7. raamattutunti ajalle 8.–14.8.2020

Jumalan sanan jakaminen
”[N]iin käy myös sanan, joka minun suustani
lähtee: se ei tyhjänä palaa vaan täyttää tehtävän,
jonka minä sille annan, ja saa menestymään kaiken, mitä varten sen lähetän.” (Jes. 55:11.)

Avaintekstit:
Ps. 119:105;
Jer. 23:29;
Hepr. 1:1–3;
2. Tim. 3:14–17;
1. Joh. 1:7–9;
Saarn. 3:1;
2. Tim. 4:2.

K

”

un todistamme, kerromme Jeesuksesta. Mitä kuitenkaan tietäisimme Jee
suksesta ilman Raamattua? Kuinka paljon ylipäätään tietäisimme suuresta
taistelusta, Jumalan rakkaudesta, Herramme syntymästä, elämästä, työs
tä, kuolemasta, ylösnousemuksesta ja paluusta, jos meillä ei olisi Raamattua?
Vaikka luonto paljastaa Jumalan majesteettisuuden ja voiman, se ei paljasta
pelastussuunnitelmaa. Jeesus Pyhän Hengen persoonan kautta on ”[t]odellinen
valo, joka valaisee jokaisen ihmisen” (Joh. 1:9). Silti Pyhän Hengen ilmoitus sydä
mellemme olisi rajoitettu ilman Jumalan sanaa, joka selittää täydellisesti jumalal
lisen totuuden. Jumalan kirjoitettu sana on selkein ja täydellisin ilmoitus Jeesuk
sesta, elävästä Sanasta.
Vaikka uskonnolliset johtajat tutkivat Jumalan sanaa, heiltä meni ohi sen en
sisijainen sanoma. Jeesus sanoi: ”Te kyllä tutkitte kirjoituksia, koska luulette niis
tä löytävänne ikuisen elämän – ja nehän juuri todistavat minusta.” (Joh. 5:39.)
Oikein ymmärrettynä jokainen Raamatun opetus heijastaa Jeesuksen luonteen
kauneutta. Kun jaamme Jumalan sanaa, ensisijainen tavoitteemme ei ole osoit
taa, että olemme oikeassa ja että joku toinen on väärässä, vaan tavoitteenam
me on paljastaa Jeesus jokaisessa totuuden ulottuvuudessa, jonka jaamme tois
ten kanssa.

15.8. Lasten sapatti

Tämä tutkistelu on sapatiksi 15.8.2020
48

SUNNUNTAI 9.8.2020

JUMALAN
SANAN
SYMBOLIT

7. raamattutunti

Lue Ps. 119:105; Jer. 23:29; Luuk. 8:11 ja Matt. 4:4.
Mitä viittä eri symbolia jakeissa käytetään kuvaamaan
Jumalan sanaa? Miksi juuri nämä symbolit valittiin?
_________________________________________________________________
Jakeissa käytetyt erilaiset symbolit kuvaavat joitakin Juma
lan sanan keskeisimpiä tehtäviä. Kun jaamme Jumalan sanaa
toisten kanssa, se on kuin valo, joka valaisee elämän. Jeesus,
”maailman valo”, murtautuu pimeyden läpi, joka johtuu siitä,
että ihmiset ovat ymmärtäneet väärin sen, kuka Jumala on ja
millainen hänen luonteensa on. Pyhä Henki valaisee Jumalan
sanan kautta mielen, joka on pimentynyt siksi, että Jumala on
ymmärretty väärin.
Jeremian mukaan Jumalan sana on kuin tuli tai kuin mou
kari. Se polttaa pois synnin kuonan elämästämme ja särkee
kovan sydämemme. Kun autamme ihmisiä näkemään Juma
lan sanassa Jeesuksen kirkkauden, heidän kova sydämensä
murtuu ja Jeesuksen rakkauden tuli kuluttaa itsekkyyden, ah
neuden, himon ja itsekeskeisyyden kuonan.
Jumalan sanaa verrataan myös siemeneen. Siemenen kes
keinen ominaisuus on se, että siinä piilee elämä. Ottaa oman
aikansa ennen kuin siemen kasvaa. Kaikki siemenet eivät idä
samaan aikaan. Kaikki kasvit eivät kasva samaan tahtiin. Oi
keissa olosuhteissa siemenessä oleva elämä kuitenkin mur
tautuu esiin maan läpi uuteen elämään. Kun kylvämme Ju
malan sanan siementä ihmisten sydämeen ja mieleen, emme
aina näe välittömiä tuloksia, mutta hiljaa siemen kasvaa ja
Jumalan omalla ajalla, jos ihmiset valitsevat vastata Pyhän
Hengen kutsuihin, se tuottaa sadon Jumalan valtakuntaan.
Jeesus vertaa sanaansa ravitsevaan leipään. Kuten monet
meistä tiedämme, vain harva asia tyydyttää niin hyvin kuin
kunnon leipä. Jumalan sana tyydyttää sisäisen nälkämme ja
ravitsee sisäistä hengellistä kaipuutamme. Kun jaat sanan lu
pauksia toisten kanssa ja autat heitä ymmärtämään, että Jee
sus on tuo sana, heidän elämänsä muuttuu hänen hyvyyten
sä ansiosta. He lumoutuvat hänen rakkaudestaan, hämmäs
tyvät hänen armoaan ja saavat tyydytyksen hänen läsnäolos
taan.
Mieti jälleen totuuksia, jotka tunnemme vain siksi,
että meillä on Raamattu. Mitä tämä kertoo siitä, kuinka paljon meidän tulisi arvostaa Raamatun opetuksia?
49

MAANANTAI 10.8.2020

JUMALAN
SANAN
LUOVA
VOIMA

7. raamattutunti

Vertaa Hepr. 1:1–3; Hepr. 4:12 ja Ps. 33:6, 9. Mitä raamatunpaikat kertovat meille Jumalan sanan voimasta?
_________________________________________________________________
Jumalan sana on elävää. Sen mukana kulkee voima täyttää
ne asiat, joita se julistaa. Ihmissanat voivat puhua siitä, mikä
jo on, mutta Jumala puhuu asioista, joita ei ole vielä tehty ja
sitten luo ne sanansa voimalla. Jumalan sana on luovaa. Hä
nen suustaan lähtevällä ääneen lausutulla sanalla on voima
luoda kaikki se, mistä se julistaa.
1. Mooseksen kirjan luomiskertomuksessa toistuu ilmaus
”Jumala sanoi” (1. Moos. 1:3, 6, 11, 14, 20, 24, 26, 29). Juma
lan lausumilla sanoilla oli sellainen voima, että kun hän sanoi,
kuiva maa ilmestyi esiin, kasvit nousivat esiin, kukat puhkesi
vat kukkaan, hedelmäpuut kasvoivat kukoistukseensa ja eläi
miä ilmestyi tyhjästä.
1. Mooseksen kirjassa käytetään kiehtovaa hepreankielis
tä sanaa kuvaamaan Jumalan luomistyötä. Kyse on sanasta
bāra ̓. Juuri tässä muodossaan sanaa käytetään kuvaamaan
sitä, miten Jumala luo jotakin tyhjästä. Tätä verbiä käytetään
vain silloin, kun tekijänä on Jumala. Toisin sanoen, vain Juma
la voi bāra ̓, ’luoda tyhjästä’. Ja hän tekee sen ääneen lausu
tun sanansa kautta.
Sen lisäksi, että Jumala loi tämän maailman sanansa voi
malla, hän myös ylläpitää ja kannattelee sitä sanallaan. Sama
voima, joka löytyy Jumalan ääneen lausumasta sanasta, löy
tyy myös hänen kirjoitetusta sanastaan. Sama Pyhä Henki,
joka toimi aktiivisesti luomisessa, oli aktiivisesti innoittamas
sa kirjoitettua sanaa. Hän on läsnä, kun luemme Raamattua
tai jaamme sitä toisten kanssa. Jumalan sanassa on elämää
antavaa, elämää muuttavaa ja luovaa voimaa. ”Se luova voi
ma, joka toi esille maailmat, on Jumalan sanassa. Tämä sana
antaa voimaa ja synnyttää elämää. Jokainen käsky on lupaus.
Kun tahto myöntyy siihen ja se vastaanotetaan sydämeen, se
tuo mukanaan Jumalan elämän. Se muuttaa luonteen ja luo
ihmisen uudelleen Jumalan kuvaksi.” (EK 120, 121.)
Kun me henkilökohtaisesti tartumme Jumalan sanassa
annettuihin lupauksiin, meidän elämämme muuttuu, ja kun
autamme toisiakin ymmärtämään näitä hämmästyttäviä lu
pauksia, Pyhä Henki muuttaa heidänkin elämäänsä.
Miksi totuuden Jumalan luovasta voimasta tulisi lohduttaa meitä?
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TIISTAI 11.8.2020

JUMALAN
SANAN
TUTKIMISEN
HYÖDYT

7. raamattutunti

Jumalan sanan tutkimisesta on monenlaista hyötyä. Apos
toli Pietari kertoo meille, että Raamatun lupausten kautta
me pääsemme ”osallisiksi jumalallisesta luonnosta” (2. Piet.
1:4). Jaakob puhuu meihin istutetusta sanasta, joka voi pelas
taa meidän sielumme (Jaak. 1:21). Paavali lisää, että Jumalan
armon sanalla ”on voima rakentaa teitä ja antaa perintöosa
kaikkien pyhitettyjen joukossa” (Ap. t. 20:32). Raamatun tar
koituksena on tuoda pelastus. Kun näemme Jeesuksen kaik
kialla Raamatussa, me muutumme. Katselemalla hänen kirk
kauttaan, joka ilmenee hänen sanassaan, me muutumme hä
nen kaltaisikseen (2. Kor. 3:18). ”Sekä henkisellä että hengel
lisellä alalla on voimassa laki, jonka mukaan me muutumme
katselemalla. Mieli mukautuu niiden asioiden mukaan, joissa
sen annetaan viipyä.” (8AO 64.)
Lue 2. Tim. 3:14–17 ja Joh. 17:14–17. Mitä muuta hyötyä on siitä, että tutkimme Jumalan sanaa?
_________________________________________________________________
Kirjoittaessaan nuorelle työtoverilleen Timoteukselle aposto
li Paavali kehottaa tätä olemaan uskollinen kirjoituksille. Hän
kertoo tälle, mitä hyötyä on Jumalan innoitetun sanan tutki
misesta. Paavalin mukaan Raamattu on ”hyödyllinen opetuk
seksi”. Se tuo julki totuuden ja paljastaa vääryyden. Se ker
too Jumalan suunnitelmasta ihmiskuntaa varten. Se nuhte
lee meitä meidän synneistämme, ojentaa virheellisiä ajatuk
siamme ja opastaa meitä vanhurskauteen. Raamattu pal
jastaa Kristuksen vanhurskauden ja johtaa meidät hänen
luokseen. Kun vertaamme Jeesuksen epäitsekästä rakkaut
ta omaan itsekeskeisyyteemme, me ällistymme. Kun näem
me Raamatusta hänen myötätuntonsa ja huolenpitonsa sy
vyyden, meidän elämämme muuttuu. Kun jaamme hänen sa
naansa muiden kanssa, hekin muuttuvat radikaalilla tavalla.
Katsellessamme Jeesusta hänen sanassaan me muutumme
enemmän hänen kaltaisikseen. Todistaminen ei ole sitä, että
jaamme omia ajatuksiamme tai uskomuksiamme, vaan sii
nä on kyse Jumalan sanasta löytyvien ikuisten totuuksien ja
kamisesta. Kun Jumalan sana on saanut ihmeellisellä tavalla
siunata elämäämme, meillä on uskottavuutta kertoa toisille
siitä, miten se voi siunata heitäkin.
Mieti sellaista aikaa elämässäsi, jolloin koit suuria
vastoinkäymisiä, mutta Jumalan sana antoi sinulle voimaa. Mitä opit kokemuksesta?
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KESKIVIIKKO 12.8.2020

JUMALAN
SANAN
SOVELTAMINEN

7. raamattutunti

Jumalan sanasta löytyy yli 3 000 lupausta. Lupaukset ovat
lähtöisin rakastavan Jumalan sydämestä, ”joka meissä vaikut
tavalla voimallaan kykenee tekemään monin verroin enem
män kuin osaamme pyytää tai edes ajatella” (Ef. 3:20). Juma
lan lupaukset ovat sitoumuksia, joita hän on tehnyt jokaisen
meidän kanssamme. Kun uskossa vetoamme näihin lupauk
siin ja opetamme toisiakin tekemään niin, taivaan siunauk
set tulvivat elämäämme. Paavali korostaa tätä taivaallista to
dellisuutta: ”Kun hän ei säästänyt omaa Poikaansakaan vaan
antoi hänet kuolemaan kaikkien meidän puolestamme, kuin
ka hän ei lahjoittaisi Poikansa mukana meille kaikkea muu
takin?” (Room. 8:32.) Pietari vielä selkeyttää lupausta sano
malla: ”Hänen jumalallinen voimansa on antanut meille lah
jaksi kaiken, mikä kuuluu tosi elämään ja jumalanpelkoon.”
(2. Piet. 1:3.) Kristuksen ristinkuoleman kautta sekä hänen
Paholaisesta ja helvetin voimista saamansa voiton perusteel
la hän on tarjonnut meille kaiken, mitä tarvitaan jumalallisen
ja hengellisen elämän elämiseen. Hän lupaa huolehtia myös
fyysisistä perustarpeistamme.
Vertaa 1. Joh. 1:7–9 ja Fil. 4:13, 19. Vaikka lupaukset
ovat erilaisia, mitä ne opettavat Jumalan luonteesta?
Miten nämä lupaukset ovat vaikuttaneet sinun elämääsi?
_________________________________________________________________
Nämä lupaukset koskevat eri asioita, mutta niiden antama
kuva Jumalasta on hyvin samanlainen. Ne paljastavat Juma
lan, joka on täynnä rakastavaa anteeksiantoa, ehtymätöntä
voimaa ja huolenpitoa meitä kohtaan. Lupaukset vakuuttavat
meille, että Jumala välittää meistä syvästi.
Lue Hepr. 3:19; 4:1–3 ja Matt. 13:58. Mitä jakeet kertovat uskon tarpeesta?
_________________________________________________________________
Kun me uskossa vetoamme ja uskomme Jumalan ihaniin lu
pauksiin, niiden siunaukset tulevat omiksemme. Uskon puute
Jumalan kykyyn tehdä se, minkä hän on luvannut sanassaan,
on se, mikä rajoittaa lupausten täyttymistä elämässämme.
Rukoile, että Jumala voisi johtaa sinut tällä viikolla sellaisen
ihmisen luo, joka tarvitsee Jumalan sanasta löytyviä toiveik
kaita lupauksia.
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TORSTAI 13.8.2020

SANAN
JAKAMINEN

7. raamattutunti

Hyvät uutiset on tarkoitettu jaettaviksi. Mieti hetkiä elämäs
säsi, jolloin olet ollut iloinen hyvistä uutisista. Kenties kysees
sä oli kihlapäiväsi tai lapsesi syntymäpäivä, kenties sait uu
den työpaikan tai ostit uuden auton tai kodin. Olit niin innois
sasi, että halusit heti päästä kertomaan asiasta toisille.
On ihanaa saada jakaa ilonsa toisten kanssa, mutta koko
maailmankaikkeuden paras uutinen on kertomus Jeesukses
ta. Kun löydämme uusia näkökulmia hänen sanastaan siitä
pelastuksesta, joka meillä Kristuksessa on, sydämemme tul
vii ilosta ja meillä on suuri halu kertoa asiasta toisillekin. Kun
uskonnolliset johtajat yrittivät pysäyttää apostolien julistus
ta, Pietari sanoi: ”Me emme voi olla puhumatta siitä, mitä
olemme nähneet ja kuulleet.” (Ap. t. 4:20.)
”Kun ihminen tulee Kristuksen luo, hänessä herää heti
halu kertoa muille, minkälaisen ystävän hän on Jeesuksessa
löytänyt. Hän ei voi sulkea itseensä totuutta, joka on pelas
tukseksi ja pyhitykseksi. Jos meidät on puettu Kristuksen van
hurskauteen ja olemme täynnä Pyhän Hengen synnyttämää
iloa, emme voi olla vaiti.” (TKL 76.)
Paavali kirjoitti: ”Olen velassa sekä kreikkalaisille että bar
baareille, sekä viisaille että tyhmille, ja siksi haluaisin pääs
tä julistamaan evankeliumia myös teille Roomassa asuville.
Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se
tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat, ensin juutalaisille,
sitten myös kreikkalaisille.” (Room. 1:14–16.)
Apostoli Paavali ei koskaan väsynyt kertomaan omaa
kääntymystarinaansa. Hänen sydämensä tulvi ilosta Jeesuk
sessa. Hänelle hyvät uutiset olivat jakamista varten, eikä hän
voinut olla hiljaa.
Mitä tärkeitä periaatteita Jumalan sanan jakamisesta
löydämme seuraavista raamatunpaikoista: Jes. 50:4;
Saarn. 3:1 ja 2. Tim. 4:2?
_________________________________________________________________
Kun luovutamme elämämme Kristukselle ja hänen palveluk
seensa, hän avaa meille mahdollisuuksien ovia julistaa sa
naa sopivaan ja oikeaan aikaan niille, joiden sydämen hän on
avannut. Kaikessa todistamisessamme meidän on pidettävä
kolme raamatullista periaatetta mielessämme: mitä sanomme, miten sanomme ja milloin sanomme.
Keiden kanssa olet tekemisissä, ja miten voisit olla parempi todistaja heille?
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PERJANTAI 14.8.2020

KERTAUS

7. raamattutunti

Lisäaineistoa: Lue Ellen White, Tie Kristuksen luo, s. 83–89,
Gospel Workers, s. 192–193 ja Evangelism, s. 481–486.
Jumala tekee työtään ihmisten sydämessä kaikkialla ympä
rillämme. Jos meillä on hengellistä arvostelukykyä nähdä mis
sä Jumala jo tekee työtään, tulemme säännöllisesti huomaa
maan mahdollisuuksia jakaa hänen sanaansa toisten kanssa.
Jumala valmistaa sydänten maaperän, ja meillä on etuoikeus
kylvää evankeliumin siementä. Pyhä Henki valmisti Nikode
moksen, samarialaisen naisen, verenvuototautisen naisen,
ristillä riippuvan ryövärin, roomalaisen sadanpäällikön ja mo
nen muun sydämen vastaanottamaan hänen sanansa jo en
nen kuin Jeesus oli tavannut heitä. Heidän elämäntilanteiden
sa ja Pyhän Hengen antamien vaikutteiden ansiosta he olivat
valmiita vastaanottamaan Kristuksen sanoman.
Saatamme olla luonnostaan varovaisia sen suhteen, voim
meko ehdottaa ihmisille, että saisimme rukoilla heidän kans
saan, jakaa Raamatun lupauksia tai antaa heille kirjallisuut
ta. Useimmiten on kuitenkin niin, että jos meistä tuntuu, että
meidän pitäisi jakaa uskomme jonkun kanssa, se johtuu siitä,
että Pyhä Henki, joka meitä siihen kehottaa, on jo tehnyt työ
tään tuossa ihmisessä, jotta tämä voisi ottaa todistuksemme
vastaan.
Keskustelunaiheita:
1. Jos joku tulisi luoksesi kovan syyllisyyden vallassa ja Ju
malan anteeksiantoa vailla, millaisia neuvoja antaisit hänel
le ja mitä Raamatun jakeita jakaisit hänen kanssaan? Mikä on
oma kokemuksesi syyllisyydestä ja Jumalan voimasta antaa
anteeksi?
2. Joskus Jumala tuo elämäämme ihmisiä, koska hän haluaa,
että he saisivat tietää hänen totuutensa. Miten voimme olla
herkkiä Jumalan johdatukselle?
3. Pohtikaa Jumalan ja hänen sanansa voimaa sellaisena kuin
se on ilmoitettu luomiskertomuksessa. Voimme hädin tuskin
tajuta maailmankaikkeuden käsitettä, koska se on niin suuri
ja laaja. Ja ajatella, että Jumala, joka loi maailmankaikkeuden,
on vielä kaikkea luomaansa suurempi! Miten saamme lohtua
siitä tiedosta, että Jumala, jota palvelemme, on niin voimalli
nen? Sen lisäksi hän vielä rakastaa meitä. Mitä toivoa tällais
ten asioiden tietäminen Jumalasta meille antaa? Miten tällai
nen tieto auttaa meitä olemaan parempia todistajia hänes
tä toisille?
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