3. raamattutunti ajalle 11.–17.7.2020

Ihmisten näkeminen Jeesuksen
silmin
”Jeesus sanoi heille: ’Lähtekää minun mukaani.
Minä teen teistä ihmisten kalastajia.” (Matt. 4:19.)

Avaintekstit:
Mark. 8:22–26;
Joh. 4:3–34;
Joh. 1:40, 41;
Mark. 12:28–34;
Luuk. 23:39–43;
Ap. t. 8:26–38.

J

eesus on mestari voittamaan ihmisiä. Tarkastelemalla, miten Jeesus toimi ihmisten kanssa, me opimme, miten voimme johtaa toisia tuntemaan Jeesuksen
Kristuksen kautta tulevan pelastuksen. Kulkemalla hänen kanssaan Jerusalemin tungokseen asti täysillä kaduilla, Juudean pölyisillä poluilla ja Galilean vihreillä kukkuloilla saamme selville, miten hän paljasti valtakuntansa periaatteita
etsiville ihmisille.
Jeesus näki jokaisessa miehessä ja naisessa valtakuntaansa voitettavan ihmisen. Hän näki kaikki jumalallisen myötätunnon silmin. Hän ei nähnyt Pietaria
karskina, kovaäänisenä kalastajana vaan voimallisena evankeliumin julistajana.
Hän ei nähnyt Jaakobia ja Johannesta äkkipikaisina, kiivasluontoisina radikaaleina, vaan hänen armonsa innokkaina julistajina. Jeesus näki Magdalan Marian, samarialaisen naisen ja verenvuotoa sairastavan naisen sydämen syvän kaipauksen löytää aitoa rakkautta ja hyväksyntää. Hän ei nähnyt Tuomasta kyynisenä
epäilijänä vaan ihmisenä, jolla oli vilpittömiä kysymyksiä. Oli kyseessä sitten juutalainen tai pakana, mies tai nainen, ristillä riippuva ryöväri, sadanpäämies tai
pahojen henkien riivaama mies, Jeesus näki heissä heidän Jumalalta saamansa
potentiaalin ja katsoi heitä pelastuksen näkökulmasta.

Tämä tutkistelu on sapatiksi 18.7.2020
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SUNNUNTAI 12.7.2020

TOINEN
KOSKETUS

3. raamattutunti

Raamatusta löytyy vain yksi ihme, jonka Jeesus toteutti kahden vaiheen kautta. Kyse on sokean miehen parantamisesta
Betsaidassa. Kertomus tarjoaa ajattomia opetuksia Kristuksen seurakunnalle tänä päivänä. Se kuvaa Jumalan suunnitelmaa käyttää jokaista uskovaa tuomaan jonkun toisen Jeesuksen luo. Raamattu kertoo: ”He tulivat Betsaidaan. Siellä Jeesuksen luo tuotiin sokea mies ja häntä pyydettiin koskettamaan tätä.” (Mark. 8:22.) Kaksi avainsanaa tässä ovat ”tuotiin” ja ”pyydettiin”. Sokea mies ei tullut Jeesuksen luo omin
avuin. Hänen ystävänsä näkivät hänen tarpeensa ja toivat
hänet. Sokealla ei kenties ollut paljoakaan uskoa, mutta hänen ystävillään oli. He uskoivat, että Jeesus voisi parantaa tämän miehen sokeuden.
Uudessa testamentissa on mainittu noin 25 Jeesuksen tekemää parantamisihmettä. Yli puolessa niistä joku sukulainen tai ystävä tuo sairaan Jeesuksen luo parannettavaksi.
Monet eivät koskaan tulisi Jeesuksen luo, jos joku, jolla on uskoa, ei toisi heitä. Meidän roolimme on olla ”esittelijöitä”, jotka tuovat ihmisiä Jeesuksen luo.
Toinen huomionarvoinen sana yllä mainitussa jakeessa on
”pyydettiin”. Sana voi tarkoittaa myös anomista, rukoilemista
tai vetoamista. Kyse oli pehmeästä, ystävällisestä ja nöyrästä pyynnöstä, ei niinkään kovaäänisestä ja vaativasta. Miehen ystävät vetosivat nöyrästi Jeesukseen uskoen, että hänellä oli sekä halu että voima auttaa tätä. Miehellä itsellään
ei ehkä ollut uskoa siihen, että Jeesus voisi parantaa hänet,
mutta hänen ystävillään oli. Joskus meidän on kannettava toisia Jeesuksen luo omilla uskon siivillämme.
Lue Mark. 8:22–26. Miksi Jeesus paransi sokean miehen kahden vaiheen kautta? Mitä opetuksia kertomuksella on meille Jeesuksen todistajina tänä päivänä?
_________________________________________________________________
Onko mahdollista, että mekään emme näe ihmisiä selvästi? Näemmekö mekin heidät joskus pikemminkin ”kävelevinä
puina”, epämääräisinä tummina hahmoina kuin Jumalan valtakunnan tulevina jäseninä? Mikä estää meitä joskus näkemästä ihmisiä selvästi?
Mitä kertomus voi opettaa esimerkiksi siitä, miten
sekä lääketieteellä että hengellisellä työllä on paikkansa parantumisprosessissa ja työssä kadotettujen
hyväksi?
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MAANANTAI 13.7.2020

OPPITUNTI
HYVÄKSYNNÄSTÄ

3. raamattutunti

Jeesus opetti opetuslapsilleen, kuinka nähdä ihmiset taivaan
silmin. Hän teki sen olemalla itse mallina heille siitä, mitä tarkoittaa nähdä jokainen yksilö uudesta näkökulmasta. Jeesuksen tapa nähdä ihmiset oli mullistava. Hän ei nähnyt ihmisiä
sellaisina kuin he olivat, vaan sellaisina, jollaisiksi he voisivat
tulla. Aina ollessaan tekemisissä ihmisten kanssa Jeesus kohteli heitä arvokkaasti ja kunnioittaen. Usein hän pääsi yllättämään opetuslapsensa sillä, miten kohteli ihmisiä. Tämä on
erityisen totta samarialaisen naisen kohdalla.
Kirjassa The Archaeological Study Bible tehdään kiintoisa havainto juutalaisten ja samarialaisten välisistä suhteista: ”Samarialaisten ja juutalaisten välinen kuilu sai alkunsa
varhaisessa vaiheessa. 2. Kun. 17. luvun mukaan samarialaiset olivat mesopotamialaisten kansojen jälkeläisiä, jotka oli
väkisin asetettu asumaan Pohjois-Israelin maille Assyrian kuninkaan toimesta vuonna 722 eKr. tapahtuneen israelilaisten
pakkosiirron jälkeen. He yhdistivät Jahven palvonnan epäjumalien palvontamenoihin.” – The Archaeological Study Bible
(Zondervan Publishing, 2005), s. 1727. Epäjumalien palvontamenojen lisäksi samarialaiset perustivat kilpailevan pappisjärjestelmän ja temppelin Garisiminvuorelle. Ottaen huomioon tämän suuren teologisen eron samarialaisiin nähden
opetuslapset olivat varmasti hyvin hämmentyneitä Jeesuksen valitessa kulkea Galileaan Samarian kautta. He hämmästyivät siitä, ettei Jeesus antautunut uskonnolliseen väittelyyn. Hän vetosi suoraan samarialaisen naisen kaipaukseen
saada hyväksyntää, rakkautta ja anteeksiantoa.
Lue Joh. 4:3–34. Miten Jeesus lähestyi samarialaista naista? Miten nainen reagoi Jeesuksen kanssa käymäänsä keskusteluun? Miten opetuslapset reagoivat
tilanteeseen ja kuinka Jeesus laajensi heidän näkökykyään?
_________________________________________________________________
Ikuinen opetus, jonka Jeesus halusi opetuslastensa ja jokaisen meistä saavan, on yksinkertaisesti tämä: ”Ne, joilla on
Kristuksen Henki, näkevät kaikki ihmiset jumalallisen myötätunnon silmin.” (Signs 20.6.1892.)
Keitä olet taipuvainen katsomaan halveksuvasti tai ilman kunnioitusta kulttuurisi ja yhteiskuntasi vaikutuksesta? Miksi sinun on muutettava asennettasi, ja
miten asenteenmuutos tapahtuu?
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TIISTAI 14.7.2020

SIELLÄ
MISSÄ OLET

3. raamattutunti

Joku on osuvasti sanonut: ”Elämässä ainoa paikka, josta voi
aloittaa, on se, jossa itse on, sillä muuta paikkaa siihen ei
ole.” Jeesus korosti samaa periaatetta julistaessaan: ”Mutta
te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa
ja maan ääriin saakka.” (Ap. t. 1:8.)
Jeesuksen sanoma opetuslapsilleen oli niin yksinkertainen, ettei sitä voinut ymmärtää väärin: aloittakaa sieltä, missä olette. Todista siellä, minne Jumala on sinut istuttanut. Sen
sijaan, että haaveilisit paremmista tilaisuuksista, aloita ympärilläsi olevista ihmisistä. Näe jumalallisin silmin itseäsi lähinnä olevat mahdollisuudet!
Sinun ei tarvitse olla maailman koulutetuin, kaunopuheisin tai lahjakkain ihminen. Vaikka tällaiset lahjat oikein käytettyinä saattavatkin olla avuksi, loppujen lopuksi et tarvitse
muuta kuin rakkauden Jumalaa ja ihmisiä kohtaan. Jos haluat
todistaa, Jumala kyllä avaa sinulle siihen mahdollisuuksia.
Lue Joh. 1:40, 41; Joh. 6:5–11 ja Joh. 12:20–26. Mitä
katkelmat kertovat sekä Andreaksen hengellisestä näkökyvystä että hänen suhtautumisestaan todistamiseen?
_________________________________________________________________
Voimme ammentaa Andreaksen kokemuksesta paljon. Hän
aloitti oman perheensä parista. Ensin hän kertoi Kristuksesta
veljelleen Pietarille. Hän loi ystävällisen suhteen pieneen poikaan, joka sitten tarjosi Jeesukselle ainekset ihmeeseen. Lisäksi Andreas tiesi, miten kreikkalaisten kanssa oli meneteltävä. Hän ei väitellyt teologisista kysymyksistä, vaan vaistosi
heidän tarpeensa ja esitteli heidät Jeesukselle.
Taito voittaa ihmisiä Kristukselle on taito luoda myönteisiä ja välittäviä suhteita. Ajattele sinulle läheisiä ihmisiä, jotka eivät tunne Jeesusta. Näkevätkö he sinussa ihmisen, joka
on myötätuntoinen ja välittävä? Näkevätkö he sinussa sellaista rauhaa ja tarkoitusta, jota itsekin kaipaavat? Onko elämäsi hyvää mainosta evankeliumille? Saamme lisää ystäviä Jumalalle kertomalla ihmisille Jeesuksesta. Sen jälkeen voimme
johdattaa heidät tuntemaan lopun ajan totuudet.
Miksi on toisinaan niin vaikeaa johdattaa perheenjäseniä ja sukulaisia Kristuksen luo? Oletko onnistunut
kertomaan Jeesuksesta jollekin sukulaisellesi tai läheiselle ystävällesi?
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KESKIVIIKKO 15.7.2020

HANKALIEN
IHMISTEN
KANSSA
TOIMIMINEN

3. raamattutunti

Jeesus oli mestari toimimaan hankalien ihmisten kanssa. Hän
osoitti heille hyväksyntää sekä sanoillaan että teoillaan. Hän
kuunteli tarkkaavasti heidän huoliaan, esitti heille kysymyksiä ja paljasti pala palalta jumalallisia totuuksia. Hän huomasi kovettuneimpienkin sydänten sisäisen kaipauksen ja näki
alhaisimmissakin syntisissä potentiaalia. Jeesukselle kukaan
ei ollut evankeliumin ulottumattomissa. Jeesus todellakin uskoi, että ”[k]ukaan ei ole langennut niin syvälle, kukaan ei ole
niin kurja, ettei hän voisi pelastua Kristuksessa” (4AO 214).
Jeesus katsoi ihmisiä erilaisin silmin kuin me muut. Hän näki
jokaisessa heijastuksen alkuperäisen luomistyön kunniasta.
Hän kohotti ihmisten ajatuksia niin, että he saattoivat nähdä
mahdollisuutensa, mitä heistä voisi tulla. Monet päättivätkin
toteuttaa Jeesuksen odotukset elämässään.
Lue Matt. 4:18, 19; Mark. 12:28–34; Luuk. 23:39–43.
Mitä yhteistä löytyy Jeesuksen vetoomuksista Pietarille ja Andreakselle, nimettömäksi jääneelle kirjanoppineelle ja ristillä riippuneelle ryövärille? Tutki Kristuksen suhtautumista jokaiseen näistä. Mitä huomaat?
_________________________________________________________________
Kaikkialla missä Jeesus liikkui, hän näki hengellisiä mahdollisuuksia; mahdollisia Jumalan valtakunnan jäseniä mitä epätodennäköisimmissä paikoissa. Kutsumme tätä kykyä ”seurakuntakasvun silmiksi”. Tällaiset silmät omaavalla henkilöllä
on herkkyys nähdä ihmiset sellaisina kuin Jeesus heidät näki:
Jumalan valtakuntaan voitettavissa olevina. Tarvitaan myös
”seurakuntakasvun korvia” eli kykyä kuulla ihmisten ääneen
lausumattomia tarpeita. Kyse on siitä, että kuuntelemme heidän sydämensä kaipausta niitä asioita kohtaan, joita heiltä
puuttuu, vaikka he eivät avoimesti edes ilmaisisi kaipaustaan.
Pyydä Herraa tekemään sinut herkäksi Pyhän Hengen toiminnalle lähimmäistesi elämässä. Rukoile, että Jumala voisi
koskettaa silmiäsi toisen kerran ja avata ne näkemään hengelliset mahdollisuudet, joita hän tuo päivittäin eteesi todistaa uskostasi toisille. Pyydä näkeviä silmiä ja kuulevaa, herkkää sydäntä ja halukkuutta kertoa toisille Kristuksesta, jonka
tunnet ja jota rakastat. Näin pääset elinikäiselle, jännittävälle
matkalle. Elämä saa uuden merkityksen. Saat tuntea tyydytystä ja iloa, jota voivat kokea vain ne, jotka tekevät työtä ihmisten pelastamiseksi.
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TORSTAI 16.7.2020

JUMALAN
TARJOAMIEN
MAHDOLLISUUKSIEN
HAVAITSEMINEN

3. raamattutunti

Kirja Apostolien teot on täynnä kertomuksia siitä, miten opetuslapset hyödynsivät kaitselmuksen tarjoamat mahdollisuudet Jumalan valtakunnan edistämiseksi. Saamme lukea kiehtovia tarinoita alkuseurakunnasta ja siitä, miten se kasvoi kaikista sisäisistä ja ulkoisista haasteista huolimatta.
Esimerkiksi 2. Kor. 2:12, 13 apostoli Paavali kertoo kokemuksestaan Troaksessa: ”Lähdin sitten Troakseen julistamaan Kristuksen evankeliumia, ja siellä minulle avautui ovi
Herran työhön. Henkeni ei kuitenkaan saanut rauhaa, kun en
tavannut siellä veljeäni Titusta, ja niin jätin hyvästit seurakunnalle ja jatkoin matkaa Makedoniaan.” Jumala avasi ihmeellisellä tavalla Paavalille mahdollisuuden julistaa evankeliumia Euroopassa, ja Paavali tiesi, että ne ovet, jotka Jumala
avaa tänään, voivat sulkeutua huomenna. Tarttuen tilaisuuteen ja nähden sen mahdollisuudet, hän purjehti heti Makedoniaan.
Uuden testamentin Jumala on avoimen oven Jumala – Jumala joka tarjoaa meille kaitselmuksessaan mahdollisuuksia
kertoa uskostamme. Läpi Apostolien tekojen näemme Jumalan toimivan. Ovia avautuu kaupunkeihin, maakuntiin, uusiin
maihin ja ennen kaikkea ihmisten sydämeen.
Lue Ap. t. 8:26–38. Mitä jakeet opettavat Filippoksen
avoimuudesta Jumalan johdatukselle ja hänen kyvystään vastata Jumalan tarjoamiin mahdollisuuksiin?
_________________________________________________________________
”Enkeli ohjasi Filippuksen sellaisen henkilön luo, joka etsi valoa ja joka oli valmis vastaanottamaan evankeliumin. Nykyisinkin enkelit ohjaavat niiden työntekijöiden askelia, jotka antavat Pyhän Hengen pyhittää heidän kielensä ja puhdistaa ja
jalostaa heidän sydämensä. Filippuksen luo lähetetty enkeli olisi voinut itse tehdä työn etiopialaisen hyväksi, mutta Jumala ei työskentele sillä tavalla. Hänen suunnitelmansa mukaan ihmisten tulee työskennellä lähimmäistensä hyväksi.”
(6AO 78.)
Jos meillä on kuulevat korvat ja näkevät silmät, näkymättömät enkelit ohjaavat meitäkin tavoittamaan totuuden etsijöitä Jumalan valtakunnan totuuksilla.
Huomaa, miten keskeisellä sijalla Raamattu oli tässä
kertomuksessa, ja miten tärkeää tässä tilanteessa oli
se, että se, joka tunsi kirjoitukset, myös selitti niitä.
Mitä opetuksia tästä löytyy meille?
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PERJANTAI 17.7.2020

KERTAUS

3. raamattutunti

Lisäaineistoa: Lue Ellen White, Alfa ja omega, osa 6, s. 74–
79 tai Apostolien teot, s. 80–86.
Kaikkialla ympärillämme ihmiset etsivät ikuisuusasioita.
Kuten Jeesus niin osuvasti sanoi: ”Satoa on paljon, mutta sadonkorjaajia vähän.” (Matt. 9:37.) Ongelma ei ollut sadossa.
Taivaallisen voitelun saanein silmin Jeesus näki runsaan sadon siellä, missä opetuslapset näkivät vain vastustusta. Mikä
oli Kristuksen ratkaisu ongelmaan? ”Pyytäkää siis Herraa, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elonkorjuuseen.” (Matt.
9:38.) Ratkaisu on rukoilla Jumalaa lähettämään sinut korjaamaan hänen satoaan.
Miksi et rukoilisi seuraavaa rukousta? ”Herra, olen valmis käytettäväksi valtakuntasi edistämiseen. Aukaise silmäni, että voisin nähdä kaitselmuksesi tarjoamat mahdollisuudet, joita avaat eteeni päivittäin. Opeta minua olemaan herkkä ympärilläni olevien ihmisten tarpeille. Auta minua puhumaan toivon ja rohkaisun sanoja ja jakamaan sinun rakkauttasi ja totuuttasi niiden kanssa, joita päivittäin kohtaan.” Jos
rukoilet tämän rukouksen, Jumala tulee käyttämään elämääsi
suurenmoisella tavalla.
Keskustelunaiheita:
1. Jos olet työskennellyt ihmisten tuomiseksi Jeesuksen luo,
tiedät, ettei se aina ole helppoa. Vain Jumala voi kääntää ihmisen sydämen, mutta viisaudessaan hän on valinnut käyttää
meitä tuossa prosessissa. Jo yhden eteen tehtävä työ vaatii
aikaa, ponnistelua, kärsivällisyyttä, ylhäältä saatua rakkautta. Mitä sellaisia valintoja voit tehdä, jotka auttavat kuolettamaan itsesi, jotta voit olla tehokas Kristuksen todistaja?
2. Keitä sellaisia ihmisiä kohtaat elämässäsi, jotka eivät tunne Herraa? Mitä olet tehnyt, teet parhaillaan tai mitä sinun pitäisi tehdä todistaaksesi heille?
3. Ajattele Saul Tarsolaista. Tässä on mitä epätodennäköisin
ihminen kääntymään! Kuitenkin tiedämme, mitä hänelle tapahtui. Mitä tämän pitäisi kertoa meille siitä vaarasta, että
liian nopeasti tuomitsemme toiset heistä saamamme ulkoisen vaikutelman perusteella?
4. Kun pidämme mielessämme Saulin tarinan, miten tulkitsemme Matt. 7:6 kaltaisia tekstejä: ”Älkää antako koirille sitä,
mikä on pyhää, älkääkä heittäkö helmiänne sikojen eteen, etteivät ne tallaa niitä jalkoihinsa ja käy teidän kimppuunne ja
raatele teitä.”?

26

