10. raamattutunti ajalle 29.2.–6.3.2020

Synnintunnustuksesta
lohdutukseen
”Herra, kuule! Herra, anna anteeksi! Herra,
kuuntele ja täytä pyyntömme! Auta pian, kunniasi tähden, Jumalani! Se kaupunki on sinun
nimellesi omistettu, ja sinun kansaasi kutsutaan
sinun nimelläsi.” (Dan. 9:19.)

Avaintekstit:
Dan. 9;
Jer. 25:11, 12;
29:10;
2. Kun. 19:15–19;
Matt. 5:16;
Jaak. 5:16.

D

anielin kirjan yhdeksännestä luvusta löytyy yksi Raamatun mahtavista ru
kouksista. Elämänsä ratkaisevilla hetkillä Daniel turvautuu rukoukseen ol
lakseen valmis kohtaamaan edessään olevat haasteet. Kun Daniel ja hänen
ystävänsä ovat vaarassa tulla tapetuiksi pakanakuninkaan salaperäisen unen
tähden, profeetta lähestyy Jumalaa rukouksessa (Dan. 2). Ja kun kuninkaallinen
määräys kieltää rukoilemasta mitään Jumalaa, vain kuningasta, Daniel jatkaa
päivittäisiä rukouksiaan Jerusalemiin päin (Dan. 6). Kun tarkastelemme Danielin
yhdeksännen luvun rukousta, muistakaamme, että kahdeksannen luvun näky
2 300 illasta ja aamusta on tehnyt profeettaan suuren vaikutuksen. Vaikka tuo
profetia selitettiinkin Danielille pääpiirteittäin, hän ei saa selvyyttä aikajaksos
ta, joka hänelle kerrottiin kahden taivaallisen olennon välisessä keskustelussa:
”Vielä on kaksituhatta kolmesataa iltaa ja aamua; sitten pyhäkkö vanhurskaute
taan.” (Dan. 8:14, RK 2012 marg.) Vasta nyt, luvussa yhdeksän, profeetalle an
netaan lisää valoa, ja tälläkin kertaa hän saa sitä sen jälkeen kun on ensin rukoil
lut hartaasti.

7.3. Kansainvälinen naisten rukouspäivä
9.3.–13.4. Nykyaika-lehden kevätnumeron myyntikampanja
Tämä tutkistelu on sapatiksi 7.3.2020
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SUNNUNTAI 1.3.2020

JUMALAN
SANAN
KESKEISYYS

10. raamattutunti

Lue Dan. 9:1, 2. Daniel sanoo, että hän kirjoituksia tutkiessaan havaitsi kyseisen aikaprofetian. Mitä Raamatun kirjaa tai kirjoja hän tarkoittaa?
_________________________________________________________________
Tarkastellessamme Danielin rukousta meille käy selväksi,
että rukous kumpuaa Jumalan aiemmin Moosekselle ja pro
feetoille antaman ilmoituksen huolellisesta tutkimisesta.
Opittuaan Jeremian kirjakääröstä, että pakkosiirtolaisuus kes
täisi 70 vuotta (ks. Jer. 25:11, 12; Jer. 29:10), Daniel tajuaa,
miten merkittävää historiallista hetkeä hän elää.
Muistakaamme, että Daniel esittää tämän rukouksen
vuonna 539 eKr., samana vuonna, kun Persian valtakunta syr
jäyttää Babylonian. Lähes 70 vuotta on kulunut siitä, kun Ne
bukadnessar valloitti Jerusalemin ja tuhosi temppelin. Niinpä
Jeremian profetian mukaan Jumalan kansa pääsee pian pa
laamaan kotimaahansa. Luottaen Jumalan sanaan Daniel tie
tää, että jotakin hyvin tärkeää tulee pian tapahtumaan hä
nen kansalleen: Jumalan sanan lupauksen mukaan Babylo
nian pakkosiirtolaisuus päättyy ja juutalaiset palaavat kotiin.
Tutkittuaan saatavilla olleita kirjoituksia Daniel ymmärtää
myös, kuinka vakavia hänen kansansa synnit ovat. Koska he
ovat rikkoneet liiton, heidän jumalasuhteensa on katkennut.
Tämän vääjäämätön seuraus on pakkosiirto (3. Moos. 26:14–
45). Jumalan ilmoituksen tutkiminen antaa Danielille ymmär
rystä siitä, mitä aikaa hän elää. Tämä puolestaan saa hänet
tuntemaan, että hänen on kiireesti rukoiltava Jumalaa kan
sansa puolesta.
Lähestyessämme maailmanhistorian viimeisiä päiviä,
meidän on tarpeen enemmän kuin koskaan ennen tutkia Ju
malan sanaa ja elää sen mukaan. Yksin Raamattu voi tarjo
ta meille arvovaltaisen selityksen maailmasta, jossa elämme.
Se kertoo suuresta taistelusta hyvän ja pahan välillä, ja pal
jastaa, että ihmiskunnan historia tulee päättymään pahuu
den hävittämiseen ja Jumalan ikuisen valtakunnan perusta
miseen. Mitä enemmän tutkimme kirjoituksia, sitä paremmin
ymmärrämme nykyistä maailmantilannetta ja paikkaamme
siinä. Samoin voimme nähdä toivoa tämän maailman keskel
lä, joka ei toivoa tarjoa.
Miten Raamattu auttaa meitä jossakin määrin ymmärtämään tätä maailmaa, joka itsessään voi vaikuttaa
järjettömältä paikalta?
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MAANANTAI 2.3.2020

ARMON
ANOMINEN

10. raamattutunti

Lue Dan. 9:3–19. Mihin Daniel perustaa sen, että hän
anoo armoa?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Meidän on kiinnitettävä tässä rukouksessa erityistä huomiota
muutamaan asiaan. Ensinnäkään, Daniel ei missään kohtaa
rukousta kysy minkäänlaista selitystä juutalaisen kansan on
nettomalle kohtalolle. Hän tietää syyn. Itse asiassa suuri osa
rukousta koostuu siitä, että Daniel itse kertaa kurjuuden syi
tä: ”[O]lemme luopuneet sinusta emmekä ole kuunnelleet si
nun ääntäsi emmekä vaeltaneet niiden lakien mukaan, jotka
sinä olet antanut palvelijoittesi, profeettojen, opettaa meille.”
(Dan. 9:9, 10.) Viimeksi kun tapasimme Danielin kahdeksan
nen luvun lopussa, hän oli hämmentynyt, kun ei ymmärtänyt
näkyä 2 300 illasta ja aamusta (ks. Dan. 8:27).
Toinen huomioitava asia on se, että täss�����������������
ä rukou����������
ksessa Da
niel vetoaa Jumalan armoon ja hänen halukkuuteensa antaa
kansalleen anteeksi, vaikka se on tehnyt syntiä ja monenlais
ta pahaa. Näemme tässä vahvan kuvan evankeliumista: syn
tiset ihmiset, joilla ei ole mitään omia ansioita, etsivät silti ar
moa, jota he eivät ansaitse, ja anteeksiantoa, joka ei heille
kuuluisi. Eikö tässä olekin esimerkki siitä, millaisessa tilassa
jokainen meistä yksilöinä on Jumalan edessä?
Lue Dan. 9:18, 19. Mitä muita syitä Daniel antaa sille,
että Herran tulisi kuulla hänen rukouksensa?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Danielin rukouksesta on syytä mainita myös se, että siinä
vedotaan Jumalan nimen kunniaan. Rukous ei siis lähde Da
nielin henkilökohtaisesta tai hänen kansansa mukavuudesta,
vaan Jumalan itsensä tähden (Dan. 9:17–19). Pyyntöön tulisi
vastata siksi, että se tuottaisi Jumalan nimelle kunniaa.
Lue 2. Kun. 19:15–19. Millä tavoin Hiskian rukous muistuttaa Danielin rukousta? Mitä Matt. 5:16 sanoo siitä,
miten me voimme kirkastaa Jumalaa?
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TIISTAI 3.3.2020

ESIRUKOUKSEN
ARVO

10. raamattutunti

Lue Dan. 9:5–13. Mikä merkitys on sillä, että Daniel
toistaa sitä, että me olemme tehneet väärin, ja lukeutuu näin niiden synnintekijöiden joukkoon, jotka ovat
vetäneet onnettomuuden kansan ylle?
_________________________________________________________________
Danielin rukous on vain yksi monesta merkittävästä esiru
kouksesta, mitä Raamattu sisältää. Tällaiset rukoukset kos
kettavat Jumalan sydäntä torjuen tuomion ja tuoden sen si
jaan vapautuksen vihollisten vallasta. Kun Jumala on valmis
tuhoamaan koko Israelin kansan, Mooseksen esirukous py
säyttää hänen kätensä (2. Moos. 32:7–14; 4. Moos. 14:10–
25). Silloinkin kun ankara kuivuus on tuhota maan, Jumala
vastaa Elian rukoukseen ja vuodattaa sateen maan elvyttä
miseksi (1. Kun. 18).
Kun me rukoilemme perheenjäsenten, ystävien ja muiden
ihmisten puolesta, Jumala kuulee rukouksemme ja voi puut
tua tilanteisiin. Joskus rukouksen vastaamiseen voi kulua pi
dempikin aika, mutta voimme olla varmoja, ettei Jumala kos
kaan unohda lastensa tarpeita (ks. Jaak. 5:16.)
Tässä tapauksessa Daniel toimii esirukoilijana tai välittäjä
nä Jumalan ja kansan välillä. Kirjoitusten tutkimisen pohjalta
profeetta näkee, miten syntisiksi ihmiset ovat tulleet rikkoes
saan Jumalan lakia ja kieltäytyessään kuuntelemasta Jumalan
varoituksia. Tajuten heidän epätoivoisen hengellisen tilan
sa Daniel rukoilee parantumista ja anteeksiantoa. Profeetta
myös samastuu kansaansa. Tietyllä tapaa Danielin rooli ku
vastaa Kristuksen tehtävää meidän esirukoilijanamme (Joh.
17). Heidän välillään on kuitenkin ratkaiseva ero: Kristus on
ilman syntiä (Hepr. 4:15) ja siksi hänen ei tarvitse tunnus
taa omia syntejään tai uhrata uhreja saadakseen itse anteek
si (Hepr. 7:26, 27). Ainutlaatuisella tavalla hän kuitenkin sa
mastuu syntisiin: ”Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, Ju
mala siirsi kaikki meidän syntimme, jotta me hänessä saisim
me Jumalan vanhurskauden.” (2. Kor. 5:21.)
”Jos kaikki se hyvä, pyhä, jalo ja rakastettava, mitä ihmisestä löytyy, koottaisiin ja esitettäisiin Jumalan enkeleille ansiona, joka voisi tuoda ihmiselle pelastuksen, ehdotusta pidettäisiin maanpetoksena.” (FW 24.)
Mitä nämä sanat opettavat meille esirukoilijan tarpeestamme?
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KESKIVIIKKO 4.3.2020

MESSIAAN
TYÖ

10. raamattutunti

Danielin esirukouksessa nousee esille kaksi keskeistä asiaa:
kansan synnit ja Jerusalemin autio tila. Niinpä Jumalan vas
taus käsittelee������������������������������������������
näi��������������������������������������
tä kahta anomusta. Messiaan työn kaut
ta kansa tullaan lunastamaan ja pyhäkkö voidellaan. Näihin
kahteen erityiseen pyyntöön vastataan kuitenkin tavoilla, jot
ka ylittävät Danielin sen hetkisen historiallisen näköpiirin:
Messiaan työ tulisi hyödyttämään koko ihmiskuntaa.
Lue Dan. 9:21–27. Mikä työ tuli tehdä 70 vuosiviikon
aikana? Miksi ainoastaan Jeesus voi viedä työn päätökseen?
_________________________________________________________________
1. ”Jumalattomuus päättyy.” Heprean kielen sana ”jumalat
tomuus” (päšac) viittaa alemman henkilön tahalliseen rik
komukseen ylempäänsä vastaan (ks. esim. Sananl. 28:24).
Sana esiintyy Raamatussa myös kohdissa, joissa puhutaan
ihmisten avoimesta uhmasta Jumalaa vastaan (Hes. 2:3). Jee
suksen veren kautta kapina Jumalaa vastaan kukistetaan ja
ihmisille tarjotaan ristiltä virtaavia ansioita.
2. ”Synnistä tulee loppu.” Alkutekstin verbi merkitsee
myös sinetöimistä, ja tässä se tarkoittaa, että synnit anne
taan anteeksi. Syntiinlankeemuksesta lähtien ihmiskunta on
ollut kykenemätön elämään Jumalan odotusten mukaisesti,
mutta Messias hoitaa meidän epäonnistumisemme.
3. ”Pahat teot sovitetaan.” Kuten Paavali sanoo: ”Jumala
näki hyväksi antaa kaiken täyteyden asua hänessä sekä hä
nen välityksellään tehdä sovinnon ja hänen ristinsä verellä
vahvistaa rauhan kaiken kanssa, mitä on maan päällä ja tai
vaissa.” (Kol. 1:19, 20.) Vain Jeesus voi saada tämän toteutu
maan.
4. ”Ikuinen oikeudenmukaisuus saatetaan voimaan.” Kris
tus otti paikkamme ristillä ja siunasi meitä ennallistetulla
suhteella Jumalaan. Vain uskon kautta voimme vastaanottaa
tämän vanhurskauden, joka tulee Jumalalta.
5. ”Näky ja profetia sinetillä vahvistetaan.” Kun Kristus
tarjosi itsensä uhrina, ne Vanhan testamentin profetiat, jot
ka viittasivat hänen sovitustyöhönsä, saivat täyttymyksensä.
Tätä sinetillä vahvistaminen kuvaa.
6. ”Kaikkeinpyhin voidellaan.” Kaikkeinpyhin ei tässä viit
taa henkilöön, vaan paikkaan. Sanat viittaavat siis Kristuk
sen virkaanasettamiseen,�����������������������������������
hänen taivaallisessa pyhäkössä
�������������
al
kavaan välitystyöhönsä (Hepr. 8:1).
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TORSTAI 5.3.2020

PROFEETALLINEN
KALENTERI

10. raamattutunti

2 300:a iltaa ja aamua koskevan profetian lopussa Daniel
on hämmentynyt, koska ei ymmärrä näkyä (Dan. 8:27).
10 vuotta myöhemmin Gabriel auttaa Danielia ymmärtä
mään näyn (Dan. 9:23). Hän tarjoaa puuttuvan tiedon ja
paljastaa, että Messiaan työ saa�������������������������
päätöks�����������������
ensä 70 vuosivii
kon lopulla. Vuosi=päivä -periaatteen mukaan 70 vuosiviik
koa tarkoittaa 490:a vuotta. Aikajakso alkaa siitä, kun tulee
käsky jälleenrakentaa Jerusalem (Dan. 9:25). Käskyn antoi
Artakserkses vuonna 457 eKr. Sen
���������������������������
mukaan juutalaiset sai
vat Esran johdolla jälleenrakentaa Jerusalemin (Esra 7). Raa
matuntekstin mukaan 70 vuosiviikkoa on ”määrätty” tai ”lei
kattu”. 490 vuoden jakso on leikattu pidemmästä ajanjaksos
ta, eli niistä 2 300 vuodesta, jotka mainittiin 8. luvun näyssä.
2 300 vuodella ja 490 vuodella on siis sama alkuajankohta eli
vuosi 457 eKr.
Profetia 70 viikosta jaetaan kolmeen osaan: 7 viikkoa, 62
viikkoa ja 70. viikko.
Seitsemän viikkoa (49 vuotta) viittaavat aikaan, joka ku
luisi Jerusalemin jälleenrakentamiseen. 7 viikon jälkeen tulee
62 viikkoa (434 vuotta), jotka johtavat ”voidellun hallitsijan
tuloon” (Dan. 9:25). Niinpä 483 vuotta Artakserkseen mää
räyksen jälkeen (27 jKr.) Jeesus kastetaan ja voidellaan Pyhäl
lä Hengellä messiaanista tehtäväänsä varten.
70. vuoden aikana tapahtuu muutakin tärkeää: 1) Voidel
tu raivataan tieltä (Dan. 9:26), mikä viittaa Jeesuksen kuole
maan. 2) Messias ”tekee lujan liiton monien kanssa yhdeksi
vuosiviikoksi” (Dan. 9:27, RK 2012). Tämä on se lähetystehtä
vä, joka Jeesuksella ja apostoleilla oli juutalaisen kansan kes
kuudessa. Se toteutuu viimeisen viikon aikana 27–34 jKr. 3)
”mutta viikon puolivälissä hän lakkauttaa teurasuhrin” (Dan.
9:27, RK 2012). Kolme ja puoli vuotta kasteensa jälkeen (vuo
siviikon puolivälissä) Jeesus lakkauttaa uhrijärjestelmän, jol
la ei ole enää profeetallista merkitystä, koska Jeesus uhraa
itsensä täydellisenä uhrina. 70 vuosiviikon profetian viimei
nen viikko päättyy vuoteen 34 jKr., kun Stefanos kivitetään
ja evankeliumi alkaa tavoittaa juutalaisten lisäksi myös paka
noita.
Lue Dan. 9:24–27. Messiaslupauksen rinnalla kulkee
ilmoitus väkivallasta, sodasta ja tuhosta. Miten tieto
auttaa meitä olemaan rohkeita ja toiveikkaita elämässä kohtaavan hädän keskellä?
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PERJANTAI 6.3.2020

KERTAUS

10. raamattutunti

Lisäaineistoa: Taulukko alla selittää, kuinka Dan. 9:24–27
esitetty 70 viikon profetia liittyy Dan. 8:14 annettuun profe
tiaan 2 300 vuodesta. Jos laskemme 2 300 vuotta eteenpäin
vuodesta 457 eKr. (muistaen, ettei vuotta 0 ole olemassa
kaan), päädymme vuoteen 1844. Tai jos laskemme vuodes
ta 34 jKr. eteenpäin 1810 vuotta (jotka jäävät jäljelle, jos vä
hennämme 2 300:sta ensimmäiset 490 vuotta), päädymme
myös vuoteen 1844. Niinpä Dan. 8:14 ennustettu pyhäkön
vanhurskauttaminen alkaa vuonna 1844.
Huomaa myös, miten vuosi 1844 sopii yhteen sen kanssa,
mitä näimme Danielin kirjan luvuissa 7 ja 8. Luvussa 7 kuvat
tu tuomio tarkoittaa samaa tapahtumaa kuin luvussa 8 ku
vattu pyhäkön vanhurskauttaminen (katso kahden viime vii
kon tutkistelut). Se alkaa 1 260 vainon vuoden jälkeen (Dan.
7:25), mutta kuitenkin ennen Jeesuksen toista tulemista ja
hänen ikuisen valtakuntansa perustamista.
s

2300 iltaa ja aamua eli vuotta

s

70 vuosiviikkoa eli 490 vuotta

I

1810 vuotta

31 jkr.
457 ekr.

7 vuosiviikkoa ja 62 vuosiviikkoa
eli 483 vuotta

1 vuosiviikko
eli 7
vuotta

1844
Pyhäkön
oikeuteensa
saattaminen
alkoi

s

27 jkr. 34 jkr.

Kristuksen
takaisintulo

Keskustelunaiheita:
1. Tutkijat ovat oikeutetusti sanoneet, että 2 300 päivää kos
keva profetia ja 70:ä vuosiviikkoa koskeva profetia ovat oi
keastaan yksi ja sama profetia. Miksi näin? Mitä todisteita
löydämme väitteen tueksi?
2. Mitä sellaista opimme Danielin esirukouksesta, joka voi
auttaa meitä omassa esirukouselämässämme?
3. Kristuksen uhri puolestamme on ainoa toivomme. Miten
tämä auttaa meitä pysymään nöyrinä ja ennen kaikkea te
kemään meistä rakastavampia ja anteeksiantavampia toisia
kohtaan? Mitä Luuk. 7:40–47 opettaa meille kaikille?
4. Kirjoitukset ovat keskeisellä sijalla Danielin rukouksessa ja
hänen toivossaan. Kansa on kukistettu ja viety pakkosiirtolai
suuteen. Heidän maansa ja pääkaupunkinsa on tuhottu. Sil
ti Danielilla on toivo, että kaikesta huolimatta kansa pääsee
palaamaan kotiin. Mistä muualta hän olisi löytänyt tällaisen
toivon kuin Raamatusta ja siellä olevista Jumalan lupauksis
ta? Mitä tämä kertoo siitä toivosta, jota mekin voimme am
mentaa Jumalan sanan lupauksista?
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