
Vanha Testamentti 4 – Jesaja, Jeremia, Hesekiel, 

Daniel 

Olemme jo nähneet, miten suurten profeettojen ohella 
Tuomarien ja kuninkaiden aikana Israelissa on ollut suuri 
määrä pienempiä, paikallisia profeettoja, kymmenittäin, jopa 
sadoittain.  Heiltä haettiin Herran, Israelin Jumalan sanaa 
johdatukseksi suurissa päätöksissä ja vaaroissa, erityisesti 
sodissa.  Keskellä luopumusta pakanuuteen ja syntiin Jumalan 
Henki vaikutti suurella voimalla.   

Lähestymme nyt Israelin ainutlaatuisen profetismin huippua, 
VT:n suurten ja pienten profeettojen kirjoja.  Mooseksessa 
aukaistut profetian patoluukut laskivat vuosisatojen ajan 
profetian Hengen ja vaikutuksen valitun kansan keskelle.  Siinä 
virrassa tapahtui muutoksia kohti yhä universaalimpaa ja 
Kristus-keskeistä julistusta.  Paikalliset profeettasaarnaajat 
alkoivat väistyä kristologisen universaaliprofetian tieltä.    

(kristologia -= oppi Kristuksesta)     



Jesaja todisti assyrialaisten hyökkäyksen ja Jerusalemin säilymisen 
ihmeen v. 701 e.Kr.  Juutalaisen perimätiedon mukaan profeetta 
tapettiin sahalla kuningas Manassen aikana vuodesta 690 e.Kr. 
eteenpäin. 

Jesajan kirjan sisältö ei ole toimitettu aikajärjestyksessä.  Vanhan 
Jesajan sana menestyksestään ja seuraajistaan on jo kirjan 

alkupuolella:  ”Sido todistus talteen, lukitse laki sinetillä 
minun opetuslapsiini.” Niin minä odotan Herraa, joka 
kätkee kasvonsa Jaakobin heimolta, ja panen toivoni 
häneen. Katso, minä ja lapset, jotka Herra on minulle 
antanut, me olemme Herran Sebaotin merkkeinä ja ihmeinä 
Israelissa, hänen, joka asuu Siionin vuorella”  (Jes. 8:16 – 
18).   

Jesaja oli voimakas tuomion profeetta, pelastuksen saarnaaja 
ja Kristuksen saarnaaja sekä taivaan autuuden ilmoittaja. 



Julistuksessaan Jesaja, Aamos ja Hoosea muistuttivat toisiaan: 

temppelipalveluksen muodollinen suorittaminen ei riitä ilman 

sydämen uskoa ja puhdasta elämänvaellusta.  Jesajan saarnan keskus 

on Jerusalem, Siionin vuori.  Kerran Arabiankin kansat vaeltavat 

sinne samassa uskossa  (Jes. 60).  Siionin vuorella Jumala ilmestyy niin, 

että häntä voidaan sormella osoittaa:  ”Ja Herra Sebaot laittaa 

kaikille kansoille tällä vuorella pidot rasvasta, pidot voimaviinistä, 

ydinrasvasta, puhtaasta voimaviinistä.Ja hän hävittää tällä 

vuorella verhon, joka verhoaa kaikki kansat, ja peiton, joka peittää 

kaikki kansakunnat. Hän hävittää kuoleman ainiaaksi, ja Herra, 

Herra pyyhkii kyyneleet kaikkien kasvoilta ja ottaa pois kansansa 

häväistyksen kaikesta maasta. Sillä Herra on puhunut.Ja sinä 

päivänä sanotaan: "Katso, tämä on meidän Jumalamme, jota me 

odotimme meitä pelastamaan; tämä on Herra, jota me odotimme: 

iloitkaamme ja riemuitkaamme pelastuksesta, jonka hän toi” (25:5 

– 9). 

 



 

Jesaja nosti profetian aivan uudelle tasolle, josta näkyivät maan 

ääret ja kaukainen tulevaisuus.  Siellä edessäpäin odottivat 

Jumala ihmisen hahmossa Siionin vuorella ja hänen ruumiinsa 

ja verensä pyhä pito. 

Jesaja näki vuosisatoja ennen kärsivän Kristuksen Jumalan vihan 

alla meidän edestämme (Jes. 53).  Se on kaikkein vaikuttavin 

muotokuva kärsivästä Kristuksesta. 

Jesajan kirja on UT:ssa vaikuttanut erityisesti Matteuksen 

evankeliumiin ja Syyrian varhaiseen kirkkoon.  Matteus 

ymmärsi, että v:n 740 pakkosiirtolaisuuden tuhoissa kuoleman 

varjon maaksi muuttunut Galilea oli valittu Herran julkisen 

toiminnan näyttämöksi, jotta Jesajan profetia täyttyisi.  Matteus 

kirjoitti yksiselitteisesti, että Johannes Kastaja oli Jesajan kirjan 

huutavan ääni korvessa Matt. 3:1 – 4.  Samoin kutsumusnäky 

 Jes. 6 edeltää Ilmestyskirjan lukuja 4 ja 5. 



 

”Mutta kun Jeesus kuuli, että Johannes oli pantu vankeuteen, poistui 
hän Galileaan. Ja hän jätti Nasaretin ja meni asumaan 
Kapernaumiin, joka on meren rannalla, Sebulonin ja Naftalin 
alueella; että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetta Esaiaan 
kautta, joka sanoo: 

 Sebulonin maa ja Naftalin maa, meren tie, Jordanin 
tuonpuoleinen maa, pakanain Galilea- kansa, joka pimeydessä 
istui, näki suuren valkeuden, ja jotka istuivat kuoleman maassa ja 
varjossa, niille koitti valkeus” (Matt. 4:12 – 16). 

Jesaja esiintyi kuningas Hiskian aikana ratkaisevassa osassa 
tukemassa hallitsijaa Assurin röyhkeää sotapäällikköä 
Rabsakea vastaan n. v. 722 e.Kr.  Assurin armeijan pääosa 
185000 miestä kuoli yön aikana, ja loput lähtivät takaisin itään 
(1 Kun. 19).  Suurkungas Sanherib ei yrittänyt toista kertaa 
valloittaa Jerusalemia.  

 

  



JEREMIA 

Profeetta Jeremia יְִרְמיָהּו = ”Herra korottaa” toimi profeettana 

Jerusalemissa viiden kuninkaan aikana v:sta  626 e.Kr. v:een 587 e.Kr.  

Jeremia kutsuttiin nuorella iällä suureen tehtävään ”kansojen 

profeetaksi”.  Babylonialaisten vallattua Jerusalemin ja Salomon 

temppelin tuhouduttua, Jeremia kohdeltiin hyvin.  Kun Juudan 

käskynhaltija Gedalja oli murhattu, jäljelle jääneet Juudassa lähtivät 

pakoon Egyptiin ja pakottivat Jeremian ja hänen kirjurinsa Baarukin 

mukaansa.  Jeremia koki Egyptissä marttyyrikuoleman juutalaisen 

perimätiedon mukaan.   

Jeremia oli parannussaarnaaja, tuomion profeetta ja Jumalan Uuden 

Testamentin ilmoittaja:  ”Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin 

minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton; 

… minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän 

sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat 

minun kansani” (Jer. 31:31 – 34). 





Jeremian kirjojen rakenne: 

 Luvut  1 – 25: Kutsumus; tuomion sanoja omalle kansalle. 

  26 – 29: Jeremian kärsimyshistoria 

  30 – 35:  Pelastuksen profetiat Juudalle ja Israelille 

  36 – 45:  Jeremian kärsimyshistoria 

  46 – 51:  Kansojen tuomio (25:15 – 38) 

  52: Loppuhistoria  

 

Jeremian valitusvirret 1 – 5:  Jerusalemin ja temppelin hävityksen 

vuotuinen surujuhla.  Valitusvirret on laadittu hautajaisten 

kuolleen valituksen muotoon.  Valitusvirret hyväksyvät nöyrästi 

Jumalan rangaistukset Siion – Jerusalemille. 

 

Koko ajan Jeremiaa avusti hänen uskollinen kirjurinsa Baaruk. 



Jeremian ankara porofetia Babylonia vastaan *(50 – 51) toteutivat 

aikanaan.  Persialaiset valloittivat Babylonin ja päästivät 

Juudan pakkosiirtolaiset takaisin Juudeaan.  Samalla nuo 

profetiat jäivät odottamaan vielä suurempaa täyttymystään 

ennen Kristuksen toista tulemista.  Ilmestyskirja osoittaa tämän 

näyissään Suuresta Babylonista ja sen armottomasta tuomiosta 

(Ilm. 17 – 19).  

 

Tuomiojulistuksen ja raskaan kärsimyshistorian lisäksi Jeremian 

julistus näki kauas eteenpäin aikaan, jolloin Jumala pelastaa ja 

uudistaa kansansa antamalla sille uuden sydämen (Jer. 31 – 32).  

Ulkonainen lain vaatima jumalanpalvelus vaihtuu Jumalan 

todelliseen tuntemiseen, kun Juudean synnit pyyhitään pois.  

Synnin vallassa ei Jumalaa voi tuntea. 



Valitusvirsi 1:  Siion kuvataan kuolleitaan surevana leskenä. 

Valitusvirsi 2:  Jumala on vihassaan hyljännyt Siionin ja 

musertanut sen maahan. 

Valitusvirsi 3:  Jumala on koetellut minua hirmuisin tavoin. 

Valitusvirsi 4: Valitusvirsi Siionin poikien kohtalosta. 

Valitusvirsi 5:  Lyötyjen valitus; kääntyminen Herran puoleen 

pyynnöin ja kysymyksin: 

 ”Sinä, Herra, hallitset iankaikkisesti, sinun valtaistuimesi 

pysyy suvusta sukuun.  Miksi unhotat meidät ainiaaksi, 

hylkäät meidät ikipäiviksi?  Palauta meidät, Herra, tykösi, 

niin me palajamme; uudista meidän päivämme 

muinaiselleen.  Vai oletko meidät peräti hyljännyt, 

vihastunut meihin ylenmäärin?  (Val. 5:19 – 22). 



HESEKIEL 

Nimi יְֶחְזֵקאל tarkoittaa:  ”Jumala häntä vahvistakoon”.  Profeetta 
syntyi n. v. 622 e.Kr. Jerusalemissa ja kuoli Babylonissa n. 570 
e.Kr.  Profeetta oli pappissukua.  Hän ja hänen vaimonsa elivät 
Kebar-joen varrella.  Hesekielin vaimo kuoli varsin nuorena 9. 
vuonna pakkosiirtolaisuuden alkamisesta.  Heillä ei näytä olleen 
lapsia.  Hesekiel oli Jeremian aikalainen ja Jeremian tavoin 
todisti itse Daavidin kaupungin hävityksen v. 587 e.Kr. 

Hesekielin suuri kutsumusnäky on tapahtunut 30. vuoden iässä.  
Hesekiel vastaanotti viimeiset profetiansa n. 50. vuoden iässä n. 
v. 572 e.Kr.  Profeettana hän toimi siis n. 20 vuotta.   

Anatotissa eläneen pappissuvun jäsenenä Buusin poika Hesekiel on 
ollut oppinein kaikista Israelin profeetoista.  Hänellä on tietoa 
menneisyydestä, jollaista ei esiinny muilla profeetoilla.  Hänen 
tietonsa alkuhistoriassa eroavat joissakin yksityiskohdissa 
Genesiksen alusta täydentäen kuvaa alkuhistoriasta.  

       



Hesekielin hauta sijaitsee vanhan synagoogan raunion kanssa 

Kefilissä Etelä Irakissa nykyisen Bagdadin eteläpuolella.  Se on 

myös muslimien pyhiinvaellusten kohde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva Hesekielin kutsumusnäystä 

 

 

 



 Hesekielin kirjan rakenne: 

 

 Luvut1 - 24:  tuomioprofetiat Juudaa ja Jerusalemia vastaan. 

 Luvut 25 – 32:  tuomioprofetiat naapurikansoja vastaan. 

 Luvut 33 – 39:  pelastuksen profetiat, erityisesti Jumalan 

Hengen vuodattamien ja Israelin sekä Juudan yhdistyminen 

(37).  Googin ja Maagogin hyökkäys ja tappio (38 – 39). 

 Luvut 40 – 48:  uusi temppeli elävän veden lähteenä. 

 

 Lupaus pelastuksesta antaa kättä Jeremian profetioille kansan 

nostamisesta kuolleiden luiden tilasta elämään puhdistettuina  

ja Jumalan vanhurskauden omistamisesta sydämessä (Jer. 24:7; 

31:33; 32:39 – 40).  



Myös Hesekiel on ”kansojen profeetta” julistuksen laajan alan 

tähden.   

 

Hesekielin kirjan vaikutus näkyy UT:n Ilmestyskirjassa: taivaan 

neljä olentoa, uusi temppeli ja siitä pulppuava elävän veden 

virta, Paratiisi sekä Googin sotaretki.  

 

Hesekielin kirjan laajat ja syvät tiedot menneestä maailmasta on 

yleensä kevyesti ohitettu.  Kuitenkin niistä tiedoista voisi kaivaa 

runsaasti kultaa.  Kriittinen  raamatuntutkimus ei ole siihen 

kyennyt jäykkien ja kielteisten ennakkoehtojensa kanssa.  

Menneitä vuosituhansia on pyritty punnitsemaan 1800- ja 1900-

luvun Euroopan ajatuksilla vanhan tekstin ja todellisuuden 

välisistä suhteista.  



DANIEL 

Heprealaisessa VT:ssa Danielin kirja ei ole profeettojen vaan 

”kirjoitusten” (”ketubim”) joukossa. Nimi tarkoittaa ”Jumala 

on minun tuomarini”.   Daniel-nimellä on VT:ssa niin korkea 

arvo, että kriittinen raamatuntutkimus olettaa jonkun 

tuntemattoman kirjoittajan valinneen sen kirjansa sankariksi.  

Daniel sen mukaan ei olisi elänyt historiassa vaan oli keksitty 

kirjoituspöydän ääressä 200 – 150 e.Kr. Luultavasti 160-luvun 

koettelemuksissa Syyrian Antiokhos IV:n Epifaneen (k. 164 

e.Kr.) uskontopolitiikan johdosta, kun Jerusalemin temppelistä 

pyrittiin tekemään pakanajumalan palvontapaikka.  Tämän on 

vaikuttanut kriittinen näkemys, ettei profetiaa oikeasti ole vaan 

historian tapahtumia, joita profeetta tulkitsee esittämällä ne 

oikeaa ikäänsä varhaisemmiksi ennustuksiksi: ”Vaticinium ex 

eventu”.  Synnyttääkö tapahtuma sanan?  Tarttuuko sana 

profeetallisesti tuleviin tapahtumiin?    



Kuitenkin kirjan paikka heprealaisessa VT:ssa, sen esiintyminen 

Kuolleen meren kirjakääröissä n. 250 – 200 e.Kr. siirtää 

Danielin kirjan synnyn ajassa taaksepäin v:n 400 e.Kr. tuolle 

puolen. 

I osa luvut 1 – 6:  1. Daniel ja hänen kolme toveriaan osoittavat 

uskollisuutta Jumalalle noudattamalla Tooran ruokasäädöksiä. 

     2.  Nebukadnessarin uni suuresta kuvapatsaasta.  3.  Kolme 

miestä tulisessa pätsissä.  4. Nebukadnessarin uni puusta, 

Danielin selitys, Nebukadnessarin mielenvikaisuus ja 

parantuminen.  5.  Belsassarin pidot ja kirjoitus palatsin 

seinällä.  6.  Daniel jalopeurojen luolassa. 

II osa: Danielin näyt luvut 7 – 12:  7.  Neljä petoa ja Ihmisen Poika.  

8.  Näky oinaasta ja kauriista.  9.  Jeremian profetian 70:n 

vuoden selitys.  10 – 12: Lopun aika ja pelastuksen koittaminen. 





 Vanhan maailman ja antiikin kaikista oppineista ja kansojen 

johtajista Israelin suuret profeetat ovat olleet kestävimmät ja 

vaikutusvoimaisimmat.  Tämä johtuu siitä, että Jeesus Kristus 

tuli, kuten he ennustivat ja vahvisti itsessään vanhan Israelin 

profetismin.  Kristuksen tähden profeettojen sana ei ole vain 

mielenkiintoista menneisyyttä.  Profeetallinen sana vaikuttaa 

edelleen ja yhä laajemmalti maailmassa yli 2.2 miljardin 

kristityn kasvavassa joukossa, joka on yli kolmannes maapallon 

väestöstä. 

 ”Ja enkeli … kohotti oikean kätensä taivasta kohti ja vannoi 

hänen kauttansa, joka elää aina ja iankaikkisesti, … että niinä 

päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu hänen 

puhaltaessaan pasuunaan, Jumalan salaisuus käy täytäntöön sen 

hyvän sanoman mukaan, jonka hän on ilmoittanut palvelijoillensa 

profeetoille” (Ilm. 10:5 – 7). 




