Raamatun luotettavuus ja Jeesuksen historiallisuus
Raamatussa on ennustettu Messiaasta ja ne ennustukset sopivat Jeesuksen elämään ja persoonaan.
Se on kuitenkin uskon asia, pitääkö joku totena sen, että Jeesus on noussut ylös kuolleista. Sitä ei
voida historiallis-kriittisellä tutkimuksella todistaa.
Jos olet lukenut Raamattua, niin sinun pitäisi tietää joitakin Jeesuksen persoonassa toteutuneita
Vanhan testamentin ennustuksia. Jos et ole lukenut, niin et ole kykenevä arvioimaan sen sisältöä
omakohtaisen tutkimisen kautta. Neuvonkin sinua lukemaan ensin sitä lähdeteosta, jota aiot
mahdollisesti arvioida ja ottaa kantaa sen sisältöön. Annat itsestäsi hölmön vaikutelman, jos väität
Raamattua epäluotettavaksi etkä usko Jeesuksen historiallisuuteen, ellet ole Raamattua lainkaan
tutkinut.
Raamatun kirjoituksia on mahdollista kenen tahansa ymmärtää. Jeesus opetti seuraajiaan sillä
tavalla, että he ymmärsivät hänen sanansa ja kirjoitukset, vaikka eivät he tietenkään kaikkea
ymmärtäneet, niin kuin ei kukaan meistä kaikkea ymmärrä. Joka tapauksessa Jumalan sana on
annettu meille siten, että se on mahdollista ymmärtää. Jos joku ei tahdo pitää totena Raamatun
sanomaa, niin se on sitten hänen valintansa, mutta se ei kumoa Raamatun historiallista
luotettavuutta.
Raamatun ilmoittamia totuuksia ovat mm. seuraavat asiat:
•
•
•
•
•
•
•

Raamatun henkilöt ovat todella eläneitä historian henkilöitä (erityisesti patriarkat, profeetat,
Jeesus, apostolit ja heidän aikanaan eläneet ihmiset: juutalaiset ylipapit, Herodekset,
Rooman maaherrat, keisarit, ensimmäiset kristityt,...)
Raamatun paikat, maantiede, biologia ja kuvaus kansoista ovat todellisuutta vastaavia.
Raamatun kertomat tapahtumat ovat todella historiassa tapahtuneita asioita (mitä
lähemmäksi nykyaikaa tullaan, sitä enemmän näistä asioista löytyy todisteita myös muista
lähteistä)
Raamattu on itsessään luotettava ja arvostettu historiantutkimuksen ja arkeologian lähdeteos.
Raamatun ennustukset kertovat etukäteen tulevasta Messiaasta ja ne toteutuvat Jeesuksen
persoonassa (jos olet lukenut Raamattua, niin sinun pitäisi tietää tämä asia)
Jeesus kertoi etukäteen sen, mitä hänelle oli tapahtuva: kärsimys, kuolema ja ylösnousemus.
Apostolit ja monet muut ovat sanoneet nähneensä Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen.

Vaikka ei siis uskottaisi sitä, että Jeesus on noussut ylös kuolleista, niin historiallis-kriittisen
tutkimuksen valossa on pidettävä totena sitä, että Uuden testamentin kirjoittajat ovat todella eläneitä
ihmisiä, juuri niitä, keitä he väittävät olevansa. Heistä osa sanoi nähneensä Herran
ylösnousemuksen jälkeen omin silmin, ja osa uskoi muiden todistuksen, vaikka ei ollut itse
ylösnoussutta Herraa nähnyt.
Apostolien ja ensimmäisten kristittyjen lähetystyön hedelmät näkyvät vielä tänä päivänä.
Kristinusko on maailman suurin uskonto ja sellaisia ihmisiä on vielä melko paljon, jotka pitävät
totena Raamatun ilmoituksen ja Jeesuksen todistuksen. On typerää väittää, että apostolit ja
ensimmäiset kristityt olisivat fiktiivisiä henkilöitä samoin kuin Jeesus, josta he kertovat. Heidän
historiallisuuttaan ei kyetä kumoamaan, mutta kenenkään ei ole tietenkään pakko uskoa sitä, mitä
he todeksi väittävät ja mihin me uskomme.

Raamatun profetioiden täyttyminen Jeesuksen elämässä ja persoonassa todistaa ainakin minulle sen,
että Raamatun sanoma on totuudellinen. Siihen ei vaikuta yhtään mitään se, millä tavalla itseään
kristittyinä pitävät ihmiset elävät ja mitä he tekevät. Jokainen on joutuva vastuuseen teoistaan
Herran Jeesuksen eteen; myös ne, joita tämä maailma arvostelee heidän syntiensä vuoksi. Ne, jotka
tuottavat teoillaan häpeää Jeesuksen nimelle ja julkihäpäisevät hänen ristinsä, joutuvat samalle
tuomiolle kuin heitä kritisoivat ateistit ja muut epäuskoiset ihmiset.

Jeesuksen elämässä ja persoonassa toteutuneita ennustuksia
Herran sanat käärmeelle "paratiisissa"
Herra Jumala sanoi syntiinlankeemuksen jälkeen käärmeelle:
"Ja 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. 3:15)
Tämä on kuvakieltä, jonka selitys on ymmärrettävissä Raamatun muiden kohtien avulla. "Käärme"
kuvaa paholaista eli saatanaa. "Vaimo" kuvaa naista, josta tuleva Messias oli syntyvä. "Vaimon
siemen" on tuleva Messias: ihminen, joka oli syntyvä vaimosta (naisesta).
Se, että Messias "on polkeva rikki käärmeen pään", tarkoittaa sitä, että Messias oli voittava
paholaisen taistelussa häntä vastaan. Käytännössä tämä toteutui siten, että Messias nousi ylös
kuolleista ja voitti kuoleman. Paholaisella oli ollut kuolema vallassaan siihen asti, kunnes Jeesus
nousi ylös kuolleista. Jeesuksella on valta herättää ylös kuolleita, koska hän on noussut ylös
kuolleista esikoisena poisnukkuneiden joukossa.
Se, että "paholainen on pistävä Messiasta kantapäähän", toteutui siinä, kun Juudas Iskariot kavalsi
Herran, ja antoi hänet tuomittavaksi kuolemaan.

Herran ennustus Mooseksen kaltaisesta profeetasta
"Sinun keskuudestasi, veljiesi joukosta, Herra, sinun Jumalasi, herättää sinulle
profeetan, minun 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)
Jeesus on se profeetta, joka on noussut Israelin kansan keskeltä ja on Mooseksen kaltainen. Hänen
elämässään on monia yhtymäkohtia Moosekseen. He molemmat tekivät ihmeitä, viettivät 40 päivää
ja 40 yötä hiljaisuudessa, ennustivat tulevista asioista, puhuivat Jumalan sanoja ja jo heidän
syntymänsäkin olivat ainutlaatuisia. Jeesus on se Israelille luvattu profeetta, jota kansan tulee
kuulla; ja joka ei häntä tottele, joutuu tekemään tiliä Jumalalle.

Ennustus Messiaan korotuksesta maailman tuomariksi ja pappeuden
muutoksesta
Daavidin virsi. Herra sanoi minun herralleni: "Istu minun oikealle puolelleni, kunnes
minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi." Herra ojentaa sinun
valtasi valtikan Siionista; hallitse vihollistesi keskellä. Altis on sinun kansasi sinun
sotaan lähtösi päivänä: pyhässä asussa sinun nuori väkesi nousee eteesi, niin kuin
kaste aamuruskon helmasta. Herra on vannonut eikä sitä kadu: "Sinä olet pappi
iankaikkisesti, Melkisedekin järjestyksen mukaan." Herra on sinun oikealla puolellasi,
hän musertaa kuninkaat vihansa päivänä. Hän tuomitsee pakanat: ruumiita viruu
kaikkialla; hän murskaa päitä laajalti maan päällä. Hän juo purosta tien varrelta;
sen tähden hän kohottaa päänsä. (Psalmi 110)
Jumala sanoo nämä sanat Messiaalle, joka oli oleva Daavidin jälkeläinen, ja istuva Jumalan
valtaistuimella. Jeesus on lihan puolesta Daavidin jälkeläinen suoraan alenevassa polvessa. Jumala
on hänen isänsä, sillä hän sikisi Pyhästä Hengestä ja syntyi neitsyt Mariasta. Jumala on korottanut
Jeesuksen kaikkien luotujen yläpuolelle hänen kuolemansa ja ylösnousemuksensa jälkeen. Isä on
antanut Jeesukselle vallan tuomita eläviä ja kuolleita; viimeinen tuomio on maailman aikakausien
lopussa. Jumala on alistava kaikki kansat ja niiden kuninkaat poikansa Jeesuksen Kristuksen alle;
koko tuleva maailma alistetaan hänen valtaansa. (Hebr. 2:5)
Jeesus on uuden liiton ylimmäinen pappi, ei lihallisen perimysjärjestyksen mukaan, vaan
hengellisen esikuvan ja Jumalan ennustuksen mukaan. Melkisedek oli Jumalan korkeimman pappi
ja Salemin kuningas. Hänen sukuaan ei voida johtaa Leevistä, sillä hän eli paljon ennen kuin Leevi
oli edes syntynyt. Israelin kansan ylimmäisen papin tuli olla Mooseksen lain mukaan Leevin sukua
ja Aaronin jälkeläinen. Tämä profetia kertoo kuitenkin jo edeltä käsin tulevasta pappeuden
muutoksesta, niin että Herrasta Jeesuksesta on tullut Jumalan kansan ylimmäinen pappi, joka
toimittaa pappispalvelustaan itse taivaassa Jumalan tykönä, sen sijaan että olisi ihminen maan
päällä. Jeesus on pappi "Melkisedekin järjestyksen mukaan", vaikka hän on lihan puolesta Juudan
sukukuntaa, ei Leevin jälkeläinen.

Ennustus uskon kautta saatavasta vanhurskaudesta
Sillä tämä käsky, jonka minä tänä päivänä sinulle annan, ei ole sinulle vaikea täyttää
eikä liian kaukana. Se ei ole taivaassa, eikä sinun tarvitse sanoa: 'Kuka nousisi
meidän puolestamme taivaaseen noutamaan sen meille ja julistaisi sen meille, että me
sen täyttäisimme?' Se ei ole meren takana, eikä sinun tarvitse sanoa: 'Kuka menisi
meidän puolestamme meren taakse noutamaan sen meille ja julistaisi sen meille, että
me sen täyttäisimme?' Vaan sana on sinua aivan lähellä, sinun suussasi ja
sydämessäsi, niin että voit sen täyttää. (5. Moos. 30:11-14)
Jumala julistaa vanhurskaaksi sen, joka uskoo Kristuksen ruumiin ja veren uhrin kautta
tapahtuneeseen syntien sovitukseen ja sielujemme lunastukseen. Mooseksen lain mukaan pappien
oli uhrattava toistuvasti ja joka vuosi eläimiä synti- ja vikauhreina Herralle, jotta nämä uhrit toisivat
sovituksen, ja synnit saataisiin anteeksi. Messias Jeesus on tehnyt tarpeettomiksi nämä uhrit
uhraamalla itsensä kerta kaikkiaan yhden ainoan kerran maailmanaikojen lopulla syntien
sovitukseksi (tämä tapahtui noin 2000 vuotta sitten).

Jos joku uskoo, että Jeesus on kuollut puolestamme Golgatan ristillä, sovittanut meidät Isän
Jumalan kanssa ja että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, niin hän tulee vanhurskaaksi tämän
uskonsa perusteella. Jos sinä tunnustat suullasi, että Jeesus Kristus on Herra, niin sinä pelastut. Sillä
sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. (Room. 10:1-13)
Tämä Mooseksen kautta tullut profetia kertoo meille siis etukäteen uskon kautta saatavasta
vanhurskaudesta ja Kristuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Herra käyttää tässä kielikuvia niin
kuin muuallakin Raamatussa. Käskyjen täyttäminen viittaa tässä Mooseksen lain määräämien
uhrien tuomaan sovitukseen ja tulevan Messiaan täydellisyyteen: Jeesus ei rikkonut koskaan
kymmentä käskyä eli ikuista moraalilakia vastaan. Hän kelpaa sen vuoksi viattomaksi ja
synnittömäksi uhrikaritsaksi, joka "ottaa pois maailman synnin". "Meren taakse meneminen" viittaa
"hautaan" (tuonelan syvyyteen): "kuka menisi syvyyteen ja nostaisi Messiaan ylös kuolleista"? Me
emme voi sitä tehdä, mutta jos uskomme Jumalan tehneen sen Jeesukselle, meidän Herrallemme,
niin se tuo meille sovituksen synneistä ja saamme synnit anteeksi kääntymällä samalla pois
pahuudestamme.
Syntien anteeksisaamisen peruste on läpi koko Raamatun viattoman sijaisuhrin kärsimyksessä ja
hänen kuolemansa tuomassa sovituksessa. Tämä toteutui kerta kaikkiaan ja lopullisesti Jeesuksen
Kristuksen ruumiin ja veren uhrissa.

Ennustus Messiaan synnittömyydestä ja siitä, että hän on meidän synti- ja
vikauhrimme
Jesajan kirjan luvut 52 ja 53 kertovat Herran vanhurskaasta palvelijasta, joka uhraa elämänsä
kansan edestä niin kuin uhrikaritsa ja on Jumalan kansan synti- ja vikauhri ja toimittaa meille
sovituksen synneistämme. Tulevan synti- ja vikauhrin tuli olla synnitön, niin kuin Messias Jeesus
synnitön on: "hän ei ollut vääryyttä tehnyt eikä petosta ollut hänen suussansa". (Jes. 53:9)
Ilman hintaa ja ilmaiseksi meidät on lunastettu, Kristuksen Jeesuksen kalliilla sovintoverellä;
ihminen ei voi itse sieluaan lunastaa eikä syntivelkaansa maksaa. Sen vuoksi Kristuksen
sijaiskärsimys ja uhri on välttämätön sielujemme pelastumiselle. Jos Jeesus ei olisi kärsinyt
rangaistusta puolestamme, joutuisimme kärsimään sen itse. Ne kuolevat iankaikkisen kuoleman,
jotka eivät usko Jeesukseen ja jotka Jumala tuomitsee heidän syntiensä tähden.

Ennustus Messiaan ylösnousemuksesta
"Minä pidän Herran aina edessäni; kun hän on minun oikealla puolellani, en minä
horju. Sen tähden minun sydämeni iloitsee ja sieluni riemuitsee, ja myös minun
ruumiini asuu turvassa. Sillä sinä et hylkää minun sieluani tuonelaan etkä anna
hurskaasi nähdä kuolemaa." (Psa. 16:8-10)
Daavid puhuu tässä edeltä käsin Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta, ei itsestään. Daavid kuoli ja
hänen hautansa oli Israelin keskellä vielä sinä päivänä, kun Pietari julisti Herran ylösnousemuksesta
ja tämän profetian täyttymyksestä ensimmäisenä "kristillisenä helluntaina". (Apt. 2:12-36) Daavid
kertoo tässä siitä, että Jeesuksen ruumis ei ollut jäävä haudan syvyyteen (tuonelaan) vaan hän oli
nouseva ylös kuolleista.
Suomenkielinen käännös on tässä jakeessa huono. Hepreankielessä on käytetty sanavastaavuuden
periaatetta (parallelismi). Sama asia on toistettu kahdella samaa tarkoittavalla ilmaisulla. "Sielun

jääminen tuonelaan" ja "kuoleman näkeminen" ovat alkukielellä "elämän päättyminen hautaan" ja
"haudan syvyyden katsominen". Daavid ennusti siis etukäteen siitä, että Kristuksen ruumis ei ollut
jäävä haudan syvyyteen, sillä hän oli nouseva ylös kuolleista, niin kuin tapahtui Herralle
Jeesukselle.

Ennustus Daavidin valtaistuimella istuvasta kuninkaasta, Daavidin pojasta
Jumala on luvannut Daavidille, että hänen jälkeläisensä olisi istuva aina hänen valtaistuimellaan.
"Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi tykönä, korotan minä sinun
seuraajaksesi jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi; ja minä vahvistan hänen
kuninkuutensa. Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen
valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi. Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani,
niin että, jos hän tekee väärin, minä rankaisen häntä ihmisvitsalla ja niin kuin
ihmislapsia lyödään; mutta minun armoni ei poistu hänestä, niin kuin minä poistin
sen Saulista, jonka minä poistin sinun tieltäsi. Ja sinun sukusi ja kuninkuutesi pysyvät
sinun edessäsi iäti, ja sinun valtaistuimesi on oleva iäti vahva." (2. Sam. 7:12-16)
Me tiedämme historiasta, että Juudan kuningaskunta lakkautettiin vuonna 587, kun Babylonin
sotajoukot valloittivat kuningas Nebukadnessarin johdolla Jerusalemin ja veivät juutalaiset
pakkosiirtolaisuuteen. Israelilla ei ole ollut sen jälkeen kuningasta Daavidin suvusta ja vaikka joku
sieltä vielä kuninkaaksi nousisi, olisi hän kuoleva niin kuin ihmiset kuolevat. Jeesuksessa tämä
profetia täyttyy kuitenkin iankaikkisesti, sillä hän ei kuole enää koskaan ja hänen kuninkuutensa
pysyy iäisesti (se ei olekaan tästä maailmasta). Messiaan ikuinen kuninkuus edellyttää siis ruumiin
ylösnousemusta, jonka kautta kuolemattomuus oli mahdollista saada.
Toinen samansisältöinen profetia on yhtä vaikea suomalaisen ymmärtää, koska profetian kieli on
meille vierasta ja vanhahtavaa heprealaista runoutta.
"Kallistakaa korvanne ja tulkaa minun tyköni; kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää.
Ja minä teen teidän kanssanne iankaikkisen liiton, annan lujat Daavidin armot.
Katso, hänet minä asetin kansoille todistajaksi, kansojen ruhtinaaksi ja käskijäksi.
Katso, sinä olet kutsuva pakanoita, joita sinä et tunne, ja pakanat, jotka eivät sinua
tunne, rientävät sinun tykösi Herran, sinun Jumalasi, tähden, Israelin Pyhän tähden,
sillä hän kirkastaa sinut." (Jes. 55:3-5)
"Daavidin lujat armot" viittaa edeltä kuningas Daavidin jälkeläiseen, joka on istuva ikuisesti hänen
valtaistuimellaan. (Apt. 13:27-39) Tämä toteutui Herran Jeesuksen ylösnousemuksessa, sillä hän on
lihansa puolesta Daavidin sukua ja pyhyyden hengen puolesta korotettu ei vain Israelin vaan koko
maailman kuninkaaksi. (Room. 1:1-4; Efe. 1:18-22; 1. Piet. 3:22; Hebr. 2:5; Ilm. 19:16)

Ennustus neitsyestä syntymisestä
"Sen tähden Herra itse antaa teille merkin: Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää
pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel. Voita ja hunajaa hän syö siinä iässä, jolloin
hän oppii hylkäämään pahan ja valitsemaan hyvän; sillä ennen kuin poika on oppinut
hylkäämään pahan ja valitsemaan hyvän, tulee autioksi maa, jonka kahta kuningasta
sinä kauhistut." (Jes. 7:14-16)

Vaikka tämä profetia on keskellä jo Jesajan aikana toteutunutta profetiaa Assyrian valtakunnan
hyökkäyksestä Israeliin ja Samarian valloitusta, on se apostolien mukaan samalla profetia meidän
Herrastamme Jeesuksesta, joka sikisi Pyhästä Hengestä ja syntyi neitsyt Mariasta. (Matt. 1:18-25)
Juutalaiset ylipapit ja fariseukset eivät uskoneet Herran syntyneen neitsyestä ja väittivät hänen
syntyneen aviorikoksesta; että Maria olisi maannut jonkun samarialaisen miehen kanssa ja Jeesus
olisi hänen poikansa, itsekin samarialainen. Jeesus kiisti nämä väitteet ja sanoi Jumalaa isäkseen:
hän sanoi olevansa Jumalan poika ja se Messias (Kristus), jota nämä itsekin odottivat. (Joh. 8:1259)
Apostolit pitivät Jeesusta neitsyestä syntyneenä. Moni epäuskoinen ihminen luuli hänen olevan
Joosefin poika, mutta apostolit sanoivat hänen olevan Jumalan poika, eli he tunnustivat hänet
neitsyestä syntyneeksi. (Luuk. 3:23ss.)

Ennustus jumalallisesta sankarista, Messias-kuninkaasta
Jeesuksen ylivertaisuutta muiden ihmisten rinnalla kuvaa myös seuraava profetia tulevasta
kuninkaasta:
"Mutta ei jää pimeään se, mikä nyt on vaivan alla. Entiseen aikaan hän saattoi
halveksituksi Sebulonin maan ja Naftalin maan, mutta tulevaisuudessa hän saattaa
kunniaan merentien, Jordanin tuonpuoleisen maan, pakanain alueen. Kansa, joka
pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valkeuden; jotka asuvat kuoleman varjon maassa,
niille loistaa valkeus. Sinä lisäät kansan, annat sille suuren ilon; he iloitsevat sinun
edessäsi, niin kuin elonaikana iloitaan, niin kuin saaliinjaossa riemuitaan. Sillä
heidän kuormansa ikeen, heidän olkainsa vitsan ja heidän käskijänsä sauvan sinä
särjet niin kuin Midianin päivänä; ja kaikki taistelun pauhussa tallatut sotakengät ja
verellä tahratut vaipat poltetaan ja tulella kulutetaan. Sillä lapsi on meille syntynyt,
poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus, ja hänen nimensä on:
Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas.
Herraus on oleva suuri ja rauha loppumaton Daavidin valtaistuimella ja hänen
valtakunnallansa; se perustetaan ja vahvistetaan tuomiolla ja vanhurskaudella nyt ja
iankaikkisesti. Herran Sebaotin kiivaus on sen tekevä." (Jes. 8:23-9:6)
Tässä on ennustettu ensinnäkin Jeesuksen vaikutus Galilean alueella (Matt. 4:12ss.), sitten myös
hänen asemansa kaikkien palvomana kuninkaana. (vrt. Ilm. 5:12-14; Dan. 7:13-14) Jeesuksen
jumalalliset arvonimet viittaavat hänen erityiseen asemaansa Jumalan lähettämänä sanansaattajana
ja hänen "ainosyntyisenä" poikanaan (Jeesus on se "vaimon siemen", josta jo alussa on ennustettu ja
hän on "Jumalan poika", 1. Moos. 3:15; vrt. Gal. 3-4).

Ennustus Ihmisen Pojan näköisestä maailman kuninkaasta
"Minä näin yöllisessä näyssä, ja katso, taivaan pilvissä tuli Ihmisen Pojan kaltainen;
ja hän saapui Vanhaikäisen tykö, ja hänet saatettiin tämän eteen. Ja 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)

Tuleva Messias on tämän profetian mukaan koko maailman hallitsija ja kuningas. Hän saapuu
taivaan pilvissä Isän Jumalan tykö ja hänelle annetaan valta ylitse kaikkien luotujen. Nämä profetiat
toteutuivat Jeesuksen Kristuksen kohdalla, kun hän meni kuolemansa jälkeen Isän tykö taivaaseen.
(Hebr. 9:9-10:24)
Jeesus käytti itsestään nimitystä "Ihmisen Poika" (ihmisen poika). Hänen on arveltu viitanneen tällä
nimityksellä juuri Danielin kirjan profetiaan pikemminkin kuin siihen, että hän on syntynyt
ihmisestä (neitsyt Mariasta) ja olisi pelkkä tavallinen ihminen. On kieltämättä hyvin omituista, että
joku käyttää itsestään tällaista nimitystä, joten yhtymäkohta Danielin kirjan profetiaan tulevasta
kuninkaasta on ilmeinen.

Loppusanat
Raamatussa on lukemattomia Messias-profetioita, ennustuksia Israelin ja koko maailman
kuninkaasta, Kristuksesta. Nämä profetiat ovat täyttyneet osaksi Jeesuksen elämässä,
kärsimyksessä, kuolemassa ja ylösnousemuksessa. Osa profetioista täyttyy Herran toisessa
tulemuksessa ja sen jälkeen. En kokoa kaikkia Messias-profetioita yhteen ainoaan kirjoitukseen,
mutta voit lukea joidenkin profetioiden ja esikuvien täyttymisestä Jeesuksen elämässä ja
persoonassa kirjoituksessani nimeltään "Jeesus Kristus Nasaretilainen".
Kun ymmärrät Raamatun kertovan tulevia asioita etukäteen ja näet profetioiden täyttyneen
Jeesuksen elämässä, voit luottaa Raamattuun entistä lujemmin. Myös ne profetiat ovat täyttyvä,
jotka odottavat vielä täyttymistään. Tärkein niistä on se, että Jeesus on tuleva takaisin tuomitsemaan
eläviä ja kuolleita. (Joh. 5:28-29) Oletko valmis kohtaamaan hänet sellaisena kuin hän on?
Hän, joka näitä todistaa, sanoo: "Totisesti, minä tulen pian." Amen, tule, Herra
Jeesus! (Ilm. 22:20)
Petteri Haipola, 23.11.2011

