
Jesaja näkee 
tulevaisuuteen

Nettiraamattu 
lapsille

Jesaja oli profeetta.  Hänen tehtävänään oli kertoa 
ihmisille, mitä Jumala sanoi.

Ussia

Jotam

Ahas

Hiskia Ussia

Jotam

Ahas

Hiskia

Ihmiset eivät aina halunneet kuulla Jumalan sanaa, 
mutta Jesaja ei koskaan tuottanut Jumalalle 
pettymystä.
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Jumala siunasi seuraavaa 
kuningasta, Hiskiaa, sillä hän 
hävitti kaikki epäjumalat ja 
rukoili todellista Jumalaa.  
Kun vihollisarmeija hyökkäsi 
Juudaan, Hiskia tiesi, että 
hänen sotajoukkonsa oli liian 
heikko voittamaan.  Hän pyysi 
Jesajaa rukoilemaan apua 
Jumalalta.

Kuningas Jotamin poika oli Ahas.  Ahas oli 
kaksikymmentä vuotias kun hänestä tuli hallitsija, 
ja hän oli vallassa kuusitoista 
vuotta Jerusalemissa.  Ahas 
ei välittänyt Jumalasta.

Kuningas Ussia hallitsi Juudan maata 
Jerusalemin kaupungista.  Aluksi Jumala 
siunasi Ussiaa, sillä hän teki sitä, mikä oli oikein 
Herran silmissä. Mutta Ussia ylpistyi ja lakkasi 
tottelemasta Jumalaa.  Hänestä tuli pitaalinen 
ja hän joutui elämään yksin kuolemaansa asti.

Hän palvoi epäjumalia ja johti monia Jumalaan 
uskovia tekemään samoin.  Vaikka Jesaja varoitti 
häntä, Ahas ei kuunnellut 
Jumalan varoituksia.  Hän 
kuoli 35-vuotiaana.

Kuningas Ussia hallitsi yli 60 vuotta.  Kun hän kuoli, 
hänen poikansa Jotam tuli hänen tilalleen ja hallitsi 

seitsemäntoista vuotta.  Jumala siunasi
Jotamia, koska hän kuunteli, mitä Jumala
sanoi Jesajan ja muiden 
profeettojen kautta.
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Jesaja saarnasi neljän eri kuninkaan hallituskausilla.
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Jumala käski Jesajaa puhumaan omalle 
kansalleen omassa maassaan.  Hänen tuli 
sanoa heille, että Jumala oli heille vihainen 
heidän syntiensä tähden.

“Kenet minä lähetän?”  
Jumala kysyi näyssä.  
“Tässä olen.  Lähetä 
minut,” Jesaja vastasi.  
Hän oli valmis tekemään 
mitä Jumala käski, ja 
menemään sinne, mihin 
Jumala lähetti.

Vaikka muut 
ihmiset eivät 
ajatelleetkaan 
Jumalaa kovin 
paljon, Jesaja 
ajatteli Häntä 
paljon.

Ehkä Jesaja ajatteli, että Jumala lähettäisi 
hänet jonkin kaukaisen ihmisryhmän luo, jotka 
eivät olleet kuulleet Jumalasta.  Mutta ei, 
Jumala ei tehnyt niin.

Näyssä Jesaja 
näki Herran 
kirkkauden ja 
pyhyyden.

Eräänä päivänä 
hän sai näyn, 
mikä on 
ikään kuin 
uni silloin 
kun olet 
valveilla.

Jesaja lähetti kuninkaalle tämän viestin.  “Näin 
sanoo Herra: Älä pelkää tätä vihollista… minä tuotan 
heille tappion…” Pian sen jälkeen Jumala käännytti 
vihollisarmeijan pois ilman 
että Hiskian tarvitsi 
edes taistella.
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“Sillä lapsi on syntynyt 
meille, poika on annettu 
meille.  Hän kantaa valtaa 
harteillaan, hänen nimensä on 
Ihmeellinen Neuvonantaja, 
Väkevä Jumala, Iankaikkinen 
Isä, Rauhan ruhtinas.”  
Jesaja oli niin varma Jumalan 
lupausten toteutumisesta, 
että hän puhui ikään kuin se 
olisi jo tapahtunut.  Tätä 
kutsutaan profetiaksi.

Jesaja sanoi, 
että Jumala itse 
antaisi merkin.  

Hän sanoi, “Neitsyt tulee 
raskaaksi ja synnyttää 
pojan ja antaa hänelle 
nimeksi Immanuel.”

Juutalaiset kutsuivat tätä auttajaa ‘Messiaaksi’.  
Vaikka he odottivat, että Jumala lähettäisi 
Messiaan, monet elivät ikään kuin hän ei koskaan 

tulisi.

Ihmiset tiesivät, että 
Jesaja puhui Jumalan 
Messiaasta, 

koska nainen ei voinut 
olla neitsyt ja saada 
lasta.  Immanuel –nimi 
tarkoittaa myös
‘Jumala meidän
kanssamme’!

Kaikki, mitä 
Jesaja sanoi   

Messiaasta, 
on kirjoitettuna 
hänen kirjaansa.  
Vaikka hän 
kirjoitti näistä 
asioista satoja 
vuosia ennen kuin 
ne tapahtuivat, 
kaikki, mitä 
Jesaja sanoi 
Messiaasta tulisi 

todeksi.

Jesajan piti kertoa kansalleen monenlaisia asioita –
ihmeellisiä asioita väkevästä auttajasta, joka tulisi 

pelastamaan heidät synnistä ja kaikista heidän 
vihollisistaan.
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Jumala tietää, että olemme tehneet pahaa, mitä Hän 
kutsuu synniksi.  Synnin rangaistus on kuolema.

Jumala rakastaa meitä niin paljon että Hän 
lähetti poikansa kuolemaan ristillä ja kärsimään 
rangaistuksemme.  Jeesus nousi kuolleista ja 

nousi taivaaseen!  Nyt Jumala voi antaa 
sinulle synnit anteeksi.

Jos haluat kääntyä pois synneistäsi, sano Jumalalle: 
Rakas Jumala, uskon, että Jeesus kuoli puolestani 
ja elää nyt.  Tule elämääni ja anna minulle synnit 
anteeksi, jotta saisin uuden elämän nyt ja saisin 
olla kanssasi iankaikkisesti.  Auta minua elämään 

Sinun lapsenasi.  Aamen.   Joh.3:16
Lue Raamattua ja puhu Jumalalle joka päivä!

Jumala rakastaa kaikkia ja hänen Messiaansa tulisi 
siunaamaan jokaista ja tuomaan pelastuksen maan 
ääriin asti.

Mutta Jesaja ei väitellyt Jumalan 
kanssa – hän vain toisti, mitä 
Jumala oli käskenyt hänen 
sanoa.  Jumala pitäisi huolen 
siitä, että profetiasta 
tulisi totta.

Messias tulisi - eikä vain juutalaisille.  Jumala sanoi 
Jesajalle, että Messias olisi “valoksi pakanoille”.  
Pakanat ovat kaikki ne kansat, jotka eivät ole 
juutalaisia.

Jesaja sanoi. että Messias olisi suuri ja tekisi 
suuria tekoja.  Jumala käski Jesajan kertoa kansalle 
myös, että Messias tulisi kärsimään ja kohtaamaan 
kuoleman.  Voi olla, että Jesajaa 
ihmetytti, miten Messias voisi 
olla suuri ja mahtava ja 
samalla heikko ja 
haavoitettu.
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Jesaja näkee tulevaisuuteen

Tämä kertomus löytyy Raamatusta,

Jesaja 1, 6, 7, 9, 53

“Kun sinun sanasi avautuu, se valaisee.” 
Ps. 119:130


