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7. raamattutunti ajalle 6.–12.5.2023

Avaintekstit: 
Ilm. 1:9; 
Jes. 40:26; 
2. Kor. 5:17; 
Kol. 1:17; 
Ilm. 4:11; 
Joh. 19:16–30.

O

Luojan kumartaminen

”Herra, meidän Jumalamme! Sinä olet arvollinen 
saamaan ylistyksen, kunnian ja vallan, sillä sinä 
olet luonut kaiken. Kaikki, mikä on olemassa, on 
sinun tahdostasi luotu.” (Ilm. 4:11.)

n helppoa pitää asioita itsestäänselvyyksinä, varsinkin sellaisia asioita, jot
ka ovat aina olleet elämässämme ja jotka olemme aina tienneet tai tunte
neet. Kuinka helppoa esimerkiksi pienten lasten on pitää itsestäänselvyyk

sinä vanhempiaan, jotka he ovat tunteneet koko lyhyen elämänsä ajan. Kuinka 
helppoa meidänkin on pitää itsestäänselvyyksinä sellaisia asioita, kuten aurinko, 
taivas, ilma tai maa jalkojemme alla.
 Oletko kuitenkin joskus pysähtynyt miettimään, kuinka itsestään selvänä 
 asiana pidämme jopa olemassaoloamme? Kuinka usein pysähdymme kysymään 
sitä kuuluisaa filosofista kysymystä: Miksi täällä on jotakin tyhjyyden sijaan?
 Miksi itse universumi kaikessa majesteettisuudessaan ja loistossaan ja kaik
kine hämmästyttävine asioineen on olemassa? Mikä suuri looginen ristiriita  olisi  
siinä, jos maailmankaikkeutemme, ja näin ollen myöskään me, emme olisi tääl
lä? Viimeisimmän tieteellisen teorian mukaan (ja niillä on tapana muuttua), 
 maailmankaikkeutemme ei ole joskus ollut olemassa. Toisin sanoen olemassa
olomme on ehdollista, ja on ihme, että ylipäätään olemme täällä. Kaikista tällai
sista myyteistä huolimatta, joiden mukaan maailmankaikkeutemme alkoi tyhjäs
tä tai jonkinlaisesta matemaattisesta yhtälöstä, se on olemassa, koska Jumala, 
Luoja, on tehnyt sen ja kaiken, mitä siinä on.

7.–13.5. Kevään lähetysviikko
13.5. Kevään lähetysviikon erityisuhrilahja: Lapsi-, perhe- ja nuorisotyön 

evankelioimisprojektit syksyllä 2023
Tämä tutkistelu on sapatiksi 13.5.2023
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SUNNUNTAI 7.5.2023 7. raamattutunti 

Taivaaseen nousemisensa jälkeen (Ap. t. 1:9) Jeesus vierai
li viimeisen elossa olevan apostolin, Johanneksen, luona Pat
moksen saarella, jonne häikäilemätön Rooman keisari Domi
tianus oli karkottanut tämän.
Lue Ilm. 1:9. Katso myös Matt. 13:21, Ap. t. 14:22 ja Joh. 16:33. 
Mikä sanoma jakeista välittyy niille, jotka pyrkivät seuraa-
maan Jeesusta tässä maailmassa?

_________________________________________________________________
Erotettuna perheensä, ystäviensä ja kristittyjen yhteisön 
 tuesta Johannesta ei kuitenkaan jätetty yksin niiden ahdinko
jen ja vaikeuksien keskelle, joita hän kohtasi Jeesuksen seu
raajana. Hänen palvelustyönsä ei vielä ollut ohi. Hän ei ollut 
vielä suorittanut todistustyötään loppuun. Häikäisevä enke
li vieraili Johanneksen luona tuolla yksinäisellä saarella ja toi 
hänelle viestin suoraan Jumalan valtaistuimelta. Tämän Jee
sukselta tulevan viestin oli määrä kaikua kautta tulevien vuo
sisatojen. Se oli toivon sanoma jokaiselle sukupolvelle, mutta 
erityisesti sanoma, jonka oli määrä valmistaa Jumalan lopun
ajan kansa Jeesuksen tulolle. Se on vakava varoituksen sano
ma, mutta kuitenkin samaan aikaan lopunajan rohkaisun sa
noma meille, jotka valmistaudumme kohtaamaan viimeisten 
päivien koettelemuksia (tai mitä tahansa tämän hetken koet
telemuksia).
 Jos astuisit sisään luolaan, jossa Johanneksen oletetaan 
saaneen Ilmestyskirjan profeetalliset näkynsä taivaallisel
ta enkeliltä, huomaisit heti sanat, jotka on kirjoitettu sisään
käynnin muistolaattaan ja joissa tiivistyy koko Ilmestyskirjan 
sisältö: ”Pelätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia – hänen 
tuomionsa aika on tullut! Kumartakaa häntä, joka on luonut 
taivaan, maan ja meren ja vesien lähteet.” (Ilm. 14:7.)
 Ilmestyskirjan keskeinen asia on kysymys kumartamises
ta. Meidät on luotu olennoiksi, jotka kumartavat itseään kor
keampaa eli palvovat Jumalaa. Jokainen meistä palvoo jota
kin tai jotakuta. Aito palvonta, Luojan palvonta, mahdollistaa 
elämän todellisen tarkoituksen löytämisen. Se antaa meille 
syyn elää ja aatteen, jonka puolesta jopa kuolla. Ennen kaik
kea se antaa syyn elää ja tarvittaessa kestää ahdistuksia. 
Kun viimeiset kriisit alkavat, me ymmärrämme paremmin sa
nat: ”Jumalan valtakuntaan meidän on mentävä monen ah
dingon kautta.” (Ap. t. 14:22.)

KUMPPANI 
AHDISTUK-
SESSA
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MAANANTAI 8.5.2023 7. raamattutunti

Lue Ilm. 14:7. Miten ensimmäisen enkelin sanoma päättyy? 
Minkä viimeisen vetoomuksen tämä tuomiohetken sanoma 
tekee? (Ks. myös Jes. 40:26; Joh. 1:1–3 ja Room. 1:20.)

_________________________________________________________________
Ilm. 14:7 päättyy kovalla äänellä julistettuun kutsuun kumar
taa Luojaa; kutsu on erityisen tärkeä nyt, kun suurin osa tie
teellistä maailmaa ja jopa kristikuntaa on omaksunut evoluu
tioopin, joka on isku suoraan Raamatun ja kristinuskon yti
meen. Jos evoluutio olisi totta, uskomme olisi pakostakin val
hetta. Näin jyrkästä vastakkainasettelusta on kyse.
 Ilmestyskirjan viimeisellä vetoomuksella on siis juurensa 
Raamatun ensimmäisessä kirjassa, 1. Mooseksen kirjassa. 
Emme voi koskaan täysin ymmärtää, mistä tässä kosmises
sa palvontaa koskevassa kiistassa on kyse, ellemme ymmär
rä luomisen merkitystä. ”Alussa Jumala loi taivaan ja maan.” 
(1. Moos. 1:1.) Heprean kielen sana ”luoda” tässä tekstissä 
on bāra ̔. Se on verbi, jota käytetään vain ja ainoastaan silloin 
kun itse Jumala on tekijänä.
 Saadaksemme edes pienen välähdyksen siitä, kuinka ra
jattoman suurta Jumalan voima on, miettikäämme vain yhtä 
hänen luomaansa asiaa: aurinkoa. Aurinko tuottaa enemmän 
energiaa yhdessä sekunnissa kuin ihmiskunta on tuottanut 
yhteensä ajanlaskun alusta lähtien kaikella käyttämällään 
öljyllä, kaasulla, hiilellä ja tulella.
 Auringon halkaisija on noin 1 392  700 kilometriä, ja sii
hen mahtuisi miljoona maan kokoista planeettaa. Aurinko on 
kuitenkin vain yksi galaksimme Linnunradan vähintään 100 
miljardista tähdestä. Yksi tähdistä, Pistoolitähti, tuottaa jopa 
kymmenen miljoonaa kertaa enemmän energiaa kuin aurin
komme. Miljoona auringon kokoista tähteä mahtuisi helposti 
Pistoolitähden kokoiseen tilaan. Kuinka voisimme alkuunkaan 
ymmärtää luomista?
 Luominen paljastaa Jumalan, jolla on rajaton voima. Hä
nen luova voimansa on paitsi tehnyt taivaan ja maan myös 
toiminut kansansa hyväksi halki vuosisatojen. Hän on Juma
la, joka pani tämän maailman alulle, joka on aina läsnä tässä 
maailmassa ja joka ei koskaan hylkää kansaansa tässä maail
massa.
Kuinka luomakunnan käsittämättömän suuri koko vain vah-
vistaa Jumalan rakkauden todellisuutta?

KUMARRA 
LUOJAA
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TIISTAI 9.5.2023 7. raamattutunti

Jumala, joka mahtavassa voimassaan loi auringon, kuun, täh
det ja tämän planeetan, ja joka täytti planeettamme elävil
lä kasveilla ja olennoilla, on myös Jumala, joka on kiinnostu
nut meistä jokaisesta. Hän on Jumala, joka vapautti kansansa 
Egyptin orjuudesta ja johti heitä autiomaassa, antoi mannan 
sataa taivaasta, pani Jerikon muurit sortumaan ja kukisti Is
raelin viholliset. Tämä Jumala, joka vapautti äärettömän voi
mansa luodakseen maailmankaikkeuden, vapauttaa saman 
mittaamattoman voimansa kukistaakseen pahan voimat, jot
ka käyvät taistelua meistä.
Lue 2. Kor. 5:17; Ps. 139:15–18; Ap. t. 17:27 ja Kol. 1:17. Mitä ja-
keet opettavat Jumalan läheisyydestä?

_________________________________________________________________
Teologit puhuvat Jumalan transsendenssista, joka on ajatus 
siitä, että Jumala on kaiken luomakunnan yläpuolella. He pu
huvat kuitenkin myös Jumalan immanenssista, eli siitä, että 
Jumala on jotenkin samanaikaisesti läsnä maailmassamme. 
Raamatun historia osoittaakin, että hän on ollut ja on edel
leen monitahoisella ja intiimillä tavalla mukana kaikessa. 
Vaikka Herra asuu ”korkeudessa ja pyhyydessä”, hän asuu 
myös ”murtuneiden ja nöyrien luona” (Jes. 57:15.) Jeesus itse 
sanoi puhuessaan uskollisista seuraajistaan: ”Kun minä olen 
heissä ja sinä olet minussa, he ovat täydellisesti yhtä, ja sil
loin maailma ymmärtää, että sinä olet lähettänyt minut ja 
että olet rakastanut heitä niin kuin olet rakastanut minua.” 
(Joh. 17:23.) Tämän läheisemmäksi suhde ei voi tulla.
 Jumalan suuruus ja voima on niin valtaisaa, että se ulot
tuu halki koko maailmankaikkeuden jokaisen meidän elä
määmme. Hän lupaa luoda meidät uudelleen, muovata meitä 
ja muuttaa meidät hänen kuvansa kaltaisiksi. Ajattele, mitä 
tämä tarkoittaa. Jumala, joka loi ja ylläpitää miljardeja galak
seja, on sama Jumala, jossa ”me elämme, liikumme ja olem
me” (Ap. t. 17:28) ja joka tämän lisäksi toimii myös sydämes
sämme, jotta saisimme uuden sydämen, puhdistaa meidät 
synnistä ja tekee meistä uusia luomuksia Kristuksessa. Miten 
lohdullinen ajatus, että tällaisen voiman omaava Jumala ra
kastaa meitä ja välittää meistä.
Kuinka voimme oppia saamaan toivoa ja lohtua Jumalan läs-
näolosta kanssamme? Vai pelottaako se sinua? Miten evan-
keliumi voi antaa sinulle rauhan?

JUMALA, 
JOKA ON 
LÄHELLÄ
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KESKIVIIKKO 10.5.2023 7. raamattutunti

Katso ensimmäisen enkelin sanomaa. Ikuinen evankeliumi. 
Tuomion aika. Kumarra Luojaa. Katso kuinka läheisesti nämä 
ajatukset liittyvät toisiinsa. Kun seisomme Luojamme edessä 
tuomiolla, vain evankeliumi voi antaa meille toivoa. ”Nyt ei 
siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristukses
sa Jeesuksessa – – jotka emme vaella lihan vaan Hengen mu
kaan.” (Room. 8:1, 4, RK 2012.) Ei mitään tuomiota nyt – eikä 
varmasti viimeisellä tuomiollakaan.
 Sanoma Jumalasta Luojana on niin keskeinen nykyisessä 
totuudessa, varsinkin kun evoluutio joskus jopa kristilliseen 
kaapuun pukeutuneena uhkaa tuhota koko kristillisen uskon 
perustan.
 Kuitenkin evoluution kannattajien hyökkäysten keskellä 
Jumala on herättänyt seurakunnan – kansan, joka jo nimel
lään todistaa evoluutioajatusta vastaan; kansan, jonka on 
määrä julistaa perustotuutta Jumalasta Luojana ja Lunastaja
na.
Lue Ef. 3:9; Kol. 1:13–17; Ilm. 4:11; Room. 5:17–19. Mitä tekstit 
opettavat Jeesuksesta Luojana ja Lunastajana?

_________________________________________________________________
Katso, kuinka läheisesti Jeesus Luojana on sidoksissa Jeesuk
seen Lunastajana. Heti kun hänen osaansa Luojana vähätel
lään, kuten evoluutioteoria väistämättä tekee, myös hänen 
osansa meidän Lunastajanamme joutuu kyseenalaiseksi. Jee
sus tuli vapauttamaan meidät synnistä, kuolemasta, kärsi
myksestä ja väkivallasta, mutta evoluutioopin mukaan syn
ti, kuolema, kärsimys ja väkivalta olivat juuri osa sitä proses
sia, jolla Jeesus loi meidät. Se on vaarallinen valhe.
 Pahinta on se, että evoluutioteoriassa pilkataan ajatusta 
Jeesuksen ristinkuolemasta. Miksi? Paavali (ks. Room. 5:17–
19) liittää Aadamin kautta tulleen synnin erottamattomasti 
Jeesuksen kuolemaan. Aadamin ja Jeesuksen välillä on siis 
suora yhteys. Mihinkään evoluutiomalliin ei sovi se, että syn
nitön Aadam olisi tuonut kuoleman, koska kuolema – jo mil
joonia vuosia jatkunut kuolema – on evoluutioteorian mukaan 
juuri se voima, jota tarvittiin Aadamin luomiseen.
 Evoluutioteorian lähtökohdat ovat sellaiset, että ne heti 
alkuunsa tuhoavat ristin raamatullisen perustan. Meidän on 
kutsuttava maailmaa palvomaan Luojaa ja seisottava elävinä 
todistajina tätä evoluutioteorian valhetta vastaan.

EVANKE-
LIUMI, 
TUOMIO, 
LUOMINEN
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TORSTAI 11.5.2023 7. raamattutunti 

Vaikka kuinka ihaillen ihmettelemme ja palvomme Herraa 
Luojanamme, siinä ei ole vielä kaikki. Meidän Luojamme on 
nimittäin myös meidän Lunastajamme. Jumala, joka loi mei
dät, on sama Jumala, joka lunastaa meidät. Jumala, joka sa
noi: ”Tehkäämme ihminen – – kuvaksemme, kaltaiseksem
me” (1. Moos. 1:26), on myös se, joka huusi ristillä: ”Eeli, 
Eeli lama sabaktani? – – Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit mi
nut?” (Matt. 27:46.) Tässä meillä aihetta pelätä Jumalaa, an
taa hänelle kunnia ja palvoa häntä!
 Mitä me langenneina ihmisinä voisimme riittävässä mää
rin vastata tämän hämmästyttävän totuuden vaatimuksiin? 
Ensimmäisen enkelin sanomassa meille kerrotaan, mitä teh
dä: ”Pelätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia – hänen tuo
mionsa aika on tullut! Kumartakaa häntä, joka on luonut tai
vaan, maan ja meren ja vesien lähteet.” (Ilm. 14:7.)
Lue Joh. 19:16–30, jossa Johannes kertoo Jeesuksen ristinkuo-
lemasta. Mieti myös tekstejä, joita olemme aiemmin katso-
neet Jeesuksesta Luojana, jonka välityksellä ”luotiin kaikki, 
kaikki mitä on taivaissa ja maan päällä, näkyvä ja näkymä-
tön, valtaistuimet, herruudet, kaikki vallat ja voimat. Kaikki 
on luotu hänen kauttaan ja häntä varten.” (Kol. 1:16.) Miten 
meidän tulisi reagoida näin mahtavaan Jumalan rakkauden 
ilmaisuun?

_________________________________________________________________
Ensimmäisen enkelin sanoma, jossa kehotettiin palvomaan 
Luojaa, annettiin ristin jälkeen eli sen jälkeen, kun tilannet
ta sivusta seuraavalle maailmankaikkeudelle ja Kristuksen 
seuraajille oli tullut tiettäväksi, että hän, joka teki ”taivaan, 
maan ja meren ja vesien lähteet”, on sama olento, joka ju
maluudestaan huolimatta ”otti orjan muodon ja tuli ihmisten 
kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa, hän alensi it
sensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, ristinkuolemaan asti.” 
(Fil. 2:7, 8.)
 Millainen hämmästyttävä näky ristintapahtumat ovatkaan 
olleet niille, jotka tunsivat Jeesuksen ennen kuin hän tuli 
maan päälle ihmisenä. Ei ihme, että myös taivaalliset olen
not palvovat häntä. Ja mitä muuta me, hänen veressään lu
nastetut, voisimme tehdä kuin palvoa Luojaamme ja Lunas
tajaamme?

LUOJA 
RISTILLÄ

.
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PERJANTAI 12.5.2023 7. raamattutunti

Lisäaineistoa: Jumalan palvonta on keskeistä pyhissä kirjoi
tuksissa. Se on aina ollut kiistakapula ihmisille ja Jumalan 
kansalle. Kautta koko Vanhan testamentin profeetat nuhteli
vat Jumalan kansaa siitä, että nämä palvoivat muita jumalia 
tai palvoivat Herraa pakanamaailman palvontamenoin. Kos
misen taistelun ydinkysymys on nimenomaan se, palvomme
ko Jumalaa vai muita jumalia, ja olemmeko piittaamattomia 
Jumalan lakia kohtaan.
 ”Palvonta koskettaa ihmisen olemassaolon perusteita sii
nä mielessä, että se liittyy siihen, mitä ihmisten elävinä olen
toina tulisi tehdä heidän kohdatessaan Luojansa läsnäolon. 
– – Vain elossa olevat voivat palvella Herraa; kuolleet eivät voi 
ylistää ja palvoa häntä. – – Hän, joka loi meidät, kutsuu meitä 
antamaan elämämme hänelle häntä palvoen, jotta voimme 
saada sen takaisin häneltä entistä rikkaampana muiden 
hyväksi käytettäväksi. Palvonta liittyy olemassaolomme 
tarkoitukseen ja tarpeeseemme omata itsemme ulkopuolinen 
keskus, joka vapauttaa meidät itsekkyydestä. Jos emme 
palvo Jumalaa, menetämme syyn olemassaolollemme. 
Silloin elämme hämmennyksen tilassa. Teemme kuolemaa ja 
kuljemme kohti täydellistä tuhoa, sillä olemme irrallaan elä
män lähteestä.” – Ángel Manuel Rodríguezin tutkielma The 
Closing of the Cosmic Conflict: Role of the Three Angels’ Messages, 
s. 42.

Keskustelunaiheita:
1. Pohtikaa vielä sitä, miksi langenneessa maailmassa se, 
että Jumala on luonut meidät, ei riitä? Miksi tarvitsemme li
säksi lunastuksen lupauksen?
2. Ajattele jotakin kokemustasi, jossa erehtymättömästi näit 
Jumalan voiman työssään elämässäsi sellaisella tavalla, että 
tunsit hänen rakkautensa henkilökohtaisesti. Ajattele, että 
kyseessä on sama Jumala, joka loi koko maailmankaikkeuden. 
Tämä Jumala rakastaa sinua niin paljon, että hän välittää elä
mästäsi. Miksi tämä todellisuus on sekä lohdullinen että nöy
ryyttä tuova?
3. Jos evoluutio olisi totta, se tarkoittaisi, että meitä kutsut
taisiin palvomaan Luojaa, joka miljardien vuosien ajan käytti 
kuolemaa, väkivaltaa, tuhoa, kärsimystä ja joukkosukupuut
toa luodakseen meidät. Sitten hän antaisi Ensimmäisessä 
Mooseksen kirjassa meille täysin erilaisen tarinan siitä, kuin
ka meidät luotiin. Ja silti meidän pitäisi palvoa häntä?

KERTAUS


