Jeesus on vastaus!

”Kaikki profeetat ja laki
ovat Johannekseen
asti olleet ennustusta.”
- Matt. 11:13

Mikä olikaan kysymys?
Osa 2
Timo Flink, teol. tri

”Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on
Jumalan voima ja se tuo pelastuksen
kaikille, jotka sen uskovat, ensin juutalaisille,
sitten myös kreikkalaisille. Siinä Jumalan
vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon.
Onhan kirjoitettu: ’Uskosta vanhurskas saa
elää.’” - Room. 1:16-17

Raamatun metanarratiivi
Lupaus ja kansa

esikuvat

LUPAUS

Täyttymys ja kansa
TÄYTTYMYS

”jo nyt”

siunaus

”ei vielä”
Uusi luominen

Herran päivä

siemen - Aabraham - Israel - Daavid - kuninkuus - pakkosiirto

JEESUS

Luominen

kirous
Syntiinlankeemus

”Jeesus sanoi heille: ’Tätä minä
tarkoitin, kun ollessani vielä
teidän kanssanne puhuin teille.
Kaiken sen tuli käydä toteen,
mitä Mooseksen laissa,
profeettojen kirjoissa ja
psalmeissa on minusta
kirjoitettu.’” - Luuk. 24:44

”Kuinka kauan minun pitää huutaa, etkö
kuule minua, Herra? Kuinka kauan minun
täytyy valittaa väkivallan tähden, etkö sinä
auta? Miksi annat minun nähdä vääryyden
tekoja, kuinka kauan annat pahuuden
vallita? ... Miksi siis katselet petollisuutta,
miksi vaikenet, kun jumalaton nielee
hurskaan?” - Hab. 1:2-3, 13
”Herra vastasi minulle ja sanoi: ...
’vanhurskas on elävä uskostansa.’”
- Hab. 2:2, 4
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”Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on
Jumalan voima ja se tuo pelastuksen
kaikille, jotka sen uskovat, ensin juutalaisille,
sitten myös kreikkalaisille. Siinä Jumalan
vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon.
Onhan kirjoitettu: ’Uskosta vanhurskas saa
elää.’” - Room. 1:16-17

ja siitä seuraa ... ?
Jos Jeesus on vastaus kysymykseen onko
Jumala sellainen kuin hän sanoo olevansa,
niin millä tavalla Jumala osoittaa olevansa
sellainen, millainen hän sanoo olevansa?
Eli miten Jeesus elää uudestaan Vanhan
testamentin historiaa omassa elämässään?

”Alussa Jumala loi taivaan ja maan.” - 1 Moos. 1:1

alussa kolme suhdetta
JUMALA
1. Moos. 1:26

TOISET
IHMISET

AADAM

1. Moos. 1:27

TOISET
IHMISET
1. Moos. 1:27

MAA

”SHALOM”

1. Moos. 1:26, 28

synnin kirous
PELKO

MAANPAKO

1. Moos. 3:10

RIITA
1. Moos. 3:12-13

PILAANTUMINEN
1. Moos. 3:17

1. Moos. 3:22-24

AADAM

TUSKA
1. Moos. 3:16

”Kuolema kuitenkin hallitsi Aadamista
Moosekseen asti kaikkia, myös niitä, jotka
eivät Aadamin tavoin syyllistyneet
rikkomukseen. Aadam oli esikuva siitä,
joka oli tuleva.” - Room. 5:14
”Onkin kirjoitettu: ’Ensimmäisestä
ihmisestä, Aadamista, tuli elävä olento.’
Mutta viimeisestä Aadamista tuli eläväksi
tekevä henki.” - 1. Kor. 15:45

OHDAKKEET
1. Moos. 3:18
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aadam ja jeesus

alkuperäinen tarkoitus
ISÄ JUMALA

Aadamilla oli kolme täydellistä suhdetta.

(Alistuminen)

1. Moos. 1:26
(Jumalan kuva)

Joh. 8:28; 14:28;
15:10

Jumalan kanssa.

2. Kor. 4:4
Hepr. 1:3

Puolisonsa kanssa (toiset ihmiset).
Luomakunnan kanssa (maa).
Suhteet särkyivät.

TOISET
IHMISET

JEESUS

1. Moos. 1:27

TOISET
IHMISET
1. Moos. 1:27

Jeesus on uusi Aadam, joka palauttaa
rikkoutuneet suhteet takaisin ennalleen.

(Palvelus)
(Herruus)
Matt. 28:18, 17:27
Mark. 11:1-8
Joh. 21:4-6
1. Moos. 1:26, 28

MAA

jumalan kuva
Aadam
”Jumala loi ihmisen kuvakseen.” - 1. Moos. 1:27

Jeesus uutena Aadamina
”... epäuskossaan eivät näe Kristuksen
evankeliumin kirkkaudesta säteilevää valoa,
Kristuksen, joka on Jumalan kuva.”- 2. Kor. 4:4
”Poika on Jumalan sädehtivä kirkkaus, hänen
olemuksensa kuva.” - Hepr. 1:3

suhde Jumalaan
Jeesus uutena Aadamina
”Niinpä Jeesus jatkoi: ’... minä olen se joka
olen enkä tee mitään omin neuvoin, vaan
puhun niin kuin Isä on minua opettanut.’” Joh. 8:28
”Isä on minua suurempi.” - Joh. 14:28
”... minä olen noudattanut Isäni käskyjä ja
pysyn hänen rakkaudessaan.” - Joh. 15:10

Mark. 10:45
Ap.t. 10:38
Fil. 2:5-8

suhde Jumalaan
Aadam
”Mikä on ihminen! Kuitenkin sinä häntä
muistat. Mikä on ihmislapsi! Kuitenkin pidät
hänestä huolen. Sinä teit hänestä lähes
kaltaisesi olennon, seppelöit hänet kunnialla
ja kirkkaudella.” - Ps. 8:5-6

Jeesus uutena Aadamina
”Jeesus on kuoleman tuskat kärsittyään
’seppelöity kirkkaudella ja kunnialla’.” - Hepr.
2:9

suhde toiseen ihmiseen
Aadam
”Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan
kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi
hän loi heidät.” - 1. Moos. 1:27
Jeesus uutena Aadamina
”Ei Ihmisen Poikakaan tullut palveltavaksi,
vaan palvelemaan.” - Mark. 10:45
”Hän kulki ympäri maata, teki hyvää ja
paransi kaikki.” - Ap.t. 10:38
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suhde luomakuntaan
Aadam

suhde luomakuntaan
Jeesus uutena Aadamina

”... täyttäkää maa ja ottakaa se
valtaanne. Vallitkaa meren kaloja,
taivaan lintuja ja kaikkea, mikä maan
päällä elää ja liikkuu.” - 1. Moos. 1:28
Jeesus uutena Aadamina
”Minulle on annettu kaikki valta
taivaassa ja maan päällä.” - Matt.
28:18

suhde luomakuntaan
Jeesus uutena Aadamina
”Jeesus sanoi puulle: ’Älköön kukaan enää ikinä
syökö sinun hedelmääsi!’ ... ’Rabbi, katso! Puu,
jonka kirosit, on kuivettunut.’” - Mark. 11:14, 21
”... te näette kiinni sidotun aasinvarsan, jonka
selässä ei kukaan vielä ole istunut ... He toivat
varsan Jeesukselle ja heittivät vaatteitaan sen
selkään, ja Jeesus nousi ratsaille.” - Mark. 11:2,
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”Silloin heidän silmänsä avautuivat, ja he
huomasivat olevansa alasti. He sitoivat
yhteen viikunanlehtiä ja kietoivat ne
vyötärölleen.” - 1. Moos. 3:7

”Edessään olleen ilon tähden hän
häpeästä välittämättä kesti ristillä
kärsimykset.” - Hepr. 12:2

”Mene järvelle ja heitä onki veteen. Ota
ensimmäinen kala, jonka vedät ylös, ja avaa
sen suu. Siellä on hopearaha.” - Matt. 17:27
”Jeesus sanoi: ’Heittäkää verkko veneen
oikealle puolelle, niin saatte.’ He heittivät
verkon, ja kalaa tuli niin paljon, etteivät he
jaksaneet vetää verkkoa ylös.” - Joh. 21:6

suhde luomakuntaan
Jeesus uutena Aadamina
”Silloin hän nousi, nuhteli tuulta ja käski merta:
’Vaikene, ole hiljaa!’ Tuuli asettui, ja tuli aivan
tyven.” - Mark. 4:39
”Näin sanottuaan Jeesus sylkäisi maahan, teki
syljestä tahnaa, siveli sitä miehen silmiin ja
sanoi: ’Mene Siloan altaalle ja peseydy.’ ...
Mies meni, peseytyi ja palasi näkevänä.” - Joh.
9:6-7

”Maa kasvaa sinulle orjantappuraa ja
ohdaketta, mutta sen kasveista joudut
ottamaan ravintosi.” - 1. Moos. 3:18
”[sotilaat] väänsivät orjantappuroista
kruunun hänen päähänsä ja panivat
ruokokepin hänen oikeaan
käteensä. He polvistuivat hänen
eteensä ja sanoivat hänelle
pilkaten: ’Ole tervehditty,
juutalaisten kuningas!’”
- Matt.
27:29

4

”Otsa hiessä sinun on hankittava leipäsi,
kunnes tulet maaksi jälleen, sillä siitä sinut
on otettu. Maan tomua sinä olet, maan
tomuun sinä palaat.” - 1. Moos. 3:19

aadam

Jeesus

1. korinttilaisille 15

”Hän sanoi heille: ’Olen tuskan
vallassa, kuoleman tuskan ...’”
- Matt. 26:38
”Suuressa tuskassaan Jeesus rukoili
yhä kiihkeämmin, niin että hänen
hikensä vuoti maahan veripisaroiden
tavoin.” - Luuk. 22:44

Ensimmäinen Aadam

Viimeinen Aadam

Kuolema sai alkunsa
Aadamista

Ylösnousemus sai
alkunsa Jeesuksesta

Elävä olento

Eläväksi tekevä henki

Maallinen, maasta lähtöisin
Olemme Aadamin kaltaisia

Taivaallinen, taivaasta
lähtöisin
Tulemme Jeesuksen
kaltaisiksi

aadam ja jeesus

KAKSI HISTORIAA
Uuden Aadamin, Jeesuksen historia

Sukuun synnytään luonnollisen syntymän
kautta.

LUPAUS

Synnin kirous ja kuolema.

siunaus

Jeesus uutena Aadamina on uuden ihmissuvun
uusi kantaisä.

TÄYTTYMYS

”jo nyt”

siemen - Aabraham - Israel - Daavid - kuninkuus - pakkosiirto

”ei vielä”

JEESUS

Luominen

Syntiinlankeemus

Jeesus korjaa elämällään sen, mikä menetettiin.

Täyttymys ja kansa

kirous

Sukuun uudestisynnytään kääntymyksessä.
Jumalan siunaus ja ylösnousemus.

esikuvat

Uusi luominen

Lupaus ja kansa

Herran päivä

Aadam on ihmissuvun alkuperäinen kantaisä.

Aadamin historia

”Herra, teidän Jumalanne,
antaa veljienne joukosta nousta
profeetan, joka on minun
kaltaiseni. Häntä teidän tulee
kuunnella.” - 5. Moos. 18:15

”Mooses on sanonut: ’Herra, teidän
Jumalanne, on veljienne joukosta nostava
esiin profeetan, minun kaltaiseni. Kuulkaa
häntä, tehkää kaikessa niin kuin hän teille
sanoo. Jokainen, joka ei tätä profeettaa
kuule, poistetaan kansansa parista ja
tuhotaan.’ Samoin ovat muut profeetat, niin
Samuel kuin kaikki myöhemmätkin,
kansalle puhuessaan myös ennustaneet
näistä päivistä.” - Ap.t. 3:22-24
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mooses

jeesus

mooses

Vihamielinen faarao yritti tuhota
lapsena
(2. Moos. 1:8-10, 22, 2:1-10).

Vihamielinen Herodes
yritti tuhota lapsena
(Matt. 2:13-18).

Paastosi 40 päivää ja antoi
sen jälkeen lain vuorella
(2. Moos. 24:18, 34:28).

Mooses sai nähdä Jumalan
takaa
(2. Moos. 33:21-23).

Jeesus on nähnyt
Jumalan kasvot
(Joh. 1:17-18).

Valitsi 70/72 vanhinta
(4. Moos. 11:16-30).

Antaa elävää vettä
(Joh. 7:37-39).

Kirkastettiin vuorella
(2. Moos. 34:29-35).

Vihki maallisen pyhäkön
(3. Moos. 8:11-19,
4. Moos. 7:1)

Vihki taivaallisen pyhäkön
(Hepr. 6:19-20, 9:18-24,
10:19-20)

Korotti käärmeen tankoon (4.
Moos. 21:8).

mooses

jeesus

Hankki vettä kalliosta
(2. Moos. 17:6).

Sanoma viidessä kirjassa
(1-5 Moos.)

Vuorisaarnassa viisi
saarnaa (Matt. 5:1-7:27).

Vesi vereksi
(2. Moos. 7:17-24).

Vesi viiniksi
(Joh. 2:1-11).

Lyö Egyptin esikoiset
(2. Moos. 11:1 - 12:32).

Herättää Lasaruksen
kuolleista (Joh. 11:1-44).

Tuo pimeyden maahan
(2. Moos. 10:21-29).

Antaa näkökyvyn takaisin
(Joh. 9:1-41).

Aiheuttaa sairautta
(2. Moos. 9:8-12).

Parantaa sairauksia
(Joh. 5:2-9).

matteuksen sanoma

jeesus
Paastosi 40 päivää ja
antoi sen jälkeen lain
vuorella
vuorisaarnassa
(Matt. 5:1-7:27).
Valitsi 70/72 vanhinta
(Luuk. 10:1).
Kirkastettiin vuorella
(Matt. 17:1-8).
Korotettiin ristille kuin
käärmeen (Joh. 3:14).

uuden liiton alku
A - Merkki Ahasille (Jes. 7:14)
B - Kuninkaan syntymä (Miik. 5:1)
C - Jumalan kansan exodus (Hoos. 11:1)
D - Uusi liitto kansan kanssa (Jer. 31:15)
C’ - Jumalan kansan exodus (Jes. 40:3)
B’ - Kuninkaan valta (5. Moos. 8:3, 6:16, 13)
A’ - Merkki kansoille (Jes. 8:23 - 9:7)

kysymys

Luvut 1-4 ovat kertomus uuden liiton
asettamisesta.
Luvut 5-7 ovat uuden liiton lain antaminen.
Luvut 8-28 ovat uuden liiton vaellus kohti
luvattua maata.
Matkan aikana Jumalan ihmeitä, valintojen
tekemistä, hengellistä kasvua ja pääsy
perille.

Jos Jeesus on vastaus, mikä olikaan
kysymys?
Miten Jumala rakentaa uuden historian,
joka kumoaa aikaisemman historian
epäonnistumisen?
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