13. raamattutunti ajalle 20.–26.6.2020

Jumalan sanasta eläminen
”Toteuttakaa sana tekoina, älkää pelkästään
kuunnelko sitä – älkää pettäkö itseänne.” (Jaak.
1:22.)

Avaintekstit:
Fil. 2:12–16;
Luuk. 4:4, 8, 10–12;
Ps. 37:7;
Ps. 46:11;
Ps. 62:2, 3, 6;
Kol. 3:16.

P

arhaimmistakaan raamatuntutkistelutavoista ei ole hyötyä, jos emme ole
päättäneet elää sen mukaan, mitä Raamatusta opimme. Se, mikä pätee oppimiseen yleensä, pätee erityisesti Raamatun tutkimiseen: parhaiten opimme toteuttamalla oppimaamme käytännössä, emme ainoastaan lukemalla tai
kuuntelemalla. Tällainen kuuliaisuus avaa jumalallisten siunausten täyden aarreaitan, joka muutoin pysyisi suljettuna. Kuuliaisuus sanalle johtaa meidät jännittävälle ja elämää muuttavalle polulle, jolla tietomme ja ymmärryksemme lisääntyy. Jos emme suostu elämään Jumalan sanan ohjeiden mukaan emmekä halua
toteuttaa oppimaamme käytännössä, me emme kasva. Todistuksemme jää myös
vaillinaiseksi, koska elämämme ei ole sopusoinnussa sanojemme kanssa.
Me kasvamme armossa ja viisaudessa niiden innoittavien esimerkkien kautta, joissa näemme, mitä Jumalan sanasta eläminen tarkoittaa. Jeesusta Kristusta
parempaa esimerkkiä ja motivoivampaa voimaa ei löydy. Hän antoi meille mallin,
jota seurata. Hän eli elämän, joka oli täydellisessä sopusoinnussa Jumalan tahdon kanssa.
Tällä viikolla tutkimme, mitä Jumalan sanasta eläminen ja sen jumalallisen
auktoriteetin alla pysyminen tarkoittavat.

Tämä tutkistelu on sapatiksi 27.6.2020
199

SUNNUNTAI 21.6.2020

JUMALAN
ELÄVÄ SANA
JA PYHÄ
HENKI

13. raamattutunti

On tärkeää tutkia Jumalan sanaa huolella ja oikeita metodeja
käyttäen. Yhtä tärkeää tai jopa vielä tärkeämpää on se, että
toteutamme oppimaamme käytännössä. Raamatun tutkimisen perimmäinen tarkoitus ei ole saada enemmän tietoa, niin
upeaa kuin se onkin. Tavoitteena ei ole hallita Jumalan sanaa,
vaan antaa Jumalan sanan hallita meitä ja muuttaa elämäämme ja ajattelutapojamme. Vain tällä on todellista merkitystä.
Voidaksemme elää oppimaamme todeksi meidän on asetuttava alamaisiksi Raamatun totuudelle. Valinta vaatii joskus
ankaraa taistelua, sillä kamppailemme siitä, kuka saa yliherruuden ajattelussamme ja elämässämme. Viime kädessä on
vain kaksi tahoa, joista meidän on valittava puolemme.
Lue Fil. 2:12–16. Kuinka meidän tulisi elää?
_________________________________________________________________
Jumala tekee työtään meissä, mutta hän tekee sen Pyhän
Henkensä kautta, joka yksin voi antaa meille viisautta ymmärtää Pyhää Raamattua. Lisäksi me syntiset ihmiset olemme usein luonnostamme Jumalan totuutta vastaan, ja jos olisimme oman viisautemme varassa, emme tottelisi Jumalan
sanaa (Room. 1:25; Ef. 4:17, 18). Ilman Pyhää Henkeä meillä ei olisi mieltymystä Jumalan sanomaa kohtaan. Meissä ei
Raamattua lukiessamme syttyisi toivoa, luottamusta eikä
rakkautta. Pyhän Henkensä kautta Jumala todellakin ”saa
teissä aikaan sen, että tahdotte tehdä ja myös teette niin
kuin on hänen hyvä tarkoituksensa” (Fil. 2:13).
Pyhä Henki on opettaja, joka haluaa johtaa meidät ymmärtämään syvemmin Raamattua ja arvostamaan sitä. Pyhä
Henki kiinnittää huomiomme Jumalan sanan totuuteen ja antaa meille siitä uusia oivalluksia, niin että uskollisuus ja kuuliaisuus Jumalan tahdolle muodostuvat elämämme tunnuspiirteiksi. ”Kukaan ei kykene selittämään Pyhää Raamattua ilman Pyhän Hengen apua, mutta kun tartut Jumalan sanaan nöyrällä ja vastaanottavaisella mielellä, Jumalan enkelit
ovat rinnallasi auttaakseen sinua näkemään totuuden.” (1SM
411.) Näin hengelliset asiat tutkitaan Hengen avulla (1. Kor.
2:13, 14) ja me voimme ”aamu aamulta” noudattaa Jumalan
sanaa (Jes. 50:4, 5).
Meidän tulisi pitää ”kiinni elämän sanasta” (Fil. 2:16,
RK 2012). Mitä tämä mielestäsi tarkoittaa? Ks. myös
5. Moos. 4:4 (RK 2012), jossa opetetaan vastaavaa.
Mikä on oma osamme prosessissa?
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MAANANTAI 22.6.2020

JEESUKSELTA
OPPIMINEN

13. raamattutunti

Jeesusta Kristusta parempaa ja innoittavampaa esimerkkiä
seurattavaksi ei ole. Hän tunsi kirjoitukset ja oli valmis seuraamaan Jumalan kirjoitettua sanaa ja olemaan kuuliainen
sille.
Lue Luuk. 4:4, 8, 10–12. Miten Jeesus käyttää kirjoi
tuksia vastustaakseen Paholaisen kiusauksia? Kuinka
keskeisellä sijalla Raamatun tulee olla uskossamme,
varsinkin silloin, kun koemme kiusauksia?
_________________________________________________________________
Jeesus tunsi kirjoitukset niin hyvin, että pystyi ulkomuistista
lainaamaan niitä. Tällainen Jumalan kirjoitetun sanan tuntemus oli varmasti seurausta siitä, että Jeesus vietti arvokasta
laatuaikaa yhdessä Jumalan kanssa tutkien kirjoituksia.
Jos hän ei olisi sanatarkasti tuntenut kirjoituksia ja niiden asiayhteyttä, hän olisi helposti voinut joutua Paholaisen
pettämäksi. Paholainenkin lainasi kirjoituksia käyttäen niitä
omien petollisten juoniensa edistämiseksi. Yksittäisten Raamatun kohtien ulkomuistista lainaaminen Paholaisen tapaan
ei siis riitä. Täytyy tietää myös, mitä muualla Raamatussa sanotaan kyseisestä aiheesta. Täytyy tietää, mikä kohdan oikea merkitys on. Vain tällainen Jumalan sanan tunteminen
auttaa meitä siinä, ettei Jumalan vastustaja pysty pettämään
meitä, vaan että kykenemme Jeesuksen tavoin vastustamaan
Paholaisen hyökkäyksiä. Jeesus avasi kerta toisensa jälkeen
seuraajiensa mielen ymmärtämään kirjoituksia kääntämällä
heidän ajatuksensa siihen, mitä ”on kirjoitettu” (Luuk. 24:45,
46; Matt. 11:10; Joh. 6:45 jne.) Hän oletti, että ne, jotka lukevat Raamattua, löytävät myös sen oikean merkityksen: ”Mitä
laissa sanotaan? Mitä sinä itse sieltä luet?” (Luuk. 10:26.) Jeesukselle kirjoitukset olivat normi, jonka mukaan meidän tulisi
elää.
Raamatunkohdassa Joh. 7:38 Jeesus – lihaksi tullut Jumalan sana – viittasi taas siihen, mitä kirjoituksissa sanotaan.
Vain Raamatun ilmoituksen perusteella tiedämme, että Jeesus on luvattu Messias. Juuri kirjoitukset todistavat hänestä
(Joh. 5:39). Jeesus itse oli valmis noudattamaan kirjoitettuun
muotoon saatettua Jumalan sanaa. Jos hän oli valmis siihen,
mitä meidän tulisi tehdä?
Mikä on oma kokemuksesi Raamatun käyttämises
tä taistelussa kiusauksia vastaan? Oletko kiusauksiin
joutuessasi alkanut lukea tai lainata Raamattua?
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TIISTAI 23.6.2020

JEESUS
VASTAAN
RAAMATTU?

13. raamattutunti

Lue Joh. 5:45–47. Minkä todistuksen Jeesus antaa suh
teestaan Raamattuun?
_________________________________________________________________
Jotkut väittävät Jeesuksen sanojen olleen ristiriidassa Vanhan
testamentin kirjoitusten kanssa. Heille Jeesuksen sanat ovat
Raamatun muiden sanojen yläpuolella.
Uudesta testamentista luemme Jeesuksen sanat: ”Teille
on opetettu – –. Mutta minä sanon teille – –.” (Matt. 5:43,
44; vrt. Matt. 5:21, 22, 27, 28, 33, 34, 38, 39). Lausuessaan
nämä kuuluisat sanat vuorisaarnassaan Jeesuksen tarkoituksena ei ollut hylätä tai kumota Vanhaa testamenttia, kuten
jotkut tulkitsevat. Hän vain reagoi niihin kirjoitusten tulkintoihin ja suulliseen perintöön, joita jotkut hänen aikalaisensa käyttivät saadakseen oikeutuksen kohdella muita tavalla,
jota Jumala ei hyväksynyt eikä ollut käskenyt tekemään.
Jeesus ei kumonnut Vanhaa testamenttia tai väheksynyt
sen arvovaltaa. Päinvastoin! Juuri Vanha testamenttihan todistaa siitä, kuka hän itse on. Jeesus vain tehosti Vanhan testamentin lausuntojen merkitystä näyttämällä, mikä niissä oli
Jumalan alkuperäinen tarkoitus.
Jeesuksen auktoriteetin käyttäminen Raamatun hylkäämiseksi tai siihen, että joitakin sen osia väitetään ei-innoitetuiksi,
on yksi salakavalimmista ja vaarallisimmista tavoista kritisoida
Raamattua, koska se tehdään itsensä Jeesuksen nimissä. Meillä on Jeesuksen esimerkki siitä, kuinka suuren painoarvon hän
antoi kirjoituksille, jotka hänen aikanaan sisälsivät vain Vanhan testamentin. Tarvitsemmeko enempää todisteita sille, miten meidänkin tulisi suhtautua siihen?
Jeesus ei heikentänyt Raamatun arvovaltaa, vaan johdonmukaisesti korotti sitä luotettavana oppaana. Yksiselitteisesti hän toteaa: ”Älkää luulko, että minä olen tullut lakia ja profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan. – – Sitä, joka jättää laista pois yhdenkin käskyn,
vaikkapa kaikkein vähäisimmän, ja siten opettaa, kutsutaan
taivasten valtakunnassa vähäisimmäksi.” (Matt. 5:17, 19.)
Minkä keskeisten oppien perusteet löytyvät yhä tä
näkin päivänä Vanhasta testamentista? Ajattele
esim. luomista (1. Moos. 1–2) ja syntiinlankeemusta
(1. Moos. 3). Mitä muita sellaisia keskeisiä kristillisiä
totuuksia löytyy Vanhasta testamentista, jotka Uusi
testamentti myöhemmin vahvistaa?

202

KESKIVIIKKO 24.6.2020

HILJAISIA
HETKIÄ
JUMALAN
SANAN
ÄÄRELLÄ

13. raamattutunti

Elämämme on usein kiireistä ja täynnä stressiä. Joskus meidän on ponnisteltava vain selvitäksemme päivästä toiseen ja
pysyäksemme leivän syrjässä kiinni. Toisinaan, silloinkin kun
meillä on kaikki tarpeellinen elämää varten, touhuamme kaikenlaista, vain siksi, että haluamme yhä enemmän. Haluamme asioita, joiden ajattelemme tekevän meidät onnellisiksi ja
saavan meidät tuntemaan tyydytystä. Kuten Salomo kuitenkin meitä Saarnaajan kirjassa varoittaa, näin ei aina tapahdu.
Kaiken kiireen keskellä meidän on helppo jättää Jumala
syrjään elämästämme. Ei siksi, ettemmekö uskoisi, vaan siksi että emme käytä laatuaikaa lukien Raamattua, rukoillen ja
lähestyen Herraa, ”jonka kädessä on sinun elämäsi ja kohtalosi” (Dan. 5:23). Muut asiat voivat viedä huomiomme niin
täysin, että laatuaika Jumalan kanssa unohtuu. Me kaikki tarvitsemme hetkiä, jolloin tietoisesti pysähdymme kohtaamaan
Pelastajamme, Jeesuksen. Miten Pyhä Henki voi puhua meille, jos emme pysähdy kuuntelemaan? Hiljaiset hetket Jumalan kanssa hänen sanaansa lukien ja rukoillen ovat hengellisen elämämme lähde.
Lue Ps. 37:7; Ps. 46:11, VKR; Ps. 62:2, 3, 6. Mitä ja
keet opettavat hiljaisten hetkien viettämisestä Juma
lan kanssa? Miksi sellaiset ovat tärkeitä?
_________________________________________________________________
Jos rakastat jotakuta, nautit, kun saat viettää hänen kanssaan
aikaa kahden. Valitse paikka, jossa saat lukea ja pohdiskella
Jumalan sanaa ilman häiriötekijöitä. Kiireisessä elämässämme tämä onnistuu vain, jos tietoisesti varaamme aikaa tälle kohtaamiselle. Usein päivän paras hetki hiljentymiselle ja
pohdinnalle on heti aamulla. Ennen työpäivää vietetyt hetket voivat olla siunauksena koko päivälle, koska ne arvokkaat
ajatukset, joita saat, kulkevat mukanasi useita tunteja. Ole
kuitenkin luova etsiessäsi sopivaa hetkeä, jolloin voit kohdata Jumalasi ilman häiriötekijöitä.
Rukousyhteys Raamatun elävään Jumalaan vaikuttaa elämääsi enemmän kuin mikään muu. Se vaikuttaa siihen, miten
voit kasvaa enemmän Jeesuksen kaltaiseksi.
Kuinka tietoisesti pyrit järjestämään kahdenkeskistä
aikaa Herran kanssa? Millaisia nuo hetket ovat? Miten
ne auttavat sinua paremmin tajuamaan Jumalan todel
lisuuden ja tuntemaan hänen rakkautensa?
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TORSTAI 25.6.2020

RAAMATUN
ULKOA
OPETTELU
JA LAULAMINEN

13. raamattutunti

”Olen kätkenyt sanasi sydämeeni, etten tekisi syntiä
sinua vastaan.” (Ps. 119:11, RK 2012.)
Raamatun ulkoa opettelu tuo moninkertaisia siunauksia. Kun
tallennamme mieleemme kallisarvoisia katkelmia Jumalan sanasta, ne muuttuvat meille eläviksi, koska voimme aina ammentaa muististamme sanan viisautta ja soveltaa sitä uusissa ja muuttuvissa elämäntilanteissamme. Näin Raamattu vaikuttaa meidän ajatteluumme, päätöksiimme, arvoihimme ja
käyttäytymiseemme. Ulkoa opettelu herättää sanan henkiin
päivittäisessä elämässämme. Se auttaa meitä palvomaan Jumalaa ja elämään kirjoitusten mukaista, uskollista elämää.
Raamatun muistaminen ulkoa sanasta sanaan on erinomainen suoja harhaoppeja ja vääriä tulkintoja vastaan. Sanan ulkoa opettelu mahdollistaa sen, että voimme lainata
Raamattua silloinkin, kun meillä ei ole sellaista käsillä. Tämä
voi olla valtava voimavara tilanteissa, jolloin joudumme kiusauksiin tai kun kohtaamme vaikeita haasteita. Jumalan lu
pausten muistaminen ja katseemme kiinnittäminen hänen
sanaansa omien ongelmiemme sijaan, ylentää ajatuksemme
Jumalan puoleen, jolla on tuhat tapaa auttaa meitä silloinkin,
kun itse emme näe yhtä ainoaakaan ratkaisua.
Lue Ef. 5:19 ja Kol. 3:16. Miten Jumalan sanan laulami
nen vahvistaa hänen sanaansa mielessämme?
_________________________________________________________________
Raamatun sanojen laulaminen on myös mahtava tapa opetella tekstejä ulkoa. Laulaessa Raamatun sanat jäävät paremmin mieleen. Raamatun sanojen yhdistäminen kauniisiin melodioihin ankkuroi tekstien ajatukset kiinteästi mieleemme ja
on myös tehokas tapa hälventää ahdistavia tunteita. Niin lasten kuin aikuistenkin on helppo laulaa ja muistaa raamatunpaikkoja, joihin on yhdistetty yksinkertainen mutta sointuva melodia. Raamattu on ollut innoituksen lähteenä lukuisille maailmankuuluille oratorioille, sinfonioille ja lauluille, jotka
ovat muovanneet kristillistä kulttuuria kautta vuosisatojen.
Sävellykset, jotka kohottavat mielemme ja suuntaavat ajatuksemme Jumalaan ja hänen sanaansa, ovat ihania siunauksia, joilla on myönteinen vaikutus elämässämme.
”Musiikilla on osuutensa taivaallisessa Jumalan palveluksessa, ja meidän tulisi pyrkiä saamaan ylistyslaulumme mahdollisimman sopusointuisiksi taivaallisten kuorojen kanssa.”
(2AO 185.)
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PERJANTAI 26.6.2020

KERTAUS

13. raamattutunti

Lisäaineistoa: Lue Ellen White, Tie Kristuksen luo, s. 91–
103.
”Luonnolliset silmämme eivät voi koskaan nähdä Kristuksen kauneutta. Vain Pyhän Hengen suoma sisäinen valaistus,
joka paljastaa ihmisen todellisen toivottomuuden ja avuttomuuden tilan, jossa hän olisi ilman syntien kantajan, kaiken
täyttävän Kristuksen, tuomaa armoa ja armahdusta, voi saada ihmisen näkemään Kristuksen mittaamattoman rakkauden, hyvyyden ja kunnian”. (UL 155.)
”Katkelmia Raamatusta, jopa kokonaisia lukuja, voidaan
opetella ulkoa, jotta niitä voitaisiin toistaa silloin, kun Paholainen tulee ahdistelemaan kiusauksillaan. – – Kun Paholainen
houkuttelee ajattelemaan maallisia tai aistillisia asioita, häntä voidaan tehokkaimmin vastustaa sanomalla: ’On kirjoitettu.’” (RH 8.4.1884.)
Keskustelunaiheita:
1. Miten vapaa tahto ja valinnanvapaus edistävät kaikkia uskoa ja kuuliaisuutta koskevia päätöksiämme? Vaikka monet
elämämme alueet eivät ole meidän itse hallittavissamme,
kuitenkin tärkeissä ikuiseen elämään liittyvissä asioissa meillä on vapaus valita. Mitä teet valinnanvapaudella, jonka Jumala on sinulle antanut? Millaisia hengellisiä valintoja teet?
2. Pohdi, millainen osa sapatilla voi ja tulisi olla Jumalan kanssa vietettyjen hiljaisten hetkien tarjoajana? Miten sapatin
viettäminen suojelee sinua siltä, ettet uppoudu työhön tai
muihin asioihin niin paljon, että yhteinen aika Jumalan kanssa unohtuu? Miten voit oppia tekemään sapatista sellaisen
hengellisen siunauksen päivän, jollaiseksi se tarkoitettiin?
3. Millaisia kokemuksia olet saanut siitä, kun vietät aikaa
kahden Jumalan kanssa rukoillen ja Raamattua tutkien? Miten tällainen hengellisyyden harjoittaminen vaikuttaa uskoosi? Miten sen tulisi vaikuttaa? Voitte halutessanne kertoa ryhmässä kokemuksianne siitä, mitä olette oppineet, kun olette
lukeneet Raamattua ja rukoilleet. Miten toiset voisivat hyötyä
siitä, mitä olette itse oppineet?
4. Mitkä ovat lempijakeitasi, joita olet opetellut ulkoa? Miksi
pidät jakeista niin paljon? Miten jakeiden ulkoa opettelu on ollut siunauksena sinulle?
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