5. raamattutunti ajalle 23.–29.1.2021

Rauhan Ruhtinas
”Sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu
meille. Hän kantaa valtaa harteillaan, hänen
nimensä on Ihmeellinen Neuvontuoja, Väkevä
Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhan Ruhtinas.” (Jes.
9:5.)

”

T

Avaintekstit:
Jes. 8:23–9:4;
Jes. 9:5, 6;
Jes. 9:7–10:34;
Jes. 11;
Jes. 12:1–6.

ohtori Robert Oppenheimer, joka vastasi ensimmäisen atomipommin kehittämisestä, joutui erään Yhdysvaltain kongressin valiokunnan kuultavaksi.
Häneltä kysyttiin, oliko asetta vastaan mitään puolustuskeinoa. ’Toki’, tuo
suuri fyysikko vastasi.
’No, mikä se on?’
Tohtori Oppenheimer katsoi hiljentynyttä, odottavaa yleisöään ja sanoi pehmeällä äänellä: ’Rauha.’” – Encyclopedia of 7,700 Illustrations: Signs of the Times, toim. Paul Lee Tan, (Rockville, Md.: Assurance Publishers, 1979), s. 989.
Rauha on ihmiskunnalle kaukainen haave. On arvioitu, että muistiinmerkityn
historian alusta lähtien maailmassa on vallinnut täysi rauha vain kahdeksan prosentin verran tuosta ajasta. Näinä vuosina ainakin 8 000 sopimusta on rikottu.
Ensimmäisen maailmansodan piti olla sota kaikkien sotien lopettamiseksi. Sen
loppumista seuraavan puolen vuosisadan aikana oli kaksi minuuttia rauhaa jokaista sotavuotta kohden.
Vuonna 1895 Alfred Nobel, dynamiitin keksijä, määräsi säätiön tehtäväksi perustaa palkinnon, joka jaettaisiin aina henkilölle, joka on erittäin ansioitunut rauhan edistämisessä. Viime vuosina jotkut Nobelin rauhanpalkinnon voittajatkin
ovat kuitenkin sekaantuneet väkivaltaisiin taisteluihin.
Tällä viikolla luemme siitä ainoasta, joka voi tuoda todellisen ja ikuisen rauhan.

Tämä tutkistelu on sapatiksi 30.1.2020
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SUNNUNTAI 24.1.2021

GALILEAN
SYNKKYYDEN
LOPPU
(Jes. 8:23–9:4)

5. raamattutunti

Miksi Jes. 8:23 (RK 2012/VKR) alkaa sanalla ”mutta”,
joka osoittaa kontrastia siihen, mitä edellä on sanottu?
_________________________________________________________________
Jes. 8:21, 22 kuvailee niiden toivotonta tilaa, jotka kääntyvät
mieluummin okkultismin kuin oikean Jumalan puoleen: minne
tahansa he katsovatkin, he ”näkevät vain ahdistavaa pimeyttä, tuskaista synkeyttä. Heidät on syösty pimeyteen.” (Jes.
8:22, RK 2012.) Vastakohtana tälle kerran on tuleva aika, jolloin ”ei jää pimeään se, mikä nyt on vaivan alla” (Jes. 8:23,
VKR). Galilean seudun asukkaat mainitaan niinä, jotka saavat
erityissiunauksena ”suuren valon” (Jes. 9:1). Kansa lisääntyy
ja riemuitsee, koska Jumala on murskannut ”heidän käskijänsä sauvan” (Jes. 9:3).
Galilean alue otetaan tässä kuvauksen kohteeksi, koska
se oli ensimmäisiä Israelin alueita, jotka vallattiin. Vastauksena Ahasin avunpyyntöön Tiglatpileser III valtasi Galilean ja
Israelin Transjordanian alueet, vei osan kansasta vangeiksi ja
muutti alueet Assyrian maakunniksi (2. Kun. 15:29). Jesajan
sanoma on siis, että ensimmäisinä vallatut alueet saavat ensimmäisinä nähdä vapautuksen.
Ketä Jumala käyttää vapauttaakseen kansansa? Jes.
9:5, 6. Milloin ja miten Jes. 8:23–9:4 profetia toteutui?
Matt. 4:12–25.
_________________________________________________________________
Ei ole sattumaa, että Jeesuksen varhainen maanpäällinen työ
tapahtui Galilean alueella, jonne hän toi toivoa julistamalla
hyviä uutisia Jumalan valtakunnasta, parantamalla sairaita
ja vapauttamalla pahojen henkien riivaamia okkultismin kahleista (Matt. 4:24).
Tässä hyvä esimerkki siitä, miten Raamattu voi käyttää
Vanhan testamentin tapahtumia esikuvina siitä, mitä tapahtuu Uuden testamentin aikoina. Herra sekoitti yhden aikakauden kuvauksia toiseen aikakauteen, kuten Matteuksen evankeliumin 24. luvussa, jolloin Jeesus sekoitti samaan puheeseen aineksia Jerusalemin tuhosta (vuonna 70 jKr.) ja maailmanlopun tuhosta.
Mistä Jeesus on sinut pelastanut? Millaisen henkilökohtaisen todistuksen voit antaa Kristuksen voimasta elämässäsi?
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MAANANTAI 25.1.2021

LAPSI ON
SYNTYNYT
MEILLE
(Jes. 9:5, 6)

5. raamattutunti

Mikä on niin erityistä Jesajan kolmannessa kuvauksessa lapsen syntymästä? (Jes. 9:5, 6.)
_________________________________________________________________
Tällä vapauttajalla on useita nimiä. Muinaisessa Lähi-idässä
useat nimet kuvasivat nimetyn henkilön suuruutta.
Jumalallinen Herran enkeli kuvaili Simsonin isälle omaa nimeään ihmeelliseksi (Tuom. 13:18, sama heprean kielen juuri) ja kohosi sitten taivasta kohti Manoahin uhrialttarilta nousevien liekkien mukana (Tuom. 13:20) toimien esikuvana siitä, miten hän tulisi uhraamaan itsensä yli tuhannen vuoden
kuluttua.
Hänestä puhutaan Jumalana (”Väkevä Jumala”) ja iankaikkisena Luojana (”Iankaikkinen Isä”); ks. Luuk. 3:38 (RK 2012):
”– – tämä Aadamin ja tämä Jumalan [poika].”
Hän on kuningas Daavidin hallitsijasuvussa; hänen rauhan
valtakuntansa on oleva loputon.
Kaikki ominaisuudet huomioiden kuka yksin tämä lapsi voi olla? Ks. Luuk. 2:8–14.
_________________________________________________________________
Jotkut ovat koettaneet sovittaa ennustusta kuningas Hiskiaan, mutta kuvaus ylittää tavallisten ihmisten ominaisuudet.
Vain yksi vastaa kuvausta: Jeesus Kristus, taivaallinen Jumalan Poika ja Luoja (Joh. 1:1–3, 14; Kol. 1:15–17; Kol. 2:9; Hepr.
1:2), joka syntyi pelastaakseen meidät ja antaakseen meille
rauhan. Hän on saanut kaiken vallan taivaassa ja maan päällä ja hän on meidän kanssamme aina (Matt. 28:18–20). Säilyttäen jumaluutensa hän tuli pysyvästi ihmiseksi ja näin hän
kykenee aina suhtautumaan myötätuntoisesti heikkouksiimme (Hepr. 4:15).
”Kun Kristus tuli maailmaamme, Paholainen oli maan päällä vastustamassa jokaista Kristuksen polullaan ottamaa askelta seimeltä Golgatalle asti. Paholainen oli syyttänyt Jumalaa siitä, että tämä vaati enkeleiltä itsekieltäymystä, vaikkei
itse tiennyt lainkaan, mitä se tarkoitti, ja vaikkei itse tehnyt
minkäänlaisia uhrauksia toisten hyväksi. Tämä oli se syytös,
jonka Paholainen oli esittänyt Jumalaa vastaan taivaassa; ja
kun Paholainen oli sitten karkotettu taivaasta, hän jatkuvasti
syytti Herraa siitä, että tämä vaati palvelusta, jota ei itse antanut muille. Kristus tuli maailmaan vastaamaan näihin vääriin syytöksiin ja paljastamaan Isän.” (1SM 406, 407.)
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TIISTAI 26.1.2021

5. raamattutunti

JUMALAN VIHAN
RUOSKA

Jes. 9:7–10:34 selittää jakeita Jes. 8:23–9:4, joissa ennustetaan vapautusta synkkyydessä vaeltaville ihmisille, jotka olivat luottaneet okkultismiin ja jääneet valloittajien ja sortajien
käsiin: ”[H]eidän käskijänsä sauvan sinä murskaat, niin kuin
murskasit Midianin vallan.” (Jes. 9:3.)

(Jes. 9:7–10:34)

Lue Jumalan kansan kohtaamista kärsimyksistä, joista yllä olevat tekstit kertovat. Vertaa niitä kirouksiin,
joista kerrottiin 3. Moos. 26:14–39. Miksi Jumala rankaisi kansaansa vaiheittain mieluummin kuin kerralla?
Mitä tämä kertoo Jumalan luonteesta ja tavoitteista?
_________________________________________________________________
Jos Jumala olisi halunnut tuhota kansansa, hän olisi voinut
antaa heidät heti assyrialaisten käsiin. Hän on kuitenkin kärsivällinen, ”koska ei halua kenenkään tuhoutuvan vaan tahtoo, että kaikki kääntyisivät” (2. Piet. 3:9). Kuten tuomarien aikaan, Jumala antoi Juudan ja Israelin kokea tyhmyytensä seurauksia, jotta he ymmärtäisivät tekonsa ja heillä olisi
mahdollisuus valita paremmin. Kun he jatkoivat pahuudessa
ja paaduttivat sydämensä Jumalaa ja hänen vetoomuksiaan
vastaan, Jumala otti varjelustaan pois vähän kerrassaan. Silti he jatkoivat kapinointiaan. Kierre syveni, kunnes Jumala ei
voinut tehdä enempää.
Lue Jes. 9:7–10:2. Mihin synteihin kansa on syyllistynyt? Ketä vastaan he ovat rikkoneet? Kuka heidän keskuudessaan on syyllinen?
_________________________________________________________________
Tässä näemme Raamatun opetuksen valinnanvapaudesta.
Jumala teki ihmisistä vapaita (hänen oli pakko, sillä muutoin
ihmiset eivät olisi koskaan voineet aidosti rakastaa häntä), ja
vapauteen kuuluu mahdollisuus toimia väärin. Kerta toisensa
jälkeen Jumala pyrkii tavoittelemaan meitä paljastamalla rakkautensa ja luonteensa. Hän sallii meidän myös korjata väärien valintojemme hedelmää (kipua, kärsimystä, pelkoa, sekasortoa jne.) auttaakseen meitä tajuamaan, mihin hänen luotaan pois kääntyminen johtaa. Usein tämäkään ei saa ihmisiä luopumaan synnistä ja palaamaan Herran luo. Vapaa tahto on upea asia. Emme olisi ihmisiä ilman sitä. Voi niitä, jotka
käyttävät sitä väärin!
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KESKIVIIKKO 27.1.2021

JUURI JA
VESA
(Jes. 11)

5. raamattutunti

Kuka on Iisain kannosta nouseva verso (Jes. 11:1)? Ks.
myös Sak. 3:8; 6:12.
_________________________________________________________________
Jes. 11:1 jatkaa samaa kaadetun puun kuvakieltä, jota käytettiin Jes. 10:33, 34. ”Iisain kanto” edustaa ajatusta siitä,
että Daavidin (Iisain pojan) hallitsijasuku menettäisi valtansa
(Dan. 4:10–17, 20–26). Näennäisesti tuhoon tuomitusta kannosta nousisi kuitenkin verso/vesa eli Daavidista polveutuva
hallitsija.
Uutta hallitsijaa kutsutaan myös Iisain juurivesaksi (Jes.
11:10). Kuvaus sopii vain Kristukseen, joka on ”Daavidin juurivesa ja hänen sukuaan, se kirkas aamutähti” (Ilm. 22:16,
RK 2012). Kristus tuli Daavidin sukulinjasta (Luuk. 3:23–31),
joka polveutui Kristuksen luomasta Aadamista, joka oli Jumalan poika (Luuk. 3:38; Joh. 1:1–3, 14). Kristus oli siis yhtä aikaa sekä Daavidin esi-isä että hänen jälkeläisensä!
Millä tavoin Daavidin sukulinjan uusi hallitsija poistaa
synnin ja luopumuksen pahat vaikutukset? Jes. 11.
_________________________________________________________________
Hän ajattelee ja toimii sopusoinnussa Herran kanssa, hän
tuomitsee oikeudenmukaisesti, rankaisee pahoja ja tuo rauhan. Kun hän saa vallan, Herra tuo takaisin Israelin ja Juudan
uskolliset jäännökset ja ennallistaa ja yhdistää heidät (vrt.
Jes. 10:20–22). Silloin kuningaskunta on vahva ja yhtenäinen,
kuten Daavidin päivinä. Uusi hallitsija on kuitenkin suurempi kuin Daavid, sillä hän palauttaa rauhan koko luomakuntaan: saalistajat eivät ole enää lihansyöjiä, vaan elävät rauhallista rinnakkaiseloa eläinten kanssa, joita ennen saalistivat (Jes. 11:6–9).
Miten Jes. 11 puhuu Kristuksen ensimmäisestä tulemisesta, hänen toisesta tulemisestaan vai molemmista?
_________________________________________________________________
Molemmat tulemiset on esitetty tässä yhtenä kuvauksena,
koska ne ovat yhden kokonaisuuden kaksi osaa, kuin sileän
tason kaksi eri puolta. Pelastussuunnitelman toteutuminen
vaatii molemmat tulemiset: ensimmäisen, joka on jo tapahtunut; ja toisen, jonka toteutumista odotamme kaikkien toiveittemme täyttymyksenä.
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TORSTAI 28.1.2021

”SINÄ
LOHDUTIT
MINUA”
(Jes. 12:1–6)

5. raamattutunti

Jes. 12 on lyhyt ylistyspsalmi Jumalalle hänen armollisesta
ja voimallisesta lohdutuksestaan. Psalmi puetaan ennallistetun jäännöksen sanoiksi, ja se vertaa luvattua vapautusta vapautukseen, jonka heprealaiset kokivat lähtiessään Egyptistä
(ks. Jes. 11:16). Se on kuin Mooseksen ja israelilaisten laulu,
kun he pelastuivat faraon armeijalta Punaisellamerellä (ks.
2. Moos. 15).
Vertaa tätä Jes. 12. luvun laulua Ilm. 15:2–4 Mooseksen ja Karitsan lauluun. Mistä molemmissa lauluissa
ylistetään Jumalaa?
_________________________________________________________________
Jes. 12:2 sanoo lähestulkoon sen, että tuleva pelastaja on
Jeesus. Jakeessa sanotaan: ”Jumala on minun pelastajani. – –
hän pelasti minut.” Nimi ”Jeesus” merkitsee ’Herra on pelastus’ tai ’Herra pelastaa’ (vrt. Matt. 1:21).
Mikä merkitys on sillä, että Jeesuksen nimeen on kätketty merkitys ”Herra on pelastus”?
_________________________________________________________________
Herra ei ainoastaan anna pelastusta (Jes. 12:2), vaan hän itse
on pelastus. Israelin Pyhän läsnäolo meidän keskellämme
(Jes. 12:6) on meille kaikki kaikessa. Jumala on meidän kanssamme! Jeesus ei vain tehnyt ihmeitä, vaan hän ”tuli lihaksi
ja asui meidän keskellämme” (Joh. 1:14, kursivointi lisätty).
Hän ei vain kantanut syntejämme ristillä, vaan hänet tehtiin
synniksi meidän tähtemme (2. Kor. 5:21, RK 2012). Hän ei
vain tuo rauhaa, vaan hän on meidän rauhamme (Ef. 2:14).
Ei ihme, että ”Iisain juurivesa kohoaa merkkiviirinä kansoille” (Jes. 11:10). Kun hänet korotetaan ristille, hän vetää
kaikki kansat luokseen (Joh. 12:32, 33). Jäännös palaa takaisin ”väkevän Jumalan luo” (Jes. 10:21) – hänen, joka on meille
syntynyt lapsi, ”Rauhan Ruhtinas” (Jes. 9:6).
Lue Room. 3:24, jossa kerrotaan, että lunastus on Jeesuksessa. Saamme hänessä olevan lunastuksen uskon
kautta, emme tekojen kautta, sillä mitkään tekomme
eivät ole riittävän hyviä lunastamaan meitä. Vain
Kristuksen teot, jotka hän uskon kautta lukee meidän
hyväksemme, tuovat lunastuksen. Miten tämä totuus
antaa sinulle toivoa ja varmuuden pelastuksesta?
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PERJANTAI 29.1.2021

KERTAUS

5. raamattutunti

Lisäaineistoa: ”Maallinen isä ikävöi poikaansa. Hän katselee pienokaisensa kasvoja ja vapisee ajatellessaan elämän
vaaroja. Hän haluaa suojata rakkaintaan saatanan vallalta
ja varjella hänet kiusauksista ja taisteluista. Jumala antoi ainosyntyisen Poikansa paljon ankarampaan taisteluun ja suurempaan vaaraan, jotta elämän tie olisi turvallinen meidän
pienokaistemme kulkea. ’Siinä on rakkaus.’ Ihmettele, oi taivas, ja hämmästy, oi maa!” (4AO 32.)
”Kristus suostui täyttämään ne ehdot, jotka tuli täyttää,
jotta ihminen voisi pelastua. Kukaan enkeli tai ihminen ei ollut riittävä siihen suureen työhön, joka piti tehdä. Yksin Ihmisen Poika oli korotettava, sillä vain olemukseltaan ikuinen
olento saattoi suorittaa lunastustyön. Kristus suostui siihen,
että hänet liitettäisiin uskottomiin ja syntisiin, että hän saisi
ihmisen luonnon, että hän antaisi oman verensä ja tekisi itsestään syntiuhrin. Taivaan neuvostoissa ihmisen syyllisyys
punnittiin, synnin rangaistus arvioitiin, ja silti Kristus ilmoitti
päätöksensä ottaa vastuulleen vastata ehtoihin, joiden kautta voitaisiin tarjota toivo langenneelle ihmissuvulle.” (Signs
5.3.1896.)
Keskustelunaihe:
Kuten näimme Jes. 11. luvussa, Herra esitti Kristuksen molemmat tulemiset yhdessä kuvauksessa. Tämä auttaa selittämään ainakin osittain sen, miksi jotkut juutalaiset eivät hyväksyneet Kristusta tämän ensimmäisessä tulemisessa, sillä he odottivat hänen tekevän asioita, jotka tapahtuvat vasta toisessa tulemisessa. Miten tärkeää siis on, että meillä on
oikeanlainen ymmärrys Kristuksen tulon luonteesta? Miten
väärät käsitykset esimerkiksi Kristuksen toisesta tulemisesta
voivat asettaa ihmiset alttiiksi Paholaisen suurelle lopun ajan
eksytykselle? (Ks. Ellen White, Alfa ja omega, osa 8, s.119–137
tai Suuri taistelu, s. 596–613 tai Suuri taistelu, taskup. s. 388–
399.)
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