13. raamattutunti ajalle 17.–23.9.2022

Kristus tulikokeessa
”Yhdeksännen tunnin vaiheilla Jeesus huusi
kovalla äänellä: ’Eeli, Eeli, lama sabaktani?’ Se
merkitsee: Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit
minut?” (Matt. 27:46.)

Avaintekstit:
Luuk. 2:7, 22–24;
Matt. 2:1–18;
Joh. 8:58, 59;
Luuk. 22:41–44;
Matt. 27:51, 52;
Room. 6:23;
Tit. 1:3.

A

ina kun pohdimme kärsimyksen ongelmaa, esiin nousee kysymys: mistä synti ja kärsimys ovat saaneet alkunsa? Jumalallisen ilmoituksen kautta meillä on hyviä vastauksia: ne saivat alkunsa siitä, kun vapaat ihmiset
käyttivät väärin Jumalalta saamaansa vapautta. Tämä johtaa toiseen kysymykseen: tiesikö Jumala etukäteen, että nämä olennot tulisivat lankeamaan? Kyllä, mutta mitä ilmeisimmin hän ajatteli, että se oli ”riskin arvoista”, kuten C. S.
Lewis kirjoittaa.
Riskin arvoista? Kenelle? Meillekö, kun Jumala samaan aikaan istuu taivaassa
valtaistuimellaan? Ei aivan näinkään. Kaikkien Jumalan luomien älykkäiden olentojen vapaus oli hänelle niin pyhää, että sen sijaan, että olisi kieltänyt meiltä vapauden, hän valitsi kantaa itse suurimman kärsimyksen siitä, että me käytimme
vapauttamme väärin. Näemme tämän kärsimyksen Jeesuksen elämässä ja kuolemassa – hänen, joka kärsimällä ihmisenä on luonut taivaan ja maan välille siteet, jotka kestävät halki ikuisuuden.
Viikon avainajatus: Mitä Kristus kärsi meidän puolestamme? Mitä voimme oppia hänen kärsimyksestään?

Tämä tutkistelu on sapatiksi 24.9.2022
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SUNNUNTAI 18.9.2022

VARHAISET
VUODET

13. raamattutunti

Raamattu antaa meille vain vähän tietoa Jeesuksen varhaisista vuosista. Muutama jae kertoo meille kuitenkin jotakin niistä olosuhteista ja maailmasta, johon Pelastajamme tuli.
Lue Luuk. 2:7, 22–24 (ks. myös 3. Moos. 12:6–8) ja
Matt. 2:1–18. Mitä sellaista näemme näissä jakeissa,
joka antaa meille osviittaa siitä, millainen elämä Jeesusta odotti jo heti alusta lähtien?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Jeesus ei tietenkään ollut ensimmäinen ihminen, joka eli köyhyydessä tai joutui kohtaamaan ihmisiä, jotka halusivat tappaa hänet jo hyvin nuoresta iästä lähtien. On kuitenkin eräs
seikka, joka auttaa meitä ymmärtämään, miten ainutlaatuisella tavalla Kristus kärsi jo varhaisista vuosistaan lähtien.
Lue Joh. 1:46. Minkä lisäelementin jae tarjoaa, joka voi
auttaa meitä ymmärtämään, mitä kärsimyksiä nuori
Jeesus oli kohdannut?
_________________________________________________________________
Jos emme laske mukaan Aadamia ja Eevaa ennen syntiinlankeemusta, Jeesus oli ainoa synnitön ihminen, joka on koskaan
elänyt maan päällä. Puhdas ja synnitön Jeesus pantiin syntiä täynnä olevaan maailmaan. Millaista kärsimystä sen on
täytynyt tuottaa hänelle jo lapsena, kun hän joutui olemaan
kaiken aikaa tekemisissä synnin kanssa. Jopa meidän oma
synnin kovettama sydämemme kavahtaa syntejä ja pahuutta, joita pidämme vastenmielisinä. Kuvittele, millaista sen on
täytynyt olla Kristukselle, joka oli puhdas ja jota synti ei ollut pienimmässäkään määrin tahrannut. Ajattele, miten valtava vastakohta hän on ollut kaikille ympärillään oleville ihmisille tämän asian suhteen. Sen on täytynyt olla hänelle hyvin tuskallista.
Kysy itseltäsi: Kuinka herkkätuntoinen olen ympärilläni olevan synnin suhteen? Haittaako se minua? Vai
olenko kovettanut itseni niin, etten huomaa sitä? Jos
olet kovettanut itsesi, voisiko se johtua siitä, mitä
luet, katselet tai jopa teet? Mieti asiaa.
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MAANANTAI 19.9.2022

HYLJEKSITTY JA
IHMISTEN
TORJUMA

13. raamattutunti

Lue seuraavat jakeet pitäen mielessäsi, että Jeesus oli
jumalallinen taivaan ja maan Luoja ja että hän tuli uhraamaan itsensä koko maailman syntien tähden (Matt.
12:22–24; Luuk. 4:21–30; Joh. 8:58, 59). Miten jakeet
auttavat ymmärtämään kärsimyksiä, joita Jeesus kohtasi maan päällä?
_________________________________________________________________
Niin johtajat kuin tavallinen kansakin ymmärsivät jatkuvasti väärin Jeesuksen elämää, tekoja ja opetuksia, mikä johti
siihen, että kansa, jota Jeesus oli tullut pelastamaan, vihasi häntä ja hylkäsi hänet. Tietyllä tapaa tätä voidaan verrata
siihen, kun vanhempi näkee kurittoman lapsensa tarvitsevan
apua, mutta vaikka vanhempi on halukas antamaan kaikkensa lapsensa hyväksi, lapsi torjuu tämän osoittaen tälle jatkuvasti ylenkatsettaan ja hyljeksintäänsä, vaikka tämä on kenties ainoa, joka voisi pelastaa hänet täydeltä tuholta. Tällaista
Jeesus sai kokea maan päällä. Kuinka tuskallista sen on täytynytkään olla hänelle.
Lue Matt. 23:37. Mitä jae kertoo siitä, miltä hylkääminen Kristuksesta tuntui? Säälikö hän itseään, kuten
me usein teemme silloin, kun meidät torjutaan? Vai
tuntuiko hänestä pahalta jostakin muusta syystä? Jos
näin, niin mistä?
_________________________________________________________________
Olemme kaikki tunteneet hylkäämisen aiheuttaman kirpaisun. Tai kenties tuskamme on ollut Kristuksen epäitsekkään
tuskan kaltaista: meihin sattuu, ei siksi että meidät hylätään,
vaan sen takia mitä se aiheuttaa itse hylkääjälle (ehkä joku
rakkaamme kieltäytyy ottamasta pelastusta vastaan Kristuksessa). Kuvittele, miltä sen on täytynyt tuntua Jeesuksesta,
joka oli täysin tietoinen siitä, mitä joutuisi kohtaamaan voidakseen pelastaa ihmiset, ja kuitenkin hän oli samaan aikaan
täysin tietoinen siitä, mitkä seuraukset heidän hylkäämisellään olisi. ”Juuri viattomuutensa takia hän [Kristus] tunsi Paholaisen hyökkäykset niin syvästi.” (3SM 129.)
Mitä sellaista voit oppia Kristukselta, mikä voi auttaa
sinua käsittelemään paremmin hylkäämisen tuottamaa tuskaa? Mitä Kristuksen esimerkki kertoo sinulle?
Miten voit soveltaa sitä omaan elämääsi?
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TIISTAI 20.9.2022

JEESUS
GETSEMANESSA

13. raamattutunti

”Hän sanoi heille: ’Olen tuskan vallassa, kuoleman
tuskan. Odottakaa tässä ja valvokaa.’” (Mark. 14:34.)
Mikään siitä, mitä Jeesus kärsi niiden 33 vuoden aikana, jotka
hän oli maan päällä, ei ole verrattavissa siihen, mitä hän joutui kohtaamaan viimeisinä tunteinaan ennen ristiä. Ikuisista
ajoista lähtien (Ef. 1:1–4; 2. Tim. 1:8, 9; Tit. 1:1–3) suunnitelma Jeesuksen uhrista maailman syntien sovittamiseksi oli ollut valmiina, ja nyt sen toteutuminen alkoi.
Mitä seuraavat jakeet kertovat meille Kristuksen kärsimyksestä Getsemanessa? Matt. 26:39; Mark. 14:33–
36; Luuk. 22:41–44.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
”Jeesus meni jonkin matkan päähän opetuslapsista – niin lähelle, että he saattoivat sekä nähdä että kuulla häntä – ja lankesi pitkälleen maahan. Hän tunsi, että synti oli erottamaisillaan hänet Isästä. Kuilu oli niin leveä, musta ja syvä, että hänen henkensä kauhistui sitä. Hän ei saanut käyttää jumalallista voimaansa päästäkseen tästä tuskasta. Ihmisenä hänen
oli kärsittävä ihmisen synnin seuraukset. Ihmisenä hänen oli
kestettävä Jumalan viha syntiä kohtaan.
Kristus oli nyt kokonaan toisenlaisessa asemassa, kuin
hän oli koskaan ollut. Hänen kärsimyksiään kuvaavat parhaiten profeetan sanat: ’Heräjä, miekka, minun paimentani vastaan ja minun lähintä miestäni vastaan, sanoo Herra Sebaot’
(Sak. 13:7). Syntisen ihmisen sijaisena ja takaajana Kristus
kärsi Jumalan tuomion alaisena. Hän näki, mitä oikeudenmukaisuus merkitsi. Tähän asti hän oli ollut toisten välittäjänä,
nyt hän itse kaipasi välittäjää.” (5AO 236.)
Mietiskele vielä kaikkea sitä, mitä Jeesus joutui Getsemanessa kokemaan. Koko maailman synnit alkoivat
jo siellä kaatua hänen päälleen. Yritä kuvitella, millaista se on ollut. Ketään ihmistä ei ole koskaan kutsuttu kestämään mitään tuon kaltaista – ei ennen eikä
jälkeen. Mitä tämä kertoo meille Jumalan rakkaudesta
meitä kohtaan? Mitä toivoa tämä sinulle antaa?
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KESKIVIIKKO 21.9.2022

RISTIINNAULITTU
JUMALA

13. raamattutunti

Ristiinnaulitsemiskuolema oli yksi julmimmista rangaistuksista, joita roomalaiset antoivat kenellekään. Sitä pidettiin pahimpana mahdollisena tapana kuolla. Miten kauheaa, että
kukaan joutui kuolemaan tuolla tavalla, saati sitten Jumalan
Poika! Jeesus tuli samanlaiseen ihmislihaan kuin meilläkin on.
Tämä meidän on aina muistettava. Sen fyysisen kivun, jota
lyömiset, ruoskimiset, käsiin ja jalkoihin lyödyt naulat sekä
haavoja repivä oman ruumiin paino ovat aiheuttaneet, on
täytynyt olla sietämätöntä. Tämä olisi ollut julmaa jopa kaikkein pahinta rikollista kohtaan; kuinka epäoikeudenmukaista olikaan, että Jeesus, kaikin tavoin syytön, joutui kärsimään
tällaisen kohtalon.
Kuitenkin, kuten tiedämme, Kristuksen fyysiset kärsimykset olivat vähäistä siihen verrattuna, mitä todellisuudessa tapahtui. Kyse oli paljon enemmästä kuin viattoman miehen
surmaamisesta.
Mitkä Jeesuksen kuolemaan liittyvät tapahtumat
osoittavat, että kyse oli paljon enemmästä kuin mitä
useimmat paikalla olleet ihmiset tuona hetkenä tajusivatkaan? Mitä merkityssisältöjä löydämme seuraavista ristintapahtumista?
Matt. 27:45 ____________________________________________________
Matt. 27:51, 52 ________________________________________________
Mark. 15:38 ____________________________________________________
Selvästikin tässä oli kyse jostakin paljon suuremmasta kuin
pelkästään viattoman ihmisen epäoikeudenmukaisesta kuolemasta. Raamatun mukaan Jumalan viha syntiä (meidän
syntiämme) kohtaan vuodatettiin Jeesuksen päälle. Jeesus
kärsi ristillä vanhurskaan Jumalan vanhurskaan vihan syntiä
kohtaan, koko maailman syntiä kohtaan. Näin ollen Jeesuksen
kärsimys oli paljon syvempää, pimeämpää ja tuskallisempaa
kuin mitä kukaan ihminen voisi koskaan tietää tai kokea.
Kun käyt läpi omia taisteluitasi, olivatpa ne mitä tahansa, millaista toivoa ja lohtua voit saada siitä, että
Kristus kärsi sinun puolestasi ristillä?
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TORSTAI 22.9.2022

KÄRSIVÄ
JUMALA

13. raamattutunti

Parasta vain tottua asiaan: niin kauan kuin olemme tässä
maailmassa, me joudumme kärsimään. Se on meidän kohtalomme langenneina olentoina. Raamatussa ei luvata meille
mitään muuta. Päinvastoin…
Mitä seuraavat jakeet kertovat kyseisestä aiheesta?
Ap. t. 14:22; Fil. 1:29; 2. Tim. 3:12.
_________________________________________________________________
Kärsimyksemme keskellä meidän tulee kuitenkin pitää mielessämme kaksi asiaa.
Ensinnäkin, Kristus, meidän Herramme, on kärsinyt pahemmin kuin kukaan meistä ikinä voisi. Hän on ristillä kantanut meidän kipumme ja ottanut taakakseen meidän sairautemme (Jes. 53:4). Me koemme vain henkilökohtaiset kipumme, mutta hän kärsi jokaisen ihmisen kaikki kivut yhtä aikaa.
Hänen päälleen, joka oli synnitön, siirrettiin ”kaikki meidän
syntimme” (2. Kor. 5:21). Hän joutui kärsimään tavalla, jota
me syntiset olennot emme voi alkuunkaan ymmärtää.
Toiseksi, kun me kärsimme, meidän tulisi muistaa Kristuksen kärsimyksen tulokset eli kaikki se, mitä meille on luvattu
sen perusteella, mitä Kristus on tehnyt meidän hyväksemme.
Lue Joh. 10:28; Room. 6:23; Tit. 1:3 ja 1. Joh. 2:25. Mitä
meille on luvattu?
_________________________________________________________________
Ovatpa kärsimyksemme täällä millaisia tahansa, kiitos Jeesuksen, joka kantoi meidän syntimme rangaistuksen, meillä on ikuisen elämän lupaus. Ja kiitos evankeliumin meillä on
mahdollisuus uskon kautta seisoa täydellisinä Jeesuksessa jo
nyt. Meillä on lupaus siitä, että Kristuksen ansioiden tähden
– hänen täydellisen elämänsä ja täydellisen uhrinsa tähden
– meidän kipua, pettymystä ja menetystä täynnä oleva elämämme täällä on vain pieni hetki, pieni ohikiitävä välähdys,
mutta sen sijaan uudessa taivaassa ja uudessa maassa, jossa ei ole syntiä, kärsimystä eikä kuolemaa, elämämme tulee
jatkumaan ikuisesti. Kaikki tämä on meille varmasti luvattu
vain sen tähden, että Kristus astui tulikokeeseen, jotta eräänä päivänä – joka on pian tuleva – täyttyisi lupaus: ”Sielunsa vaivan tähden hän saa nähdä sen ja tulee ravituksi.” (Jes.
53:11, VKR.)
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PERJANTAI 23.9.2022

KERTAUS

13. raamattutunti

Lisäaineistoa: Lue Ellen G. White, Alfa ja omega, osa 5,
s.234–247 ja 295–312 tai Aikakausien Toivo, s. 660–671 ja
715–729 tai Rakkaudella Isältä, s. 510–518 ja 552–564.
”Kolme kertaa hän lausui tuon rukouksen. Kolme kertaa
hänen ihmisluontonsa värisi tuon viimeisen, suurimman uhrin edessä. Mutta nyt nousee ihmiskunnan historia maailman
Lunastajan silmien eteen. Hän näkee, että jos lainrikkojat jätetään oman onnensa nojaan, he joutuvat perikatoon. Hän
näkee ihmisen avuttomuuden. Hän näkee synnin voiman.
Tuomitun maailman huudot ja valitukset kaikuvat hänen korviinsa. Hän näkee, mikä kohtalo sitä odottaa, ja hän tekee
ratkaisunsa. Hän haluaa hinnalla millä tahansa lunastaa ihmisen itselleen. Hän ottaa vastaan verikasteensa, jotta hänen kauttaan ne miljoonat, jotka ovat tuomitut perikatoon,
voisivat saada iankaikkisen elämän. Hän on jättänyt taivaan
kartanot, missä kaikki on puhtautta, onnea ja kirkkautta, pelastaakseen tuon yhden kadonneen lampaan, yhden syntiinlangenneen maailman. Eikä hän tahdo luopua tästä tehtävästään. Hän haluaa sovittaa ihmiskunnan, joka on ollut halukas
syntiin. Nyt hänen rukouksensa huokuu nöyrää alistumista:
’Jos tämä malja ei voi mennä minun ohitseni, minun sitä juomattani, niin tapahtukoon sinun tahtosi.’” (5AO 241.)
Keskustelunaiheita:
1. Miten tieto siitä, että Jumala itse Kristuksen persoonassa kärsi enemmän kuin kukaan meistä koskaan voisi, auttaa meitä meidän kärsimyksissämme? Mitä Kristuksen kärsimisen meidän puolestamme tulisi merkitä meille? Mitä lohtua saamme tästä ihmeellisestä totuudesta? Kun mietit vastaustasi, pidä mielessäsi seuraava Ellen G. Whiten lausunto: ”Kaikki synnin aiheuttama kärsimys vuodatettiin synnittömän Jumalan Pojan helmaan.” (3SM 129.)
2. Kerratkaa yhdessä Kristuksen kärsimyksiä, joita tutkittiin
tämän viikon läksyssä. Mitä tulikokeita Kristus kohtasi? Millä tavoin ne ovat omien tulikokeittemme kaltaisia ja millä tavalla ne eroavat niistä? Mitä voimme oppia ja millaista apua
saamme omiin tulikokeisiimme siitä, miten Jeesus kohtasi
haasteensa?
3. Mitkä ovat sinulle rakkaimpia raamatunlupauksia – lupauksia, joihin voit tarrautua surun ja kivun keskellä? Kirjoita ne
muistiin, vetoa niihin hyväksesi ja jaa tutkisteluryhmäsi kanssa.
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