8ä	 Jeesus	 tuli	 tekemään	 tyhjäksi	
vihollisen	teot.		
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Huomaa	ero:	Laki	ja	armo	

Vanha	liitto	painotti	10	käskyn	pitämistä	

Ihminen	pystyy	pitämään	10	käskyä,	vaikka	ei	olisi	uskossa.	

Kaksi	Herraa	

Jumala	ja	mammona	

ARMO. 

Joh 1:17 
Lain väli/ Mooses, armon ja  
totuuden toi Jeesus Kristus

Mooses vs Jeesus
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ENSIMMÄINEN LUPAUS

Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle 
nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän 
synneistänsä.

Matt 1:21

Jeesus=Vapahtaja

Kun	ihmiseltä	kysytään,	onko	Jeesus	vapahtanut	sinut,	mitä	siihen	
vastataan.	 Useimmat	 ryhtyvät	 puhumaan	 Taivaasta	 ja	 helvePstä.	
Onko	 Jeesus	 vapahtanut	 sinut	 vihasta,	 pahoista	 ajatuksista,	
katkeruudesta,	väärinkohtelustasi		jne	…		

Useimmat	 sanovat	 e8ä	 ei,	 mu8a	 voinhan	 si8en	 mennä	 papin	
puheille	 ja	 tunnustaa	 ne	 ja	 si8en	 saan	 ne	 anteeksi.	 	 Tuollainen	
toiminta	on	siis	Vanhan	liiton	toimintaa.	
Silloinhan	 Jeesus	 ei	 ole	 Vapahtaja	 vaan	 anteeksiantaja.	 Mu8a	
onhan	 Jeesus	 pelastanut	 minut	 helvePstä.	 Mu8a	 sehän	 elämäsi	
lopussa.	 Eihän	 me	 siksi	 uskota,	 e8ä	 Jeesus	 pelastaa	 meidät	
helvePstä	vaan	e8ä	Hän	on	Vapahtajani	tässä	elämäni	aikana.	
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Elämä ei sana

Uuden liiton keskeinen sanoma on elämä. ELÄMÄ ja kuinka se muuttuu Jeesuksen 
läsnäolon myötä.

Jos	 ajatellaan	 tämän	 päivän	 Planne8a	 Puolan	 rajalla.	
Siellä	 on	 tuhansia	 ihmisiä	 tulossa	 Eurooppaan	etsimään	
parempaa	 elämää.	 Eikö	 mukavampi	 olisi	 mennä	
Afrikkaan,	 siellä	 on	 lämmin	 kuin	 pyrkiä	 Saksaan	 tai	
Suomeen.	 Mu8a	 täällä	 on	 parempi	 elämä.	 Siksi	 ne	
ihmiset	tänne	haluavat.	He	etsivät	siis	parempaa	elämää.		

Ja	siksi	meidän	tehtävämme	uuden	liiton	kansalaisina	on	
osoi8aa,	 kuinka	 paljon	 parempaa	 elämä	 on	 Jeesuksen	
kanssa	kuin	ilman	häntä.	Saamme	elää	ilman	synPä.		

Joh.7:38	 kertoo	 kuinka	 Jeesus,	 vaikka	 yleensä	 oli	
rauhallinen,	 huusi,	 e8ä	 jos	 jollakin	 on	 jano	 tulkoon	 ja	
juokoon	 ja	 heidän	 sisimmistään	 on	 juokseva	 elämän	
veden	virrat.	

Parempi elämä



Kiitos


