4. raamattutunti ajalle 18.–24.1.2020

Pätsistä palatsiin
”Jumala, jota me palvelemme, pystyy pelastamaan
meidät tulisesta uunista, ja hän voi pelastaa meidät
myös sinun käsistäsi, kuningas.” (Dan. 3:17.)

Avaintekstit:
Dan. 3:1–30;
Ilm. 13:11–18;
2. Moos. 20:3–6;
5. Moos. 6:4;
1. Kor. 15:12–26;
Hepr. 11.

N

”

äin nämä nuoret Pyhän Hengen innoittamina julistavat koko maailmalle uskoaan siihen, että hän, jota he palvelevat, on ainoa oikea ja elävä Jumala.
Tämä uskonilmaus oli kaikkein vaikuttavin osoitus heidän periaatteistaan.
Voidakseen näyttää epäjumalanpalvelijoille elävän Jumalan voiman ja suuruuden, Jumalan palvelijoiden on näytettävä heille, kuinka paljon he itse kunnioittavat Jumalaa. Heidän on tehtävä selväksi, että Jumala on heidän kunnioituksensa
ja palvontansa ainoa kohde, eikä mikään, ei edes oman elämän säilyttäminen,
voi houkutella heitä tekemään vähässäkään määrin myönnytyksiä epäjumalanpalvonnan suuntaan. Tästä saamillamme opetuksilla on suora ja elintärkeä merkitys kokemuksiimme viimeisinä päivinä.” (HP 149.) Vaikka nyt saattaa tuntua
siltä, että Jumalan palvonnan takia asetettu kuolemanuhka on kuin jokin esitieteelliseltä ja taikauskoiselta ajalta oleva asia, Raamattu paljastaa, että ajan lopussa, kun maailma on suuresti ”kehittynyt”, jotakin samantapaista tulee tapahtumaan, mutta maailmanlaajuisessa mittakaavassa. Siten tämän kertomuksen
tutkimisesta saamme tietoa asioista, jotka Raamatun mukaan Jumalan uskollinen kansa joutuu kohtaamaan.

Tämä tutkistelu on sapatiksi 25.1.2020
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SUNNUNTAI 19.1.2020

KULTAINEN
KUVAPATSAS

4. raamattutunti

Lue Dan. 3:1–7. Mikä on todennäköisesti kuninkaan
motiivi rakennuttaa tällainen patsas?
_________________________________________________________________
Unen ja kuvapatsaan rakennuttamisen välillä on saattanut
kulua 20 vuotta. Näyttää kuitenkin siltä, ettei kuningas kykene millään unohtamaan unta eikä sitä, että muiden valtojen on määrä syrjäyttää Babylonia. Kuningas ei tyydy siihen,
että hän saa olla pelkkä kultainen pää, vaan hän haluaa, että
häntä edustaa kokonainen kultainen kuvapatsas, joka viestittää hänen alamaisilleen, että hänen valtakuntansa jatkuu
halki historian.
Tällainen ylpeä asenne on samantapainen kuin Babylonin
tornin rakentajilla, jotka ylimielisyydessään yrittivät haastaa
itse Jumalan. Nebukadnessar ei ole tässä yhtään vähempää
ylimielinen. Hän on saavuttanut paljon Babylonian valtiaana eikä voi hyväksyä ajatusta siitä, että hänen valtakuntansa
häviää. Niinpä hän itseään korottaen rakentaa kuvapatsaan
nostattamaan valtaansa ja auttamaan häntä arvioimaan alamaistensa uskollisuutta. Vaikka ei olekaan täysin selvää, onko
patsaan tarkoitus kuvata kuningasta tai jotakin jumalaa, meidän on muistettava, että muinaisessa maailmassa raja politiikan ja uskonnon välillä oli korkeintaan veteen piirretty viiva.
Meidän tulee pitää mielessämme myös se, että Nebukadnessarilla on ollut jo kaksi mahdollisuutta tutustua oikeaan
Jumalaan. Ensinnäkin hän on kuulustellut heprealaisnuorukaisia ja havainnut heidät kymmenen kertaa viisaammiksi kuin
kaikki Babylonian viisaat. Sitten Daniel on vielä ilmoittanut
hänelle hänen ajatuksensa, unensa ja unen selityksen tilanteessa, jossa kaikki valtakunnan asiantuntijat ovat epäonnistuneet. Lopulta kuningas tunnustaa Danielin Jumalan ylemmyyden. Yllättävää kyllä, nämä aiemmat teologiset läksyt eivät estä Nebukadnessaria kääntymästä takaisin epäjumalanpalvontaan. Miksi? Todennäköisimmin ylpeyden tähden. Syntiset ihmiset vastustavat sen tunnustamista, että heidän aineelliset ja älylliset saavutuksensa ovat katoamaan tuomittua turhuutta. Saatamme toisinaan toimia kuin pikku Nebukadnessarit, kun kiinnitämme liikaa huomiota saavutuksiimme ja unohdamme, miten merkityksettömiä ne ovat ikuisuutta vasten tarkasteltuina.
Miten voimme välttyä lankeamasta samaan ansaan
kuin Nebukadnessar?
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MAANANTAI 20.1.2020

KUTSU
PALVOMAAN

4. raamattutunti

Lue Dan. 3:8–15 ja Ilm. 13:11–18. Mitä yhtäläisyyksiä
löydät siitä, mitä tapahtui Danielin aikoina ja mitä tu�
lee tapahtumaan tulevaisuudessa?
_________________________________________________________________
Kuvapatsas seisoo Duran tasangolla. Nimi Dura merkitsee akkadin kielellä muurien ympäröimää paikkaa. Tämä antaa vaikutelman valtavasta pyhäköstä. Lisäksi lähellä oleva tulinen
uuni voi tuoda mieleen alttarin. Babylonialaismusiikki on osa
liturgiaa. Tekstissä mainitaan seitsemän eri instrumenttia,
millä ikään kuin kerrotaan siitä, miten täydellinen ja vaikuttava protokolla palvontamenoilla oli.
Tänä päivänä meitä pommitetaan joka puolelta kutsuilla omaksua uusia elämäntapoja ja uusia ideologioita sekä
hylkäämään sitoutumisemme Jumalan auktoriteettiin sellaisena kuin se on ilmaistu hänen sanassaan. Meitä houkutellaan osoittamaan kuuliaisuutta Babylonian valtakunnan tämänhetkisille vallanperijöille. Maailman houkutus tuntuu toisinaan ylivoimaiselta, mutta meidän tulisi muistuttaa itseämme siitä, että todellinen uskollisuutemme kuuluu Luoja-Jumalalle.
Profeetallisen kalenterin mukaan elämme maailmanhistorian viimeisiä päiviä. Ilmestyskirjan 13. luku ilmoittaa, että
maan asukkaat kutsutaan palvomaan pedon kuvaa. Se ”pakottaa kaikki, pienet ja suuret, rikkaat ja köyhät, vapaat ja
orjat, ottamaan oikeaan käteensä tai otsaansa merkin” (Ilm.
13:16).
Kuuden erilaisen ihmisryhmän sanotaan osoittavan kuu
liaisuutta pedon kuvalle: ”pienet ja suuret, rikkaat ja köyhät,
vapaat ja orjat”. Pedon luku, joka on 666, korostaa myös lukua kuusi. Tämä osoittaa, että Nebukadnessarin pystyttämä
kuvapatsas on vain kuvaus siitä, mitä lopun ajan Babylon tekee viimeisinä päivinä (ks. Dan. 3:1 ja sen kuvaamia lukuja 6
ja 60). Teemme hyvin, jos kiinnitämme tarkkaan huomiota siihen, mitä kertomuksessa paljastetaan ja kuinka Jumala ylivaltiaana ohjaa maailman tapahtumia.
Palvonnassa ei ole kyse vain siitä, että kumarramme
jonkin tai jonkun edessä ja avoimesti tunnustamme
kuuliaisuuttamme. Millä muilla tavoin, jopa hyvin sa�
lakavalasti, saatamme päätyä palvomaan jotakin muu�
ta kuin Herraamme?
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TIISTAI 21.1.2020

TULINEN
KOETUS

4. raamattutunti

Kolmelle heprealaisnuorelle kuninkaan vaatima kuvapatsaan
kumartaminen on räikeä väärennös Jerusalemin temppelijumalanpalveluksesta, jonka he olivat saaneet kokea varhaisimpina vuosinaan. Vaikka heillä on virat valtakunnassa ja he
ovat kuninkaalle kuuliaisia, heidän uskollisuutensa Jumalaa
kohtaan asettaa heille rajat sen suhteen, kuinka kuuliaisia he
voivat olla ihmisille. He ovat tietenkin valmiita jatkamaan kuninkaan palveluksessa uskollisina virkamiehinä, mutta tähän
seremoniaan he eivät voi osallistua.
Lue 2. Moos. 20:3–6 ja 5. Moos. 6:4. Mikä on jakeiden
sanoma, joka on varmasti vaikuttanut siihen, millaisen
kannan nämä miehet ottivat?
_________________________________________________________________
Kuninkaan määräämiä ohjeita noudattaen kaikki ihmiset musiikin kuullessaan kumartavat ja palvovat kultaista kuvapatsasta. Vain nuo kolme – Sadrak, Mesak ja Abed-Nego – uskaltavat uhmata kuninkaan määräystä. Välittömästi jotkut babylonialaiset ilmoittavat asiasta kuninkaalle. Syyttäjät pyrkivät saamaan kuninkaan raivoihinsa mainitsemalla seuraavat
asiat: 1) kuningas itse oli asettanut nämä nuoret miehet hoitamaan Babylonin maakunnan hallintoa; 2) juutalaismiehet
eivät palvo kuninkaan jumalia ja 3) he eivät palvo kultaista
kuvapatsasta, jonka kuningas on pystyttänyt (Dan. 3:12). Vihastaan huolimatta kuningas tarjoaa kolmelle miehelle toisen
mahdollisuuden. Kuningas on valmis toistamaan koko alkuseremonian, jotta he voivat vaihtaa kantaansa ja palvoa kuvapatsasta. Jos he kieltäytyvät, heidät heitetään tuliseen uuniin. Nebukadnessar päättää vetoomuksensa julkeaan väitteeseen: ”Ja mikä jumala voisi teidät pelastaa minun käsistäni?” (Dan. 3:15.)
Yliluonnollisella rohkeudella varustettuina he vastaavat
kuninkaalle: ”Jumala, jota me palvelemme, pystyy pelastamaan meidät tulisesta uunista, ja hän voi pelastaa meidät
myös sinun käsistäsi, kuningas. Ja vaikka niin ei kävisikään,
kuningas, saat olla varma siitä, että sinun jumaliasi me emme
palvele ja sitä kultaista patsasta, jonka olet pystyttänyt, me
emme kumarra.” (Dan. 3:17, 18.)
Vaikka miehet tietävät Jumalan voivan pelastaa hei�
dät, siitä ei ole takuita. Silti he kieltäytyvät noudat�
tamasta kuninkaan määräystä, vaikka heidät voidaan
polttaa elävältä. Mistä saamme tämänkaltaista uskoa?
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KESKIVIIKKO 22.1.2020

NELJÄS
MIES

4. raamattutunti

Lue Dan. 3:19–27. Mitä tapahtuu? Kuka on tuo neljäs
mies tulen keskellä?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Heitettyään uskolliset heprealaismiehet tuleen Nebukadnessar on hämmentynyt nähdessään neljännen henkilön pätsissä. Parhaan ymmärryksensä mukaan kuningas kuvailee neljännen näyttävän aivan jumalolennolta (Dan. 3:25).
Kuningas ei osaa sanoa tämän enempää, mutta me tiedämme, kuka tuo neljäs oli. Hän ilmestyi Abrahamille ennen Sodoman ja Gomorran tuhoamista, paini Jaakobin kanssa Jabbokjoen varrella ja ilmaisi itsensä Moosekselle palavassa pensaassa. Hän on Jeesus Kristus siinä hahmossa kuin hän
oli ennen lihaksi tulemistaan. Jeesus tuli ilmaisemaan heille,
että Jumala seisoo kansansa rinnalla sen vaikeuksien keskellä.
Ellen White sanoo: ”Mutta Herra ei unohtanut omiaan. Kun
hänen todistajansa heitettiin pätsiin, Vapahtaja ilmestyi heille henkilökohtaisesti, ja yhdessä he astelivat liekkien keskellä. Kuumuuden ja kylmyyden Valtiaan läsnäollessa liekit menettivät kuluttavan voimansa.” (3AO 275.)
Jumala sanoo Jesajan kirjassa: ”Kun kuljet vesien halki,
minä olen sinun kanssasi, kun virtojen poikki, ne eivät tempaa sinua mukaansa, kun astut tulen lävitse, sinä et pala eikä
liekki sinua polta.” (Jes. 43:2.)
Vaikka rakastammekin tämän kaltaisia kertomuksia, ne
nostattavat meissä kysymyksiä niistä muista, jotka eivät ihmeellisellä tavalla pelastuneet uskonvainoista, vaan saivat
saman kohtalon kuin Jesaja ja Sakarja, jotka joutuivat jumalattomien kuninkaiden surmaamiksi. Läpi pelastushistorian
aina meidän päiviimme saakka uskolliset kristityt ovat joutuneet kokemaan valtavia kärsimyksiä, jotka heidän kohdallaan
eivät päättyneet ihmeelliseen pelastumiseen vaan tuskalliseen kuolemaan. Danielin ystävien tapauksessa uskolliset kokevat ihmeellisen pelastumisen, mutta kuten tiedämme, tällaista ei yleensä tapahdu.
Toisaalta, mikä on se ihmeellinen pelastuminen, jon�
ka jokainen Jumalan uskollisen kansan jäsen saa ko�
kea riippumatta siitä, mikä heidän kohtalonsa on tääl�
lä? (Ks. 1. Kor. 15:12–26.)
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TORSTAI 23.1.2020

VAHVAN
USKON
SALAISUUS

4. raamattutunti

Tarkastellessamme Sadrakin, Mesakin ja Abed-Negon kohtaloa saatamme kysyä: Mikä on noin vahvan uskon salaisuus?
Miten he saattoivat tahtoa mieluummin palaa elävältä kuin
palvoa kuvapatsasta? Ajattele kaikkia niitä tapoja, joilla he
olisivat voineet järkeillä, miksi oli paikallaan kumartaa kuvaa
osoituksena kuuliaisuudesta kuninkaan käskyille. Vaikka miehet tajusivat voivansa kuolla niin monen muun tapaan, he pysyivät kuitenkin vakaumuksessaan.
Lue Hepr. 11. Mitä luku opettaa meille siitä, mitä usko
on?
_________________________________________________________________
Voidaksemme kehittää tuollaisen uskon meidän tulee ymmärtää, mitä usko on. Joillakin ihmisillä on määrällinen käsitys uskosta: he mittaavat uskoaan niiden vastausten määrän
perusteella, joita he tuntuvat saavan Jumalalta. He menevät
kauppakeskukseen ja rukoilevat vapaata parkkiruutua. Jos he
sattuvat löytämään heti vapaan paikan, he ajattelevat omaavansa vahvan uskon. Jos kaikki ruudut ovat täynnä, he saattavat ajatella, ettei heidän uskonsa ole tarpeeksi vahvaa, jotta Jumala kuulisi heidän rukouksiaan. Tällainen käsitys uskosta muuttuu vaaralliseksi, sillä siinä yritetään manipuloida Jumalaa eikä tunnusteta sitä, että Jumalalla on valta ja viisaus.
Todellinen usko, sellainen, jota Danielin ystävillä oli, mitataan jumalasuhteemme laadulla ja sen aikaansaamalla täydellisellä luottamuksella Jumalaan. Aito usko ei pyri taivuttamaan Jumalan tahtoa oman tahtomme mukaiseksi; pikemminkin siinä meidän oma tahtomme alistetaan Jumalan tahdolle. Kuten näimme, kolme heprealaismiestä eivät tiedä tarkalleen, mitä Jumalalla on heidän varalleen, päättäessään
uhmata kuningasta ja pysyä Jumalalle uskollisina. He päättävät tehdä oikein seurauksista huolimatta. Tästä tunnistaa
kypsän uskon. Me osoitamme todellista uskoa, kun rukoilemme Herralta sitä, mitä toivomme, mutta luotamme kuitenkin
siihen, että hän tekee niin kuin kohdallamme parhaaksi katsoo, vaikka emme sillä hetkellä ymmärtäisi mitä tapahtuu tai
miksi.
Miten voimme harjoittaa uskoamme päivittäin, myös
”pienissä asioissa”, jotka voivat auttaa uskoamme
kasvamaan ja valmistaa meitä ajan myötä suurempiin
haasteisiin? Miksi juuri uskollisuus ”pienissä asioissa”
on monella tapaa kaikkein tärkeintä?
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PERJANTAI 24.1.2020

KERTAUS

4. raamattutunti

Lisäaineistoa: ”Voimme saada tärkeitä opetuksia siitä, mitä
heprealaiset nuorukaiset joutuivat kokemaan Duuran lakeudella. Tänä meidän aikanamme joutuvat monet Jumalan palvelijat, vaikka eivät tiedä tehneensä mitään väärää, kokemaan nöyryytystä ja huonoa kohtelua niiden taholta, jotka
saatanan yllyttäminä ovat kateuden ja uskonnollisen kiihkon
vallassa. Ihmisten viha tulee kohdistumaan varsinkin niihin,
jotka pyhittävät neljännen käskyn sapattia, ja lopulta näille
langetetaan yleismaailmallisella käskyllä kuolemantuomio.
Jumalan kansalta vaaditaan edessä olevan ahdingon aikana järkkymätöntä uskoa. Hänen lastensa täytyy ilmoittaa,
että hän on heidän ainoa palvonnan kohteensa ja että he ovat
valmiit uhraamaan henkensäkin mieluummin kuin myöntymään vähääkään väärään palvontaan. Iankaikkisen Jumalan
sanan rinnalla ei syntisten, rajallisten ihmisten käskyillä ole
sydämestään uskolliselle mitään merkitystä. Hän tottelee totuutta vankeuden, maasta karkotuksen tai kuoleman uhallakin.” (3AO 277, 278.)
Keskustelunaiheita:
1. Lue 1. Piet. 1:3–9. Miksi Jumala pelastaa joitakin mutta ei
kaikkia kärsimyksiltä? Vai eikö tällaisiin kysymyksiin voikaan
saada vielä vastausta? Miksi meidän on luotettava Jumalan
hyvyyteen sellaistenkin pettymysten edessä, kun ihmeellistä
pelastusta ei kuulukaan?
2. Jos tämä kertomus olisi loppunut siihen, että nuo heprealaismiehet olisivat kuolleet tuliseen pätsiin, mitä opetuksia
olisimme silti voineet saada siitä?
3. Mikä tulee meidän lopunajan tapahtumia koskevan ymmärryksemme mukaan olemaan se merkki, josta palvontamme kohde tulee erityisesti näkymään? Mitä tämä kertoo meille siitä, kuinka tärkeä sapatti todella onkaan?
4. Lue Luuk. 16:10. Miten nämä Kristuksen sanat auttavat meitä ymmärtämään, mitä uskosta eläminen todella tarkoittaa?
5. Lue uudestaan Dan. 3:15, jossa Nebukadnessar sanoo:
”[M]ikä jumala voisi teidät pelastaa minun käsistäni?” Miten
itse vastaisit tähän kysymykseen?
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