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7. Raamattuluento: Laki
Rukous/Tervetuloa
Jatkamme matkaa nyt Jumalan kansan kanssa heidän vaelluksellaan kohti Kaanaan-maata. Israel on
lähtenyt Egyptistä ja matkaavat eteenpäin Siinailla.
Siinain autiomaa on kolmionmuotoinen alue, jota rajaa lounaanpuolella lahti, jota nykyisin nimitetään Suezinlahdeksi ja idänpuolella Akabanlahti. Pohjoisessa on ensin Sinin, sitten Etamin, Paranin ja Surin autiomaat ja vihdoin Suurimeri, eli Välimeri.
Egyptistä lähdöstä on kulunut nyt tasan kaksi kuukautta. Israelilaiset ovat nyt syvällä Siinain autiomaassa Refidimistä lähdettyään. Refidim sijaitsee Sinin erämaan ja Siinain erämaiden välissä. He
ovat jääneet leiriin Siinainvuoren juurelle, joka on Siinain eteläosassa. Mara ja Elim ovat jääneet
taakse luoteeseen. Ne sijainnevat ilmeisesti lähellä merta, samoin kuin Refidim.
Tämän luennon aineisto on Raamatussa 2. Mooseksen kirjan luvuissa 19 – 40.

Jumala ilmestyy Siinainvuorella
Kansa oli tullut vaelluksellaan siis Siinain vuoren juurelle. Mooses sai Jumalalta kutsun nousta vuorelle. Siellä Herra huusi hänelle: "Näin sinun tulee sanoa israelilaisille, Jaakobin jälkeläisille: 'Te
olette itse nähneet, mitä minä tein egyptiläisille ja kuinka olen kotkan siivin kantanut teitä ja tuonut
teidät tänne luokseni. Jos te nyt kuuntelette minua ja pidätte minun liittoni, niin te tulette olemaan
kansojen joukossa minun oma kansani. Koko maailma on minun, mutta teistä tulee minun pappisvaltakuntani ja pyhä kansani.' Tämä sinun tulee sanoa israelilaisille.” ”
Alas tultuaan Mooses kokosi Israelin vanhimmat ja kertoi kaiken, mitä Herra oli käskenyt hänen
sanoa. Jumala oli antanut tarkat ohjeet Moosekselle kuinka kansan oli pyhittäydyttävä, sillä Jumala
oli tuleva ylihuomenna vuorelle kaiken kansan nähden. Kansan oli pysyttävä kaukana vuoresta, sillä
jokainen, joka edes koskisi vuoreen, kuolisi. Mooses sai ohjeet tehdä rajan vuoren juurelle. Rajaa
kansa ei saisi ylittää säilyäkseen hengissä.
”Kolmantena päivänä aamun tultua alkoi jyristä ja salamoida. Vuoren yllä lepäsi raskas pilvi ja
kuului voimakasta torventoitotusta, ja kansa vapisi pelosta leirissään.”
Huomaa, että ”ylihuomenna” on juutalaisen ajanlaskun mukaan kolmas päivä. Ensimmäinen
päivä on tämä päivä, huominen on toinen päivä ja ylihuominen on kolmas päivä. Niinpä kun Jeesus
nousi kuolleista kolmantena päivänä, hän nousi ylös siis ”ylihuomenna”. Tämän vuoksi kuulee joskus väitettävän, että kirkko viettää Jeesuksen ylösnousemuspäivää, pääsiäistä vääränä päivänä. Eihän perjantaista sunnuntaihin ole kuin kaksi päivää!
Myöhemmin Heprealaiskirje muistuttaa tuosta Siinainvuoren tapahtumasta näin: ”sillä he eivät
voineet kestää tätä käskyä: "Koskettakoon vuorta vaikka eläinkin, se kivitettäköön"; ja niin hirmuinen oli se näky, että Mooses sanoi: "Minä olen peljästynyt ja vapisen" ” (Hepr. 12:20,21).
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Mooses vei nyt kansan leiristä Jumalaa vastaan, ja se jäi vuoren juurelle. Koko Siinainvuori oli
kauttaaltaan savun peitossa. Herra laskeutui vuorelle tulessa. Vuori savusi tulisen pätsin tavoin ja
vavahteli ankarasti. Pasuunan ääni voimistui koko ajan. Kun Mooses puhui Herralle, Jumala vastasi
hänelle jylisten. Kun Jumala oli astunut Siinainvuoren huipulle, hän kutsui Mooseksen sinne. Mooses nousi vuorelle. Herra käski hakea myös Aaronin ylös vuorelle, muut eivät saaneet tulla, eivät
edes papit.

Kymmenen käskyn laki
Vuorella Jumala antoi Moosekselle lakeja kansalle julistettavaksi hänen tahtonsa mukaista elämää
varten.
”Ja Jumala puhui kaikki nämä sanat ja sanoi:
"Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka vein sinut pois Egyptin maasta, orjuuden pesästä.
Älä pidä muita jumalia minun rinnallani.
Älä tee itsellesi jumalankuvaa äläkä mitään kuvaa, älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä
niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla.
Älä kumarra niitä äläkä palvele niitä. Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka
kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jotka minua vihaavat;
mutta teen laupeuden tuhansille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni.
Älä turhaan lausu Herran, sinun Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaan lausuu.
Muista pyhittää lepopäivä.
Kuusi päivää tee työtä ja toimita kaikki askareesi;
mutta seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi, sapatti; silloin älä mitään askaretta toimita, älä
sinä älköönkä sinun poikasi tai tyttäresi, sinun palvelijasi tai palvelijattaresi tai juhtasi älköönkä
muukalaisesi, joka sinun porteissasi on.
Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on, mutta seitsemäntenä päivänä hän lepäsi; sentähden Herra siunasi lepopäivän ja pyhitti sen.
Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että kauan eläisit siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle
antaa.
Älä tapa.
Älä tee huorin.
Älä varasta.
Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi.
Älä himoitse lähimmäisesi huonetta. Älä himoitse lähimmäisesi vaimoa äläkä hänen palvelijaansa,
palvelijatartaan, härkäänsä, aasiansa äläkä mitään, mikä on lähimmäisesi omaa."
Kun kansa kuuli kaiken tämän ja näki mitä vuorella tapahtui, se pyysi Moosekselta vavisten:
” "Puhu sinä meidän kanssamme, niin me kuulemme. Älköön Jumala puhuko meidän kanssamme,
ettemme kuolisi." ”
Tämän jälkeen Israel sai myös monia muita ohjeita, käskyjä, rakennusohjeita ja lakeja. Näitä olivat
Orjia koskevia lakeja; Henkirikoksia ja ruumiinvammoja koskevia lakeja; Omistajan vastuuseen
liittyviä lakeja; Omaisuuden vahingoittamista koskevia lakeja; Eri aiheita koskevia lakeja; Rehellisyys ja oikeamielisyyttä koskevat lait; Seitsemännen vuoden viikon seitsemännen päivän lait; Kolmea vuotuista juhlaa koskevat lait.

Kehotuksia ja lupauksia
Jumala antoi myös suuria lupauksia Israelin kansalle. Seuraavassa muutamia poimintoja:
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” "Minä lähetän enkelin kulkemaan sinun edelläsi, suojelemaan sinua matkalla ja viemään sinut
siihen paikkaan, jonka olen sinulle varannut. " ”
” "Minun enkelini kulkee sinun edelläsi ja vie sinut amorilaisten, heettiläisten, perissiläisten, kanaanilaisten, hivviläisten ja jebusilaisten maahan, ja minä tuhoan heidät. ” "
” "Minä, Herra, otan taudit pois teidän keskuudestanne: yksikään nainen sinun maassasi ei saa
keskenmenoa tai jää hedelmättömäksi, ja minä annan teidän saavuttaa päivienne täyden määrän.
Minä lähetän kauhun kulkemaan edelläsi ja saatan sekasortoon kaikki kansat, joiden maahan sinä
tulet. Minä ajan pakoon kaikki vihollisesi. Minä lähetän herhiläisparvia karkottamaan hivviläiset,
kanaanilaiset ja heettiläiset sinun tieltäsi. Silti minä en karkota heitä yhtenä ainoana vuotena, ettei
maa autioituisi ja etteivät villieläimet lisääntyisi ja tulisi sinulle vaivaksi, vaan minä ajan heidät
pois vähä vähältä, kunnes teitä on niin paljon, että voitte ottaa haltuunne koko maan. Minä ulotan
sinun rajasi Kaislamerestä filistealaisten mereen ja Siinain autiomaasta Eufratvirtaan saakka. Minä annan sen maan asukkaat teidän käsiinne, ja te voitte karkottaa heidät tieltänne. ” "
Seuraavassa on eräs tekstiin liittyvä yksityiskohta, sillä mehän luimme: ”Silti minä en karkota heitä
yhtenä ainoana vuotena, ettei maa autioituisi ja etteivät villieläimet lisääntyisi ja tulisi sinulle vaivaksi, vaan minä ajan heidät pois vähä vähältä, kunnes teitä on niin paljon, että voitte ottaa haltuunne koko maan.” Nuo sanat merkitsevät myös hengellisessä kilvoittelussa hyvin paljon. Jumala
ei näet kerralla poista elämästämme vihollisiamme. Tarvitaan paljon aikaa myös synnin voittamiseen. Oikoteitä ei ole. Siksi Jumala asettaa uskovan kilvoittelemaan ja taistelemaan. Jos Jumala
toimisi toisin, voitettujen vihollisten tilalle ”autioon maahamme” tulisi uusia ja ehkä entistä pahempia vastustajia. Emme kestäisi sitä, että uskoontulossamme ja uudestisyntymässämme koko elämämme puhdistuisi kerralla putipuhtaaksi. Jeesus sanoo: ” Kun saastainen henki lähtee ihmisestä,
kuljeksii se autioita paikkoja ja etsii lepoa; ja kun ei löydä, sanoo se: 'Minä palaan huoneeseeni,
josta lähdin.' Ja kun se tulee, tapaa se sen lakaistuna ja kaunistettuna. Silloin se menee ja ottaa
mukaansa seitsemän muuta henkeä, pahempaa kuin se itse, ja ne tulevat sisään ja asuvat siellä. Ja
sen ihmisen viimeiset tulevat pahemmiksi kuin ensimmäiset." ” (Luuk. 11:24–26). Emme saa siis
lannistua jos pyhityksemme tuntuu edistyvän hitaasti. Jumala toimii aivan oikean aikataulun mukaisesti.

Herra tekee Siinailla liiton Israelin kanssa
Tiivistettynä sananen tästä liitosta:
”Mooses rakensi vuoren juurelle alttarin ja pystytti sen luo kaksitoista kivipatsasta Israelin kahdentoista heimon mukaan. Hän lähetti israelilaisia nuorukaisia uhraamaan polttouhreja ja teurastamaan sonneja yhteysuhriksi Herralle. Puolet niiden verestä Mooses pani uhrimaljoihin, ja puolet
hän vihmoi alttarille. Sitten hän otti liiton kirjan ja luki sen kansan kuullen, ja kansa sanoi: "Me
teemme kuuliaisesti kaiken, mitä Herra on käskenyt." Mooses otti veren, vihmoi sillä kansaa ja sanoi: "Tämä on sen liiton veri, jonka Herra nyt tekee teidän kanssanne näillä ehdoilla." Mooses ja
Aaron, Nadab ja Abihu sekä seitsemänkymmentä Israelin vanhinta lähtivät vuorelle. He näkivät
Israelin Jumalan, ja se millä hän seisoi, oli kuin safiirikiveä, kirkas kuin taivas itse. Näitä Israelin
valittuja vastaan hän ei nostanut kättään. He saivat katsella Jumalaa, ja he söivät uhriaterian.”
Jo tässä vaiheessa matkan varrella tehty liitto Israelin kanssa oli ”veriliitto”.

Mooses kohtaa Herran Siinainvuorella
Jumala antoi sitten vuorella kivitaulut, joihin hän oli kirjoittanut lain ja käskyt, jotta Mooses voisi
opettaa ne kansalle."Kun Mooses Joosuan kanssa nousi vuorelle, vuori peittyi pilveen. Herran kirkkaus laskeutui Siinainvuorelle. Pilvi peitti vuoren kuudeksi päiväksi, ja seitsemäntenä päivänä Herra kutsui Moosesta pilven keskeltä. Israelilaiset näkivät Herran kirkkauden vuoren laella, ja se oli
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kuin tuli, joka polttaa kaiken. Niin Mooses astui pilven peittoon ja nousi vuoren huipulle. Hän viipyi
siellä neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä.”
Siinain vuoren huipulla Mooses sai ohjeet ja säädökset myös seuraavista asioista:
Uhrilahjat pyhäkön rakentamista varten; Liitonarkku; Uhrileipäpöytä; Seitsenhaarainen lamppu;
Telttamaja; Polttouhrialttari; Esipiha; Lamput ja niiden öljy; Pappien puvut; Rintakilpi; Pappien
muut varusteet; Pappien vihkiminen virkaansa; Päivittäinen uhri; Suitsutusalttari; Lunastusmaksu
pyhäkön tarpeisiin; Pronssiallas; Pyhä öljy ja suitsutusaineet; Pyhäkköteltan varusteiden valmistajat; Sapattikäsky.
Puhuttuaan kaiken tämän Moosekselle, Jumala antoi hänelle kaksi kivistä liitontaulua, jotka Jumala
itse oli omalla kädellään kirjoittanut.

Kultainen vasikka
Mutta Israel oli paatunut sydämeltään. Kun näet juuri oli tehty lupaukset noudattaa Herran tahtoa,
asiat olivat kohta jo toisin.
Mooses oli noussut vuorelle ja oli ollut siellä jo kauan. Kohta kansa epäili sitä, mitä Moosekselle
oli tapahtunut vuoren huipulla.
He vaativatkin nyt Aaronia tekemään heille uuden jumalan, joka johtaisi heidän matkaansa. Aaron totteli kansaa. Hän rakensi kultaisen vasikan jumalaksi Israelille. Raamattu kertoo tästä järkyttävästä tapahtumasta näin: ”Ja he nousivat varhain seuraavana päivänä ja uhrasivat polttouhreja
ja toivat yhteysuhreja; ja kansa istui syömään ja juomaan, ja sitten he nousivat iloa pitämään. Silloin Herra sanoi Moosekselle: "Mene, astu alas, sillä sinun kansasi, jonka johdatit Egyptin maasta,
on turmion tehnyt.”… ”Ja Herra sanoi vielä Moosekselle: "Minä näen, että tämä kansa on niskurikansa. Anna minun olla, että vihani leimahtaisi heitä vastaan, hukuttaakseni heidät; mutta sinusta
minä teen suuren kansan." ”
Mutta Mooses rukoili Herraa ja muistutti mitä kaikkea Herra oli tehnyt kansan puolesta. Mitä sanoisivat egyptiläiset kuullessaan että Israel olikin tuhoutunut erämaassa. Herran viha lauhtui ja hän
päätti luopua siitä hävityksestä, jonka oli äsken päättänyt toteuttaa.
Mutta: ”Kun Mooses saapui leiriin ja näki sonnin ja villin karkeloinnin, hänen vihansa syttyi ja
hän paiskasi taulut murskaksi vuoren juurelle.”
Mitä sitten tapahtui?
Kun Aaron oli selvittänyt Moosekselle kaiken tapahtuneen, Mooses sanoi: "Kaikki, jotka ovat
Herran puolella, tulkoot tänne."
Hänen luokseen tulivat kaikki Leevin heimoon kuuluvat.
Mooses sanoi heille: …” "Näin sanoo Herra, Israelin Jumala: 'Jokainen sitokoon miekkansa
vyölleen. Käykää sitten edestakaisin leirin halki portista porttiin ja tappakaa jokainen, olkoon vaikka oma veli, ystävä tai sukulainen.'" Niin leeviläiset tekivät Mooseksen käskyn mukaan; ja sinä päivänä kaatui kansaa noin kolmetuhatta miestä. Ja Mooses sanoi: "Koska te nyt olette olleet omia
poikianne ja veljiänne vastaan, niin vihkiytykää tänä päivänä Herran palvelukseen, että hän tänä
päivänä antaisi siunauksen teille." ”
Seuraavana päivänä Mooses puhui kansalle: "Te olette tehneet hyvin suuren synnin. Minä nousen
nyt vuorelle Herran luo. Ehkä voin sovittaa teidän syntinne."
Sitten Mooses nousi Herran luo vuorelle ja rukoili armoa langenneelle kansalle. Hän jopa pyysi, että
jos Jumala ei anna tehtyä syntiä anteeksi, hän pyyhkisi ennemmin Mooseksen nimen Jumalan kirjasta, kuin kostaisi kansalle.
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Mutta Herra sanoi Moosekselle: "Minä pyyhin kirjastani kaikkien niiden nimet, jotka tekevät
syntiä minua vastaan. Mene nyt ja vie kansa maahan, josta olen sinulle puhunut. Minun enkelini
kulkee sinun edelläsi. Mutta tilinteon päivänä minä rankaisen kansaa sen synnistä." ”
Edellinen tapahtuma on järkyttävä kuvaus uudestisyntymättömän kansan sydämestä ja luopumuksesta. Profeetan suulla Jumala myöhemmin sanoo: ”Koska tämä kansa lähestyy minua suullaan ja kunnioittaa minua huulillaan, mutta pitää sydämensä minusta kaukana, ja koska heidän
jumalanpelkonsa on vain opittuja ihmiskäskyjä, sentähden, katso, minä vielä teen tälle kansalle
kummia tekoja - kummia ja ihmeitä, ja sen viisaitten viisaus häviää, ja sen ymmärtäväisten ymmärrys katoaa.” (Jes. 29:13,14).
Israelin kansan vaiheet kertovat mitä kaikkea tuo kansa sai kokea.

Kansa saa käskyn lähteä liikkeelle
”Herra sanoi Moosekselle: "Lähtekää täältä, sekä sinä itse että kansa, jonka olet tuonut pois Egyptistä, ja menkää siihen maahan, josta olen puhunut Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille ja jonka
olen vannonut antavani heidän jälkeläisilleen. Minä lähetän sinun edelläsi enkelini ja karkotan
tieltäsi kanaanilaiset, amorilaiset, heettiläiset, perissiläiset, hivviläiset ja jebusilaiset. Mene maahan, joka tulvii maitoa ja hunajaa. Minä itse en kulje teidän mukananne, koska te olette uppiniskainen kansa. Muuten saattaisin tuhota teidät matkalla." Kun israelilaiset kuulivat nämä ankarat sanat, he pukeutuivat murheissaan suruasuun, eikä kukaan pannut koruja ylleen. Herra sanoi Moosekselle: "Sano israelilaisille: Te olette uppiniskainen kansa. Jos minä vielä hetkenkin kulkisin teidän mukananne, saattaisin hävittää teidät. Pankaa nyt korunne pois, sitten minä päätän, mitä teille
teen."Niin israelilaiset luopuivat koruistaan eivätkä Horebinvuoren tapahtumien jälkeen enää käyttäneet niitä.”

Pyhäkköteltta
Mooses pystytti teltan leirin ulkopuolelle ja nimesi sen pyhäkköteltaksi. Jos jollakin oli kysyttävää
Jumalalta, hänen oli mentävä leirin ulkopuolelle pyhäkköteltan eteen. Kun Mooses meni telttaan,
israelilaiset asettuivat seisomaan telttansa ovelle ja seurasivat häntä katseellaan, kunnes hän astui
sisälle telttaan.
Mooseksen ollessa teltassa, pilvipatsas laskeutui ja asettui teltan ovelle aina siksi aikaa, kun Herra
Jumala puhui Moosekselle.
Kun ihmiset näkivät pilvipatsaan asettuvan teltan ovelle, he kumartuivat maahan kukin telttansa
edessä.
Herra puhui Moosekselle kasvoista kasvoihin, niin kuin ihminen puhuu toiselle ihmiselle.
Mutta Mooseksen palvelija, Joosua, ei milloinkaan poistunut teltan läheisyydestä.

Herra lupaa olla kansansa kanssa
Jumala lupasi olla kuitenkin kansansa kanssa. Mooses pyysi, että Herra edelleen johtaisi kansaa
matkalla. ”Herra vastasi Moosekselle: "Minä teen sen mitä minulta pyydät, sillä olen mieltynyt sinuun ja tunnen sinut."
Mooses pyysi vielä, että saisi nähdä todella Herran kunnian. Herra asetti tuolloin Mooseksen vierellään olevan kallionkoloon niin, että Mooses ei voinut nähdä Herran kasvoja, sillä Herra sanoi,
ettei kukaan voi nähdä hänen kasvojaan ja säilyä hengissä. Sitten Herran kirkkaus kulki Mooseksen
ohi, mutta Herra peitti Mooseksen kädellään, niin ettei Mooses nähnyt Herran kasvoja.
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Uudet laintaulut
Sitten Jumala kehotti Moosesta tekemään seuraavaan aamuun mennessä uudet laintaulut ja tuomaan
aamulla ne vuoren huipulle. Mooseksen piti siellä odottaa Herraa. Ketään muita ei saanut olla lähelläkään, ei edes eläimiä.
Varhain aamulla Mooses nousi Siinainvuorelle, niin kuin Herra oli käskenyt, ja vei kivitaulut
mukanaan. Mooses asettui vuorella hänen läheisyyteensä ja huusi Herran nimeä.
”Ja Herra kulki hänen ohitsensa ja huusi: "Herra, Herra on laupias ja armahtavainen Jumala,
pitkämielinen ja suuri armossa ja uskollisuudessa, joka pysyy armollisena tuhansille, joka antaa
anteeksi pahat teot, rikokset ja synnit, mutta ei kuitenkaan jätä rankaisematta, vaan kostaa isien
pahat teot lapsille ja lasten lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen." Niin Mooses kumartui nopeasti maahan ja rukoili ja sanoi: "Herra, jos olen saanut armon sinun silmiesi edessä, niin käyköön Herra meidän keskellämme. Sillä tämä on tosin niskurikansa, mutta anna anteeksi meidän
pahat tekomme ja syntimme ja ota meidät perintöosaksesi." ”

Herra uudistaa liittonsa
Herra Jumala sanoi tekevänsä uutta:” "Katso, minä teen liiton, minä teen kaiken sinun kansasi
nähden ihmeellisiä tekoja, joiden kaltaisia ei ole tehty yhdessäkään maassa, ei minkään kansan
keskuudessa. Niin koko kansa, jonka keskellä sinä olet, on näkevä Herran teot, sillä peljättävää on
se, mitä minä sinulle teen. Noudata, mitä minä tänä päivänä käsken sinun noudattaa. Katso, minä
karkoitan sinun tieltäsi amorilaiset, kanaanilaiset, heettiläiset, perissiläiset, hivviläiset ja jebusilaiset.” ”
Herra muistutti niistä käskyistä jotka hän oli antanut kansalle ja nyt antoi (2. Moos. 34:11–27).
”Sillä minä karkoitan kansat sinun tieltäsi ja laajennan sinun alueesi; eikä kukaan ole himoitseva sinun maatasi, kun sinä kolme kertaa vuodessa vaellat tullaksesi Herran, sinun Jumalasi, kasvojen eteen. Ja Herra sanoi Moosekselle: "Kirjoita itsellesi nämä sanat, sillä näiden sanojen mukaisesti minä olen tehnyt liiton sinun ja Israelin kanssa." ”

Mooseksen kasvot säteilevät
Sen jälkeen Mooses astui alas Siinainvuorelta laintaulujen kanssa. Hän ei tiennyt, että hänen kasvonsa oli tullut säteileviksi hänen puhuessaan Herran kanssa. Mutta kun Mooses kutsui heitä, Aaron
ja kansan päämiehet kääntyivät takaisin hänen luokseen.
Niinpä muutkin israelilaiset lähestyivät häntä. Mooses käski heidän noudattaa kaikkea, mitä Jumala oli puhunut hänelle Siinain vuorella. Kun sitten Mooses oli lakannut puhumasta, pani hän peitteen kasvoillensa. Niin usein kuin hän meni Herran eteen, hän poisti peitteen, kunnes tuli ulos. Ja
tultuaan jälleen ulos hän puhui israelilaisille, mitä hänen oli käsketty puhua.
Israelilaiset näkivät joka kerta Mooseksen kasvojen ihon säteilevän; ja Mooses veti peitteen kasvoillensa, siksi kunnes hän jälleen meni puhuttelemaan Herraa.
Tästä tapahtumasta kirjoitettiin myöhemmin näin: ”Mutta jos jo kuoleman virka, joka oli kirjaimin
kaiverrettu kiviin, ilmestyi kirkkaudessa, niin etteivät Israelin lapset kärsineet katsella Mooseksen
kasvoja hänen kasvojensa kirkkauden tähden, joka kuitenkin oli katoavaista, kuinka paljoa enemmän onkaan Hengen virka oleva kirkkaudessa! Sillä jos kadotustuomion virka jo oli kirkkautta,
niin on vanhurskauden virka vielä paljoa runsaammassa määrin kirkkautta. Sillä se, millä ennen
oli kirkkaus, on tämän rinnalla kirkkautta vailla, tämän ylenpalttisen kirkkauden tähden.
Jos sillä, mikä on katoavaista, oli kirkkaus, niin vielä paljoa enemmän on sillä, mikä on pysyväistä, oleva kirkkautta. Koska meillä siis on tämmöinen toivo, niin me olemme aivan rohkeat emmekä tee niinkuin Mooses, joka pani peitteen kasvoillensa, etteivät Israelin lapset näkisi sen loppua,
mikä on katoavaista. Mutta heidän mielensä paatuivat, sillä vielä tänäkin päivänä sama peite, vanhan liiton kirjoituksia luettaessa, pysyy poisottamatta, sillä vasta Kristuksessa se katoaa.
Vielä tänäkin päivänä, kun Moosesta luetaan, on peite heidän sydämensä päällä.” (2. Kor. 3:7–
15).
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Näin näemme, että lain virka oli ennen kaikkea kuoleman virka. Silti sekin oli jo kirkkautta, mutta
ei pysyvää. Siksi Mooses peitti kasvonsa, ettei nähtäisi katoavaksi sitä joka oli katoavaa. Israelilaisten sydän jäi Moosesta kuunnellessa ja luettaessa paatuneeksi. Tämä peite otetaan kerran pois. Mutta silloin vallitsee uudenliiton kirkkaus. Sen liiton virka on Hengen virka. Se on Kristuksen kirkkautta. Siitä kirkkaudesta opetamme myöhemmin, jos Herra sen suo.
Egyptistä lähdön jälkeen Israelin kansa viipyi Siinain vuoren juurella pitkään. Siellä he saivat suurimman osan kaikista niistä laeista jotka Herra heille antoi. Koska nämä vanhanliiton lait eivät koske enää uudenliiton ihmisiä, ei ole mielekästä käydä niitä kaikkia läpi.
Tärkeimmän lait ja määräykset on seuraavassa vain otsikoittain lueteltuina RK 92 mukaan: Sapattikäsky; Uhrilahjat pyhäkköteltan rakentamista varten; Pyhäkköteltan varusteiden valmistajat; Pyhäkköteltan osien valmistaminen; Pyhäkköteltan varusteiden valmistaminen; Esipihan varusteet;
Laskelma metallien käytöstä rakennustöissä; Pappien pukujen valmistaminen; Pyhäkköteltan tavarat; Pyhäkköteltan pystyttäminen.

Herran kirkkaus täyttää ilmestysmajan
Kun Mooses oli tehnyt valmiiksi kaikki ilmestysmajaan liittyvät työt, Herran kirkkaus täytti asumuksen.”Sitten pilvi peitti ilmestysmajan, ja Herran kirkkaus täytti asumuksen; eikä Mooses voinut
mennä ilmestysmajaan, sillä pilvi oli laskeutunut sen päälle, ja Herran kirkkaus täytti asumuksen.
Ja joka kerta, kun pilvi kohosi asumuksen päältä, lähtivät israelilaiset liikkeelle; näin oli koko heidän vaelluksensa ajan. Mutta milloin pilvi ei kohonnut, he eivät lähteneet liikkeelle, ennenkuin sinä
päivänä, jona se taas kohosi. Sillä Herran pilvi oli päivällä asumuksen päällä, ja yöllä oli pilvessä
tulen hohde kaikkien israelilaisten silmien edessä; näin oli koko heidän vaelluksensa ajan.”
Jatkamme matkaa erämaassa seuraavalla luennolla.
Rukoillaan.

