RUNOUS- JA
PROFEETTAKIRJAT
Jobin kirja – Malakian kirja

JOBIN KIRJA
• Teemana kärsimys

• Kertomus menee suunnilleen näin
1. Job on hyvä mies, joka elää Jumalan tahdon mukaan
2. Saatana sanoo Jumalalle, että Jobin on helppo olla Jumalalle kuuliainen,
koska hänen elämässä kaikki menee
3. Saatana koettelee Jobia, menettää perheensä, omaisuutensa ja terveytensä
4. Ystävät yrittävät lohduttaa Jobia, mutta hän kokee epäoikeudenmukaisuutta
5. Lopulta Jumala puhuu Jobille, ja Job saa kaiken lopulta takaisin

• Kirjassa ei saa anneta vastausta siihen, miksi on kärsimystä
• Kirjassa vastataan siihen, kuka on kaiken takana, ja kärsimyksessäkin ollaan
hyvän ja kaikkivaltiaan Jumalan käsissä

PSALMIT
• Raamatun ajan runoja, ”virsiä”
• 150 kpl
• Tunnettuja psalmeja
• 23: ”Herra on minun paimeneni”
• 91: ”Sinä, Herra, olet linnani ja turvapaikkani. Jumalani, sinuun minä
turvaan.”
• 121: ”Herra varjelee kaikki sinun askeleesi, sinun lähtösi ja tulosi nyt
ja aina.”
• 130: ”Syvyydestä minä huudan sinua Herra”
• 139: ” Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä”

MUUT RUNOLLISET KIRJAT
• Sananlaskujen kirja: Sananlaskuja
• Saarnaajan kirja:
• ”Kaikki on turhuutta!”
• Elämä on vaikeaa, mutta ”Jumalaa pelkäävälle käy hyvin hänen
jumalan pelkonsa johdosta” (Saarn. 8:12)

• Laulujen laulu: Miehen ja naisen välisen rakkauden kuvausta
ja ylistystä
• Valitusvirret: Itketään Jerusalemin kaupungin tuhoa (587
eKr.), toivotaan parempia aikoja

JESAJAN KIRJA
• Toimi profeettana noin 740-686 eKr.
• Paljon ennustuksia tulevasta messiaasta
• Neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan (Jes
7:14)
• Lapsi, joka on Jumala (Jes 9:5)
• Sairaat paranevat (Jes. 35:5-6)
• Avaa sokeiden silmät (Jes. 42:7)
• JESAJA 53 !!!!!!

JEREMIA
• Jeremia kutsuttiin profeetaksi nuorena noin 626 eKr.
(Jer. 1:4-10)

• Sai osakseen vastustusta
• Julisti, että Israelin kansa pääsee
pakkosiiirtolaisuudesta takaisin
• Tulee aika", sanoo Herra, "jolloin minä teen uuden
liiton Israelin kansan ja Juudan kansan kanssa. (Jer.
31:31)
Vertaa

• Aterian jälkeen hän (Jeesus) samalla tavoin otti
maljan ja sanoi: "Tämä malja on uusi liitto minun
veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne.
(Luuk. 23:20)

• Pakkosiirtolaisuuteen (597 eKr.) viety
pappi
Voi teitä, Israelin paimenet! Te pidätte
huolta vain itsestänne, vaikka paimenen
tulisi huolehtia lampaistaan. (Hes. 37:1-2)
VERTAA

"Minä olen hyvä paimen. Minä tunnen
lampaani ja ne tuntevat minut (Joh. 10:14)

HESEKIEL

DANIEL
Luvut 1-6: Danielin ja kumppaneiden seikkalilut Babyloniassa
• Eivät suostu kumartamaan kuninkaan patsasta
• Kolme israelilaista heitetään tuliseen uuniin, enkeli suojelee heitä (Dan. 3)
• Daniel heitetään leijonien luolaan, enkeli suojeli myös häntä (Dan. 6)

DANIEL
• Luvut 7-12: Danielin näkyjä, ennustuksia

Dan 7:13
Näin, miten taivaan pilvien keskellä tuli eräs, näöltään kuin
ihminen. (sanasta sanaan käännettynä ”kuin ihmisen
poika”)
VERTAA

Matt 26:1-2
Kun Jeesus oli puhunut kaiken tämän, hän sanoi
opetuslapsilleen: "Kahden päivän kuluttua, niin kuin tiedätte,
on pääsiäinen. Silloin Ihmisen Poika luovutetaan
ristiinnaulittavaksi.”

• Kuolleiden ylösnousemus Dan. 12:1-3

PIENET PROFEETAT (1/6)

• Hoosea:

Jumala on uskollinen, vaikka ihmiset eivät eläisi Jumalan tahdon mukaan

• Joel:
Tämän jälkeen on tapahtuva, että minä vuodatan henkeni kaikkiin ihmisiin. Ja niin
teidän poikanne ja tyttärenne profetoivat, nuorukaisenne näkevät näkyjä,
vanhuksenne ennusunia….. (Joel 3:1-5)
VERTAA

Helluntai

Ap. t. 2:1-13

ja

Ap. t. 2:16-21

• Aamos:
• Tehkää parannusta, eläkää oikein, olkaa oikeudenmukaisia!

• Obadja
• Raamatun lyhin kirja, 21 jaetta!
• Israel tulee pääsemään takaisin asuinsjoilleen, vaikka jotkut vastaustelevat

• Joona

PIENET PROFEETAT (2/6)

• Sai Jumalalta tehtäväksi julistaa tuhoa
Niniven kaupungille, koska siellä oli paljon
pahuutta
• Joona pakeni tehtävää laivalla, joutui
kalan vatsaan kolmeksi päiväksi
• Meni Niniveen, kansa teki parannusta,
kaupunki ei tuhoututkaan Joona pettyi
• Matt. 12:38-41
”Niin kuin profeetta Joona oli meripedon
vatsassa kolme päivää ja kolme yötä, niin on
Ihmisen Poika oleva maan povessa kolme
päivää ja kolme yötä.”

• Miika

PIENET PROFEETAT (3/6)

• Messias syntyy Betlehemissä (Miika 5:1)

• Nahum
• Jumalan valta on kaikkia vihollisia suurempi

• Habakuk
Hab. 2:4
Tuo kansa on perin juurin röyhkeä ja väärämielinen. Mutta vanhurskas saa elää,
kun hän pysyy uskollisena.
VERTAA

Room. 1:17
Uskosta vanhurskas saa elää

PIENET PROFEETAT (4/6)

• Sefanja
• Jumala on paitsi rakkauden, myös tuomion Jumala
• Herra, Jumalasi, on sinun kanssasi, hän on voimallinen,
hän auttaa. Sinä olet hänen ilonsa, rakkaudessaan hän
tekee sinut uudeksi, hän iloitsee, hän riemuitsee sinusta.
(Sef 3:17)
• Haggai
• Israelin kansa palasi pakkosiirtolaisuudesta
• Pitäisi rakentaa ensin temppeli valmiiksi, asiat
tärkeysjärjestykseen!

• Sakarja

PIENET PROFEETAT (5/6)

Iloitse, tytär Siion! Riemuitse, tytär
Jerusalem! Katso, kuninkaasi tulee.
Vanhurskas ja voittoisa hän on, hän on
nöyrä, hän ratsastaa aasilla, aasi on
hänen kuninkaallinen ratsunsa. (Sak. 9:9)
VERTAA
He toivat aasin ja varsan ja panivat
niiden selkään vaatteitaan, ja Jeesus
istuutui aasin selkään. Ihmisiä oli hyvin
paljon, ja he levittivät vaatteitaan tielle,
toiset katkoivat puista oksia ja levittivät
tielle niitä. (Matt. 21:7-8)

PIENET PROFEETAT (6/6)
Malakia
Minä lähetän sanansaattajani raivaamaan edelläni tietä. (Mal. 3:1)
VERTAA
Johannes (Kastaja) vastasi: "Minä olen ääni, joka huutaa autiomaassa:
’Tasoittakaa Herralle tie!’ (Joh. 1:23)

JOHANNES KASTAJA
• Viimeinen profeetta, vaikka onkin
Uuden testamentin puolella
• Kutsui ihmisiä parannuksen tekoon
• Kastoi Jeesuksen

Luuk. 16:16
(Jeesus:) Lain ja profeettojen aika kesti
Johannekseen asti. Siitä lähtien on
julistettu hyvää sanomaa Jumalan
valtakunnasta, ja jokaista vaaditaan
tulemaan sinne

MIHIN PROFEETTOJA TARVITAAN? (1/2
Luuk. 4:16-21
Jeesus tuli Nasaretiin, missä hän oli kasvanut, ja meni sapattina tapansa mukaan
synagogaan.
Hän nousi lukemaan, ja hänelle ojennettiin profeetta Jesajan kirja. Hän avasi kirjakäärön ja
löysi sen kohdan, jossa sanotaan: -- Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut
minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, julistamaan
vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen ja
julistamaan Herran riemuvuotta.
Hän kääri kirjan kokoon, antoi sen avustajalle ja istuutui. Kaikki, jotka synagogassa olivat,
katsoivat tarkkaavasti häneen.
Hän alkoi puhua heille: "Tänään, teidän kuultenne, on tämä kirjoitus käynyt toteen."

MIHIN PROFEETTOJA TARVITAAN? (2/2)
Luuk. 18:31
Jeesus kutsui kaksitoista
opetuslastaan luokseen ja
sanoi heille:
"Me menemme nyt
Jerusalemiin. Siellä käy
toteen kaikki se, mitä
profeetat ovat Ihmisen
Pojasta kirjoittaneet.”

Luuk. 24: 25-27
Silloin Jeesus sanoi heille:

"Voi teitä ymmärtämättömiä! Noinko
hitaita te olette uskomaan kaikkea
sitä, mitä profeetat ovat puhuneet?
Juuri niinhän Messiaan piti kärsiä ja
sitten mennä kirkkauteensa.”

Ja hän selitti heille Mooseksesta ja
kaikista profeetoista alkaen, mitä
hänestä oli kaikissa kirjoituksissa
sanottu

