4. raamattutunti ajalle 16.–22.1.2021

Vaikeamman kautta
”Minä jään odottamaan Herraa, joka kätkee kasvonsa
Jaakobin suvulta, häneen minä panen toivoni.” (Jes.
8:17.)

Avaintekstit:
Jes. 7:14–16;
Jes. 7:17–25;
Jes. 8:1–10;
Jes. 8:11–15;
Jes. 8:16–22.

N

ew Yorkin Harlemissa paloi kerrostalo. Talon neljännen kerroksen ikkunan
ääressä oli sokea tyttö. Palomiehet alkoivat käydä epätoivoisiksi. He eivät
saaneet paloautoa, jossa olisi ollut tikkaat, mahtumaan rakennusten väliin.
He eivät myöskään onnistuneet suostuttelemaan tyttöä hyppäämään pelastuspurjeelle, jota tyttö ei tietenkään voinut nähdä.
”Lopulta tytön isä saapui paikalle ja huusi megafonin kautta tytölle, että ikkunan alla oli pelastuspurje, jolle tytön pitäisi isänsä käskystä hypätä. Tyttö hyppäsi ja oli hypätessään niin rento, ettei häneltä murtunut ainuttakaan luuta eikä
edes yksikään lihas venähtänyt tuossa neljän kerroksen korkuisessa pudotuksessa. Tämä siksi, että tyttö luotti isäänsä niin täydellisesti. Kuullessaan isänsä äänen hän teki niin kuin tämä parhaaksi neuvoi .” – Michael P. Green (toim.), 1500
Illustrations for Biblical Preaching, s. 135.
Samalla tavoin Jumala oli antanut vahvat todisteet siitä, että hän halusi vain
parasta lapsilleen, mutta nämä hylkäsivät hiljaa virtaavat vedet, joita Herra oli
heille ensin tarjonnut; siksi hänen piti sen sijaan karjuen huutaa heille ja antaa
hiljaisen virran sijaan tulva.
Mitä voimme tänä päivänä oppia heidän virheistään?

Tämä tutkistelu on sapatiksi 23.1.2020
27

SUNNUNTAI 17.1.2021

TÄYTTYNYT
PROFETIA
(Jes. 7:14–16)

4. raamattutunti

Immanuel-lapsi on nimenomaan Ahasin ongelmaan liittyvä
merkki (Jes. 7:14–16): ennen kuin lapsi olisi niin vanha, että
pystyisi valitsemaan ruokansa, ”autioituvat ne maat, joita
sinä nyt pelkäät noiden kahden kuninkaan vuoksi” (Jes. 7:16),
siis Syyria ja Israel (Jes. 7:1, 2, 4–9).
Miksi Jesaja mainitsee, että lapsi syö ”maitoa ja huna
jaa” (Jes. 7:15)?
_________________________________________________________________
Assyrialaiset tuhoaisivat Juudan viljelymaat (Jes. 7:23–25).
Niinpä ihmisten, myös tuon Immanuelin, kuka ikinä hän olikaan (Jes. 7:14, 15), oli palattava paimentolaisten ruokava
lioon (Jes. 7:21, 22). Vaikka he olisivat köyhiä, heillä olisi riittävästi ruokaa selvitäkseen.
Milloin Syyriaa ja Israelia koskeva profetia toteutui?
2. Kun. 15:29, 30; 2. Kun. 16:7–9; 1. Aik. 5:6, 26.
_________________________________________________________________
Jesajan profetia annettiin n. 734 eKr. Ahasin lahjuksen innostamana kuningas Tiglatpileser III teki sen, mitä olisi luultavasti muutoinkin tehnyt: murskasi pohjoisen liiton, valloitti Galilean ja Transjordanian alueet Israelissa, siirsi osan väestöstä
muualle ja teki alueista Assyrian maakuntia (734–733 eKr.).
Hoosea pelasti loput Israelin väestöstä. Murhattuaan kuningas Pekahin hän antautui ja alkoi maksaa suojelurahaa. Vuosina 733 ja 732 eKr. Tiglatpileser valloitti Damaskoksen, Syyrian pääkaupungin. Hän teki Syyriasta Assyrian maakunnan.
Vuoteen 732 eKr. tultaessa, Jesajan ennustamana aikana,
Syyria ja Israel oli voitettu, ja noista Ahasia uhanneesta kahdesta kuninkaasta ei ollut enää vaaraa.
Salmanassar V otti Tiglatpileser III:n paikan vuonna 727
eKr. Pian tämän jälkeen Israelin kuningas Hoosea teki poliittisen itsemurhan kapinoimalla Assyriaa vastaan. Assyrialaiset valloittivat Samarian pääkaupungin vuonna 722 eKr. ja
siirsivät tuhansia israelilaisia Mesopotamiaan ja Meediaan,
jossa he sulautuivat paikallisiin väestöihin kadottaen oman
identiteettinsä (Jes. 7:8; 65 vuoden kuluttua Efraim ei olisi
enää kansa). Jumala oli ennustanut Juudan vihollisten kohtalon. Hänen sanomansa Ahasille oli, että näin tapahtuisi ilman,
että Juudan tarvitsisi turvautua Assyrian apuun.
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MAANANTAI 18.1.2021

4. raamattutunti

ENNALTA
NÄHDYT
SEURAUKSET

Lue Jes. 7:17–25. Mitä Herra sanoo maalle tapahtu
van? Miksi tämän lopputuloksen ei tulisi hämmästyt
tää meitä?

(Jes. 7:17–25)

”Moneen kertaan Israelia kutsuttiin palaamaan harhateiltään
ja tulemaan kuuliaiseksi Herralle. Hellästi profeetat esittivät
vetoomuksiaan, ja kun he kansan edessä seisten vakavasti
kehottivat sitä katumukseen ja uudistukseen, heidän sanansa tuottivat tuloksia Jumalan kunniaksi.” (3AO 160.)
Hyvä uutinen Jumalalta Ahasille, tuolle pelkoon ennemmin
kuin uskoon taipuvaiselle miehelle, oli se, että Syyria ja Israel
pyyhittäisiin pois. Huono uutinen oli se, että Assyria, jonka
Ahas oli valinnut liittolaisekseen ja ”ystäväkseen”, osoittautuisi paljon vaarallisemmaksi viholliseksi kuin Syyria ja Israel olivat olleet. Kieltäytymällä Jumalan vapaasti tarjoamasta
vapautuksesta Ahas valitsi varman tappion. Jos Ahas ajatteli
maailmansa sillä hetkellä luhistuvan, asiat muuttuisivat vain
entistä pahemmiksi!
”On parempi turvata Herraan kuin luottaa mahtavien
apuun.” (Ps. 118:9.) Miten Ahas saattoi luottaa siihen, että
Tiglatpileser III tyytyisi pohjoisen maitten valloittamiseen ja
kunnioittaisi Juudaa? Assyrialaiset kirjoitukset, kuten Assy
rian kuninkaiden omat kronikat, todistavat siitä, että kuninkaiden vallanhalu oli kyltymätön.

_________________________________________________________________

Lue 2. Kun. 16:10–18 ja 2. Aik. 28:20–25. Mitä Ahasil
le oli tapahtumassa? Mikä hengellinen periaate toteu
tuu tässä? Miksi Ahasin toiminnan ei pitäisi hämmäs
tyttää meitä?
_________________________________________________________________
2. Aik. 28:20–23 tiivistää sen, mitä seurasi siitä, että Ahas
mieluummin pyysi apua Assyrialta kuin luotti Herraan.
Luonnollinen taipumuksemme on luottaa tämän maail
man asioihin – siihen, minkä voimme nähdä, tuntea,
maistaa tai mitä voimme koskettaa. Kuitenkin, ku
ten tiedämme, tämän maailman asiat katoavat. Katso
mitä 2. Kor. 4:18 sanotaan. Miten voimme soveltaa sen
sanomaa omaan elämäämme? Miten se vaikuttaa mei
hin, jos otamme vaarin jakeen sanomasta?
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TIISTAI 19.1.2021

MITÄ NIMI
PITÄÄ
SISÄLLÄÄN?
(Jes. 8:1–10)

4. raamattutunti

Voitko kuvitella pelaavasi palloa Jesajan toisen pojan kanssa?
Siihen mennessä kun olet saanut sanotuksi ”Maher-Salal-HasBas, heitä pallo minulle!”, tilanne olisi jo ohi. Nimen merkitys on itse nimeä pidempi: ”Pakene, saalis, ryöstäjä lähenee.”
Nimen sanoma liittyy selvästikin pian tapahtuvaan
valloitukseen, mutta kuka valloittaa ja mitä? Jes. 8:4.
_________________________________________________________________
Jes. 8:1–10 vahvistaa luvun 7 sanoman. Ennen kuin lapsi ehtii tiettyyn ikään Assyria vie Syyrian ja Israelin pääkaupun
kien aarteet ryöstösaaliinaan. Koska Juuda oli torjunut Jumalan lupauksen vapautuksesta (mitä hiljaa virtaavat Siloan vedet kuvasivat), se saisi tuntea Assyrian musertavan vallan
(jota suuren Eufratvirran hyökyaalto kuvasi).
Jesajan poikien nimet ”Pakene, saalis, ryöstäjä lähenee”
ja ”Jäännös palaa takaisin” viittasivat Juudan ja Israelin kohtaloon. Miksi heillä oli vielä toivoa? Koska vaikka Assyria täyttäisi Immanuelin maan (Jes. 8:8), heillä oli yhä lupaus: ”Meidän kanssamme on Jumala!” (Jes. 8:10.) Sama teema kyllästää koko Jesajan kirjan: vaikka Jumalan viholliset Juudassa ja
muissa kansoissa saisivat tuomionsa, joka tulisi sotilaallisten
katastrofien, kärsimyksen ja maanpakolaisuuden muodossa,
Herra olisi uskollisen kansansa jäännöksen kanssa ja palauttaisi sen omaan maahansa.
Miksi Jesaja kertoo laillisesti kirjanneensa lapsensa ni
men ja olleensa sukupuoliyhteydessä vaimonsa kans
sa? Jes. 8:1–3.
_________________________________________________________________
Jesajan pojan syntymäajankohta oli keskeinen tekijä siinä,
miten hän olisi merkkinä. Hetkestä, jolloin hän hedelmöittyi
ja syntyi, kuluisi vähemmän aikaa siihen, että Assyria kukistaisi Syyrian ja Israelin, kuin siihen, että poika saavuttaisi varhaisen kehitysvaiheen, jossa osaisi kutsua isäänsä ja äitiänsä
(Jes. 8:4). Kun Jesaja virallisesti kirjasi pojan nimen jo ennen
tämän hedelmöittymistä, hän teki lapsesta ja tämän nimestä julkisen profetian.
Vaikka Jumalan kansaksi tunnustautuvat olivat tehneet
virheitä, Herra oli yhä halukas pelastamaan heidät. Mi
ten voimme soveltaa tätä periaatetta itseemme?
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KESKIVIIKKO 20.1.2021

EI OLE
MITÄÄN
PELÄTTÄVÄÄ, JOS
PELKÄÄMME
JUMALAA
(Jes. 8:11–15)

4. raamattutunti

Virkaanastujaispuheessaan Yhdysvaltojen presidentti Franklin D. Roosevelt sanoi suuren laman lannistamalle kansalle:
”Ainoa pelättävä asia on pelko itse.” – U.S. Capitol, Washington, D. C. (4. maaliskuuta 1933). Jesajan sanoma masentuneelle kansalle on: ”Meillä ei ole mitään pelättävää, jos pelkäämme Jumalaa itseään.”
Jumala varoitti Jesajaa pelkäämästä sitä, mitä kansa pelkää, ja pelkäämään sen sijaan häntä (Jes. 8:12, 13). Tämä on
tärkeä teema Raamatussa. Ilm. 14:6–12 kolme enkeliä julistaa maailmanlaajuista sanomaa: Pelätkää Jumalaa ja antakaa
hänelle kunnia, sen sijaan että pelkäisitte 13. luvussa kuvattua maallista pedon valtaa ja antaisitte sille kunnian.
Miten ymmärrät Jumalan ”pelkäämisen”? Mitä se tar
koittaa, varsinkin kun meitä käsketään myös rakasta
maan Jumalaa (Matt. 22:37)?
_________________________________________________________________
Jumalan pelkääminen ja pyhänä pitäminen tarkoittaa sitä,
että tunnustat hänet maailmaankaikkeuden ylimmäksi val
tiaaksi. Tämä pelko voittaa kaikki muut pelot. Jos hän on puolellasi, kukaan ei voi koskea sinuun ilman hänen lupaansa. Jos
hän on sinua vastaan, koska olet kapinoinut häntä vastaan,
voit juosta karkuun, mutta piiloon et pääse!
Eikö ajatus Jumalan pelkäämisestä ole ristiriidassa sen
kanssa, mitä sanotaan 1. Joh. 4:18: ”[V]aan täydelli
nen rakkaus karkottaa pelon. Pelossahan on jo ran
gaistusta; se, joka pelkää, ei ole tullut täydelliseksi
rakkaudessa”?
On olemassa erilaatuisia pelkoja. Jos sinulla on ystävänä joku
erittäin vaikutusvaltainen ihminen ja välillänne on molemminpuolista kiintymystä, et pelkää häntä siinä mielessä, että
ajattelisit hänen tekevän sinulle pahaa. Jonkinlaista pelontapaista kunnioitusta kuitenkin koet, koska tunnet tuon ihmisen
vallan ja arvostat sitä sekä suhteessanne vallitsevia rajoja.
Kristittyinä meidän ei tule rakastaa tämän maailman
asioita (1. Joh. 2:15). Pelkääkö maailma jotain, mitä
meidän kristittyinä ei tulisi pelätä? Mitä tällaiset asiat
voisivat olla ja miksi meidän ei tulisi pelätä niitä? Entä
mitä asioita maailma ei pelkää, mutta kristittyjen tuli
si pelätä? Katso esim. Matt. 10:28; Jer. 10:2, 3.
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TORSTAI 21.1.2021

KUOLLEILTAKO
PITÄISI
KYSYÄ?
(Jes. 8:16–22)

4. raamattutunti

Lue Jes. 8:16-22. Mitä katkelma kertoo? Miten tämä
liittyy kuningas Ahasiin? Tee tiivistelmä ajatuksistasi.
_________________________________________________________________
Ahas oli sotkeutunut syvälle pakanallisiin uskontoihin (2. Kun.
16:3, 4, 10–15; 2. Aik. 28:2–4; 23–25), joilla oli vahvat yhteydet okkultismiin (vrt. 5. Moos. 32:17; ”uhraavat pahoille hengille” 1. Kor. 10:20). Nykynoituudessa on monia hätkähdyttäviä yhtäläisyyksiä muinaisen Lähi-idän rituaaleihin, joita on
kuvattu Raamatun ulkopuolisissa kirjoituksissa. Monet nykyajan New Age -aatteen harjoitteista ovat vain nykyhetken ilmentymiä muinaisista okkultistisista tavoista.
Jesajan kuvaus epätoivosta, joka seuraa siitä, että on luotettu muihin henkiin kuin Herran Henkeen (Jes. 8:21, 22) sopii
hyvin Ahasiin (vrt. 2. Aik. 28:22, 23). Jesaja mainitsee sen, miten kansa ärtyy ja alkaa kirota kuningastaan (Jes. 8:21). Tämä
oli varoitus kuningas Ahasille siitä, että koska hän oli johtanut
kansan okkultismin pariin, se alkaisi kirota häntä. Itse asiassa Ahasin kuoltua hänen hautaamisensa suhteen tehtiin poik
keus, koska häneltä puuttui kansan kunnioitus: ”häntä ei viety Israelin kuninkaiden hautoihin” (2. Aik. 28:27, RK 2012).
Mitä seuraavissa jakeissa sanotaan okkultismista?
3. Moos. 20:27; 5. Moos. 18:9–14.
_________________________________________________________________
Okkultismista erossa pysyminen on osoitus uskollisuudesta
Jumalaa kohtaan. 1. Aik. 10:13, 14 soveltaa yllä olevia periaatteita kuningas Sauliin: ”Näin kuoli Saul, koska hän oli luopunut Herrasta eikä ollut totellut hänen sanaansa. Saul oli
myös hakenut neuvoa vainajien hengiltä eikä Herralta. Siksi
Herra antoi hänen kuolla ja siirsi kuninkuuden Daavidille, Iisain pojalle.”
Katso ympärillesi ja mieti kaikkia vallalla olevia vai
kutteita. Millä hienovaraisilla tavoilla meitä altiste
taan periaatteille, jotka kumpuavat okkultismista ja
spiritualismin eri ilmentymistä? Vaikka emme kyke
nisikään täysin välttämään vaikutteita, mitä voimme
tehdä minimoidaksemme niiden vaikutuksen meihin ja
perheeseemme?

32

PERJANTAI 22.1.2021

KERTAUS

4. raamattutunti

Lisäaineistoa: Lue Ellen White Alfa ja omega, osa 8, s. 61–
70 tai Suuri taistelu, s. 540–549 tai Suuri taistelu taskup. s.
351–357.
”Heprealaisten aikana oli ihmisiä, jotka nykyajan spiritistien tavoin väittivät olevansa yhteydessä kuolleiden kanssa.
Mutta Raamattu todistaa, että ’vainajahenget’, kuten näitä
muista maailmoista tulleita vieraita kutsuttiin, ovat ’riivaajain henkiä’ (vertaa 4 Moos. 25:1–3; Ps. 106:28; 1 Kor. 10:20;
Ilm. 16:14). Seurustelu vainajahenkien kanssa oli julistettu
kauhistukseksi Herran edessä ja juhlallisesti kielletty kuoleman rangaistuksen uhalla (3 Moos. 19:31; 20:27). Noituutta
pidetään nykyään halveksittuna. Väitettä, että ihmiset voivat
seurustella pahojen henkien kanssa, pidetään pimeältä keskiajalta perittynä taruna. Mutta spiritismi, jonka kannattajia on
satoja tuhansia, jopa miljoonia, ei ole mitään muuta kuin tuomittua ja kiellettyä muinaisajan noituutta, joka on herätetty uuteen eloon uuteen valepukuun verhottuna. Tämä suunnattoman suuri petos on raivannut itselleen tien tieteellisiin
piireihin ja tunkeutunut kirkkokuntiin. Se on otettu suopeasti
vastaan lakia säätävissä laitoksissa ja myös kuningasten hoveissa.” (8AO 65, 66.)
Keskustelunaiheita:
1. Keskustelkaa siitä, miten spiritualismia ilmenee elokuvissa,
kirjoissa, televisiossa ja populaarikulttuurissa. Jos emme kykene tekemään mitään spiritualismin pysäyttämiseksi, kuinka voimme varoittaa sen vaaroista toisia, jotka tuntuvat pitävän sitä vain harmittomana ajanvietteenä? Miksi kuolleitten
tilan oikea ymmärtäminen on tärkeä tekijä siinä, että voimme
suojautua tällaisilta petoksilta?
2. Lue Jes. 8:20, RK 2012. Ilmaise jakeen sanoma omin sanoin. Antakaa eri ihmisten tutkisteluryhmässä lukea omat
versionsa ääneen. Mitä Herra tässä meille sanoo?
3. Pohtikaa vielä sitä, miten Jumalaa voi samaan aikaan sekä
rakastaa että pelätä. Millä tavoin rakkautenne kumpuaa Herran pelosta? Vai kumpuaako Herran pelko rakkaudesta? Keskustelkaa.
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