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Yhdelle näistä vähäisimmistä

”Sitten kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: 
’Tulkaa tänne, te Isäni siunaamat. Te saatte nyt periä 
valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maail-
man luomisesta asti.” (Matt. 25:34.)

aamattu puhuu usein muukalaisista ja vierasmaalaisista, isättömistä ja les-
kistä. Jeesus saattoi viitata juuri näihin ihmisiin puhuessaan ”näistä vähäi-
simmistä veljistäni” (Matt. 25:40).

Avaintekstit: 
Luuk. 4:16–19; 
Jes. 62:1, 2; 
5. Moos. 15:11; 
Matt. 19:16–22; 
Luuk. 19:1–10; 
Job 29:12–16.

7. raamattutunti ajalle 11.–17.2.2023

 Kuinka voimme tunnistaa nämä ihmiset nykyään? Raamatun ajan muukalai-
set olivat yksilöitä, jotka joutuivat jättämään kotimaansa kenties sodan tai nä-
länhädän takia. Nykypäivän vastine näille muukalaisille voisivat olla ne miljoonat 
pakolaiset, jotka ovat tulleet köyhiksi olosuhteiden johdosta, joita he eivät ole it-
selleen valinneet.
 Isättömiä ovat lapset, jotka ovat menettäneet isänsä sodan, onnettomuuden 
tai sairauden seurauksena. Tähän ryhmään voivat kuulua myös ne, joiden isät 
ovat vankilassa tai muuten vain poissa lastensa elämästä. Miten laaja palvelu-
kenttä tässä avautuukaan.
 Leskiä ovat ne, jotka ovat menettäneet puolisonsa samoista syistä kuin isät-
tömät. Monet lesket ovat lisäksi yksinhuoltajia ja voisivat tarvita seurakunnan 
tarjoamaa apua.
 Tällä viikolla opimme ymmärtämään, että koska olemme Jumalan talouden-
hoitajia, köyhien auttaminen ei ole meille vain vaihtoehto, vaan se on Jeesuksen 
esimerkin seuraamista ja hänen käskyjensä noudattamista.

Tämä tutkistelu on sapatiksi 18.2.2023
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Varhain Jeesuksen julkisen työn alkuaikoina hän matkusti Ga-
lilean Nasaretiin, joka oli hänen kotikaupunkinsa. Paikalliset 
ihmiset olivat jo kuulleet hänen työstään ja tekemistään ih-
meistä. Kuten Jeesuksella oli tapana, hän meni sielläkin sa-
pattina jumalanpalvelukseen synagogaan. Vaikka Jeesus ei 
ollut virkaatekevä rabbi, hänelle ojennettiin Jesajan kirjakää-
rö ja häntä pyydettiin lukemaan päivän teksti. Jeesus luki Je-
sajan kirjan 61:1, 2.
Lue Luuk. 4:16–19 ja vertaa tekstiin Jes. 61:1, 2 (ks. myös Luuk. 
7:19–23). Miksi luulet Jeesuksen valinneen tämän tietyn teks-
tin? Miksi näitä Jesajan kirjan jakeita voidaan pitää messiaa-
nisina ennustuksina? Mitä jakeet paljastavat Messiaan työs-
tä?

_________________________________________________________________
Koska uskonnolliset johtajat olivat ilmeisesti jättäneet huo-
miotta profetiat, jotka puhuivat kärsivästä Messiaasta, ja oli-
vat tulkinneet väärin profetioita, jotka viittasivat Messiaan 
toisen tulemisen kirkkauteen, suurin osa ihmisistä uskoi vää-
rään ajatukseen siitä, että Messiaan tehtävänä oli vapaut-
taa Israel valloittajiltaan ja sortajiltaan eli roomalaisilta. (Tä-
män pitäisi toimia meille muistutuksena siitä, kuinka tärkeää 
profetioiden ymmärtäminen todella on.) Ihmisille on täytynyt 
olla suuri järkytys, että Messiaan toiminta-ajatus tulikin Jesa-
jan kirjan 61. luvun alusta (Jes. 61:1, 2).
 Häikäilemättömät virkamiehet, kuten publikaanit ja liike-
miehet, ja jopa köyhien omat naapurit halveksivat heitä. Ylei-
sesti ajateltiin, että köyhyys oli Jumalan kirous ja että köyhien 
onnettoman tilan täytyi olla heidän omaa syytään. Tällaisen 
ajattelutavan vallitessa vain harvat olivat huolissaan köyhis-
tä ja heidän ahdingostaan.
 Kuitenkin Jeesuksen rakkaus köyhiä kohtaan oli yksi suu-
rimmista todisteista hänen messiaanisuudestaan. Se voidaan 
nähdä myös siinä, kuinka Jeesus vastasi Johannes Kastajan 
kysymykseen hänen messiaanisuudestaan (ks. Matt. 11:1–
6). ”Johannes Kastaja ei ymmärtänyt, kuten eivät tehneet Va-
pahtajan opetuslapsetkaan, Kristuksen valtakunnan luonnet-
ta. Hän odotti Jeesuksen astuvan Daavidin valtaistuimelle, 
ja kun aika kului eikä Vapahtaja mitenkään tavoitellut kunin-
kaallista valtaa, Johannes hämmentyi ja tuli levottomaksi.” 
(4AO 180.)

JEESUKSEN 
ELÄMÄ JA 
TYÖ

SUNNUNTAI 12.2.2023 7. raamattutunti 
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Raamattuun on sisällytetty monia mainintoja siitä, miten Ju-
mala pitää huolta köyhistä, muukalaisista, leskistä ja isättö-
mistä. Mainintoja löytyy jo Siinainvuorelta lähtien. ”Kuutena 
vuotena viljele maatasi ja korjaa sen sato, mutta joka seit-
semäs vuosi anna sen levätä ja olla kesannolla. Kansasi köy-
hät saavat siitä silloin ravintoa, ja sen, mikä heiltä jää, voivat 
vil lieläimet syödä. Tee samoin viinitarhoillesi ja oliivipuillesi.” 
(2. Moos. 23:10, 11.)
Lue 3. Moos. 23:22 ja 5. Moos. 15:11. Vaikka viitekehyksemme 
on erilainen, mitä periaatteita voimme silti löytää jakeista 
omaan elämäämme?

_________________________________________________________________
Maanmiehillä viitataan toisiin israelilaisiin tai toisiin uskoviin. 
Köyhät maanmiehemme ovat ”vähäisimpiä näistä veljistäni”. 
Psalmit neuvovat, kuinka meidän tulisi kohdella puutteessa 
olevia. ”Puolustakaa orpoja ja onnettomia, huolehtikaa köy-
histä ja kurjista. Pelastakaa heikot ja vähäväkiset, vapautta-
kaa heidät sortajien käsistä.” (Ps. 82:3, 4.) Teksti osoittaa, mi-
ten meidän tulee huolehtia heistä muutoinkin kuin vain ruo-
kaa tarjoamalla.
 Raamatusta löytyy myös lupauksia niille, jotka auttavat 
hädänalaisia. ”Joka köyhiä auttaa, ei puutetta koe – –.” (Sa-
nanl. 28:27.) ”Jos kuningas hankkii oikeutta köyhille, hänen 
valtansa on vahva ja vakaa.” (Sananl. 29:14.) Kuningas Daa-
vid sanoi: ”Hyvä on sen osa, joka pitää huolta avuttomasta. 
Sitä ihmistä Herra auttaa hädän päivänä.” (Ps. 41:2.) Tämä 
on aina ollut tärkeällä sijalla muinaisessa Israelissa, vaikka se 
toisinaan unohtuikin.
 Nykyaikoihin tultaessa, erityisesti Englannissa, niin kutsu-
tun sosiaalisen darvinismin vaikutuksesta monet ajattelivat, 
ettei köyhien auttaminen ollutkaan moraalisesti välttämätön-
tä, vaan itse asiassa väärin. Sen sijaan piti seurata luonnon-
voimia ja antaa vahvojen selvitä heikkojen kustannuksella. 
Sosiaalisen darvinismin kannattajat uskoivat, että yhteiskun-
nalle on haitallista auttaa köyhiä ja sairaita, sillä jos he lisään-
tyisivät, he ainoastaan heikentäisivät koko kansakunnan so-
siaalista ainesta. Julmuudestaan huolimatta tällainen ajattelu 
oli vain looginen seuraus uskosta evoluutioon ja sen julista-
maan väärään maailmankuvaan.

JUMALAN 
HUOLENPITO 
KÖYHISTÄ

MAANANTAI 13.2.2023 7. raamattutunti
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Tiedämme rikkaasta nuorukaisesta vain, että hän oli nuori, 
korkeassa asemassa ja hänellä oli paljon omaisuutta. Ja että 
hän oli niin kiinnostunut hengellisistä asioista, että tuli Jee-
suksen luo juoksujalkaa (Mark. 10:17). Kertomus on niin tär-
keä, että se on kirjattu kaikkiin kolmeen synoptiseen evanke-
liumiin: Matt. 19:16–22; Mark. 10:17–22 ja Luuk. 18:18–23.
Lue Matt. 19:16–22. Mitä Jeesus tarkoitti sanoessaan: ”Jos tah-
dot olla täydellinen, niin mene ja myy kaikki, mitä sinulla on, 
ja anna rahat köyhille. Silloin sinulla on aarre taivaissa. Tule 
sitten ja seuraa minua.” (Matt. 19:21)?

_________________________________________________________________
Suurinta osaa meistä Jeesus ei pyydä myymään kaikkea ja 
antamaan rahojamme köyhille. Rahan on täytynyt olla tämän 
nuoren miehen epäjumala. Vaikka Jeesuksen vastaus vaikut-
taa äärimmäiseltä, hän tiesi, että ratkaisu oli nuorukaisen ai-
noa pelastustoivo.
 Raamatussa kerrotaan, että mies meni pois surullisena, 
sillä hän oli hyvin rikas. Tämä todistaa sen, kuinka paljon hän 
palvoi omaisuuttaan. Hänelle tarjottiin ikuista elämää ja paik-
kaa Jeesuksen sisäpiirissä (”Tule ja seuraa minua” – näitä 
sanoja Jeesus käytti kutsuessaan 12 opetuslastaan). Emme 
kuitenkaan enää kuule nuorukaisesta. Hän vaihtoi ikuisuuden 
omaisuuteensa.
 Miten huono vaihtokauppa ja surullinen esimerkki siitä, 
että joku ei harjoita viivästettyä kiitollisuutta (ks. viime vii-
kon tutkistelu). On petollista valita nuorukaisen tavoin, sillä 
antaapa aineellinen omaisuus meille nyt millaista tyydytystä 
tahansa, jokainen ennemmin tai myöhemmin kuolee ja jou-
tuu kohtaamaan valintojensa ikuiset seuraukset. Lisäksi mo-
net rikkaat ovat havainneet, ettei rikkaus antanut sitä rauhaa 
ja onnea, jota he olivat toivoneet. Usein kävi päinvastoin. Mo-
nia elämäkertoja on kirjoitettu siitä, kuinka onnettomia mo-
net rikkaat ovat olleet. Yksi parhaimmista kuvauksista siitä, 
kuinka epätyydyttävää rikkaus itsessään voi olla, löytyy Saar-
naajan kirjasta. Mitä muuta voitkin siitä oppia, yksi asia tulee 
selväksi: rahalla ei voi ostaa rauhaa eikä onnea.
Lue Mark. 8:35–37. Mitä elämänsä kadottaminen evankeliu-
min tähden tarkoittaa?

RIKAS 
NUORU-
KAINEN

TIISTAI 14.2.2023 7. raamattutunti
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Sakkeus työskenteli roomalaisille veronkerääjänä ja peri 
enemmän veroja kuin olisi pitänyt. Häntä vihattiin ja kutsut-
tiin syntiseksi. Sakkeuksen ja Jeesuksen kohtaaminen ei ollut 
sattumaa. Sakkeus oli ilmeisesti hengellisessä herätyksessä 
ja halusi tehdä muutoksia elämäänsä. Hän oli kuullut Jeesuk-
sesta ja halusi nähdä tämän. Jeesuksen piti kulkea Jerikon ohi 
viimeisellä matkallaan Galileasta Jerusalemiin. Kristuksen en-
simmäiset sanat Sakkeukselle paljastivat, että jo ennen kuin 
Jeesus oli saapunut Jerikoon, hän tiesi kaiken Sakkeuksesta.
Lue Luuk. 19:1–10. Millä tavoin tämän rikkaan miehen koke-
mukset Jeesuksen kanssa eroavat rikkaan nuorukaisen koke-
muksista?

_________________________________________________________________
Sakkeuksella ja rikkaalla nuorukaisella oli jotakin yhteistä. 
Molemmat olivat rikkaita; molemmat halusivat nähdä Jeesuk-
sen ja molemmat halusivat saada ikuisen elämän. Tähän yh-
täläisyydet kuitenkin loppuivat.
 Huomaa, että kun Sakkeus sanoi antavansa puolet omai-
suudestaan köyhille (Luuk. 19:8), Jeesus hyväksyi eleen to-
dellisen kääntymyksen ilmauksena. Hän ei sanonut: ”Sori 
Sakkeus, asia on kuten rikkaan nuorukaisen kohdalla: Kaik-
ki tai ei mitään. Puolet ei riitä.” Miksei Jeesus sanonut näin? 
Varmaankin siksi, että vaikka Sakkeus todennäköisesti nautti 
omaisuudestaan, se ei ollut hänelle samalla tavalla epäjuma-
la kuin rikkaalle nuorukaiselle. Emme tiedä Jeesuksen tark-
koja sanoja hänelle. Silti näyttää siltä, että Sakkeus on se, 
joka ensimmäisenä mainitsee, että voisi antaa rahojaan köy-
hille. Rikasta nuorukaista Jeesus joutui nimenomaan pyytä-
mään luopumaan rikkauksistaan, ettei rikkaus pääsisi tuhoa-
maan tätä. Vaikka Sakkeuksen, kuten kenen tahansa rikkaan, 
oli oltava tarkkana rikkauden vaaroista, hänellä tuntui olevan 
tilanne paremmin hallinnassa kuin rikkaalla nuorukaisella.
 ”Kun rikas nuorukainen oli lähtenyt pois Jeesuksen luota, 
opetuslapset olivat ihmetelleet Mestarin sanoja: ’Kuinka vai-
kea onkaan niiden, jotka luottavat tavaraansa, päästä Juma-
lan valtakuntaan!’ He olivat huudahtaneet toisilleen: ’Kuka 
sitten voi pelastua?’ Nyt he olivat nähneet seuraavien Jee-
suksen sanojen osoittautuvan tosiksi: ’Mikä ihmisille on mah-
dotonta, se on Jumalalle mahdollista’ (Mark. 10: 24, 26; Luuk. 
18: 27). He näkivät, miten rikas mies Jumalan armosta saat-
toi päästä Jumalan valtakuntaan.” (5AO 106.)

SAKKEUS

KESKIVIIKKO 15.2.2023 7. raamattutunti
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Lue Job 1:8. Miten Jumala kuvaili Jobia?

_________________________________________________________________
Jumala kutsuu Jobia nuhteettomaksi ja jumalaapelkääväksi 
(Job 1:8), jopa siinä määrin, ettei maailmasta siihen aikaan 
löytynyt ketään, joka olisi vetänyt hänelle vertoja. Nämä ovat 
Jumalan omia sanoja Jobista.
	 Sen	 jälkeenkin	 kun	 Jobia	 kohtasi	 katastrofi	 toisensa	 jäl-
keen, Jumala toisti sen, mitä oli aiemmin sanonut Jobista: 
maailmassa ei ollut toista hänen kaltaistaan, joka olisi niin 
vilpitön, nuhteeton ja jumalaapelkäävä. Tällä kertaa Jumala 
lisäsi vielä uuden asian. Job oli edelleen kaikkea sitä, mitä en-
nenkin, ”vaikka sinä olet yllyttänyt minut syöksemään onnet-
tomuuteen hänet, viattoman miehen” (Job 2:3).
 Saamme vahvan välähdyksen Jobin oikeamielisyydestä 
ja täydellisyydestä siinä, kuinka hän kieltäytyi päästämästä 
irti Jumalasta huolimatta kaikesta tapahtuneesta ja vaimon-
sa pilkasta, kun tämä painosti Jobia: ”Vieläkö sinä pidät kiinni 
hurskaudestasi? Kiroa jo Jumalaa ja kuole pois!” (Job 2:9.) Jo-
bin kirja paljastaa vielä erään toisenkin puolen Jobista.
Lue Job 29:12–16. Mitä sellaista tässä kuvataan, mikä valaisee 
entistä paremmin Jobin luonteen salaisuutta?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
Kenties valaisevimpia ovat Jobin omat sanat, ”tuntematto-
man asiaa minä tarkoin tutkin” (Job 29:16, VKR). Toisin sa-
noen, Job ei vain odottanut, että esimerkiksi joku kerjäläinen 
lähestyisi häntä almujen toivossa. Sen sijaan hän aktiivisesti 
etsi niitä, joilla oli tarpeita ja ryhtyi auttamaan heitä.
 Ellen G. White kehottaa: ”Älä odota, että he [köyhät] kiin-
nittävät huomiosi tarpeisiinsa. Toimi kuten Job. Asiat, joita 
hän ei tiennyt, hän selvitti. Lähde tarkastelukierrokselle ja 
ota selvää, mitä missäkin tarvitaan ja miten voisit parhaiten 
vastata noihin tarpeisiin.” (5T 151.) Tämä on sellaista rahan-
hallintaa ja Jumalan varallisuuden taloudenhoitoa, johon mo-
nien nykyajan Jumalan lasten toimintatavat eivät yllä.
Lue Jes. 58:6–8. Miten voimme soveltaa näitä muinaisia neu-
voja itseemme tänä päivänä?

OLETKO 
PANNUT 
MERKILLE 
JOBIN?

TORSTAI 16.2.2023 7. raamattutunti
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Lisäaineistoa: ”Mutta kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan 
ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkauten-
sa valtaistuimelle. Ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat, 
ja hän erottaa toiset toisista’ (Matt. 25: 31, 32). Näin Kristus 
Öljymäellä kuvaili opetuslapsilleen suuren tuomiopäivän ta-
pahtumia. Ja hän osoitti lopullisen ratkaisun riippuvan yhdes-
tä ainoasta asiasta. Kun hänen eteensä on koottu kaikki kan-
sat, on olemassa vain kaksi luokkaa, ja heidän iankaikkisen 
kohtalonsa ratkaisee se, mitä he ovat tehneet tai tekemättä 
jättäneet hänelle köyhien ja kärsivien hahmossa.” (5AO 192.)
 ”Kun avaat ovesi Kristuksen puutteenalaisille ja kärsiville 
lapsille, lausut samalla näkymättömät enkelit tervetulleiksi. 
Kutsut taivaallisia olentoja luoksesi. Heitä ympäröi pyhä rau-
han ja ilon ilmapiiri. He tulevat huulillaan kiitos ja ylistys, jo-
hon taivaassa kaiku vastaa. Jokainen laupeudenteko saa siel-
lä sävelet soimaan. Taivaallinen Isämme valtaistuimellaan 
laskee epäitsekkäät työntekijät suurimpien aarteittensa jouk-
koon.” (5AO 193, 194.)

Keskustelunaiheita:
1. ”Köyhiä tulee maassanne olemaan aina.” (5. Moos. 15:11.) 
Vaikka ennustus on tuhansia vuosia vanha ja se on valitetta-
vasti toteutunut, kuinka meidän tulisi ymmärtää nämä sanat 
nykypäivänä? Jotkut ovat käyttäneet niitä vain perustellak-
seen sitä, etteivät auta köyhiä. He järkeilevät näin: ”Jumala 
sanoi, että köyhät olisivat aina keskuudessamme, joten niin 
se vain on.” Mikä tällaisessa ajattelussa on pielessä?
2. Lue 1. Tim. 6:17–19: ”Varoita niitä, jotka tässä maailmassa 
ovat rikkaita, etteivät he ylpeilisi eivätkä panisi toivoaan epä-
varmaan rikkauteen, vaan Jumalaan, joka antaa kaikkea run-
sain mitoin nautittavaksemme. Kehota heitä tekemään hy-
vää, keräämään rikkaudekseen hyviä tekoja ja jakamaan an-
teliaasti omastaan muille. Näin he kokoavat itselleen aarteen, 
hyvän perustuksen tulevaisuutta varten, niin että voittavat 
omakseen todellisen elämän.” Huomaa, millaisesta vaarasta 
on kyse: siitä, että luottaa omaan rikkauteensa elävän Juma-
lan sijaan. Miksi ne, joilla on rahaa, voivat niin helposti lange-
ta tähän ansaan, vaikka tietävätkin, että lopulta edes heidän 
rahansa eivät voi pitää heitä hengissä? Miksi meidän kaikkien 
on oltava tarkkoja siitä, ettemme luota mihinkään muuhun 
kuin elävään Jumalaan?

KERTAUS

PERJANTAI 17.2.2023 7. raamattutunti


