
   

 

Muistiinpanot su 5.2.2023        Tommi Matikka 

Saarnasarja 2. Mooseksen kirjasta, osa 53 

 

 

2. Moos. 34:18–24 

Kun Herra uudistaa liittonsa, OSA 3/3:  

Miten ylläpitää Jumalan tervehdyttävää liittoa, kun maailma ympärillä on sekaisin? 

 

 
Ydinsanoma: Kun säännöllisesti juhlit liittojuhlaa niin palautat mieleesi kuinka hyvä Herran 

tekemä liitto on. Tämä on paras vastalääke maailmalle, joka vastustaa Herraa ja Hänen liittoaan. 

 

 

1. Palauta mieleesi liitto viettämällä liittojuhlaa [JAKEET 18, 22–24] 

 

Meitä kutsutaan: 

- ohjaamaan toisiamme näkemään Herran teot innostavalla tavalla: 

o sunnuntaijumalanpalveluksissa. 

o tapaamisissa keskellä arkea. 

o kristittyjen yhteisissä tapahtumissa. 

 

→ Kun käymme joka viikko läpi näitä liittolupauksia, uskomme syvenee. 

 

 

1.2. Juhli liittoa uhraamalla [JAKEET 19-20 ja 25–26] 

 

Meitä kutsutaan: 

- pitämään Kristuksen uhri puhtaana. 

- vastaamaan Kristuksen uhriin uhraamalla omastamme, jotta näkisimme vielä 

suuremmat juhlat ja saisimme katsella lisää Herran liittohyvyyttä. 

 

 

1.3. Juhli liittoa levossa [JAE 22] 

 

Meitä kutsutaan: 

- lepoon suhteessa Jumalaan. 

- lepoon suhteessa maailmaan. 

- lepoon suhteessa toisiin kristittyihin. 

 

 

2. Epilogi: Onko meillä iankaikkisuudessakin liittojuhla? [Jes. 66:18–24] 

 

→ Liittoelämän kohokohta on liittojuhla, jolle myös uusi maa näyttäisi olevan perustettu.  

→ Me unohdamme Herran hyvyyden nopeasti. Liittorakennetta täytyy ylläpitää! 

→ Me emme tee uutta liittoa joka sunnuntai mutta me vahvistamme liiton. 

 

 

➔  



   

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


