3. raamattutunti ajalle 10.–16.4.2021

”Kaikki tulevat sukupolvet”
”Nooa sai kuitenkin armon Herran silmissä.”
(1. Moos. 6:8, RK 2012.)

Avaintekstit:
1. Moos. 3:6;
1. Moos. 6:5, 11;
1. Moos. 6:18;
1. Moos. 9:12-17;
Jes. 4:3;
Ilm. 12:17.

B

akteerit ovat liian pieniä eliöitä nähtäväksi ilman mikroskooppia. Yksi tavallinen pallobakteeri ei ole lyijykynän kärkeä suurempi, vaikka se suurennettaisiin tuhatkertaiseksi. Suotuisissa kasvuolosuhteissa, joissa bakteereilla
on riittävästi lämpöä, kosteutta ja ravintoa, ne lisääntyvät erittäin nopeaan tahtiin. Jotkin bakteerit lisääntyvät yksinkertaisen jakaantumisen avulla: kypsä solu
vain jakaantuu kahdeksi tytärsoluksi. Kun jakaantuminen toistuu tunnin välein,
yksi bakteeri voi tuottaa yli 16 000 000 uutta bakteeria vuorokaudessa. Kahden
vuorokauden kuluttua niitä on jo satoja miljardeja.
Tämä mikroskoopilla havaittava luonnonilmiö kuvaa pahuuden nopeaa kasvua syntiinlankeemuksen jälkeen. Viriili ihmissuku hylkäsi Jumalan ja myi itsensä
ja harvinaislaatuiset voimansa, suuren älynsä, terveytensä ja pitkäikäisyytensä
kaikenlaisen pahuuden tavoitteluun. Siinä missä bakteerit voidaan hävittää auringonvalolla, kemikaaleilla tai korkeilla lämpötiloilla, Jumala valitsi tukahduttaa
tämän villiksi muuttuneen kapinan maailmanlaajuisella vedenpaisumuksella.

Viikon aihe yhdellä silmäyksellä: Mitä synti teki Jumalan luomakunnalle?
Millaisia luonteenpiirteitä Nooalla oli? Millaisista aineksista liitto Nooan kanssa
koostui? Millä tavoin Jumalan armo paljastuu ennen vedenpaisumusta tehdyssä
liitossa Nooan kanssa? Mitä Jumalan tekemä liitto ihmisten kanssa vedenpaisumuksen jälkeen opettaa meille hänen rakkaudestaan meitä kaikkia ihmisiä kohtaan?

Tämä tutkistelu on sapatiksi 17.4.2021
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SUNNUNTAI 11.4.2021

SYNNIN
TOIMINTAPERIAATE
(1. Moos. 6:5)

3. raamattutunti

Jumalan mielipide luomistyön jälkeen oli, että kaikki oli ”erittäin hyvää” (1. Moos. 1:31, RK 2012). Sitten synti tuli kuvaan
ja kaikki muuttui. Jumalan luoma järjestyksen maailma tahraantui synnistä iljettävine seurauksineen. Nooan päiviin tultaessa kapina oli saavuttanut kammottavat mittasuhteet; pahuus kalvoi ihmiskuntaa. Vaikka Raamattu ei kerro asiasta yksityiskohtaisesti (ks. lisää aiheesta Alfa ja omega, osa 1, s. 71,
72 tai Patriarkat ja profeetat, s. 71–73), ihmisten kapinointi ja
rikkomukset olivat niin pahoja, että edes rakastava, kärsivällinen ja anteeksiantava Jumala ei voinut enää suvaita sellaista.
Eikö moni tämänkin päivän ihminen voisi syntejään kat
soessaan kysyä samaa: Miten asiat menivät niin huonolle tolalle niin nopeasti?
Etsi seuraavat jakeet ja kirjoita ylös, mikä niissä on oleellista.
Huomaa miten tasaisen varmasti synti etenee:
1. Moos. 3:6 ___________________________________________________
1. Moos. 3:11–13 ______________________________________________
1. Moos. 4:5 ___________________________________________________
1. Moos. 4:8 ___________________________________________________
1. Moos. 4:19 __________________________________________________
1. Moos. 4:23 __________________________________________________
1. Moos. 6:2 ___________________________________________________
1. Moos. 6:5, 11 _______________________________________________
Tilanne, jota 1. Moos. 6:5, 11 kuvaa, ei syntynyt tyhjiössä. Jokin oli aiheuttanut tämän hirvittävän tilanteen. Synti paheni asteittain. Sillä on taipumusta tehdä niin. Synti ei ole kuin
haava, jota keho alkaa automaattisesti sisäänrakennetun
prosessin kautta korjata. Päinvastoin synti, jos sitä ei poisteta elämästä, lisääntyy itsestään eikä pysähdy ennen kuin
se johtaa tuhoon ja kuolemaan. Ei tarvitse kuvitella elämää
ennen vedenpaisumusta nähdäkseen synnin toimintaperiaatteen. Se näkyy ympärillämme tälläkin hetkellä.
Ei ihme, että Jumala vihaa syntiä. Ei ihme, että ennemmin
tai myöhemmin synti hävitetään lopullisesti. Oikeudenmukainen, rakastava Jumala ei voisi toimia mitenkään muuten.
Hyvä uutinen on, että vaikka hän haluaakin päästä eroon
synnistä, hän haluaa pelastaa syntiset. Tästä liitossa on kyse.
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MAANANTAI 12.4.2021

3. raamattutunti

MIES
NIMELTÄ
NOOA

Maailman pahuudesta ennen vedenpaisumusta kertovissa jakeissa muusta joukosta erottuu mies nimeltä
Nooa. Lue 1. Moos. 6:9 ja katso niitä kolmea asiaa,
jotka jakeessa mainitaan Nooasta. Kirjoita ylös, mitä
ominaisuudet mielestäsi tarkoittavat:

(1. Moos. 6:9)

1. Hän oli oikeamielinen. ______________________________________
_________________________________________________________________
2. Hän oli nuhteeton. __________________________________________
_________________________________________________________________
3. Hän vaelsi Jumalalle kuuliaisena. ___________________________
_________________________________________________________
Ei ole epäilystäkään siitä, etteikö Nooa ollut ihminen, jolla oli
pelastava suhde Herraan. Hän oli ihminen, jossa Jumala pystyi tekemään työtään – ihminen, joka kuunteli ja totteli Herraa ja luotti häneen. Siksi Herra saattoi käyttää Nooaa tarkoitustensa toteuttamiseen, ja siksi Pietari Uudessa testamentissa kutsui Nooaa vanhurskauden julistajaksi (2. Piet. 2:5).
Lue 1. Moos. 6:8, RK 2012/VKR. Miten jae auttaa meitä ymmärtämään, millainen suhde Nooan ja Herran välillä vallitsi?
_________________________________________________________________
Tässä kohtaa sana ”armo” mainitaan ensimmäistä kertaa
Raamatussa, ja sillä on selvästi sama merkitys kuin Uuden
testamentin paikoissa, joissa kuvataan Jumalan armollista,
ansaitsematonta suosiota ansiottomia syntisiä kohtaan. Meidän tulee siis ymmärtää, että vaikka Nooa oli kuinka oikeamielinen ja nuhteeton, hän oli silti syntinen, joka tarvitsi Jumalansa ansaitsematonta suosiota. Tässä mielessä Nooa ei
poikkea kenestäkään meistä, jotka hartaasti pyrimme seuraamaan Herraa.
Ymmärrämme siis, että Nooa tarvitsi Jumalan armoa
samalla tavalla kuin me muutkin. Pitäen tämän mielessäsi tutki elämääsi ja kysy itseltäsi: Voitaisiinko minustakin sanoa, että Nooan tavoin olen oikeamielinen
ja nuhteeton ja vaellan Jumalalle kuuliaisena? Kirjoita ylös syitä antamallesi vastaukselle. Voit halutessasi
jakaa ne raamatuntutkisteluryhmäsi kanssa.
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TIISTAI 13.4.2021

LIITTO
NOOAN
KANSSA

3. raamattutunti

”[M]utta sinun kanssasi minä teen liiton. Sinun tulee
mennä arkkiin ja ottaa mukaan poikasi, vaimosi ja poikiesi vaimot.” (1. Moos. 6:18.)
Tästä löytyvät perustiedot raamatullisesta liitosta, jonka Jumala tekee ihmiskunnan kanssa: Jumala ja ihminen solmivat
sopimuksen. Niin yksinkertaista se on.
Liitossa on kuitenkin kyse muustakin kuin siitä, minkä ensisilmäyksellä havaitsemme. Ihmisten puolelta vaaditaan
kuuliaisuutta. Jumala sanoo Nooalle, että hänen ja hänen perheensä tulee mennä arkkiin. Heillä on osuutensa hoidettavanaan, ja jos he eivät sitä hoida, liitto rikkoutuu. Jos liitto rikkoutuu, ihmiset ovat viime kädessä häviäjiä, sillä hehän liitosta hyötyvät. Jos Nooa olisi sanonut Jumalalle EI, tai jos hän
olisi sanonut KYLLÄ, mutta muuttanutkin mieltään, mitä hänelle ja hänen perheelleen olisi tapahtunut?
Jumala kutsuu liittoa ”minun liitokseni”. Mitä tämä
kertoo liiton perusluonteesta? Millä tavoin käsityksemme liitosta olisi erilainen, jos Herra olisi kutsunut
sitä ”meidän liitoksemme”?
_________________________________________________________________
Vaikka tilanne oli ainutlaatuinen, näemme siinä kuitenkin perusdynamiikan, joka vallitsee Jumalan ja ihmisen välisessä
liitossa. Ryhtymällä Nooan kanssa ”minun liittooni” Jumala
osoittaa armoaan. Hän näyttää olevansa halukas tekemään
aloitteen pelastaakseen ihmiset heidän syntiensä seurauksilta. Tätä liittoa ei tule nähdä tasavertaisten osapuolten liittona, jossa kumpikin on toisesta riippuvainen. Jumalakin tavallaan hyötyy liitosta, mutta hyvin eri lailla kuin ihmiset. Hän
hyötyy siten, että ne, joita hän rakastaa, saavat ikuisen elämän – se tyydyttää Herraa (Jes. 53:11, RK 2012). Me olemme
etujen varsinaisia vastaanottajia.
Seuraava vertaus voi valaista asiaa: Mies on pudonnut yli
laidan keskellä myrskyä. Joku laivan kannelta sanoo heittävänsä miehelle pelastusrenkaan vetääkseen tämän turvaan.
Veden varassa olevan on kuitenkin suostuttava hoitamaan
oma osuutensa ”sopimuksesta”, eli hänen on tartuttava renkaaseen ja pidettävä siitä kiinni. Jumalan ja ihmisen välinen
liitto on monella tapaa juuri tämän kaltainen.
Miten vertaus auttaa sinua ymmärtämään armoa ja
sitä, mihin suhteesi Jumalaan tulee perustua jo nyt?
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KESKIVIIKKO 14.4.2021

SATEENKAARI
MERKKINÄ

3. raamattutunti

”Jumala sanoi vielä: ’Tämä on merkkinä liitosta, jonka minä teen teidän sekä kaikkien maan päällä elävien
olentojen kanssa kaikkiin tuleviin sukupolviin asti:
minä asetan kaareni pilviin, ja se on oleva merkkinä
minun ja maan välisestä liitosta.’” (1. Moos. 9:12, 13.)
Harva luonnonilmiö on yhtä kaunis kuin sateenkaari. Kukapa
ei muistaisi sitä lapsen ensilumousta ja -ihmetystä, kun nuo
hämmästyttävät väripalkit kaartuivat ilmaan kuin kutsuvaksi, mystiseksi portiksi taivaaseen? Vielä aikuisinakin nuo uskomattoman kauniit värit pilvissä voivat saada meidät haukkomaan henkeämme. Ei ihme, että sateenkaarta käytetään
nykyäänkin symbolina monenlaisille asioille: sitä käyttävät
poliittiset järjestöt, rockbändit, matkatoimistot jne. (googleta
englannin kielen sana ”rainbow” ja katso, mitä löydät). Selvästikin nuo kauniit värit edelleen koskettavat sydäntämme.
Tätä Jumala tarkoittikin.
Mistä Herra sanoi sateenkaaren olevan merkkinä meille? 1. Moos. 9:12–17.
_________________________________________________________________
Herra sanoi, että hän käyttäisi sateenkaarta merkkinä ”minun liitostani” (1. Moos. 9:15, RK 2012). Jumala käytti tässäkin tapauksessa sanaa ”liitto”, vaikka tämä liitto on erilainen
kuin muut. Verrattuna Abrahamin kanssa tai Siinailla tehtyyn
liittoon, tässä ei tule mitään velvoitteita niille, jotka liitosta
hyötyvät (ei edes Nooalle). Nämä Jumalan sanat on kohdennettu kaikille ihmisille, kaikille eläville olennoille ja kaikelle
elolliselle (1. Moos. 9:15) aina ”kaikkiin tuleviin sukupolviin
asti” (1. Moos. 9:12). Jumalan sanat ovat yleismaailmallisia
ja kaiken kattavia riippumatta siitä, valitseeko kukaan totella
Herraa tai ei. Käsitettä ”liitto” on käytetty tässä siis eri tavalla kuin muualla Raamatussa, kun puhutaan Jumalan ja ihmisen välisestä suhteesta.
Millä tavoin tämä liitto ilmaisee Jumalan armoa? Kuka
oli tässä liitossa aloitteentekijä? Kuka on liiton varsinainen edunsaaja? Liitto velvoittaa Jumalaa siten, ettei hän saa enää tuhota maailmaa tulvalla. Miten tietomme sateenkaaren symboliikasta voi vaikuttaa siihen, että elämme kuuliaisina Herralle? Pohdi tilannetta, jossa sateenkaari ensimmäisen kerran syntyi ja
mieti, mitä voimme oppia kertomuksesta.
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TORSTAI 15.4.2021

JÄLJELLE
JÄI VAIN
NOOA
PERHEINEEN

3. raamattutunti

”Näin Herra pyyhkäisi maan päältä kaikki elävät
olennot, ihmiset, karjaeläimet, pikkueläimet ja linnut; kaikki ne hän pyyhkäisi pois. Jäljelle jäivät vain
Nooa sekä ne, jotka olivat hänen kanssaan arkissa.”
(1. Moos. 7:23.)
Tässä jakeessa löytyy Raamatun ensimmäinen maininta käsitteestä ”jäännös”. Sanat ’jäljelle jäivät’ tulevat sananjuuresta, jonka muotoja käytetään usein Vanhassa testamentissa paikoissa, joissa on haluttu välittää ajatus jäännöksestä ja
jälkeläisistä.
”Jumala lähetti minut teidän edellänne säilyttääkseen teille jälkeläisiä maan päällä ja pitääkseen teidät hengissä pelastukseksi monille.” (1. Moos. 45:7, RK 2012, kursivointi lisätty)
”Ja Siionin jäljelle jääneitä ja Jerusalemissa jäljellä olevia
kutsutaan pyhiksi, kaikkia, jotka on kirjoitettu elävien kirjaan
Jerusalemissa.” (Jes. 4:3, kursivointi lisätty.)
”Sinä päivänä Herra jälleen kohottaa kätensä vapauttaakseen kansansa jäännöksen[.]” (Jes. 11:11, kursivointi lisätty.)
Kaikissa näissä jakeissa kursivoidut sanat ovat yhteydessä sanoihin ”jäljelle jäivät”, jotka löytyvät 1. Moos. 7:23.
Katso 1. Moos. 7:23 ja yllä olevia esimerkkijakeita. Miten ymmärrät käsitteen ”jäännös” tässä yhteydessä? Mitkä olivat ne ympäröivät olosuhteet, jotka johtivat jäännöksen syntymiseen? Miten liitto sopii yhteen
jäännös-ajatuksen kanssa?
_________________________________________________________________
Vedenpaisumuksen aikaan maailman Luojasta tuli maailman Tuomari. Lähestyvä maailmanlaajuinen tuomio nostatti kysymyksen siitä, tuhottaisiinko kaikki elämä maan päältä
– myös kaikki ihmiset. Jos ei, ketkä jäisivät jäljelle? Ketkä olisivat jäännös?
Jäännös oli Nooa perheineen. Kuitenkin Nooan pelastus
riippui liitosta (1. Moos. 6:18), jonka alkuunpanijana ja toteuttajana oli armollinen Jumala. Nooan perhe pelastui vain sen
ansiosta, mitä Jumala teki heidän hyväkseen, olipa heidän
yhteistyönsä kuinka tärkeää tahansa. Olivatpa liiton velvoitteet Nooalle millaiset tahansa, ja täyttipä hän ne kuinka uskollisesti tahansa, hänen ainoa toivonsa oli Jumalan armossa.
Mitä yhteistä on Nooan päivillä ja lopun ajalla (Ilm.
12:17)?
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PERJANTAI 16.4.2021

KERTAUS

3. raamattutunti

Lisäaineistoa: Lue Ellen White, Alfa ja omega, osa 1, s. 71–
92 tai Patriarkat ja profeetat, s. 71–90.
”Sateenkaari – luonnollinen fysikaalinen ilmiö – oli sopiva
symboli Jumalan lupaukselle olla tuhoamatta maailmaa enää
koskaan tulvalla. Koska maapallon ilmastolliset olosuhteet olisivat täysin erilaiset vedenpaisumuksen jälkeen, ja sateet tulisivat suurimmassa osassa maailmaa korvaamaan a
 iemmin
maan pintaa hoitaneen ja kostuttaneen kasteen, tarvittiin jotakin, joka rauhoittaisi ihmisten pelkoja aina kun alkoi sataa.
Hengellinen mieli voi nähdä luonnonilmiöissä Jumalan ilmoituksia itsestään (ks. Room. 1:20). Uskovalle sateenkaari on
todistus siitä, että sade tuo siunauksen eikä maailmanlaajuista tuhoa.” (1BC 265.)
Keskustelunaiheita:
1. ”Noihin aikoihin maailma kuhisi elämää, ihmiset lisääntyivät, maailma mylvi kuin villihärkä ja suuri jumala heräsi tähän
elämöintiin. Enlil kuuli metelöinnin ja sanoi neuvoston jumalille: ’Ihmisten meteli on sietämätöntä eikä nukkuminen ole
enää mahdollista tuon epäjärjestyksen tähden.’ Niin jumalat
sopivat tuhoavansa ihmiset.” ”The Story of the Flood” teoksessa The Epic of Gilgamesh (London, The Penguin Group,
1972), s. 108.) Vertaa tarinassa esitettyä vedenpaisumuksen
syytä Raamatussa annettuun syyhyn.
2. Nooa teki muutakin kuin varoitti sukupolveaan Jumalan lähestyvästä tuomiosta. Hänen sanomansa tarkoituksena oli
auttaa ihmisiä ymmärtämään heidän pelastuksen tarpeensa. Miksi pelastustotuus on yleisesti ottaen niin epäsuosittu?
Tehkää luettelo ja keskustelkaa asioista, jotka estävät monia
vastaanottamasta Jumalan pelastussuunnitelmaa. Ks. Joh.
3:19; Joh. 7:47, 48; Joh. 12:42, 43; Jaak. 4:4.
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