7. raamattutunti ajalle 6.–12.2.2021

Assyrialaisten kukistuminen
”Herra Sebaot, Israelin Jumala, sinä jonka istuinta
kerubit kannattavat! Sinä, yksin sinä olet maailman
kaikkien valtakuntien Jumala. Sinä olet luonut taivaan
ja maan.” (Jes. 37:16.)

Avaintekstit:
Jes. 36:1;
Jes. 36:2–20;
Jes. 36:21–37:20;
Jes. 37:21–38;
Jes. 38, 39.

L

”

aiha mies kävelee paljain jaloin kahden poikansa kanssa eteenpäin. Toinen
perhe on lastannut kaiken omaisuutensa riutuneen härkäparin vetämiin kärryihin. Mies ohjaa härkiä kahden naisen istuessa kärryissä. Vähemmän onnekkailla ihmisillä ei ole kärryjä, joten he joutuvat kantamaan omaisuutensa harteillaan.
Sotilaita on kaikkialla. Jyskyttävä muurinmurtaja murskaa kaupungin portit.
Muurinmurtajan päällä seisovat jousimiehet ampuvat nuoliaan muurinharjalla
kaupunkia puolustavia kohti. Joka puolella on käynnissä kauhistuttava verilöyly.
Sitten siirrytään pikakelauksella eteenpäin. Kuningas istuu majesteetillisesti
valtaistuimellaan vastaanottamassa sotasaalista ja -vankeja. Jotkut vangit lähestyvät kuningasta kädet ylhäällä, armoa anoen. Toiset polvistuvat tai kyyristelevät
hänen edessään. Kuvaukset näistä tapahtumista, joissa kuningas on osallisena
alkavat näillä sanoilla: ”Sanherib, maailman kuningas, Assyrian kuningas”, ja jatkuvat sellaisilla ilmauksilla kuin ”istui nēmedu-valtaistuimella ja Lakisin kaupungin sotasaalista tuotiin hänen nähtäväkseen”. – John Malcolm Russell, The Writing on the Wall (Winona Lake, Indiana: Eisenbrauns, 1999), s. 137, 138.
Nämä kuvasarjat, jotka kerran koristivat Sanheribin ”vailla kilpailijaa olevaa
palatsia”, löytyvät tänä päivänä Lontoon British Museumista, ja millainen tarina
niillä onkaan kerrottavanaan Jumalan kansaksi tunnustautuvien ahdingosta!

13.2. Kristillisen kodin ja avioliiton päivä

Tämä tutkistelu on sapatiksi 13.2.2021
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SUNNUNTAI 7.2.2021

se pienellä
painettu
(Jes. 36:1)

7. raamattutunti

Mitä Juudalle tapahtui? 2. Kun. 18:13; 2. Aik. 32:1; Jes.
36:1.
_________________________________________________________________
Kun uskoton kuningas Ahas kuoli, Hiskia peri valtakunnan,
joka oli jo menettänyt täyden itsenäisyytensä. Koska Juuda oli
ostanut Assyrialta liittoapua Syyriaa ja Israelia vastaan, sen
oli edelleen jatkettava ”suojelurahan” maksamista Assyrialle
(ks. 2. Aik. 28:16–21). Kun Assyrian kuningas Sargon II kuoli kaukaisilla taistelukentillä ja hänen jälkeensä valtaan nousi
Sanherib vuonna 705 eKr., Assyria vaikutti haavoittuvaiselta.
Assyrialaiset tekstit ja Raamattu paljastavat, että Hiskia tarttui tähän tilaisuuteen nousta kapinaan (ks. 2. Kun. 18:7). Hän
ryhtyi määrätietoisiin toimiin Assyrian vastaisen kapinan johtajana alueensa pienten kansakuntien keskuudessa.
Valitettavasti Hiskia aliarvioi Assyrian mahdin. Vuonna 701 eKr., kun Sanherib oli alistanut valtakuntansa muut
alueet, hän ryhtyi tuhoavalla voimalla taisteluun Syyria-Palestiinaa vastaan ja hävitti Juudan.
Miten Hiskia valmistautui yhteenottoon Assyrian kanssa?
2. Aik. 32:1–8.
_________________________________________________________________
Kun Hiskia näki, että Sanherib aikoi valloittaa pääkaupunki Jerusalemin, hän ryhtyi mittaviin valmisteluihin Assyrian kanssa tapahtuvan yhteenoton varalta. Hän vahvisti muureja, varusti ja organisoi armeijaansa, lisäsi Jerusalemin vesivarastojen turvallisuutta (ks. myös 2. Kun. 20:20; 2. Aik. 32:30).
Merkittävä Siloan vesitunneli, jonka yhteydestä on löytynyt
tunnelin rakentamisesta kertova piirtokirjoitus, ajoittuu lähes
varmasti aikaan, jolloin Hiskia valmistautui piirityksen varalle.
Yhtä tärkeää kuin sotilaallinen ja organisatorinen johtajuus, jota Hiskia tarjosi, oli hänen tarjoamansa hengellinen
johtajuus hänen koettaessaan pitää kansan moraalia yllä tuona pelottavana aikana. ”Mutta Juudan kuningas oli päättänyt osaltaan valmistautua torjumaan vihollista, ja suoritettuaan kaiken, mikä ihmiskyvyin ja -voimin oli tehtävissä, hän
oli koonnut joukkonsa ja kehottanut niitä olemaan rohkealla
mielellä.” (3AO 177.)
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MAANANTAI 8.2.2021

PROPAGANDAA
(Jes. 36:2–20)

7. raamattutunti

Assyrian hallitsijat olivat raakoja ja älykkäitä. Heidän tavoitteenaan oli vauraus ja valta, ei pelkkä tuhoaminen (vrt. Jes.
10:13, 14). Miksi tuhlata resursseja kaupungin valloittamiseen, jos sen voisi suostutella antautumaan? Ollessaan piirittämässä Lakisin kaupunkia Sanherib lähetti rabsaken (VKR/
RK 2012), korkea-arvoisen sotajoukkojen komentajan, ottamaan Jerusalemin haltuunsa propagandan avulla.
Millaisilla väitteillä komentaja pelotteli Juudaa? Jes.
36:2–20; 2. Kun. 18:17–35; 2. Aik. 32:9–19.
_________________________________________________________________
Komentaja esitti vakuuttavia väitteitä. Ette voi luottaa Egyptin apuun. Se on heikko ja epäluotettava. Ette voi luottaa Herran apuun. Hiskia on loukannut häntä hävittämällä uhrikukkuloita ja alttareita, ja käskenyt ihmisiä palvelemaan Herraa
vain yhden alttarin luona Jerusalemissa. Herra on Assyrian
puolella ja on käskenyt Sanheribin tuhoamaan Juudan. Teillä ei ole tarpeeksi miehiä hoitamaan kahtatuhatta hevosta.
Välttääksenne piirityksen luovuttakaa nyt, niin teitä tullaan kohtelemaan hyvin. Hiskia ei voi pelastaa teitä. Muidenkaan maiden jumalat eivät ole pelastaneet niitä Assyrian valtaukselta. Voitte olla siis varmoja, ettei teidänkään Jumalanne voi pelastaa teitä.
Puhuiko komentaja totta?
_________________________________________________________________
Hänen puheensa olivat monelta osin totta, ja siksi hänen väitteensä olivat vakuuttavia. Niitä puolsi se, että hän oli juuri tullut vajaan 50 km:n päässä sijaitsevasta Lakisista, jossa assyrialaiset parhaillaan näyttivät, mitä tapahtui vahvasti
varustetulle kaupungille, joka julkesi vastustaa heitä. Lisäksi hänellä oli vahvat sotajoukot mukanaan (Jes. 36:2). Juudan
asukkaat tiesivät, mitä muualla Assyriaa vastaan taistelleille
armeijoille ja kaupungeille oli käynyt (esim. Samarialle, Israelin pääkaupungille: 2. Kun. 18:9, 10). Siksi heillä ei ollut syytä
epäillä, etteikö Jerusalem olisi tuhoon tuomittu (vrt. Jes. 10:8–
11). Komentaja oli oikeassa myös siinä, että Hiskia oli tuhonnut uhripaikkoja keskittääkseen jumalanpalveluksen Jerusalemin temppeliin (2. Kun. 18:4; 2. Aik. 31:1). Mutta oliko uudistus loukannut Herraa? Aikoisiko Herra pelastaa heidät? Oli
Jumalan asia vastata tähän kysymykseen!
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TIISTAI 9.2.2021

7. raamattutunti

RAVISTELTU,
MUTTA EI
HYLÄTTY

Miten komentajan ovela retoriikka vaikutti Hiskiaan ja
hänen virkamiehiinsä? 2. Kun. 18:37–19:4; Jes. 36:21–
37:4.

(Jes. 36:21–

Ytimiään myöten järkyttyneenä, ahdistuneena ja surevana
Hiskia kääntyi Jumalan puoleen. Nöyrästi hän etsi esirukousta Jesajalta – tuolta profeetalta, jonka neuvoista hänen isänsä ei ollut piitannut.

37:20)

_________________________________________________________________

Miten Jumala rohkaisi Hiskiaa? Jes. 37:5–7.
_________________________________________________________________
Sanoma oli lyhyt, mutta riittävä. Jumala oli kansansa puolella.
Jesaja ennusti, että Sanherib kuulisi huhun, joka saisi hänet
luopumaan hyökkäyksestä Juudaa vastaan. Ennustus kävi toteen välittömästi.
Hetkellisesti turhautuneena, mutta ei missään tapauksessa lopullisesti periksi antaneena, Sanherib lähetti Hiskialle
uhkaavan viestin: ”Älköön sinua pettäkö jumalasi, johon luotat, kun sanot: ’Jerusalem ei joudu Assyrian kuninkaan käsiin.’ – – Entä ne kansat, joita isäni tuhosivat? Pelastivatko niitä niiden jumalat?” (Jes. 37:10, 12; ks. myös 2. Aik. 32:17.)
Tällä kertaa Hiskia meni suoraan temppeliin ja levitti saamansa kirjeen Herran Sebaotin eteen, hänen ”jonka istuinta
kerubit kannattavat” (Jes. 37:14–16).
Miten Hiskian rukous kuvasi sitä, mikä oli vaakalaudalla tässä Jerusalemin kriisissä? Jes. 37:15–20.
_________________________________________________________________
Sanherib oli kärkevästi hyökännyt Hiskian vahvinta puolustusta vastaan, joka oli hänen uskonsa Jumalaan. Sen sijaan,
että olisi luhistunut kasaan, Hiskia vetosi Jumalaan, että tämä
näyttäisi, kuka oli, ”jotta kaikki maailman valtakunnat oppisivat tietämään, että sinä yksin olet Herra” (Jes. 37:20).
Lue rukoillen läpi Hiskian rukous (Jes. 37:15–20). Mihin Jumalan ominaisuuksiin Hiskia keskittyy? Mikä sellainen periaate on tässä rukouksessa nähtävissä, joka
voi antaa meille rohkaisua ja voimaa pysyä uskollisina
omissa henkilökohtaisissa kriiseissämme?
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KESKIVIIKKO 10.2.2021

MITEN KERTOMUS
PÄÄTTYI
(Jes. 37:21–38)

7. raamattutunti

Sanherib valloitti 46 kaupunkia, piiritti Jerusalemin ja vangitsi juutalaisen Hiskian ”Jerusalemiin, omaan kuninkaalliseen
asuntoonsa kuin linnun häkkiin”. – James B. Pritchard (toim.),
Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament
(Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1969), s.
288. Huolimatta Sanheribin mieltymyksestä propagandaan
suuren egonsa jatkeena, hän ei kuitenkaan väitä valloittaneensa Jerusalemia. Tällaisen tiedon sivuuttaminen on outoa,
kun otetaan huomioon Sanheribin valta ja se, että Hiskia johti
kapinaa häntä vastaan. Assyriaa vastaan kapinoivilla oli lyhyt
elinajan odote, ja he kohtasivat hirvittävän kuoleman.
Tutkijat ajattelevat, että vaikka meillä ei olisikaan Raamatun tietoa, meidän olisi pakko myöntää, että kyseessä oli
ihme. Vaikuttaa siltä, että se, miksi Sanherib teetti ”vailla
vertaa olevan palatsinsa” seinille korkokuvia, jotka kuvailivat
Lakisin kaupungin onnistunutta piiritystä, johtui hänen tarpeestaan pelastaa kasvonsa. Ilman Jumalan armoa reliefeissä olisi kuvattu Jerusalemin valloitusta! Sanherib ei kertonut
koko tarinaa, mutta Raamattu kertoo.
Miten kertomus päättyi? Jes. 37:21–37.
_________________________________________________________________
Vastauksena Hiskian rukoukseen Jumala lähetti Juudalle vakuuttavan sanan, joka oli täynnä raivoa ylpeätä Assyrian kuningasta vastaan, joka oli juljennut lyödä kuninkaiden Kuningasta kasvoille (Jes. 37:23). Jumala täytti ripeästi lupauksensa puolustaa Jerusalemia (2. Kun. 19:35–37; 2. Aik. 32:21, 22;
Jes. 37:36–38).
Suuri kriisi vaatii suurta ihmettä. Suuri se olikin! Ruumiita
oli 185 000. Sanheribin oli pakko palata kotiin, jossa kohtasi
kuolemansa (vrt. Jesajan ennustukseen: Jes. 37:7–38).
”Heprealaisten Jumala oli voittanut ylpeän assyrialaisen.
Ympärillä olevat kansat antoivat jälleen kunnian Herralle, ja
pyhä ilo valtasi Jerusalemin asukkaiden mielen.” (3AO 184.)
Jos Sanherib olisi valloittanut Jerusalemin, hän olisi karkottanut sen asukkaat niin, että Juuda olisi menettänyt identiteettinsä, kuten Israelille oli käynyt. Yksi näkökulma on se, että
silloin ei olisi ollut juutalaista kansaa, jonka keskuuteen Messias olisi voinut syntyä. Heidän tarinansa olisi päättynyt siihen. Jumala piti kuitenkin toivoa yllä.
Oliko oikeudenmukaista, että assyrialaissotilaat joutuivat kuolemaan tällaisessa joukkoteurastuksessa?
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TORSTAI 11.2.2021

vauraina
ja
huonoina
päivinä
(Jes. 38, 39)

7. raamattutunti

Jes. 38 ja 39 (2. Kun. 20) tapahtumat sijoittuvat lähelle aikaa,
jolloin Jumala pelasti Hiskian Sanheribin hyökkäykseltä, vaikkakaan pelastusta sellaisena kuin se kuvattiin Jes. 37 (2. Kun.
19) ei ollut vielä tapahtunut. Jes. 38:5, 6 ja 2. Kun. 20:6 osoittavat, että Assyria uhkasi yhä heitä.
”Paholainen oli päättänyt tehdä lopun sekä Hiskiasta että
Jerusalemista ajatellen varmasti, että jos Hiskia saataisiin raivattua tieltä, tämän aloittama uskonpuhdistus keskeytyisi ja
Jerusalemin kukistaminen kävisi helpommin.” (4BC 240.)
Mitä yllä oleva lainaus kertoo siitä, kuinka tärkeää
hyvä johtajuus on Jumalan kansalle? Millaisen merkin
Herra antaa Hiskialle vahvistaakseen tämän uskoa?
2. Kun. 20:8–11; Jes. 38:6–8.
_________________________________________________________________
Hylkäämällä Jumalan tarjoamat merkit (Jes. 7) kuningas Ahas
pani alulle tapahtumasarjan, joka johti vaikeuksiin Assyrian
kanssa. Hiskia taas nimenomaan pyysi merkkiä (2. Kun. 20:8)
ja Jumala vahvisti häntä kohtaamaan kriisin, jonka hänen
isänsä toiminta oli tuonut Juudan ylle. Vain ihme mahdollisti
Ahasin aurinkokellon varjon siirtymisen taaksepäin.
Babylonialaiset tutkivat taivaankappaleiden liikkeitä ja tekivät niistä tarkkoja muistiinpanoja. He olivat varmasti huomanneet auringon oudon liikkumisen ja ihmetelleet, mitä se
tarkoitti. Ei ole sattumaa, että Merodak-Bal-Adan lähetti edustajia Jerusalemiin juuri tuohon aikaan. Babylonialaiset olivat
kuulleet, miten Hiskian parantuminen ja ihmeellinen merkki
liittyivät toisiinsa.
Miksi Jumala valitsi kyseisen merkin? Aivan kuten hän
myöhemmin käytti Betlehemin tähteä johdattaakseen tietäjät idästä, samoin hän käytti auringon liikettä tuodakseen lähettiläitä Babyloniasta. Tämä oli heille ainutlaatuinen tilaisuus oppia oikeasta Jumalasta. Merodak-Bal-Adan käytti koko
hallintoaikansa saadakseen kestävän itsenäisyyden Assyriasta. Hän tarvitsi vahvoja liittolaisia, mikä selittää hänen motiivinsa olla yhteydessä Hiskiaan. Jos itse aurinko liikkui Hiskian
pyynnöstä, mitä hän voisi tehdä Assyrialle?
Millä tavoin Hiskia menetti loistavan tilaisuuden antaa
Jumalalle kunnia ja johtaa babylonialaisia hänen luokseen? Mitä tästä seurasi? Lue Jes. 39. Mitä voimme
oppia Hiskian kokemuksesta?
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PERJANTAI 12.2.2021

KERTAUS

7. raamattutunti

Lisäaineistoa: ”Vain Jumala saattoi suoranaisella asiaan
puuttumisellaan siirtää aurinkokellon varjoa kymmenen astetta taaksepäin, ja sen tuli olla Hiskialle merkkinä siitä, että
Herra oli kuullut hänen rukouksensa. Niinpä ’profeetta Jesaja huusi Herraa, ja hän antoi varjon Aahaan aurinkokellossa
siirtyä takaisin kymmenen astetta, jotka se oli jo laskeutunut’
(jakeet 8–11).” (3AO 172.)
”Hiskia sai näiden kaukaisen maan hallitsijan luota tulleiden lähettiläiden käynnistä hyvän tilaisuuden ylistää elävää
Jumalaa. Miten helppoa hänen olisikaan ollut kertoa heille Jumalasta, koko luomakunnan ylläpitäjästä, joka niin suosiollisesti oli jättänyt hänet henkiin kaiken muun toivon pettäessä!
––
”Mutta ylpeys ja turhamaisuus valtasivat Hiskian mielen,
ja tämä itsekorotuksen mieliala sai hänet tuomaan ahnaiden
silmien katseltaviksi ne aarteet, joilla Jumala oli rikastuttanut kansaansa. Kuningas ’näytti heille varastohuoneensa, ho
pean ja kullan, hajuaineet ja kalliin öljyn ja koko asehuoneensa ja kaikki, mitä hänen aarrekammioissansa oli. Ei ollut mitään Hiskian talossa eikä koko hänen valtakunnassaan, mitä
hän ei olisi heille näyttänyt’ (Jes. 39:2). Hän ei tehnyt tätä kirkastaakseen Jumalaa vaan korottaakseen itseään ulkomaisten ruhtinaiden silmissä.” (3AO 173, 174.)
Keskustelunaiheita:
1. Millä tavoin Paholainen muistuttaa assyrialaista komentajaa? Puhuuko hän totta sanoessaan, että olet tehnyt syntiä
(Sak. 3:1)? Miten Jumala vastaa? Katso Sak. 3:2–5. Mikä on ainoa toivosi näitä syytöksiä vastaan? Room. 8:1.
2. Lopettaako Paholainen syyttämisen sen jälkeen, kun olet
saanut anteeksi? Katso Ilm. 12:10. Kun Paholainen anteeksisaamisesi jälkeen jatkaa syyttämistäsi ja sen väittämistä,
että syntisi tähden kuulut hänelle, mitä hänen syytöksestään voidaan tässä tapauksessa sanoa? Ks. 5. Moos. 19:16–
21 (laki valehtelusta, väärä todistaja).
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