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ENNUSTUKSIA  JEESUKSESTA

1. Kertomuksen taustatietoja
a) Kertomuksen tapahtumapaikka

b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin
Koko Vanhan Testamentin aikana
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c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt
Keräämme tähän kertauksena/yhteenvetona profeettoja, jotka ovat tulleet
meille tutuiksi ja kuulemme, mitä he ovat ennustaneet Jeesuksesta.

d) Vieraat termit
Profeetta on yksinkertaisesti julistaja, sanansaattaja. Profeetan tehtävänä oli
julistaa kansalle Jumalan ilmoitukset, ennustaa tulevia tapahtumia ja
erityisesti ennustaa Vapahtajasta.

2. Itse kertomus Raamatusta
Ensimmäisen kerran Jumala itse lupasi Vapahtajan. Hän ilmoitti sen
sielunviholliselle (joka oli käärmeessä) heti syntiinlankeemuksen jälkeen:
”Herra Jumala sanoi käärmeelle: "Koska tämän teit, kirottu ole sinä kaikkien
karjaeläinten ja kaikkien metsän eläinten joukossa. Vatsallasi sinun pitää
käymän ja tomua syömän koko elinaikasi. Minä panen vainon sinun ja
vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille; se on polkeva
rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän." 1 Moos. 3:14-15.

Profeettojen ennustuksia ja esikuvia Jeesuksesta

Aabraham Israelin kansan kantaisä, Aabraham, sai kuulla Jumalalta moneen kertaan
lupauksen: ”Onhan Aabrahamista tuleva suuri ja väkevä kansa, ja kaikki
kansakunnat maan päällä tulevat hänessä siunatuiksi. Sillä minä olen valinnut
hänet, että hän käskisi lapsiansa ja perhettänsä, joka jää hänen jälkeensä,
noudattamaan Herran tietä ja tekemään sitä, mikä vanhurskaus ja oikeus on,
jotta Herra antaisi Aabrahamille tapahtua, mitä hän on hänelle luvannut."
1 Moos. 18:18-19.

Jumala koetteli Aabrahamin uskoa, kun Hän määräsi Aabrahamin uhraamaan
ainoan poikansa, Iisakin. Se oli toisaalta myös vertauskuva Jumalan ainoan
pojan, Jeesuksen, uhraamisesta.

Jaakob Jaakob sanoi siunatessaan poikiaan: ”Ei siirry valtikka pois Juudalta eikä
hallitsijansauva hänen polviensa välistä, kunnes tulee hän, jonka se on ja jota
kansat tottelevat. ”1 Moos. 49:10.

Mooses Muistat varmaan paljonkin kertomuksia Mooseksesta, joka johdatti kansan
pois Egyptin orjuudesta. Jumala antoi Moosekselle kymmenen käskyä. Kun
kansa oli tehnyt itselleen epäjumalan. Jumala lähetti heille myrkkykäärmeitä,
jotka purivat niin, että ihmiset kuolivat. ”Niin Mooses teki vaskikäärmeen ja
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pani sen tangon päähän; jos ketä käärmeet sitten purivat ja tämä katsoi
vaskikäärmeeseen, niin hän jäi eloon.” 4 Moos. 21:9. Tämä oli selkeä
vertauskuva Jeesuksesta, joka ristiinnaulittiin koko maailman syntien tähden.
Jokainen, joka uskoo Jeesukseen, saa iankaikkisen elämän.

Hyvin merkittävä profetia on: ”Sinun keskuudestasi, veljiesi joukosta, Herra,
sinun Jumalasi, herättää sinulle profeetan, minun (Mooses) kaltaiseni; häntä
kuulkaa. On tapahtuva aivan niin, kuin sinä Herralta, sinun Jumalaltasi, anoit
Hoorebilla, silloin kun seurakunta oli koolla ja sanoit: 'Älköön minun enää
suotako kuulla Herran, minun Jumalani, ääntä älköönkä nähdä tätä suurta
tulta, etten kuolisi.' Ja Herra sanoi minulle: 'Mitä he ovat puhuneet, on oikein
puhuttu. Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta,
sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille
kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita
hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille.” 5 Moos. 18:15–19.

Samuel Samuel voiteli ensimmäiset kuninkaat Saulin ja Daavidin. (VT3_2 ja 5)

Daavid Daavidin psalmeihin liittyy paljon ennustuksia Jeesuksesta, joka oli Daavidin
jälkeläinen: ”Herra on vannonut Daavidille totisen valan, jota hän ei peruuta:
"Sinun ruumiisi hedelmän minä asetan sinun valtaistuimellesi.” Ps. 132:11.

Naatan Naatan nuhteli kuningas Daavidia, kun tämä oli langennut. (VT3_12)
Profeetta Naatan ennusti, että Messias tulisi kuningas Daavidin suvusta ja
perustaisi iankaikkisen valtakunnan: 2 Sam. 7:12–16.

Elia Elian me tapasimme Karmel-vuorella (VT3_22), kun Jumala näytti voimansa.
Elia otettiin taivaaseen tulisilla vaunuilla. (VT3_24). Me tapasimme profeetta
Elian myös Jeesuksen seurassa kirkastusvuorella (UT3_3)

Elisa Profeetta Elisasta tuli Elian seuraaja. (VT3_23 ja VT4_1-3) Elisa herätti
suunemilaisen naisen pojan kuolleista. (VT4_1) Tämä todisti ylösnouse-
muksesta, jonka Jeesus toisi.

Jesaja Jesajasta meillä ei ole ollut erikseen omaa oppituntia, mutta olemme kyllä
kuulleet hänestä. Kaikkein tunnetuimmat ennustukset Jeesuksesta ovat juuri
Jesajan ennustuksia:

”Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on
herraus, ja hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala,
Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas.” Jes. 9:5.
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”Herra itse antaa teille merkin: Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää
pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel.” Jes. 7:14.
”Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valkeuden; jotka asuvat
kuoleman varjon maassa, niille loistaa valkeus.” Jes. 9:1.

Jeremia Me tapasimme Jeremian savenvalajan luona (VT4_7). Jeremia ennusti mm:
”Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä herätän Daavidille
vanhurskaan vesan; hän on hallitseva kuninkaana ja menestyvä, ja hän on
tekevä oikeuden ja vanhurskauden maassa. Hänen päivinänsä pelastetaan
Juuda ja Israel asuu turvassa. Tämä on hänen nimensä, jolla häntä kutsutaan:
'Herra on meidän vanhurskautemme.' Jer. 23:5-6.

Hesekiel Hän saarnasi Babylonian pakkosiirtolaisuuden aikana. (VT4_13).
Jumala sanoi Hesekielille: ”Minä herätän heille yhden paimenen heitä
kaitsemaan, palvelijani Daavidin (= Jeesus); hän on kaitseva heitä ja oleva
heidän paimenensa. Minä, Herra, olen heidän Jumalansa, ja minun palvelijani
Daavid on ruhtinas heidän keskellänsä. Minä, Herra, olen puhunut.” Hes.
34:23-24.

Daniel Daniel eli myös Babyloniassa. Daniel ennusti Messiaan iankaikkisen
valtakunnan tulemisen. ”Minä (Daniel) näin yöllisessä näyssä, ja katso,
taivaan pilvissä tuli Ihmisen Pojan kaltainen; ja hän saapui Vanhaikäisen tykö,
ja hänet saatettiin tämän eteen. Hänelle annettiin valta, kunnia ja valtakunta,
ja kaikki kansat, kansakunnat ja kielet palvelivat häntä. Hänen valtansa on
iankaikkinen valta, joka ei lakkaa, ja hänen valtakuntansa on valtakunta, joka
ei häviä. Dan. 7:13-14.

Joona Joonasta kuulimme vain vähän aikaa sitten. Hän yritti paeta Jumalaa, kun ei
halunnut mennä saarnaamaan Niiniveen. Joona oli kalan vatsassa kolme
päivää ja kolme yötä. Tämä oli Joonaan merkki. Jeesus oli haudassa kolme
päivää ja kolme yötä.

Miika Profeetta Miika ennusti sen, että Jeesus syntyisi Beetlehemissä. ”Mutta sinä,
Beetlehem Efrata, joka olet vähäinen olemaan Juudan sukujen joukossa,
sinusta minulle tulee se, joka on oleva hallitsija Israelissa, jonka alkuperä on
muinaisuudesta, iankaikkisista ajoista.” Miika 5:2. Tämän ennustuksen
tunsivat kuningas Herodeksen tietäjätkin.

Sakarja Profeetta Sakarjan kirja on VT:n eniten lainattu kirja UT:ssä. Muistatko,
kuinka paljon Juudas Iskariot sai palkaksi, kun hän kavalsi Jeesuksen? Sekin
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oli ennustettu: ”Sitten minä sanoin heille: "Jos teille hyväksi näkyy, niin
antakaa minulle palkkani; jollei, niin olkaa antamatta." Niin he punnitsivat
minun palkakseni kolmekymmentä hopearahaa.” Sak. 11:12.

”Minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle
armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet.
Ja he valittavat häntä, niin kuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä
katkerasti, niin kuin murehditaan katkerasti esikoista.” Sak. 12:10

Tekstimme kuva on taiteilijan kuvaamana Sakarjan kirjan 3. luvun alku:
”Ja hän näytti minulle (Sakarjalle) ylimmäisen papin Joosuan seisomassa
Herran enkelin edessä ja saatanan seisomassa hänen oikealla puolellaan,
häntä syyttämässä. Herra sanoi saatanalle: "Herra nuhdelkoon sinua, saatana.
Nuhdelkoon sinua Herra, joka on valinnut Jerusalemin. Eikö tämä ole kekäle,
joka on tulesta temmattu?"  Joosua oli puettu saastaisiin vaatteisiin, ja hän
seisoi enkelin edessä. Niin tämä lausui ja sanoi näin niille, jotka seisoivat
hänen edessänsä: "Riisukaa pois saastaiset vaatteet hänen yltänsä." Ja hän
sanoi hänelle: "Katso, minä olen ottanut sinulta pois pahat tekosi, ja minä
puetan sinut juhlavaatteisiin." Minä sanoin: "Pantakoon puhdas käärelakki
hänen päähänsä." Niin he (enkelit) panivat puhtaan käärelakin hänen
päähänsä ja pukivat hänet vaatteisiin. Ja Herran enkeli seisoi siinä.” jakeet 1-5.

Malakia Malakia ennusti erityisesti Johannes Kastajasta. ”Katso, minä lähetän
sanansaattajani, ja hän on valmistava tien minun eteeni.” Mal. 3:1. ja
Jeesuksesta: Mal. 4:2.

Johannes Kastaja
Johannes Kastaja oli viimeinen varsinainen profeetta. Hänen elämästään ja
julistuksestaan kuulimme UT2-sarjan alussa. Johannes Kastaja saarnasi ennen
kaikkea: "Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle." ja
Jeesuksesta hän sanoi: "Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman
synnin!” Joh. 1:29.

Muita ennustuksia
Muistatko kertomuksen Bileamista ja hänen aasiastansa. Bileam ennusti jopa
joulutähdestä. ”Minä näen hänet, en kuitenkaan nyt, minä katselen häntä, en
kuitenkaan läheltä. Tähti nousee Jaakobista, ja valtikka kohoaa Israelista.”
4 Moos. 24:17.
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Johannes Kastajan isä, Sakarias, lausui viimeisen ennustuksen Jeesuksesta
oman poikansa syntymän yhteydessä: ”Sakarias, täytettiin Pyhällä Hengellä,
ja hän ennusti sanoen: Kiitetty olkoon Herra, Israelin Jumala, sillä hän on
katsonut kansansa puoleen ja valmistanut sille lunastuksen ja kohottanut
meille pelastuksen sarven palvelijansa Daavidin huoneesta niin kuin hän on
puhunut hamasta ikiajoista pyhäin profeettainsa suun kautta - pelastukseksi
vihollisistamme ja kaikkien niiden kädestä, jotka meitä vihaavat, tehdäkseen
laupeuden meidän isillemme ja muistaakseen pyhän liittonsa, sen valan, jonka
hän vannoi Aabrahamille, meidän isällemme; suodakseen meidän,
vapahdettuina vihollistemme kädestä, pelkäämättä palvella häntä pyhyydessä
ja vanhurskaudessa hänen edessään kaikkina elinpäivinämme.” Luuk. 1:67-75.

3. Kertomuksen keskeinen opetus
Tässä ei ole kaikki profeetat eikä suinkaan kaikkia ennustuksia, jota
Jeesuksesta on sanottu VT:ssä vaan ainoastaan tutuimpia. Koko Jeesuksen
kärsiminen, pilkkaaminen, hautaaminen ja ylösnouseminen – kaikki oli
sanottu profeettojen tai psalmien kautta. Lue esim. Jesajan kirjan koko 53
luku. Vapahtaja itse sanoi: ”Te tutkitte kirjoituksia, sillä teillä on mielestänne
niissä iankaikkinen elämä, ja ne juuri todistavat minusta;” (Joh. 5:39)

4. Muita vastaavia kertomuksia Raamatussa
Jeesus ja Hänen sovitustyönsä on koko Raamatun keskeisin sisältö niin
Vanhassa kuin Uudessakin Testamentissa, punainen lanka läpi Raamatun.

5. Opeteltava Raamatun lause
”Kiitetty olkoon Herra joka päivä. Meitä kantaa Jumala, meidän apumme.
Meillä on Jumala, Jumala, joka auttaa, ja Herra, Herra, joka kuolemasta
vapahtaa. Ps. 68:20-21.

6. Lauluehdotus SK 289
Aamen, kaikki laulakaamme nyt jo laulu taivainen.
Aina sitä laulaa saamme eessä Herran istuimen.
Jeesus, virta elämän, aamen yksinään on Hän!

Aamen, Kristus kuninkaamme, meill on armosanansa.
Nyt jo ihmetellä saamme, kun on kaikki armoa.
Aamen kaikki hyvin on, kuolema on voimaton.

Aamen, kiitos, voima, valta nyt on yksin Karitsan.
Aamen soikoon kaikkialta Herran kiitos ainiaan.
Aamen täytyy toivomme. Aamen saamme kruunumme.
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Aamen kaikki laulakaamme!
Aamen laulu taivainen.
Aamen iät laulaa saamme
Aamen eessä istuimen.
Aamen virta elämän
Aamen yksinään on Hän.

Aamen kiitos, voima, valta
Aamen yksin Karitsan
Aamen soios kaikkialla,
Aamen soios ainiaan!
Aamen täyttyy toivomme.
Aamen saamme kruunumme.

sanat Lina Sandell (vanhassa Siionin Kanteleessa nro 585)

7. Tehtäviä / kysymyksiä

8. Muuta huomioitavaa
"Voi paimenia, jotka hukuttavat ja hajottavat minun laitumeni lampaat, sanoo
Herra. Sen tähden näin sanoo Herra, Israelin Jumala, paimenista, jotka
kaitsevat minun kansaani: Te olette hajottaneet minun lampaani ja
karkottaneet ne pois ettekä ole pitäneet niistä huolta. Katso, minä pidän
huolen teidän pahain tekojenne rankaisemisesta, sanoo Herra. Minä kokoan
lampaitteni tähteet kaikista maista, joihin olen ne karkottanut, ja tuon ne
takaisin laitumelleen, ja ne ovat hedelmälliset ja lisääntyvät. Minä herätän
heille paimenia, ja ne kaitsevat heitä; eivät he enää pelkää eivätkä säiky, eikä
heistä yhtäkään puutu, sanoo Herra. Päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä
herätän Daavidille vanhurskaan vesan; hän on hallitseva kuninkaana ja
menestyvä, ja hän on tekevä oikeuden ja vanhurskauden maassa. Hänen
päivinänsä pelastetaan Juuda ja Israel asuu turvassa. Tämä on hänen nimensä,
jolla häntä kutsutaan: 'Herra on meidän vanhurskautemme.' Jer. 23:1-6.


