8. raamattutunti ajalle 13.–19.2.2021

”Lohduttakaa minun kansaani”
”Nouse korkealle vuorelle, Siion, ilosanoman tuoja!
Korota äänesi Jerusalem, ilosanoman saattaja! Korota
äänesi, älä pelkää! Julista Juudan kaupungeille: – Teidän Jumalanne tulee!” (Jes. 40:9.)

”

Avaintekstit:
Jes. 40:1, 2;
Jes. 40:3–8;
Jes. 40:9–11;
Jes. 40:12–31.

K

un toinen maailmansota päättyi vuonna 1945, eräs japanilainen sotilas nimeltä Shoichi Yokoi piileskeli Guamin saaren viidakoissa. Yhdysvaltojen lentokoneista pudotetut lentolehtiset julistivat rauhaa, mutta Yokoi ajatteli sen
olevan jokin juoni. Keisarin uskollisena ja isänmaallisena sotilaana hän oli vannonut valan, ettei koskaan antautuisi. Koska hän ei ollut missään yhteydessä muuhun maailmaan, hän eli sillä, mitä viidakosta löytyi. Hänen elinolonsa olivat niukat ja ankarat.
Vuonna 1972, 27 vuotta toisen maailmansodan loppumisen jälkeen, metsästäjät löysivät sattumalta Yokoin tämän ollessa kalastamassa, ja vasta tällöin Yokoi sai tietää, että rauhan sanoma oli ollut totta. Sillä välin kun muut olivat nauttineet rauhasta jo vuosikymmenten ajan, Yokoi oli kärsinyt kaikki nämä vuodet
kieltäymyksen ja stressin täyteisestä elämästä. – Roy Gane, Altar Call (Berrien
Springs, Mich.: Diadem, 1999), s. 304, mukaillen esitetty.
Monia vuosisatoja aikaisemmin Jumala ilmoitti profeetta Jesajan kautta, että
hänen kansansa stressin ja kärsimyksen aika oli todella ohi: ”Lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani, sanoo teidän Jumalanne. Puhukaa lempeästi Jerusalemille ja kertokaa sille, että sen pakkotyö on päättynyt, että sen syyllisyys on sovitettu, sillä kaksin verroin on Herran käsi sitä kurittanut kaikista sen synneistä.”
(Jes. 40:1, 2.)
Lähdetään nyt tutkimaan, mitä tämä tarkoittaa.

Tämä tutkistelu on sapatiksi 20.2.2021
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SUNNUNTAI 14.2.2021

8. raamattutunti

LOHTUA
TULEVAISUUTEEN

Jes. 40:1, 2 Jumala lohduttaa kansaansa. Rangaistuksen aika on vihdoin päättynyt. Mistä rangaistuksesta
on kyse?

(Jes. 40:1, 2)

Onko kyse assyrialaisten toimista Jumalan vihan ruoskana
(Jes. 10), jonka vallasta Jumala pelasti Juudan tuhoamalla
Sanheribin armeijan 701 eKr. (Jes. 37)? Vai onko kyse babylonialaisten suorittamasta rangaistuksesta, joka vei Juudan
aarteet ja ihmiset, koska Hiskia oli esitellyt vaurauttaan Merodak-Bal-Adanin lähettiläille (Jes. 39)?
Assyria/assyrialaiset mainitaan Jes. 7:17–38:6 välillä 43
kertaa, mutta se esiintyy sen jälkeen koko kirjassa enää vain
kerran: kohdassa Jes. 52:4, jossa viitataan assyrialaisten
aiemmin harjoittamaan sortoon. Kirjan loppupuolella mainitaan vapautuminen Babylonian pakkosiirtolaisuudesta (Jes.
43:14; Jes. 47:1; Jes. 48:14, 20). Vapauttaja olisi persialainen
Kyyros, joka valloitti Babylonin 539 eKr. (Jes. 44:28; Jes. 45:1;
Jes. 45:13).
Jes. 1–39 korostavat tapahtumia ennen Assyriasta vapautumista vuonna 701 eKr., mutta luvun 40 alusta lähtien hypätään puolitoista vuosisataa eteenpäin Babylonian valtakunnan loppuvaiheisiin (539 eKr.) ja pian sen jälkeen tapahtuvaan juutalaisten paluuseen.

_________________________________________________________________

Liittyykö Babyloniasta palaamisen teema johonkin
Jesajan kirjassa aiemmin mainittuun? Jos liittyy, mihin?
_________________________________________________________________
Jes. 39 on siirtymäluku, joka johdattelee seuraaviin lukuihin ennustamalla pakkosiirtolaisuuden Babyloniaan joidenkin Hiskian jälkeläisten osaksi (Jes. 39:6, 7). Lisäksi luvut 13,
14 ja 21 ennustavat Babylonin kukistumisesta ja vapaudesta, jonka Jumalan kansa kokisi: ”Herra armahtaa Jaakobia ja
ottaa jälleen Israelin omaksi kansakseen, ja se saa rauhassa
asua omassa maassaan. – – Sinä päivänä, jona Herra päästää
sinut rauhaan vaivoistasi ja ahdingostasi ja pakkotyön orjuudesta, sinä virität Babylonin kuninkaasta pilkkalaulun[.]” (Jes.
14:1–4.) Nämä sanat liittyvät läheisesti Jes. 40:1, 2, jossa Jumala lupaa kansalleen, että sen kärsimyksillä on oleva loppu.
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MAANANTAI 15.2.2021

LÄSNÄOLOA,
JUMALAN
SANAA JA
TIETÖITÄ
(Jes. 40:3–8)

8. raamattutunti

Miten Jumalan kansa saa lohtua? Jes. 40:1–8.
_________________________________________________________________
Ääni huutaa: Jumala on tulossa paljastamaan kunniansa (Jes.
40:3–5); vaikka ihmiset ovat katoavaisia kuin ruoho, ”meidän
Jumalamme sana pysyy iäti” (Jes. 40:8).
Pakkosiirtolaisuuden jälkeen kansa saa takaisin sen, minkä oli hylännyt: Jumalan läsnäolon ja hänen sanansa. Nämä
ovat Jumalan Israelin kanssa tekemän liittosuhteen peruselementtejä, joita suojeltiin pyhäkössä (2. Moos. 25:8, 16). Koska kansa oli rikkonut hänen sanaansa vastaan, Jumala oli jättänyt temppelinsä (Hes. 9–11), mutta hän on tulossa takaisin.
Hän suo lohtua, vapautusta ja toivoa.
Millainen valmistautuminen on tarpeen Herran tuloa
varten? Jes. 40:3–5.
_________________________________________________________________
Kuninkaalle ei ole sopivaa joutua kulkemaan epätasaista tietä. Niinpä kuninkaan saapumista edeltävät tietyöt. Vielä suuremmalla syyllä, kun kyseessä on kuningasten Kuningas! Hänen saapumisensa idän suunnalta, jossa hän oli ollut karkotetun kansansa pyhäkkönä (Hes. 11:16, RK 2012), vaatisi
maaston massiivista työstämistä. Kirjaimellisen tasaisen valtatien rakentaminen Jerusalemin itäpuolen kallioiseen maastoon olisi inhimillinen haaste. Jumala on ainoa, joka voi tämän työn tehdä. Hän tekee ”louhikkopolut sileäksi tieksi”
(Jes. 42:16). Hän ei kuitenkaan tarvitse kirjaimellista tietä,
sillä hänellä on ilmassa kulkevat kerubivaunut (Hes. 1, 9–11).
Jesajan profetiaa hengellisestä ”tietyöstä” sovelletaan sanomaa julistavaan Johannes Kastajaan (Matt. 3:3). Hänen sanomansa oli: ”Kääntykää, sillä taivasten valtakunta on tullut
lähelle!” (Matt. 3:2.) Kaste, jolla hän kastoi oli ”parannuksen
kastetta syntien anteeksi saamiseksi” (Mark. 1:4, RK 2012).
Tietöillä tarkoitettiin parannuksen tekoa, halukkuutta
kääntyä pois synneistä ja vastaanottaa Jumalan anteeksiannon ja läsnäolon lohdutus.
Jer. 31:31–34 julisti samaa sanomaa, jotta pakkosiirtolaiset ymmärtäisivät tietöiden hengellisen luonteen. Herra lupaa halukkaille uuden alun: ”uuden liiton”, jossa hän panee
lakinsa heidän sydämeensä ja lupaa olla heidän Jumalansa.
Lue Jes. 40:6–8. Mitä toivoa saat näistä jakeista?
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TIISTAI 16.2.2021

EVANKELIOINNIN
SYNTY
(Jes. 40:9–11)

8. raamattutunti

Millaista tapahtumaa kuvaillaan Jes. 40:9–11?
_________________________________________________________________
Myöhemmin Jesajan kirjassa ilmaantuu miespuolinen sanansaattaja, joka tuo ilosanomaa Jerusalemille (Jes. 41:27; Jes.
52:7). Tässä kohdassa (Jes. 40:9) sanansaattaja, joka julistaa vuorelta ”Teidän Jumalanne tulee!”, onkin naispuolinen.
Tämä käy ilmi alkutekstin heprean kielestä.
Psalmissa 68 Daavid ylistää Jumalaa, koska tämä ”antaa
yksinäiselle kodin” ja ”päästää vangitut vapauteen” (jae 7).
Vaikka Psalmin sanat viittaavatkin Israelin vapautumiseen
Egyptin orjuudesta, Jesaja käyttää samoja ajatuksia viitaten
”toisen exoduksen” julistukseen eli Babylonian pakkosiirtolaisuudesta paluuseen.
Samaan aikaan Uusi testamentti soveltaa Jes. 40:3–5 Johannes Kastajaan, joka valmisti tietä Kristukselle, ikuiselle
Sanalle, jossa Herran läsnäolo tuli lihaksi ihmisten keskelle
(Joh. 1:14).
Oli muitakin, jotka jo ennen Johannesta kertoivat hyvää
uutista Messiaan tulosta. Ensimmäisinä asialla olivat kypsään
ikään ehtineet Simeon ja Hanna, jotka tapasivat Jeesus-vauvan, kun tämä tuotiin siunattavaksi temppeliin (Luuk. 2:25–
38). Jesajan sanansaattajien tavoin tässä oli nainen ja mies.
Simeon odotti Israelin lohdutusta Messiaan muodossa (Luuk.
2:25, 26).
Jesajan profetian valossa ei vaikuta sattumalta, että
naisprofeetta Hanna oli ensimmäinen, joka julkisesti ilmoitti temppelivuorella Jerusalemin kansalle, että Herra oli tullut: ”Juuri sillä hetkellä hän tuli paikalle, ja hän ylisti Jumalaa
ja puhui lapsesta kaikille, jotka odottivat Jerusalemin lunastusta.” (Luuk. 2:38.) Tässä oli kristillisen evankelioinnin synty
sellaisena kuin me sen tunnemme: julistaa evankeliumia, hyvää uutista siitä, että Jeesus Kristus on tullut tuomaan pelastuksen. Myöhemmin Kristus uskoi toiselle naiselle, Magdalan
Marialle, tehtävän julistaa ensimmäisenä ilouutista voitokkaasta ylösnousemuksestaan (Joh. 20:17, 18), joka toimenpide takasi sen, että hänen tehtävänsä maan päällä oli täytetty. Ihminen on kuin ruoho, mutta jumalallinen Sana, joka tuli
lihaksi, on ikuinen (ks. Jes. 40:6–8).
Katso Jes. 40:11. Millaista kuvakieltä tässä käytetään?
Kirjoita muistiin omakohtainen kokemuksesi Herran
kaitselmuksesta. Miten Herra on johtanut sinua?
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KESKIVIIKKO 17.2.2021

ARMOLLINEN
LUOJA
(Jes. 40:12–31)

8. raamattutunti

Millä tavoin Jes. 40 etenee Jumalan armoa ja voimaa
koskevissa teemoissaan?
Koko luvun läpi Jumalan armo ja voima ovat limittyneet (ks.
alla) ja jopa sekoittuneet keskenään, koska ne ovat molemmat välttämättömiä, jotta Jumala voi pelastaa kansansa. Hän
haluaa pelastaa heidät, koska hän on armollinen; hän kykenee pelastamaan heidät, koska hän on voimallinen.
Armo (Jes. 40:1–5):
Voima (Jes. 40:3–8):
Armo (Jes. 40:9–11):

lohdutus, Herra tulee vapauttamaan.
kunnia, pysyvyys vs. ihmisen heikkous.
hyvä uutinen vapautuksesta, kansansa
paimen.
Voima (Jes. 40:12–26): Luoja vailla vertaa.
Armo (Jes. 40:27–31): Luojana antaa voimaa heikoille.
Esiteltyään Jumalan voimaa hänen kunniansa ja pysyvyytensä näkökulmasta (Jes. 40:3–8) Jesaja käsittelee tarkemmin
hänen voimaansa ja ylivertaista viisauttaan (Jes. 40:12–17).
Kuvaus muistuttaa tyyliltään Jumalan vastausta Jobille (Job
38-41).
Lue 40:18. Mikä on vastaus Jesajan kysymykseen?
_________________________________________________________________
Jumalaa ei voi verrata mihinkään. Jesaja nostaa kuitenkin
esiin monien aikalaistensa vastauksen, jota he tuntuivat pitävän käytöksensä perusteella mahdollisena: Jumala oli heidän
mielestään verrattavissa epäjumaliin (Jes. 40:19–20).
Tähän luuloon Jesaja puuttuu. Oli typerää käyttää patsasta kuvaamaan Jumalaa. Jesaja kertoo Jumalan ainutlaatuisuudesta ja sen, että Jumala on pyhä Luoja (Jes. 40:21–26).
Millainen asenne ihmisillä oli jakeen 27 perusteella?
Voiko meillä olla sama asenne?
_________________________________________________________________
Jumalan viestin tarkoituksena on lohduttaa niitä, jotka tarvitsevat lohdutusta! Jobin tavoin heidän kärsimyksensä oli saanut heidät hämmennyksiin ja toivottomiksi Jumalan luonteen
suhteen.
Miten jokaviikkoinen sapatti vahvistaa käsitystämme
Jumalan armosta ja voimasta?
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TORSTAI 18.2.2021

EPÄJUMALANPALVELUKSEN
ONGELMA
(Jes. 40:19, 20)

8. raamattutunti

Epäjumalanpalvonta tuhoaa läheisen suhteen Jumalaan
(2. Moos. 20:4, 5; Jes. 42:8). Profeetat puhuvat siitä hengellisenä haureutena (Jer. 3:6–9; Hes. 16:15–19).
Lue Jes. 41:29. Miten ymmärrät Jesajan sanat?
_________________________________________________________________
Muinaiset epäjumalanpalvojat uskoivat palvovansa voimallisia jumalallisia olentoja palvomalla niiden kuvia tai symboleja. Jumalankuvan palvominen rikkoo ensimmäistä käskyä:
”Sinulla ei saa olla muita jumalia.” (2. Moos. 20:3.) Mutta
jos jumalankuvan on tarkoitus edustaa oikeaa Jumalaa, kuten kultaisen vasikan tarkoitus oli (2. Moos. 32:4, 5, RK 2012/
VKR), Herra hylkää sen itsensä edustajana, sillä kukaan ei
osaa kuvata häntä (5. Moos. 4:15–19) eikä mikään voi edustaa hänen käsittämätöntä kunniaansa ja suuruuttaan. Epäjumalankuva itsessään toimii toisena jumalana, ja sellaisen
palvominen rikkoo ensimmäistä ja toista käskyä.
Jumalan kansa ei tarvitse jumalankuvia, sillä heillä on Jumalan aito Šekīnā-läsnäolo heidän kanssaan hänen pyhäkössään. Jumalankuvan palvominen tarkoittaisi Jumalan todellisen läsnäolon korvaamista ja kieltämistä.
Millaista epäjumalanpalvontaa me tänä päivänä seurakuntana kohtaamme? Ilmeneekö sitä seurakunnassa?
_________________________________________________________________
”Monet kristityn nimeä kantavat palvelevat muita jumalia
Herran rinnalla. Luojamme vaatii meiltä korkeinta omistautumista, ensisijaista uskollisuutta hänelle. Kaikki, mikä vähentää rakkauttamme Jumalaa kohtaan tai estää meitä palvelemasta häntä, muuttuu epäjumalaksi.” (Ellen White 2BC 1011,
1012.)
Muinaisten kirjoitusten perusteella tiedämme, että epäjumalanpalvonta viehätti ihmisiä, koska siinä oli kyse materialismista. Käyttäen itselleen tuttuja palvontamenoja epäjumalanpalvojat kunnioittivat voimia, joiden uskoivat antavan
heille hedelmällisyyttä ja vaurautta. Se oli itseapu-uskontoa.
Kuulostaako tutulta?
Juuri ennen Herran toista tulemista, kun tie on valmistettu hänelle viimeisellä profeetta Elian sanomalla sovituksesta
(Mal. 3:19–24), ihmisten tulee tehdä valinta: palvotko Luojaa
vai palvotko jotakin muuta (Ilm. 13, 14)?
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PERJANTAI 19.2.2021

KERTAUS

8. raamattutunti

Lisäaineistoa: Lue Ellen White, Alfa ja omega, osa 3, s. 152–
158 tai Profeetat ja kuninkaat, s. 216–222.
”Väärä käsitys Jumalasta oli himmentänyt ihmiskunnan
hengellisen ymmärryksen Jesajan aikana. Saatana oli kauan
koettanut saada ihmiset pitämään Luojaansa synnin, kärsimysten ja kuoleman aiheuttajana. Ne jotka hän oli näin pettänyt, kuvittelivat Jumalan kovaksi ja tiukan vaativaksi. He
arvelivat hänen tarkkailevan päästäkseen moittimaan ja tuomitsemaan ja olevan haluton vastaanottamaan syntistä niin
kauan, kuin oli laillista syytä olla auttamatta häntä. Pääpettäjä oli esittänyt väärin taivasta hallitsevan rakkauden lain.
Hän oli selittänyt sen vaivalloisena ikeenä rajoittavan ihmisten onnellisuutta, ja heidän tuli olla iloisia päästessään siitä
eroon. Hän selitti, ettei sen käskyjä voinut noudattaa ja että
rikkomuksen rangaistukset langetettiin aivan mielivaltaisesti.” (3AO 152.)
Keskustelunaiheita:
1. Lue Jes. 40:12–31 ja tee siitä omasanainen tiivistelmä, jonka kirjoitat käyttäen nykyajan kielikuvia, kuten nykytieteen
löytöjä, jotka osoittavat entistäkin vahvemmin Jumalamme
voiman. Esitä tiivistelmäsi tutkisteluryhmällesi.
2. Miten Jesajan kuvaus Jumalan sanan pysyvyydestä ja toisaalta ihmiselämän katoavaisuudesta puhuttelee omaa kuolemanpelkoasi? Miten se liittyy sinun ylösnousemustoivoosi
(Job 19:25–27; Dan. 12:2; 1. Kor. 15:51–57; 1. Tess. 4:13–18)?
3. Jos ottaa tosissaan Jes. 40:12–31 sanat, miten ihminen voi
parantua ylpeydestä ja ylimielisyydestä?
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