
   

 

Muistiinpanot su 21.1.2023        Tommi Matikka 

Saarnasarja 2. Mooseksen kirjasta, osa 51 

 

2. Moos. 34:1–10 

Kun Herra uudistaa liittonsa, OSA 1/3:  

Puuttuuko elämästäsi liittorakenne? 

 

 
Ydinsanoma: Emme ala haahuilla elämässämme sinne tänne, kun Jumala antaa anteeksi, vaan 

meidät vedetään Hänen lähelleen liittoon 

 

 

1. Liittoelämä perustuu annettuun lakiin [JAKEET 1-4]  

 

- Kertaus: mikä on liitto? (esim. muinaisessa Lähi-idässä kuninkaat ja vasallit) 

o Liittoseremonia: 1) kerrotaan liiton osapuolet 2) annetaan sitovat lupaukset (laki) 3) 

vannotaan valat 4) sinetöidään uhrilla 5) syödään liittoateria 

 

- Vrt. liiton solmimista Siinain vuorella 1. kerran luvussa 19 

o Nyt kun Herra uudistaa liiton, mikä säilyy samana? 

 

2. Liittoelämä perustuu vannottuun valaan [JAKEET 5-10]  

 

- Herra vannoo yksipuolisesti valan: ”Minä teen liiton… Minä teen ihmeitä teidän 

keskuudessanne”; Herra kuljettaisi edelleen kansaa luvattuun maahan ja tuhoaisi viholliset  

o Vala perustuu Herran armolliselle itseilmoitukselle (34:6)  

o Mitä liittosopimuksen mukaan täytyy tapahtua, että voimme tulla liittoon Herran luo? 

 

 

3. Uuden liiton rakenne elämällesi: Jumalan armo Kristuksessa [Uusi Testamentti] 

 

- Herran liittoarmo (34:6) täyttyy Kristuksessa 

laupias Hepr. 2:17  täynnä armoa ja totuutta Joh. 1:14, 17  

armahtavainen Efes. 2:7   pysyy armollisena tuhansille Apt. 2:39  

pitkämielinen 2. Piet. 3:9 antaa anteeksi pahat teot, rikkomukset ja synnit Kol. 2:13 

 

+ ihmeellistä ja pelottavaa: Hän näyttää meissä pyhyytensä 1. Piet. 4:12. 

- Miten Kristitty voi rakentaa päivänsä liittoarmolle? 

 

- Armo tarkoittaa myös synnin seuraamuksien kantamista [Kts. sarjan osat 48 ja 49] 

o Olla liittoarmon ulkopuolella on lopulta olla iankaikkisesti kadotettu 

 

4.   Uuden liiton rakenne elämällesi: Jumalan pyhyyden laki Kristuksessa [Uusi Testamentti] 

 

- Miten nyt Uudessa Liitossa suhtaudumme lakiin? (Jer. 31:33; Gal. 3:13) 

- Miten liittolaki auttaa sinua elämään ”haahuilematta”? (Efes. 4:25, 28, 31–32)  

 

➔  



   

 

 

Yleistä liitoista: 

Kuinka Kristuksen liitto täyttää aiemmat liitot? 
 

 

Mooseksen liitto   Uusi liitto Kristuksessa 

 

1) Liiton osapuolet            Jumala – kansa  →  Jumala – kaikki kansat  

2) Annetut ehdot (laki)  lain ulkoinen kirjain → lain henki ihmisen sisimmässä 

                                                 Kristus täyttää lain 

                                                 Kristus kantaa kirouksen 

3) Vannottu vala   Jumala – kansa  → Yksin Jumalan julistus 

         Ihmisen vastaus: usko ja 

                                                                                                           suun tunnustus 

 

4) Uhri    eläimen veri  →  Kristuksen ”iankaikkinen liiton veri” 

5) Liittoateria   ajallinen yhteys →  iankaikkinen yhteys Herran kanssa 

Uusi liitto Kristuksessa perustuu jo Abrahamille annettuihin ehdottomiin liittolupauksiin (maa, 

jälkeläinen, siunaus). Mooseksen liitto osoitti noihin lupauksiin Israelin kansan näkyvän 

liittoelämän kautta. Pohjalla vallitsi kuitenkin aina ”isille annetut lupaukset”, ei ihmisten teot. 

Kristuksessa nuo Abrahamille annetun liiton ja Mooseksen liiton eri osat täyttyvät ja ylittyvät – eli 

niiden iankaikkinen sisältö tuodaan julki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


