13. raamattutunti ajalle 20.–26.3.2021

Maapallon uudestisyntyminen
”Katso, minä luon uuden taivaan ja uuden maan.
Menneitä ei enää muistella, ne eivät nouse mieleen.”
(Jes. 65:17.)

E

Avaintekstit:
Jes. 65:17–25;
Jes. 66:1–19;
Jes. 66:19–21;
Jes. 66:21;
Jes. 66:22–24.

räänä päivänä eräs 12-vuotias poika, joka oli juuri lukenut tähtitiedettä käsittelevän kirjan, kieltäytyi menemästä kouluun. Äiti vei pojan perhelääkärin vastaanotolle. Lääkäri kysyi pojalta: ”Billy, mikä hätänä? Mikset halua
enää opiskella etkä mennä kouluun?”
”No siksi”, poika vastasi, ”että luin tähtitieteen kirjasta, että eräänä päivänä
aurinko palaa loppuun ja kaikki elämä maapallolta häviää. En näe mitään syytä
tehdä yhtään mitään, jos lopulta kuitenkin kaikki kuolee pois.”
Hätääntynyt äiti huudahti: ”Mutta eihän se ole sinun ongelmasi ollenkaan!”
Lääkäri hymyili ja sanoi: ”Billy, ei sinun tarvitse murehtia, sillä siihen mennessä kun se tapahtuu, me olemme kaikki kuolleet aikaa sitten muutenkin.”
Juuri tästä koko ongelmassa on kuitenkin kyse: lopulta me kaikki kuolemme
kuitenkin.
Onneksi meidän olemassaolomme ei tarvitse päättyä kuolemaan. Päinvastoin, meille on tarjottu elämää, ikuista elämää, uudeksi luodussa maailmassa.

27.3. Seurakunta syö yhdessä -teemapäivä
27.–3.4. Kevään lähetysviikko

Tämä tutkistelu on sapatiksi 27.3.2021
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SUNNUNTAI 21.3.2021

UUSI TAIVAS
JA UUSI
MAA
(Jes. 65:17–25)

13. raamattutunti

Lue Jes. 65:17–25. Millaista ennalleen palauttamista
Herra lupaa?
_________________________________________________________________
Jumala lupaa uuden luomakunnan alkaen sanoilla: ”Katso,
minä luon uuden taivaan ja uuden maan. Menneitä ei enää
muistella, ne eivät nouse mieleen.” (Jes. 65:17.) Lupaus jatkuu: ”Katso, ilon kaupungiksi minä luon Jerusalemin, teen riemuitsevaksi sen kansan.” (Jes. 65:18.) Kaupungissa ei ole
enää itkua (Jes. 65:19). Siellä on luonnollista, ettei elämä rajoitu sataan vuoteen (Jes. 65:20). Ihmisten työ ja lapset pysyvät heidän ilonaan (Jes. 65:21–23). Jumala vastaa ihmisille jo
ennen kuin he kutsuvat häntä (Jes. 65:24).
Niin ihanalta kuin tämä kuulostaakin, miksi tämä ei
ole kuva maailman lopullisesta ennallistamisesta?
_________________________________________________________________
Tähän asti meille on kuvattu seesteistä pitkää ikää luvatussa maassa, mutta vaikka ihmiset elävät pidempään, he silti vielä kuolevat. Missä on se luonnonmuutos, jota odotamme ”uuden taivaan” ja ”uuden maan” luomisen yhteydessä?
Seuraava jae kertoo meille: ”Susi ja karitsa käyvät yhdessä
laitumella, leijona syö heinää kuin härkä, ja käärmeen ruokana on maan tomu. Kukaan ei tee pahaa, kukaan ei vahingoita
ketään minun pyhällä vuorellani, sanoo Herra.” (Jes. 65:25.)
Lihansyöjien muuttuminen kasvissyöjiksi vaatii enemmän
kuin kasviskeittokurssin. Maailman ennallistaminen ihanteelliseen tilaan, jossa se oli ennen kuin synti Eedenissä toi kuoleman mukanaan, vaatii uudelleen luomisen.
Jes. 65. luvussa Jumala esittelee uuden taivaan ja maan
luomisen prosessiksi – sarjaksi askelia, jotka alkavat Jerusalemin uudelleen luomisesta. Vrt. Jes. 11. lukuun, jossa Messias
toisi oikeuden (Jes. 11:1–5). Lopulta rauha vallitsee Jumalan
maailmanlaajuisella ”pyhällä vuorella”. Jes. 11. luvun kuvakieli on samantapaista kuin Jes. 65. luvussa: ”– – susi kulkee
karitsan kanssa – – leijona syö heinää kuin härkä.” (Jes. 11:6,
7.) Vaikka Herran pyhä vuori alkaa Siioninvuorelta, Jerusalemista, se on vasta alkua. Se on edelläkävijä ja symboli sille,
mitä Jumala lupaa tehdä lopulta uudessa maassa.
Vaikka eläisimme miljoona vuotta, miksi ihmisten perusongelma ei silti pitkällä elämällä ratkeaisi?
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MAANANTAI 22.3.2021

JUMALALLINEN
”MAGNEETTI”
(Jes. 66:1–19)

13. raamattutunti

Lue Jes. 66:1–19. Pitäen mielessäsi ajan, jona Jesaja
kirjoitti, mikä on se perussanoma, jota hän tässä välittää?
_________________________________________________________________
Profeetan kautta Jumala toistaa samaa vetoomusta ja varoitusta, jolla koko kirja on kyllästetty: Jumala pelastaa ja ennallistaa nöyrät, jotka ovat arkoja hänen sanansa alla (Jes.
66:2, 5). Kuten myös Jes. 40:1 sanotaan, hän lohduttaa heitä
(Jes. 66:13). Hän kuitenkin tuhoaa ne, jotka kapinoivat häntä
vastaan. Heitä ovat muun muassa tekopyhät rituaalien noudattajat, joiden uhrilahjat Herra hylkää (Jes. 66:3, 4; vrt. Jes.
1:10–15), sekä ne, jotka vihaavat hänen valittujaan ja hylkäävät heidät (Jes. 66:5). Heitä ovat myös ne, jotka harjoittavat
pakanallisia palvontamenoja iljetyksineen (Jes. 66:17), joita
harjoitettiin myös Jerusalemin temppelissä (Hes. 8:7–12).
Katso Jes. 66:3. Mitä jakeessa sanotaan? Mitä hengellisiä totuuksia siinä paljastetaan? Miten samat ajatukset voitaisiin ilmaista nykyajan kristillisyyden ja jumalanpalveluskulttuurin asiayhteydessä?
_________________________________________________________________
Miten Jumala toimii magneettina vetäen kansoja puoleensa? Jes. 66:18, 19.
_________________________________________________________________
Tuhottuaan vihollisensa (Jes. 66:14–17) Jumala paljastaa kirkkautensa, niin että hänestä tulee magneetti, joka vetää kansoja Jerusalemiin (vrt. Jes. 2:2–4). Hän nostaa heidän keskelleen merkin. Meille ei tässä kerrota, millaisesta merkistä on
kyse, mutta ilmeisesti sillä viitataan merkkiin, jonka Jesaja on
viimeksi maininnut: Jumala antaa kansalleen ilon ja rauhan
ja ennallistaa heidän maansa (Jes. 55:12, 13). Hänen paljastaessaan kunniansa ennallistamalla kansansa sen tuhon jälkeen, tämä on merkki hänen ennalleen palautuneesta suosiostaan, aivan kuten hän antoi Nooalle merkiksi sateenkaaren vedenpaisumuksen jälkeen (1. Moos. 9:13–17).
Lue Jes. 66:5. Mitä tarkoittaa olla arka hänen sanansa
alla? Miksi Jumala haluaa meiltä tällaista? Jos et ole arkana, mitä se voi kertoa sydämesi tilasta?
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TIISTAI 23.3.2021

LÄHETYSTYÖNTEKIJÖITÄ
JA JUMALANPALVELUKSEN
JOHTAJIA
(Jes. 66:19–21)

13. raamattutunti

Mitä merkitsee, että eloon jääneet tuovat kansojen
keskuudesta ihmisiä uhrilahjaksi Herralle? Jes. 66:19,
20, RK 2012.
_________________________________________________________________
Jumala lähettää tuomastaan tuhosta selvinneitä maailman
ääriin, ihmisten luo, jotka eivät tiedä Jumalasta. He ”kertovat
vieraiden kansojen keskuudessa minun kirkkaudestani” (Jes.
66:19). Tässä yksi selkeimmistä Vanhan testamentin lausunnoista koskien lähetystyötä. Sen lisäksi, että kansat tuntevat
vetoa heprealaista kansaa kohtaan, heprealaisia lähtee muiden kansojen luo opettamaan oikeasta Jumalasta – suuntaus,
joka on selvästi nähtävissä Uudessa testamentissa. Vaikka
juutalaiset tekivät lähetystyötä pakkosiirtolaisuudesta paluun ja Kristuksen ensimmäisen tulon välisenä aikana (Matt.
23:15), vasta varhaiset kristityt alkoivat levittää evankeliumia nopeasti ja suuressa mittakaavassa (Kol. 1:23).
Kuten israelilaiset toivat ruokauhreja Herralle temppeliin,
samoin lähetystyöntekijät toisivat hänelle uhrin. Heidän lahjansa olisi ”kaikki veljenne kaikkien kansojen keskeltä” (Jes.
66:20). Kuten ruokauhrit olivat lahjoja, joita ei ollut teurastettu, samoin Jumalan luo johdetut käännynnäiset olisivat hänelle tuotuja ”eläviä uhreja” (vrt. Room. 12:1). Ihmisten tarjoaminen uhrina Jumalalle ei ole ajatuksena uusi. Jo aiemmin
oli käytäntö ”omistaa leeviläiset israelilaisten joukosta tarjousuhrina Herralle, että he voisivat toimia Herran palvelijoina” (4. Moos. 8:11).
Mikä merkitys on Jumalan lupauksella ottaa myös
”näitä vastatulleita palvelemaan pappeina ja leeviläisinä” (Jes. 66:21)?
_________________________________________________________________
Kyse on pakanoista, joita Herra valitsee johtamaan hengellistä työtä yhdessä pappien ja leeviläisten kanssa. Mikä vallankumouksellinen muutos! Aiemmin Jumala on määrännyt, että
vain Aaronin jälkeläiset saavat palvella pappeina ja vain Leevin heimoon kuuluvat saavat auttaa heitä. Pakanoista ei voinut kirjaimellisesti tulla Aaronin tai Leevin jälkeläisiä, mutta Jumala valtuuttaisi joitakin heistä palvelemaan tehtävissä, jotka olivat ennen olleet kiellettyjä jopa useimmilta juutalaisilta.
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KESKIVIIKKO 24.3.2021

USKOVIEN
YHTEISÖ
(Jes. 66:21)

13. raamattutunti

Israelilaiset olivat pappisvaltakunta ja pyhä kansa (2. Moos.
19:6), jossa papit johtivat jumalanpalvelusta. Tulevaisuudessa eräät pakanoista toimisivat samassa tehtävässä (Jes.
66:21).
Miten tämä muutos vaikuttaisi uudistuneeseen uskovien yhteisöön? Ks. Matt. 28:19; Ap. t. 26:20; Gal.
3:28; Kol. 3:11; 1. Tim. 3:16.
_________________________________________________________________
Jumalan ”uudessa maailmanjärjestyksessä” pakanat saisivat
liittyä Jumalan kansaan ja olla lisäksi yhteistyökumppaneita juutalaisten kanssa yhteisessä uskonyhteisössä, joka olisi
”kuninkaallinen papisto”. Erottava muuri juutalaisten ja pakanoiden välillä purettaisiin.
Milloin tämä Jesajan profetia täyttyi?
_________________________________________________________________
Pakanalähetystyöntekijä Paavali julisti: ”Yhdentekevää, oletko juutalainen vai kreikkalainen, – – sillä Kristuksessa Jeesuksessa te kaikki olette yksi. Ja jos te kerran olette Kristuksen
omia, te olette Abrahamin jälkeläisiä ja saatte periä sen, mikä
hänelle oli luvattu.” (Gal. 3:28, 29.)
Lupauksen perijäksi pääseminen ja ylennys ”kuninkaallisen papiston” jäseneksi ei oikeuttanut omahyväistä elitismiä,
vaan se oli toimeksianto liittyä yhdessä juutalaisten kanssa
”julistamaan hänen suuria tekojaan, joka teidät on pimeydestä kutsunut ihmeelliseen valoonsa” (1. Piet. 2:9; vrt. Jes.
66:19).
Pakanoiden korottaminen ei antanut juutalaisille oikeutusta nurista siitä, että Jumala oli epäreilu, kun antoi heille saman palkan. Se ei myöskään oikeuttanut pakanoita kohtelemaan juutalaisia veljiään ja siskojaan epäkunnioittavasti sen
enempää kuin myöhemmin päivällä palkatuilla olisi ollut oikeutta katsoa halveksuvasti niitä, jotka oli palkattu aamulla
(Vrt. Matt. 20:1–16). Jumala oli ensin uskonut sanansa juutalaisille (Room. 3:2), ja heidän oli tarkoitus toimia Jumalan ilmoituksen kanavina. Paavali kirjoitti pakanoille: ”Jos jalosta
oliivipuusta on katkaistu oksia ja jos sinut, joka olet peräisin
villistä oliivipuusta, on oksastettu oikeiden oksien joukkoon
niin että olet päässyt osalliseksi puun juurinesteestä, älä ylvästele alkuperäisten oksien rinnalla!” (Room. 11:17, 18.)
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TORSTAI 25.3.2021

NIIN PYSYVÄT TEIDÄN
SUKUNNE
JA TEIDÄN
NIMENNE
(Jes. 66:22–24)

13. raamattutunti

Lue Jes. 66:22. Mitä toivoa saamme jakeesta?
_________________________________________________________________
Uudessa taivaassa ja uudessa maassa meidän sukumme ja
nimemme pysyvät ikuisesti. Ei enää yli pyyhkimistä, pois leikkaamista, varttamista, irti nyhtämistä tai juuriltaan repimistä! Tässä meillä on lupaus ikuisesta elämästä uudeksi luodussa maailmassa, jossa ei ole enää syntiä, kuolemaa eikä kärsimystä. Se on uskomme täyttymys. Silloin toteutuu lopullisesti se, mitä Kristus saavutti puolestamme ristillä.
Miksi Jes. 66:23 kuvauksessa uudesta taivaasta ja
maasta mainitaan uudenkuun päivät ja sapatti?
_________________________________________________________________
Jumala loi sapatin ennen uhrijärjestelmän perustamista
(1. Moos. 2:2, 3). Vaikka rituaalijärjestelmä kunnioitti sapatteja, sapatin viettäminen ei ole niistä riippuvaista. Niinpä sapattien viettäminen jatkuu keskeytyksettä koko ennallistamiskauden ajan aina uuteen maahan asti. Mikään ei Raamatussa viittaa siihen, että uudenkuun päivät olisivat säädöksissä määrättyjä jumalanpalveluspäiviä uhrijärjestelmän ulkopuolella. Jes. 66:23 keskeisin merkitys lienee kuitenkin se,
että Jumalan kansa palvoo häntä läpi koko ikuisuuden.
Miksi Jesaja lopettaa luvun kielteiseen näkyyn, jossa
pelastetut katselevat Jumalan tuhoamien kapinallisten ruumiita (Jes. 66:24)?
_________________________________________________________________
Jesaja kiteyttää sen, millainen ero tulee olemaan uskollisten
Babylonian tuhosta selvinneiden kohtaloissa verrattuna kapinallisiin, jotka tuhotaan. Kyse ei ole ikuisesta kidutuksesta –
kapinalliset ovat kuolleet. Tuli on tuhonnut heidät.
Jesajan varoitus viittaa tulevaan aikaan, siihen lopulliseen
täyttymykseen, josta Ilmestyskirjassakin profetoidaan: syntisten, Paholaisen ja kuoleman tuhoamiseen tulisessa järvessä (Ilm. 20). Sen jälkeen tulee uusi taivas ja uusi maa ja pyhä
uusi Jerusalem. Siellä ei ole enää itkua eikä kipua, ”sillä kaikki
entinen on kadonnut” (Ilm. 21:1–4; vrt. Jes. 65:17–19). Siellä
odottaa uusi, ikuinen elämä kaikkia niitä, jotka on lunastettu
maailmasta.
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PERJANTAI 26.3.2021

KERTAUS

13. raamattutunti

Lisäaineistoa: Lue kuvaus siitä, miten planeettamme puhdistetaan lopullisesti synnistä: Ellen White, Alfa ja omega,
osa 8, s. 164–180 tai Suuri taistelu, s. 641–655 tai Suuri taistelu, taskup. s. 417–428.
”Ikuisuuden vuosien vieriessä tulee esiin runsaammin ja
yhä kirkkaampia Jumalan ja Kristuksen ilmestyksiä. Tiedon
karttuessa lisääntyvät myös rakkaus, kunnioitus ja onni. Mitä
paremmin ihmiset oppivat tuntemaan Jumalaa, sitä enemmän he ihailevat hänen luonnettaan. Kun Jeesus avaa heidän
eteensä lunastuksen rikkaudet ja ihmeelliset saavutukset
suuressa taistelussa saatanaa vastaan, lunastettujen sydän
täyttyy yhä palavammalla rakkaudella, ja yhä ihastuneempina he helähdyttävät kultaharppujaan, enkelijoukon, luvultaan
kymmenentuhatta kertaa kymmenentuhatta ja tuhat kertaa
tuhat, yhdistäessä äänensä mahtavaan ylistyslauluun.
’Ja kaikkien luotujen, jotka ovat taivaassa ja maan päällä
ja maan alla ja meren päällä, ja kaikkien niissä olevain minä
kuulin sanovan: ”Hänelle, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsalle ylistys ja kunnia ja kirkkaus ja valta aina ja iankaikkisesti!”’ (Ilm. 5:13).
Suuri taistelu on päättynyt. Syntiä ja syntisiä ei enää ole.
Koko maailmankaikkeus on puhdas. Sama sopusoinnun ja
ilon sykintä tuntuu läpi koko suuren luomakunnan. Hänestä,
joka loi kaiken, virtaa elämää, valoa ja iloa rajattoman avaruuden kaikkiin maailmoihin. Pienimmästä atomista suurimpaan maailmaan kaikki oliot, elolliset ja elottomat, julistavat
himmentämättömässä kauneudessaan ja täydellisessä ilossaan, että Jumala on rakkaus.” (8AO 180.)
Keskustelunaiheita:
1. Miksi lupaus ikuisesta elämästä uudessa taivaassa ja uudessa maassa on niin perustavanlaatuinen asia kristillisessä
uskossamme? Mitä hyötyä uskostamme olisi ilman tätä lu
pausta?
2. Lue 2. Piet. 3:10–14. Miten jakeet heijastavat samaa ajatusta, joka löytyy Jes. 66. luvusta?
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