4. raamattutunti ajalle 17.–23.4.2021

Ikuinen liitto
”Minä pidän voimassa liiton sinun ja myös sinun jälkeläistesi kanssa, ikuisen liiton sukupolvesta toiseen,
ja minä olen oleva sinun Jumalasi ja sinun jälkeläistesi Jumala.” (1. Moos. 17:7.)

”

Avaintekstit:
2. Moos. 3:14;
1. Moos. 17:1–6;
1. Moos. 41:45;
Dan. 1:7;
1. Moos. 15:7–18;
1. Moos. 17:1–14;
Ilm. 14:6, 7.

K

uinka moni muistaa lapsuudestaan sellaisen tilanteen, jossa oli vakavan
taudin, esimerkiksi keuhkokuumeen, partaalla, ja olo tuntui karmealta ja
lisäksi sai pelätä, että sairaus vain pahenisi? Tuona pitkänä kuumeisena
yönä saatoit herätä puoliunestasi ja nähdä yölampun pehmeässä valossa äidin
tai isän istumassa tuolilla sänkysi vieressä.
Kuvainnollisesti voidaan sanoa, että Jumala istui synninsairaan maailman
vuoteen vierellä, kun moraalinen pimeys alkoi syvetä vedenpaisumuksen jälkeisinä vuosisatoina. Tästä syystä Jumala kutsui Abramin ja suunnitteli perustavansa tämän uskollisen palvelijansa kautta kansan, jolle hän voisi uskoa tiedon itsestään ja tarjota pelastusta.
Siksi Jumala astui liittoon Abramin ja tämän jälkeläisten kanssa. Tämä liitto
korosti vielä yksityiskohtaisemmin Jumalan suunnitelmaa pelastaa ihmiskunta
synnin seurauksilta. Herra ei aikonut jättää maailmaansa oman onnensa nojaan,
kun se nyt oli niin suuressa pulassa. Tällä viikolla tarkastelemme uusien liittolupausten avautumista.

Viikon aihe yhdellä silmäyksellä: Mikä Jumalan nimi on? Mitä se tarkoit-

taa? Mikä merkitys oli nimillä, joita Jumala käytti itsestään paljastaessaan itsensä Abramille? Mitä nimiä hän käytti itsestään? Miksi Jumala muutti Abramin nimen Abrahamiksi? Miksi nämä nimet ovat tärkeitä? Mitä ehtoja tai velvoitteita
liittoon liittyi?

24.4. Kansainvälinen vammaistyön päivä

Tämä tutkistelu on sapatiksi 24.4.2021
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SUNNUNTAI 18.4.2021

JAHVE JA
LIITTO
ABRAHAMIN
KANSSA

4. raamattutunti

”Herra sanoi Abramille: ’Minä olen Herra, joka toin sinut Kaldean Urista antaakseni sinun omaksesi tämän
maan.’” (1. Moos. 15:7.)
Nimet ovat joskus kuin tuotemerkkejä. Alamme mieltää niiden liittyvän niin läheisesti tiettyihin ominaisuuksiin, että kun
kuulemme kyseisen nimen, ajattelemme heti kyseisiä piirteitä. Mitä ominaisuuksia tulee mieleesi nimistä Albert Einstein,
Martin Luther King Jr., Gandhi tai Dorkas? Jokainen heistä liitetään johonkin ideaan tai luonteenpiirteeseen.
”Heprealaiset ajattelivat aina nimen joko kuvaavan kantajansa henkilökohtaisia ominaisuuksia tai nimen antajan ajatuksia ja tunteita tai nimen antamisen aikaan vallinneita olosuhteita.” (1BC 523.)
Kun Jumala ensimmäisen kerran ryhtyi liittosuhteeseen
Abramin kanssa, hän kertoi tälle nimekseen Jahve [suomennettu sanalla Herra; 1. Moos. 15:7]. Kirjaimellisesti siinä lukisi: ”Minä olen Jahve, joka toin sinut – –.”
Vaikka nimi Jahve esiintyy Vanhassa testamentissa 6 828
kertaa, se on silti jollakin tapaa salaperäinen. Se on muodostettu verbistä hājāh, joka merkitsee ’olla’. Se voisi siis tarkoittaa ’Ikuisesti oleva’,’ Olemassa oleva’, ’Itsestään olemassa oleva’, ’Omassa varassaan oleva’ tai ’Se, joka elää ikuisesti’. Ne jumalalliset ominaisuudet, joita nimi tuntuu korostavan, ovat itsestään olemassaolo sekä uskollisuus. Ne viittaavat Herraan elävänä Jumalana, elämän lähteenä; toisin oli
pakanoitten jumalien laita, jotka eivät olleet olemassa muuta
kuin palvojiensa mielikuvituksessa.
Jumala itse selittää nimen Jahve merkitystä 2. Moos 3:14:
”Minä olen se joka olen.” Merkitys ilmaisee Jumalan ehdottoman olemassaolon todellisuuden. Samalla se viittaa siihen,
miten hän hallitsee mennyttä, nykyistä ja tulevaa.
Jahve on Jumalan henkilökohtainen nimi. Se, että hän
käytti tätä nimeä kertoessaan olevansa se, joka toi Abramin
pois Kaldean Urista, viittaa ilmoitukseen Jumalan liitosta Abramin kanssa (1. Moos. 12:1–3). Jumala haluaa Abramin tietävän hänen nimensä, koska se paljastaa tiettyjä ominaisuuksia Jumalan identiteetistä ja luonteesta – ja tämä tieto auttaa
meitä luottamaan hänen lupauksiinsa (Ps. 9:11; Ps. 91:14).
Kun ajattelet nimeä Jahve, mitä ominaisuuksia tai
luonteenpiirteitä tulee heti mieleesi? Tuleeko mieleesi rakkaus, hyvyys ja huolenpito vai pelko, ankaruus
ja kuri? Mitä ajatuksia tulee mieleesi nimestä Jeesus?
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MAANANTAI 19.4.2021

EL SHADDAI

4. raamattutunti

”Kun Abram oli yhdeksänkymmenenyhdeksän vuoden
ikäinen, Herra ilmestyi hänelle ja sanoi: ’Minä olen Jumala, Kaikkivaltias. Vaella koko sydämestäsi minun
tahtoni mukaisesti[.]’” (1. Moos. 17:1.)
Jahve oli ilmestynyt Abramille usein aiemminkin (1. Moos.
12:1, 7; 13:14; 15:1, 7, 18). Nyt Jahve ilmestyy jälleen Abramille (”Herra ilmestyi hänelle”) esitellen itsensä Kaikkivaltiaana Jumalana. Tällä nimellä häntä kutsutaan vain 1. Mooseksen
kirjassa ja Jobin kirjassa. Nimi ”Kaikkivaltias Jumala” koostuu
kahdesta osasta: ensimmäinen on El, joka on seemiläisten perusnimi Jumalalle. Vaikka nimen toisen osan – Šaddai – merkitys ei ole täysin varma, käännös ’Kaikkivaltias’ vaikuttaa tarkimmalta. (Vrt. Jes. 13:6 ja Joel 1:15.) Nimi tuo esille vastakohtaisuuden Jumalan voiman ja ihmisen heikkouden välillä.
Lue 1. Moos. 17:1–6. Miksi Herra halusi tuossa hetkessä korostaa Abramille valtaansa ja voimaansa? Mitä
sellaista Jumala sanoi, joka vaatisi Abramia luottamaan tuohon voimaan ja mahtiin? Katso jae 6.
_________________________________________________________________
Kirjaimellisesti 1. Moos. 17:1–6 kuuluisi: ”Jahve ilmestyi Abramille ja sanoi: ’Minä olen El Šaddai. Vaella edessäni ja ole
täydellinen; ja minä teen liiton itseni ja sinun välille, ja saan
sinut lisääntymään runsaasti – – Ja sinusta tulee kansan paljouksien isä – – ja minä teen sinusta sangen hedelmällisen.’”
Tämä sama nimi esiintyy myös 1. Moos. 28:3, jossa Iisak sanoo, että El Šaddai on siunaava Jaakobia ja tekevä hänet hedelmälliseksi ja hänen jälkeläisensä monilukuisiksi.
Samantapainen El Šaddai lupaus löytyy 1. Moos. 35:11;
1. Moos. 43:14 ja 1. Moos. 49:25, joissa viitataan Jumalan anteliaisuuteen: El, voiman ja vallan Jumala ja Šaddai, ehtymättömien rikkauksien Jumala – rikkauksien, joita hän on valmis
jakamaan häntä uskossa ja kuuliaisuudessa etsiville.
”Ruusu yhä tuoksun tois, vaik’ sen nimen vaihtais
pois”. Lauseen ajatus on, ettei nimellä ole väliä. Kuinka
paljon lohtua ja toivoa kuitenkin saisit, jos Herran nimi
olisi ”Hauras Jumala” tai ”Heikko Jumala”? Ks. 1. Moos.
17:1. Vaihda Kaikkivaltias Jumala -nimen tilalle nämä
kaksi muuta nimeä. Mitä luottamuksellesi Jumalaan tapahtuisi, jos Herra esittelisi itsensä tällaisilla nimillä?
Millä tavoin nimi El Šaddai antaa meille lohtua?
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TIISTAI 20.4.2021

ABRAMISTA
ABRAHAMIKSI
(1. Moos. 17:4, 5)

4. raamattutunti

Jumalan nimet kantavat mukanaan hengellisiä ja teologisia
merkityksiä, mutta niin tekevät myös muut nimet. Muinaisen
Lähi-idän ihmisten nimet eivät olleet vain merkityksettömiä
nimiä, joilla erottaa joku toisista, kuten nimet meillä usein
ovat. Sillä, antaako tytölleen nimen Maria tai Susanna, ei ole
kovin paljon väliä tänä päivänä. Muinaisille seemiläisille ihmisten nimet olivat kuitenkin täynnä hengellistä merkitystä.
Kaikilla seemiläisillä ihmisten nimillä on jokin merkitys, ja se
voidaan yleensä ilmaista lyhyenä fraasina tai lauseena, joka
sisältää toiveen tai jonkinlaisen kiitollisuuden ilmauksen vanhemman osalta. Esimerkiksi nimi Daniel tarkoittaa ’Jumala on
tuomarini’; Joel tarkoittaa ’Jahve on Jumala’; tai Naatan merkitsee ’Jumalan lahja’.
Nimiin liittyvien merkitysten tähden niitä vaihdettiin usein
vastaamaan ihmisen elämässä ja olosuhteissa tapahtuneita
radikaaleja muutoksia.
Etsi seuraavat jakeet. Millaisista tilanteista on kyse ja
miksi niissä vaihdettiin ihmisten nimiä?
1. Moos. 32:28, 29 _____________________________________________
1. Moos. 41:45 _________________________________________________
Dan. 1:7 ________________________________________________________
Meidän modernisti ajattelevienkaan ei ole vaikeaa ymmärtää, mikä merkitys sillä on, millä nimellä ihmistä kutsutaan.
Nimillä voi olla hienovaraisia tai suurempiakin vaikutuksia.
Jos jotakuta jatkuvasti nimitetään tyhmäksi tai rumaksi, ja
vielä useiden ihmisten taholta, ennemmin tai myöhemmin
noilla nimillä voi olla vaikutusta siihen, miten ihminen näkee
itsensä. Antamalla ihmiselle tietyn nimen tai vaihtamalla nimeä voi vaikuttaa siihen, miten tämä näkee itsensä ja siten
myös siihen, miten hän itse toimii.
Ei ole siis vaikea ymmärtää, miksi Jumala halusi vaihtaa
Abramin nimen Abrahamiksi. Abram tarkoittaa ’isä on korotettu’; Abraham tarkoittaa ’kansojen paljouden isä’. Kun katsomme liittolupausta, jossa Jumala sanoo: ”Minä annan sinulle paljon jälkeläisiä, ja sinusta on polveutuva kansakuntia ja
kuninkaita” (1. Moos. 17:6), ymmärrämme nimenmuutoksen
paremmin. Ehkä se oli Jumalan tapa saada Abraham luottamaan liittolupaukseen, joka annettiin 99-vuotiaalle miehelle,
joka oli naimisissa vanhan naisen kanssa, joka oli ollut siihen
asti hedelmätön. Jumala vaihtoi nimen lisätäkseen Abrahamin uskoa Jumalan hänelle antamiin lupauksiin.
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KESKIVIIKKO 21.4.2021

LIITON
VAIHEET
(1. Moos. 12:1, 2)

4. raamattutunti

Näissä kahdessa jakeessa paljastetaan Jumalan Abramille antaman liittolupauksen ensimmäinen vaihe (niitä on kaikkiaan
kolme). Jumala lähestyi Abramia, antoi tälle käskyn ja sitten
lupauksen. Lähestyminen ilmaisee Jumalan armoon perustuvan valinnan, jossa hän ottaa Abramin ensimmäiseksi merkittäväksi henkilöksi hänen erityiseen armon liittoonsa. Käsky
piti sisällään luottamustestin Jumalaan (Hepr. 11:8). Lupaus
taas (1. Moos. 12:1–3, 7), vaikkakin se annettiin nimenomaan
Abramin jälkeläisille, on viime kädessä lupaus koko ihmiskunnalle (1. Moos. 12:3; Gal. 3:6–9).
Toinen vaihe Jumalan liitossa Abramin kanssa tulee
esiin 1. Moos. 15:7–18. Missä jakeissa löydämme joitakin ensimmäisen vaiheen askelista?
Jumala lähestyy ihmistä? Missä jakeissa? _________________
Ihminen kutsutaan kuuliaisuuteen? Missä jakeissa?
_________________________________________________________________
Jumalallinen lupaus? Missä jakeissa? ______________________
Vaiheen kaksi vakavassa rituaalissa Herra ilmestyy Abramille ja kulkee huolella aseteltujen eläinten puolikkaiden välistä.
Jokainen noista kolmesta eläimestä teurastettiin ja halkaistiin ja sitten puolikkaat pantiin toisiaan vasten niin, että niiden väliin jäi tilaa. Linnut tapettiin, mutta niitä ei halkaistu.
Liittoon ryhtyvien piti kulkea halkaistujen puolikkaiden välistä vannoen symbolisesti ikuista kuuliaisuutta sopimusehdoille, joista näin juhlallisesti sovittiin.
Kuvaile, mitä tapahtui Abrahamin kanssa tehtävän
liiton kolmannessa ja viimeisessä vaiheessa. (Ks.
1. Moos. 17:1–14.)
_________________________________________________________________
Nimen Abraham merkitys korostaa Jumalan halua ja suunnitelmaa pelastaa kaikki ihmiset. ”Monilla kansoilla” tarkoitettiin sekä juutalaisia että pakanakansoja. Uusi testamentti tekee erittäin selväksi, että Abrahamin todellisia jälkeläisiä
ovat ne, joilla on Abrahamin usko ja jotka luottavat luvatun
Messiaan ansioihin. (Ks. Gal. 3:7, 29.) Jo Abrahamin ajoista
lähtien Herran aikeena on ollut pelastaa niin monta ihmistä
kuin mahdollista, kuuluivatpa he mihin kansaan tahansa. Jumalan tahto on tuskin muuttunut tänäkään päivänä.
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TORSTAI 22.4.2021

LIITON
VELVOITTEET

4. raamattutunti

”Minähän olen valinnut hänet, että hän käskisi poi
kiaan ja jälkeentulevaa sukuaan pysymään Herran
tiellä ja noudattamaan oikeutta ja vanhurskautta, jotta minä voisin täyttää sen lupauksen, jonka olen Abrahamille antanut.” (1. Moos. 18:19.)
Kuten olemme nähneet, liitto on aina armoliitto. Jumala tekee
puolestamme sen, mitä emme koskaan voisi itse tehdä. Liitto
Abrahamin kanssa ei poikkea tästä millään tavalla.
Armossaan Jumala on valinnut Abrahamin työkalukseen
avustamaan pelastussuunnitelman julistamisessa maailmalle. Jumalan liittolupausten täyttyminen liittyi kuitenkin Abrahamin halukkuuteen toimia vanhurskaasti ja totella Jumalaa
uskossa. Ilman Abrahamin kuuliaisuutta Jumala ei olisi voinut
käyttää häntä.
1. Moos. 18:19 osoittaa, kuinka armo ja laki liittyvät toisiinsa. Jae alkaa armolla (”Minähän olen valinnut hänet”) ja
sitten seuraa tieto siitä, että Abraham tottelee Herraa ja saa
perheensäkin tottelemaan. Usko ja teot esiintyvät tässä siis
hyvin tiiviinä parina, kuten niiden tuleekin. (Ks. Jaak. 2:17.)
Huomaa kuitenkin 1. Moos. 18:19 ilmaisutapa, varsinkin jakeen loppuosa. Mitä siinä sanotaan Abrahamin
kuuliaisuudesta? Vaikka kuuliaisuus ei ole keino saavuttaa pelastusta, minkälainen arvo sille tässä kuitenkin annetaan? Voisiko liitto jakeen mukaan toteutua ilman kuuliaisuutta? Perustele vastauksesi.
_________________________________________________________________
Liiton siunauksista ei voitaisi nauttia eivätkä ne säilyisi, jos
edunsaajat eivät täyttäisi tiettyjä ehtoja. Liiton perustamiseen ei tarvittu ehtoja, mutta liittoon oli määrä reagoida rakkaudella, uskolla ja kuuliaisuudella. Ehtojen täyttyminen olisi osoitus ihmisen ja Jumalan välisestä suhteesta. Kuuliaisuus
oli keino, jonka kautta Jumala saattoi täyttää liittolupauksensa kansalleen.
Liiton rikkominen tottelemattomuuden kautta olisi uskottomuutta luodulle suhteelle. Kun liitto rikotaan, siinä ei rikota
lahjan saamisen ehtoa vaan lahjan täyttymisen ehtoa.
Keksitkö esimerkkejä, joko Raamatusta tai omasta elämästäsi, jolloin tottelemattomuus tekee liitto
lupausten toteutumisesta mahdotonta? Miten asia
saataisiin korjattua?
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PERJANTAI 23.4.2021

KERTAUS

4. raamattutunti

Lisäaineistoa: Lue Ellen White, Alfa ja omega, osa 1, s. 107–
115 tai Patriarkat ja profeetat, s. 105–111, ja Alfa ja omega,
osa 6, s. 135–142 tai Apostolien teot, s. 144–153.
Sateenkaari on merkki Jumalan liitosta Nooan kanssa. Lue
1. Moos. 17:10 saadaksesi selville, mikä oli merkkinä Jumalan
liitosta Abrahamin kanssa. Ympärileikkauksen ”tarkoitus oli
1) erottaa Abrahamin siemen pakanoista (Ef. 2:11), 2) jatkaa
Jumalan liiton muistoa eteenpäin (1. Moos. 17:11), 3) edistää moraalisen puhtauden viljelyä (5. Moos. 10:16), 4) edustaa uskosta vanhurskautumista (Room. 4:11), 5) symboloida
sydämen ympärileikkausta (Room. 2:29) ja 6) olla esikuvana
kristillisestä kasteesta (Kol. 2:11, 12).” (1BC 322, 323.)
Sateenkaari säilyy merkkinä Jumalan lupauksesta maailman loppuun asti, mutta ympärileikkauksen merkki ei säily.
Apostoli Paavalin mukaan Abraham vastaanotti ympärileikkauksen merkkinä vanhurskaudesta, jonka hän oli saanut uskomalla Jumalaan (Room. 4:11). Vuosisatojen kuluessa ympärileikkaus oli alkanut kuitenkin olla merkkinä pelastuksesta lakia noudattamalla. Uuden testamentin aikoihin tultaessa ympärileikkaus oli jo menettänyt merkityksensä. Sen sijaan keskeinen elementti on usko Jeesukseen Kristukseen, mikä johtaa kuuliaiseen, muuttuneeseen elämään. Lue Gal. 5:6; Gal.
6:15 ja 1. Kor. 7:18, 19.
Keskustelunaiheita:
1. Keskustelkaa uskon ja tekojen välisestä suhteesta. Voiko
olla toista ilman toista? Jos ei, niin miksi ei?
2. ”Monia koetellaan yhä samoin kuin Aabrahamia. He eivät
kuule Jumalan äänen puhuvan suoraan taivaasta, vaan hän
kutsuu heitä sanansa opetuksilla ja kaitselmuksensa tapahtumilla. Heidän on ehkä luovuttava rikkautta ja kunniaa lupaavasta urasta, hylättävä mieluinen ja hyödyllinen seurapiirinsä ja erottava suvustaan lähteäkseen kulkemaan polkua,
joka näyttää tarjoavan pelkkiä kieltäymyksiä, vaikeuksia ja
uhrauksia. He ovat saaneet Herralta tehtäväkseen työn, mutta joutilas elämä ja ystävien ja sukulaisten vaikutus estäisivät juuri sellaisten luonteenpiirteiden kehittymistä, jotka auttaisivat heitä suorittamaan sen. Hän kutsuu heitä irrottautumaan inhimillisestä vaikutuksesta ja tuesta ja luottamaan yksin häneen, jotta hän voisi ilmaista itsensä heille.” (1AO 108.)
Keskustelkaa sellaisista nykyajan ihmisistä, joiden tiedätte
vastanneen tällaiseen kutsuun.
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