1. raamattutunti ajalle 28.12.2019–3.1.2020

Lukemisesta ymmärtämiseen
”Filippos juoksi vaunujen luo, ja kuullessaan miehen
lukevan profeetta Jesajaa hän sanoi. ”Sinä kyllä luet,
mutta mahdatko ymmärtää?” (Ap. t. 8:30.)

Avaintekstit:
Luuk. 24:25–27;
2. Piet. 3:11–13;
Joona 3:3–10;
4. Moos. 14:34;
Dan. 9:23; 10:11, 12.

T

ässä neljänneksessä tutkimme Danielin kirjaa, jonka sivuilta adventtikirkko on saanut alkunsa. Aloittaessamme meidän tulisi pitää seuraavat seikat
mielessä mallina, joka auttaa meitä etenemään tutkistelussamme.
Ensinnäkin meidän tulee aina muistaa, että Kristus on Danielin kirjan keskiössä, aivan kuten hän on koko Raamatun keskiössä.
Toiseksi Danielin kirja on jäsennelty kirjalliselta ilmaisultaan ilmentämään
kauneutta ja auttamaan meitä ymmärtämään kirjan keskeistä sanomaa.
Kolmanneksi meidän on ymmärrettävä, mikä ero on klassisilla ja apokalyptisillä profetioilla. Tämä auttaa meitä erottamaan Danielin kirjan profetiat muista
profetioista, esimerkiksi Jesajan, Aamoksen ja Jeremian profetioista.
Neljänneksi tutkiessamme Danielin kirjan aikaprofetioita meidän tulisi ymmärtää, että hänen saamansa profeetalliset suuntaviivat ulottuvat pitkälle aikavälille ja niitä lasketaan vuosi=päivä -periaatteen mukaan.
Viidenneksi haluamme korostaa, että Danielin kirja ei ainoastaan välitä profeetallista tietoa, vaan se on syvällisellä tavalla ajankohtainen meidän henkilökohtaisen elämämme kannalta tänä päivänä.

9.–11.1. Kymmenen rukouksen päivää
Tämä tutkistelu on sapatiksi 4.1.20120
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SUNNUNTAI 29.12.2019

KRISTUS:
DANIELIN
KIRJAN
KESKUS

1. raamattutunti

Lue Luuk. 24:25–27; Joh. 5:39 ja 2. Kor. 1:19, 20. Millä
tavoin Kristus on Raamatun keskus?
_________________________________________________________________
Jeesus on Raamatussa keskeisellä sijalla, myös Danielin kirjassa. Luku 1 osoittaa, joskin rajoittuneella tavalla, että Danielin kokemuksessa on paljon samaa kuin Kristuksen, joka
jätti taivaan asuakseen tässä synnin maailmassa ja haastaakseen pimeyden voimat. Danielille ja hänen tovereilleen
suotiin taivaasta Kristuksen kaltaista viisautta, joka auttoi
kohtaamaan babylonialaisen kulttuurin haasteet. Luku 2 kertoo lopunaikana ilmaantuvasta kivestä, joka kuvaa Kristuksen valtakuntaa, joka syrjäyttää kaikki tämän maailman vallat. Luku 3 esittää Kristuksen kävelemässä uskollisten palvelijoittensa rinnalla tulisessa uunissa. Luvussa 4 Jumala suistaa Nebukadnessarin vallasta tietyksi aikaa, jotta kuningas
oppisi, että ”todellinen valta on Taivaan” (Dan. 4:23). Ilmaisu ”valta on Taivaan” muistuttaa siitä, että Kristus, ”Ihmisen
Pojan kaltainen” (Dan. 7:13, RK 2012/VKR), saa vallan ja valtakunnan, kuten Dan. 7 kuvailee. Luvussa 5 nähdään kuningas Belsassarin ja Babylonian tuho persialaisten käsissä näiden hyökätessä heidän kimppuunsa heidän juominkiensa ja
irstaiden juhliensa aikana. Tämä on esikuva tappiosta, jonka
Paholainen ja lopunajan Babylon kokevat Kristuksen ja hänen enkeliensä saapuessa. Luvussa 6 näemme, että juonessa, joka punottiin Danielia vastaan, on yhtäläisyyksiä niiden
väärien syytösten kanssa, joita ylipapit esittivät Jeesuksesta.
Ja kuten kuningas Dareios yritti säästää Danielin hengen, samoin Pilatus yritti säästää Jeesuksen hengen (Matt. 27:17–
24). Luku 7 kuvaa Kristusta Ihmisen Poikana, joka ottaa valtakunnan haltuunsa ja hallitsee kansaansa. Luku 8 esittää Kristuksen taivaallisen pyhäkön pappina. Luku 9 kuvaa Kristuksen uhrina, jonka kuolema vahvistaa Jumalan ja hänen kansansa liiton. Luvut 10–12 esittävät Kristuksen ylipäällikkö Mikaelina, joka taistelee pahuuden voimia vastaan ja pelastaa
Jumalan kansan jopa kuoleman vallalta.
Danielin kirjan jokaisessa luvussa on esitetty jokin kokemus tai ajatus, joka viittaa Kristukseen.
Kuinka voimme pitää
ää Kristuksen elämämme keskipisteenä kaikissa elämämme vaiheissa, niin taisteluissa
ja koetuksissa kuin onnen ja menestyksenkin hetkissä? Miksi se on niin tärkeää?
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MAANANTAI 30.12.2019

DANIELIN
KIRJAN
RAKENNE

1. raamattutunti

Osa Danielin kirjaa on kirjoitettu hepreaksi, osa arameaksi.
Arameankielisen osuuden (Dan. 2–7) rakenne vahvistaa kyseisen osuuden ja koko kirjan keskeistä sanomaa:
A. Nebukadnessarin näky neljästä valtakunnasta (Dan. 2)
B. Jumala pelastaa Danielin ystävät tulisesta uunista (Dan. 3)
C. Nebukadnessarin saama tuomio (Dan. 4)
C’. Belsassarin saama tuomio (Dan. 5)
B’. Jumala pelastaa Danielin leijonien luolasta (Dan. 6)
A’. Danielin näky neljästä valtakunnasta (Dan. 7).

Tällainen kirjallinen sommittelu tähtää siihen, että rakenteen
keskelle sijoittuva pääsanoma korostuisi. Tässä tapauksessa
pääsanoma on C ja C’ (Dan. 4 ja 5): Jumala ottaa pois valtakunnan Nebukadnessarilta väliaikaisesti ja Belsassarilta pysyvästi. Siksi lukujen 2–7 pääpaino on siinä, että Jumalalla on
täysi hallintavalta kaikkiin maailman valtiaisiin, sillä hän nostattaa heidät valtaan ja suistaa vallasta.
Yksi tehokkaimmista tavoista välittää viesti ja saada asia
perille on käyttää toistoa. Esimerkiksi Jumala antoi faraon
nähdä kaksi unta, jotka molemmat kertoivat Egyptin lähitulevaisuudesta (1. Moos. 41:1–7). Ensimmäisessä unessa seitsemän lihavaa lehmää joutuivat seitsemän laihan lehmän syömiksi. Toisessa unessa seitsemän täyteläistä tähkää joutuivat
seitsemän itätuulen polttaman tähkän nielemiksi. Molemmat
unet kuvastivat samaa asiaa: seitsemää vaurauden vuotta
seuraisi seitsemän niukkuuden vuotta.
Myös Danielin kirjassa Jumala käyttää toistoa. Kirjasta
löytyy neljä profeetallista sykliä, jotka toistavat kaikki samaa perusrakennetta. Lopussa tämä rakenne osoittaa meille Jumalan täydellisen hallintavallan. Vaikka jokainen profeetallinen kuvaus tuo oman erilaisen näkökulmansa ne yhdessä kattavat saman historiallisen ajan, joka alkaa profeetan
ajasta ja päättyy maailman loppuun, kuten seuraava taulukko osoittaa:
Daniel 2
Babylonia
Meedia ja Persia
Kreikka
Rooma
Jumalan valtakunta
perustetaan

Daniel 7
Babylonia
Meedia ja Persia
Kreikka
Rooma
Taivaallinen tuomio, jota seuraa
Uusi maa

Daniel 8, 9

Daniel 10–12

Meedia ja Persia
Kreikka
Rooma
Pyhäkön puhdistaminen

Meedia ja Persia
Kreikka
Rooma
Mikael tulee apuun

Mitä suurta toivoa seuraavat jakeet antavat pitkän
tähtäimen tulevaisuudennäkymistämme? Dan. 2:44;
Ps. 9:8–13; 2. Piet. 3:11–13.
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TIISTAI 31.12.2019

APOKALYPTISET
PROFETIAT

1. raamattutunti

Danielin profeetalliset näyt ovat luonteeltaan erilaisia kuin
useimmat Vanhan testamentin profeettojen sanomat. Ne ovat
apokalyptisiä profetioita, kun taas suurin osa muista Vanhan
testamentin profetioista kuuluu klassisiin profetioihin. Näiden
profeetallisten genrejen eli lajityyppien välisen eron ymmärtäminen on tärkeää profetioiden oikein tulkitsemisen kannalta.
Apokalyptisiin profetioihin kuuluu erityispiirteitä, jotka
erottavat ne klassisista profetioista:
Näkyjä ja unia. Apokalyptisissä profetioissa Jumala käyttää
pääasiallisesti unia ja näkyjä välittääkseen sanomansa profeetalle. Klassisissa profetioissa profeetta saa ”Herran sanan”. Tätä
ilmausta on käytetty n.
yhteydessä. ”Herran sanaan” voi sisältyä näkyjäkin.
Yhdistettyä symboliikkaa. Klassisissa profetioissa symboliikka on rajallista. Siihen kuuluu lähinnä tosielämästä tuttuja symboleita, kun taas apokalyptisissä profetioissa Jumala
näyttää symboleja ja kuvia ihmisen kokemusmaailman ulkopuolelta: eläinyhdistelmiä tai hirviöitä, joilla on siipiä ja sarvia.
Jumalan valta ja profetioiden ehdottomuus. Klassisten profetioiden toteutuminen oli usein kiinni siitä, miten kansa pysyi
liitossaan Jumalan kanssa. Apokalyptiset profetiat sen sijaan
eivät ole ehdollisia. Niissä Jumala paljastaa maailman valtojen nousun ja tuhon Danielin päivistä ajan loppuun asti. Tällaiset profetiat ovat Jumalan ennaltatietämisen ja hänen valtansa varassa. Ne toteutuvat ihmisten valinnoista riippumatta.
Lue Joona 3:3–10. Onko tämä klassinen vai apokalyptinen profetia? Entä Dan. 7:6?
_________________________________________________________________
Erityyppisten profetioiden tunnistaminen on hyödyllistä. Ne
osoittavat, että Jumalalla on erilaisia tapoja välittää profeetallista totuutta (Hepr. 1:1). Tieto lajityypeistä auttaa arvostamaan Raamatun kauneutta ja monisäikeisyyttä sekä tulkitsemaan profetioita tavalla, joka on johdonmukainen muun Raamatun kanssa. Näin voimme selittää ”totuuden sanaa oikein”
(2. Tim. 2:15).
Lue Hoos. 3:4, 5; Aam. 8:11 ja Sak. 9:1. Jotkut odottavat, että viimeiset tapahtumat toteutuvat Lähiidässä. Mikä tällaisessa tulkinnassa on vikana? Miten
ehdolliset ja ehdottomat profetiat voidaan erottaa?
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KESKIVIIKKO 1.1.2020

JUMALAN
AIKATAULU

1. raamattutunti

Toinen käsite, joka Danielin kirjaa tutkittaessa on hyvä tuntea, on apokalyptisten profetioiden historiallinen tulkintatapa. Lähestymistapa
ähestymistapa tunnetaan myös nimellä historisoiva tulkinta. Se avautuu paremmin, jos sitä verrataan vastakkaisiin
tulkintatapoihin: preterismiin, futurismiin ja idealismiin.
Preterismissä ajatellaan, että Danielin kirjan profeetalliset tapahtumat ovat jo toteutuneet menneisyydessä. Futurismissa väitetään, että profetiat odottavat vielä tulevaa
täyttymystään. Idealismissa puolestaan ajatellaan, että ne
ovat symboleita yleisestä hengellisestä todellisuudesta eivätkä ne liity mihinkään tiettyihin historian tapahtumiin.
Historisoivassa tulkinnassa sen sijaan ajatellaan, että Jumala paljastaa apokalyptisissä profetioissa katkeamattoman
historiallisen aikajanan profeetan päivistä ajan loppuun asti.
Tutkiessamme Danielin kirjaa näemme, että sen jokainen
suuri näky (Dan. 2, 7, 8, 11) toistaa samaa historiallista kaavaa, mutta joka kuvauksessa on eri näkökulma ja erilaisia yksityiskohtia. Adventistiuranuurtajat ymmärsivät Danielin kirjan ja Ilmestyskirjan profetiat historiallisina kuvauksina.
Lue 4. Moos. 14:34 ja Hes. 4:5, 6. Mitä ”päivä” yleensä
edustaa profeetallisessa kielessä?
_________________________________________________________________
Profeetallista aikaa mitataan vuosi=päivä -periaatteella. Yksi
profeetallinen päivä tarkoittaa yleensä yhtä vuotta todelli8:14, RK 2012 marg.). Samoin profetia 70 viikosta tulisi ymmärtää 490 vuotena (Dan. 9:24–27).
Tällainen ajanmääritys tuntuu oikealta muutamasta syystä: 1) Koska näyt ovat symbolisia, ilmoitettujen aikojenkin pitää olla symbolisessa muodossa. 2) Koska näyissä kuvatut
tapahtumat toteutuvat pitkien aikojen kuluessa, joissakin tapauksissa vasta lopun aikana, profetioihin liittyviä aikahaarukoita tulisi tulkita sen mukaisesti. 3) Danielin kirja vahvistaa vuosi=päivä -periaatteen. Hyvä esimerkki on 70 viikkoa
koskeva profetia, joka alkoi kuningas Artakserkseen päivistä ja ulottui Jeesuksen tuloon Messiaana. Ilmeinen ja oikea
tapa tulkita Danielin kirjan profeetallisia aikajaksoja on käyttää vuosi=päivä -periaatetta.
Jotkut aikaprofetioista kattavat satoja, jopa tuhansia
vuosia. Mitä tämä opettaa kärsivällisyyden tarpeesta?

10

TORSTAI 2.1.2020

DANIELIN
KIRJAN
MERKITYS
NYKYAJALLE

1. raamattutunti

edelleen ajankohtainen 2000-luvulla. Tarkastelemme kolmea
aluetta, joilla Danielin kirja voi olla meille merkityksellinen.
Jumalalla on ylivalta elämässämme. Silloinkin kun asiat
menevät pieleen, Jumalalla on kaikki hallussa ja hän toimii ihmisten toisinaan oikukkaidenkin tekojen kautta tarjoten parasta lapsilleen. Danielin kokemus Babyloniassa muistuttaa
me nuorta olivat vankeina vieraassa maassa, ylivoimaisen
pakanallisen hallintavallan alla. Satunnaisesta katsojasta he
saattoivat näyttää heikoilta ja Jumalan hylkäämiltä. Herra kuitenkin vahvisti heitä ja käytti voimallisella tavalla. Kun kohtaamme koettelemuksia, kärsimyksiä ja vastustusta, voimme
mässä. Voimme olla varmoja, että Herra ei ole hylännyt meitä koettelemustemme ja kiusaustemme keskellä.
Jumala ohjaa historian kulkua. Toisinaan tämä sekaiseksi
ja päämäärättömäksi muuttunut synnin ja väkivallan maailma saa meidät huolestumaan. Danielin kirjan jokaisessa luvussa on selkeä viesti siitä, että Jumala ohjaa historian kulkua. Ellen White sanoo: ”Ihmiskunnan historian aikakirjoissa kansojen kasvu sekä valtakuntien nousu ja kukistuminen
näyttävät riippuvan ihmisen tahdosta ja urhoollisuudesta. Tapahtumien kehityksen näyttää suureksi osaksi määräävän
hänen voimansa, kunnianhimonsa ja mielijohteensa. Mutta
Jumalan sanassa verho on vedetty syrjään, ja me näemme ihmisten harrastusten, voiman ja intohimojen takana ja yläpuolella armahtavan Jumalan, joka hiljaa ja kärsivällisesti työskentelee oman suunnitelmansa mukaisesti.” (EK 165.)
Jumala antaa roolimallin lopunajan kansalleen. Daniel ja
hänen ystävänsä toimivat roolimalleina siitä, miten voimme elää yhteiskunnassa, jonka maailmankuva on ristiriidassa Raamatun kanssa. Kun heitä painostettiin luopumaan uskostaan ja mukautumaan Babylonian yhteiskuntajärjestykseen, he pysyivät uskollisina Jumalan sanalle. Heidän uskollisuutensa ja ehdoton sitoutumisensa Herraan tarjoaa meille
rohkaisua vastustuksen ja jopa vainon hetkinä. Danielin kirja
osoittaa, että meidän on mahdollista pysyä Herraan sitoutuneina ja samaan aikaan olla hyödyksi maallemme ja yhteiskunnallemme.
Lue Dan. 9:23; Dan. 10:11, 12; Matt. 10:29–31. Mitä jakeet kertovat Jumalan kiinnostuksesta meidän henkilökohtaisia taistelujamme kohtaan?
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PERJANTAI 3.1.2020

KERTAUS

1. raamattutunti

Kristuskin tulivat ilmoittamaan Danielille ja Johannekselle,
mitä pian oli tapahtuva. Meidän pelastustamme koskevia tärkeitä asioita ei kätketty salaperäisyyteen. Niitä ei ilmoitettu
sillä tavalla, että ne hämmentäisivät ja johtaisivat harhaan
vilpittömiä totuuden etsijöitä. Herra sanoo profeetta Habakukin kautta: ’Kirjoita näky ja piirrä selvästi – – että sen voi
juostessa lukea’ (Hab. 2:2). Jumalan sana on selvä kaikille,
jotka sitä rukoilevin sydämin tutkivat. Jokainen vilpitön sielu
pääsee totuuden valoon. ’Vanhurskaalle koittaa valkeus’ (Ps.
97:11). Mikään seurakunta ei voi edistyä pyhyydessä, elleivät
sen jäsenet etsi totuutta niin kuin kätkettyä aarretta.” (8AO
34, 35.)
”Tutki Danielin ja hänen ystäviensä vaiheita. Vaikka he
elivät paikassa, jossa heitä joka puolelta houkuteltiin antautumaan itsensä hemmotteluun, he kunnioittivat ja kirkastivat Jumalaa päivittäisessä elämässään. He päättivät karttaa
kaikkea pahaa. He kieltäytyivät astumasta vihollisen polulle. Jumala palkitsi heidän vakaan uskollisuutensa runsain siunauksin.” (MR nro 224, osa 4, s. 169, 170.)
Keskustelunaiheita:
1. Danielin kirjasta nousee eräs hyvin vahva ajatus. Sen lisäksi että Jumala hallitsee kaikkia kansoja, hän tuntee myös
jokaisen meistä henkilökohtaisesti syvimpiä sopukoitamme
myöten. Kuten Dan. 2 osoittaa, Jumala pystyi antamaan pakanakuninkaalle unen. Se, että pääsee toisen mielen sisälle
silloinkin, kun tämä nukkuu ja että voi vielä antaa tälle unen,
osoittaa sellaista läheisyyttä, jota meidän on vaikea edes käsittää. Samaan aikaan kyseinen uni osoittaa, että Jumala hallitsee jopa suuria maailmanvaltoja ja hän tietää, miten kaikki tulee loppumaan. Mitä lohtua ja toivoa nämä kuvaukset
todellisuudesta antavat meille? Miltä sinusta tuntuu se, että
Herra on niin läheinen, että hän tietää jopa kaikki ajatuksesi?
Miksi lupaus rististä on tässä yhteydessä niin tärkeä?
2. Keskustelkaa klassisten ja apokalyptisten profetioiden välisestä erosta. Mitä muita esimerkkejä näistä profetioista löydätte Raamatusta?
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