11. raamattutunti ajalle 6.–12.3.2021

Rakkauden lietsontaa
”[J]os annat nälkäiselle omastasi ja ravitset sen, joka
kärsii puutetta, niin sinun pimeyteesi koittaa valo ja
yön varjo muuttuu keskipäivän kirkkaudeksi.” (Jes.
58:10.)

”

E

Avaintekstit:
Jes. 55:1–7;
Jes. 55:6–13;
Jes. 58:1–12;
Jes. 58:13, 14.

räs Lincolnin kaupungissa, Yhdysvaltojen Nebraskan osavaltiossa asuva juutalainen synagogan jumalanpalvelusjohtaja ja hänen vaimonsa alkoivat saada uhkaavia ja säädyttömiä puheluita. He saivat selville, että puhelut tulivat
amerikkalaisen viharyhmittymä Ku Klux Klanin eräältä johtajalta. Koska pariskunta tiesi, kenestä oli kyse, he olisivat voineet ilmiantaa miehen poliisille, mutta
päätyivät kuitenkin valitsemaan radikaalimman lähestymistavan. Kun he saivat
tietoonsa, että mies oli rampa, he ilmaantuivat tämän ovelle ateria mukanaan!
Mies oli aivan ällikällä lyöty. Hänen vihansa suli heidän rakkautensa edessä. Pariskunta jatkoi vierailujaan miehen luona ja heidän ystävyytensä syveni. Mies
harkitsi jopa juutalaiseksi kääntymistä!
”Toisenlaista paastoa minä odotan: että vapautat syyttömät kahleista, irrotat
ikeen hihnat ja vapautat sorretut, että murskaat kaikki ikeet, murrat leipää nälkäisille – –.” (Jes. 58:6, 7.) On ironista, että tämä Lincolnin pariskunta vietti tällaista paastoa jakamalla oman juhla-ateriansa nälkäisen sortajansa kanssa päästäen tämän näin vapaaksi omista epäoikeudenmukaisista ennakkoluulonsa kahleista.
Nyt saamme käydä oppimaan lisää tästä tärkeästä hengellisestä periaatteesta, jota profeetta Jesaja kuvaa.

Tämä tutkistelu on sapatiksi 13.3.2021
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SUNNUNTAI 7.3.2021

OSTA
JOTAKIN
ILMAISTA?
(Jes. 55:1–7)

11. raamattutunti

Lue Jes. 55:1. Minkä ristiriidan näet jakeessa?
_________________________________________________________________
Kuvittele, että sinulla on ruokaa ja seisot kaupungin kadulla
ja kuulutat nälkäisille ja kodittomille: ”Kuulkaa te, joilla ei ole
rahaa, tulkaa, ostakaa ja syökää!” Miten he voivat ostaa, jos
heillä ei ole rahaa?
Jos lisäät kehotukseen sanat, jotka Jesajakin lisäsi: ”ostakaa ilman rahaa, ilman hintaa” (Jes. 55:1, RK 2012), asia
muuttuu selkeämmäksi. Jesaja vetoaa ihmisiin, että nämä
ottaisivat vastaan ilmaisen anteeksiannon (Jes. 55:7). Sana
”ostaa” korostaa kuitenkin sitä, että se, mitä Jumala tarjoaa,
on arvokasta. Sen vastaanottaminen vaatii liiketapahtuman
(jonkin arvokkaan siirtämistä toiselle). Jumala tarjoaa anteeksiantoa ilmaiseksi ennallistetun liittosuhteen viitekehyksessä, mutta ei siksi, että se olisi ollut ilmainen hänelle. Hän osti
sen suurella hinnalla: oman palvelijansa verellä. Vaikka se on
ilmainen, se maksoi hänelle äärettömän paljon.
Mikä oli pelastuksemme hinta? 1. Piet. 1:18, 19.
_________________________________________________________________
Miten Jesajan lähestymistapa pelastukseen sopii Uuden testamentin kuvaan asiasta? Ef. 2:8, 9.
_________________________________________________________________
Jesaja kiteyttää Vanhan testamentin evankeliumin. Se on
sama evankeliumi, joka löytyy myös Uudesta testamentista.
Ei ole ollut mitään ”vanhan liiton pelastusta teoilla”, joka olisi
korvattu ”uuden liiton armosta pelastumisella”. Siitä lähtien,
kun Jumala lupasi Aadamille ja Eevalle Pelastajan (1. Moos.
3:15), on ollut vain yksi tie pelastukseen: armosta uskon
kautta (Ef. 2:8); ”Jumalan [ilmainen] armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme”
(Room. 6:23). Muinaisesta Gilgameshista lähtien, joka teki
sankarillisia urotekoja etsiessään ikuista elämää, aina nykypäivän näyttelijöihin, jotka uskovat sielunvaellusoppiin, ihmiset ovat koettaneet löytää oman tien pelastukseen. Siksi heidän on saatava tietää Jeesuksesta ja ristinkuolemasta.
Pelastus voi maksaa meille kaiken. Mitä tämä tarkoittaa? Ks. Matt. 10:39; Luuk. 9:23; 14:26; Fil. 3:8.
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MAANANTAI 8.3.2021

KORKEAT
AJATUKSET
JA TIET
(Jes. 55:6–13)

11. raamattutunti

Miksi Jumala sanoo, että hänen tiensä ja ajatuksensa ovat meidän teittemme ja ajatustemme yläpuolella ”niin korkealla kuin taivas kaartuu maan yllä” (Jes.
55:8, 9)? Mitä tämä mielestäsi tarkoittaa?
_________________________________________________________________
Jumala loi maailmankaikkeuden, jonka yksinkertaisimmatkin rakenteet sisältävät mysteereitä, joita emme ymmärrä
alkuunkaan. Tällaisen Jumalan tiet käyvät yli ymmärryksemme. Tieto hänen loputtomasta ylivertaisuudestaan voi kuitenkin helpottaa meitä ottamaan nöyrästi vastaan hänen apun
sa (ks. Jes. 57:15).
Lue Jes. 55:6–9. Missä asiayhteydessä Herra sanoo,
että hänen tiensä ja ajatuksensa ovat korkeampia kuin
osaamme kuvitella? Mitä sellaista hän sanoo tekevänsä, mitä meidän on niin vaikea ymmärtää?
_________________________________________________________________
Maailmankaikkeuden mysteereistä epäilemättä suurin on pelastussuunnitelma – tuo salaisuus, jota tuskin voimme alkaa
ymmärtää. (Ks. Ef. 6:19.) Se, että maailmankaikkeuden Luoja alensi itsensä ja tuli ihmiseksi, eli kärsimyksen täyttämän
elämän ja kuoli puolestamme syntiuhrina voidakseen antaa
meille anteeksi ja osoittaakseen meille armoa, on totuus,
joka sykähdyttää Jumalan luotujen sydäntä halki ikuisuuden.
”Lunastusteema on aihe, jota enkelitkin haluavat tutkia;
se tulee olemaan lunastettujen tutkimusten kohde ja ylistyslaulujen aihe kautta loppumattoman ikuisuuden. Eikö sitä
kannata siis pohtia ja tutkia huolellisesti jo nyt? – – Aihe on
ehtymätön. Kristuksen ihmiseksi tulemisen, sovitusuhrin ja
välittäjän työn tutkiminen kiehtoo uutteraa opiskelijaa niin
kauan kuin aikaa kestää; ja odottaen taivasta ja sen lukemattomia vuosia, hän huudahtaa: ’Suuri on jumalisuuden salaisuus.’” (ML 360.)
Katso tekemiäsi pahoja asioita: ihmisiä, joita olet satuttanut; epäystävällisiä sanoja, joita olet lausunut;
tapoja, joilla olet tuottanut pettymyksen toisille, itsestäsi puhumattakaan. Jeesuksen kautta voit saada
kaiken tämän anteeksi ja seistä jo nyt täydellisenä ja
vanhurskaana Jumalan edessä. Jos tämä ei ole mysteeri, mikä sitten?
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TIISTAI 9.3.2021

PAASTOTKAA,
YSTÄVÄT
(Jes. 58:1–8)

11. raamattutunti

Mihin paastoon Jes. 58:3 viittaa?
_________________________________________________________________
Kyse on varmastikin suuren sovituspäivän paastosta, siitä ainoasta paastopäivästä, jonka Jumala oli määrännyt (3. Moos.
16:29, 31; 3. Moos. 23:27–32). Tämän vahvistaa Jes. 58:3 ilmaus ”kuritamme itseämme”, joka muistuttaa 3. Mooseksen
kirjan ilmaisuja. Nöyrtyminen tai itsensä kurittaminen viittasi
erilaisiin itsensä kieltämisen muotoihin, muun muassa paastoamiseen (vrt. Ps. 35:13; Dan. 10:2, 3, 12).
Suuren sovituspäivän asiayhteys selittää myös sen, miksi Jumala kehottaa ihmisiä antamaan äänensä ”kaikua kuin
pasuuna” (Jes. 58:1). Tällaiseen oinaan sarvesta tehtyyn
torveen, šofariin, puhallettiin kymmenen päivää ennen suurta sovituspäivää muistutukseksi tuon päivän lähestymisestä
(3. Moos. 23:24). Lisäksi joka 50. vuosi suurena sovituspäivänä pasuunaan puhaltamisella julistettiin riemuvuosi alkaneeksi (3. Moos. 25:9, 10; vrt. Jes. 27:13).
Lue Jes. 58:3–7. Mistä Herra valittaa kansalle? Mikä
heidän ”paastossaan” oli vialla?
_________________________________________________________________
Vaikuttaa siltä, että ihmiset odottivat Herran onnittelevan
heitä heidän ”hurskaudestaan”. He olivat kuitenkin kääntäneet Jumalan tarkoituksen aivan nurinkuriseksi. Itsekieltäymyksen harjoittamisella suurena sovituspäivänä oli tarkoitus
ilmaista heidän kiitollisuuttaan ja uskollisuuttaan Herraa kohtaan tuona päivänä, jolloin ylipappi astui Jumalan eteen puhdistamaan pyhäkön ja sitä kautta myös heidät synneistä, jotka he olivat jo saaneet anteeksi (3. Moos. 16; vrt. luku 4). Heidän tekojensa olisi pitänyt kummuta kiitollisuudesta Jumalaa
kohtaan, joka pelasti heidät tuomiopäivänä, ei sitä varten,
että he saisivat Jumalan hyväksynnän omalle ”hurskaudelleen” ja ”hartaudelleen”. Juuri ihmisten synnithän olivat Jumalan temppelin saastuttaneet. Se täytyi puhdistaa verellä,
joka oli vuodatettu sen takia, mitä he olivat tehneet.
Opimme näistä teksteistä sen, että on suuri ero sillä,
onko ihminen vain uskonnollinen vai onko hän todella
Kristuksen seuraaja. Miten näemme tämän eron? Miten me yksilöinä kohtaamme saman vaaran kuin tekstissä kuvatut ihmiset?
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KESKIVIIKKO 10.3.2021

PAASTOTAISTELUA
(Jes. 58:1–12)

11. raamattutunti

Kymmenen päivää ennen suurta sovituspäivää torvien törähdykset ovat muistuttaneet Jumalan kansaa siitä, että suurena sovituspäivänä he tunnustavat Herran kuninkaakseen itsekieltäymyksessä osoitetussa nöyryydessä. Juuri kun heidän
on tarkoitus näin tehden vakuuttaa uskollisuuttaan Herralle
kuninkaana, profeetta korottaa äänensä torven lailla ja julistaa, että he kapinoivat Herraa vastaan (Jes. 58:1).
Lue Jes. 58:6–12. Millaisia tekoja Jumala pitää todellisena itsekieltäymyksenä? Kumpi on vaikeampaa:
jättää pari ateriaa väliin vai käyttää aikansa ja rahansa
siihen, että ruokkii kodittomia? Mikä on tekojen takaa
löytyvä periaate? Mikä tekee näistä teoista oikean uskon harjoittamista?
_________________________________________________________________
Kuka tahansa voi olla uskonnollinen ja suorittaa uskonnollisia rituaaleja, jopa oikeita ja hyväksyttäviä rituaaleja ja vielä oikeaan aikaan ja oikealla tavalla. Herra ei kuitenkaan halua vain tätä. Katso Jeesuksen elämää. Vaikka hän oli uskollinen aikansa uskonnollisille rituaaleille, evankeliumien kirjoittajat keskittyvät paljon niitä enemmän hänen armollisiin tekoihinsa: sairaiden parantamiseen, nälkäisten ruokkimiseen,
anteeksiantoon sitä tarvitseville.
Herra etsii seurakuntaa, ihmisiä, jotka julistaisivat totuutta maailmalle. Kumpi vetää kuitenkin ihmisiä paremmin Jeesuksessa ilmenevän totuuden puoleen: Tiukka ruokavaliolakien noudattaminen vai halukkuus auttaa nälkäisiä? Ehdoton
sapattina lepääminen vai halukkuus viettää aikaa ja käyttää
voimia niiden hyväksi, jotka tarvitsevat apua?
Lue Matt. 25:40 ja Jaak. 1:27. Mitä jakeet kertovat
meille?
_________________________________________________________________
Katso Jes. 58 mainittuja siunauksia, joiden Jumala sanoo tulevan niiden osaksi, jotka pyrkivät palvelemaan
vähemmän onnekkaita. Mitä Herra sanoo tässä meille?
Ovatko ne lupauksia yliluonnollisista ihmeistä elämässämme, jos teemme näitä asioita? Vai kertooko Herra
vain luonnollisista seurauksista, kun annamme itsestämme toisille sen sijaan, että olisimme itsekkäitä, ahneita ja itseemme keskittyviä?
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TORSTAI 11.3.2021

MEILLE
VARATTU
AIKA
(Jes. 58:13, 14)

11. raamattutunti

Miksi Jesaja puhuu sapatista kohdassa Jes. 58:13, 14?
Miten se liittyy suureen sovituspäivään?
_________________________________________________________________
Vuotuinen suuri sovituspäivä oli sapatti. Tämä erityinen seremoniallinen sapatti oli samanlainen kuin viikoittainen sapattikin siinä mielessä, että kaikki työnteko tuona päivänä oli kielletty (3. Moos. 23:27–32). Kuten jo varhaiset adventistit huomasivat, suurta sovituspäivää koskeva lepo kesti illasta iltaan
(3. Moos. 23:32), ja näin voimme olettaa, että sama periaate
koskee myös viikoittaista sapattia. Samoin voimme ajatella,
että vaikka Jes. 58:13, 14 koskee ensisijaisesti seremoniallista suuren sovituspäivän sapattia, sen sanomaa voidaan soveltaa myös viikoittaiseen sapattiin.
Lue Jes. 58:13. Millainen päivä sapatin kuuluisi olla?
Miten voimme saada sapattikokemuksistamme jakeen
kuvauksen kaltaisia? Jos mietit, mitä sapatti edustaa,
miksi sen tulisi olla jakeessa kuvatun kaltainen?
_________________________________________________________________
Jes. 58 käsittelee kolmea pääteemaa: itsensä kieltämistä, hyvyyttä kanssaihmisiä kohtaan ja sapattia. Yhdistäviä tekijöitä
on monta. Kaikissa kolmessa keskitytään Jumalaan ja hänen
tärkeysjärjestyksiinsä. Näiden asioiden kautta tunnustamme
riippuvuutemme hänestä. Toiseksi, toteuttamalla kaikkia näitä kolmea asiaa, ihmiset tavoittelevat pyhyyttä jäljittelemällä
Jumalaa (ks. 3. Moos. 19:2), joka Kristuksen muodossa nöyrästi alensi itsensä (Fil. 2:8), osoitti uhrautuvaa hyvyyttä (Joh.
3:16) ja pidättäytyi työn teosta luomisviikon päätteeksi sapattina (1. Moos. 2:2, 3; 2. Moos. 20:11).
Katso myös muita siteitä, joita Jes. 58. luvun kuvauksen mukaan löytyy itsensäkieltämisen, ihmisiä kohtaan osoitetun hyvyyden ja sapatin väliltä: sapatin
tarjoama vapaus viikoittaisesta työstä on hyvyyttä ihmisiä kohtaan, koska se sallii heidän virkistäytymisensä (2. Moos. 23:12; Mark. 2:27); Jeesus osoitti, että ystävälliset teot sapattina ovat päivään sopivaa toimintaa (Mark. 3:1–5; Joh. 5:1–17); todellinen sapatin pitäminen tuo iloa (Jes. 58:14), samoin kuin toisten auttaminen (Jes. 58:10, 11). Mitä elämässäsi on muututtava, jotta voisit kokea näitä siunauksia itse?
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PERJANTAI 12.3.2021

KERTAUS

11. raamattutunti

Lisäaineistoa: ”Kukaan ei voi harrastaa todellista hyväntekeväisyyttä ilman kieltäymystä. Vain elämällä yksinkertaista, itsemme kieltävää ja tiukan säästäväistä elämää voimme suorittaa työn, joka meille Kristuksen edustajina on uskottu. Ylpeys ja maailmallinen kunnianhimo on poistettava sydämestämme. Kaikissa toimissamme tulee ilmetä sama epäitsekkyyden periaate, joka näkyi Kristuksen elämässä. Kotimme seiniltä, tauluista ja huonekaluista meidän on luettava: ’Avaat kotisi kodittomalle.’ Vaatekaappimme ovella tulee
näkyä kuin Jumalan sormen kirjoittamana: ’Vaatetat alastoman.’ Ruokailuhuoneemme runsaasti katetulla pöydällä meidän on nähtävä sanat: ’Murrat leipää nälkäiselle.’ Jes. 58:7.”
(SLS 164, 165.)
Keskustelunaiheita:
1. Katso kysymystä, jonka Jesaja esitti aikansa ihmisille: ”Miksi punnitsette hopeaa maksuksi siitä, mikä ei ole leipää, vaihdatte työstä saamanne palkan siihen, mikä ei tee kylläiseksi?” (Jes. 55:2.) Kysy itseltäsi, millä tavoin itse toimit näin:
teet työtä sellaisten asioiden eteen, jotka eivät tuo tyydytystä? Miksi on niin helppoa langeta tähän ansaan?
2. Jos itsensäkieltäminen, hyvyys kanssaihmisiä kohtaan ja
sapatti olivat tärkeitä asioita suurena sovituspäivänä Jesajan
aikana, ovatko ne yhtä tärkeitä lopun ajan suurena sovituspäivänä (Dan. 8:14, RK 2012 marg.), jolloin Jumalan pasuuna kaiuttaa merkin lopullisen vapauden koittamisesta Jeesuksen toisen tulemisen yhteydessä (1. Kor. 15:52; vrt. 3. Moos.
25:9, 10)? Perustele vastauksesi.
3. Keskustelkaa sapatinvietosta. Mitä ajattelet Jesajan tarkoittavan hänen sanoessaan, ettei meidän pitäisi toimittaa
omia asioitamme (RK 2012) sapattina, vaan nimittää sitä ilon
päiväksi (Jes. 58:13)? Miten onnistumme molemmissa? Pidä
mielessäsi koko Jesajan kirjan 58. luvun asiayhteys.
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