7. raamattutunti ajalle 8.–14.2.2020

Leijonien luolasta enkelin siipien
suojaan
”Silloin toiset valvojat ja satraapit alkoivat etsiä sopivaa aihetta voidakseen syyttää Danielia valtakunnan
vahingoittamisesta. Mitään syytöstä he eivät kuitenkaan pystyneet esittämään, sillä Daniel oli rehellinen
eikä mitään laiminlyöntiä tai rikkomusta löytynyt.”
(Dan. 6:5.)
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Avaintekstit:
Dan. 6;
1. Sam. 18:6–9;
Matt. 6:6;
Ap. t. 5:27–32;
Matt. 6:14–29;
Hepr. 11:35–38.

eedian ja Persian vallattua Babylonian meedialainen Dareios huomaa Danielin viisauden ja kutsuu tämän osaksi uutta valtiojohtoa. Ikääntyvä profeetta menestyy julkisissa tehtävissään niin hyvin, että uusi kuningas nimittää hänet koko Meedian ja Persian valtakunnan hallinnon korkeimmaksi virkamieheksi.
Luvun edetessä Daniel kohtaa kateutta, jota voitaisiin oikeutetusti kutsua ”alkuperäiseksi synniksi”. Huomaamme kuitenkin, ettei Daniel ole uskollinen ainoastaan maallisille velvollisuuksilleen meedialaisten ja persialaisten alaisena
vaan ennen kaikkea Jumalalleen. Voimme olla varmoja siitä, että Danielin uskollisuus Jumalaa kohtaan on suurelta osin vaikuttamassa siihen, että hän on uskollinen näillä muillakin alueilla.
Danielin kokema vaino on mallina siitä, mitä Jumalan kansa joutuu kokemaan
ajan lopussa. Kertomus ei viittaa siihen, että Jumalan kansa säästettäisiin koettelemuksilta ja kärsimyksiltä, mutta se takaa sen, että taistelussa pahaa vastaan
hyvä tulee lopulta voittamaan ja Jumala tulee vapauttamaan kansansa.

15.2. Kristillisen kodin ja avioliiton päivä
Tämä tutkistelu on sapatiksi 15.2.2020
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SUNNUNTAI 9.2.2020

KATEELLISET

7. raamattutunti

Jopa taivaan täydellisessä ympäristössä Lucifer alkaa kadehtia Kristusta. ”Lusifer oli pahansuopa ja kateellinen Jeesusta Kristusta kohtaan. Kaikkien enkeleiden kumartaessa Jeesusta Hänen ylivaltansa, korkean arvovaltansa ja laillisen valta-asemansa tunnustukseksi hän kuitenkin kumarsi yhdessä
heidän kanssaan, mutta hänen sydämensä oli täynnä katkeruutta ja vihaa.” (LH 7, 8.) Kateus on niin vaarallinen tunne hellittäväksi, että kadehtiminen on mainittu kymmenessä käskyssäkin rinnakkain murhaamis- ja varastamiskiellon
kanssa (ks. 2. Moos. 20:17).
Lue Dan. 6:2–6 rinnakkain 1. Moos. 37:11 ja 1. Sam.
18:6–9 kanssa. Mikä osuus kateudella on kaikissa näissä kertomuksissa?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Danielin hallinnolliset kyvyt tekevät kuninkaaseen vaikutuksen, mutta herättävät toisissa virkamiehissä kateutta. Niinpä
nämä juonittelevat päästäkseen Danielista eroon ja etsivät
aihetta syyttää häntä väärinkäytöksistä. Läheisestä tarkkailusta huolimatta he eivät löydä mitään vääryyttä Danielin tavasta hoitaa virkaansa. ”Mitään syytöstä he eivät kuitenkaan
pystyneet esittämään, sillä Daniel oli rehellinen eikä mitään
laiminlyöntiä tai rikkomusta löytynyt.” (Dan. 6:5.) Aramean
kielen sana, joka on tässä käännetty sanalla ”rehellinen”, tarkoittaa myös luotettavaa.
Daniel on moitteeton; muut virkamiehet eivät voi nostaa
häntä vastaan minkäänlaisia syytteitä. He kuitenkin huomaavat myös, miten uskollinen Daniel on Jumalalleen ja kuinka
kuuliaisesti hän noudattaa Jumalansa lakia. Niinpä he pian tajuavat, että saadakseen Daniel ansaan heidän täytyy saada
aikaan tilanne, jossa Daniel joutuu tekemään päätöksen totella joko Jumalan lakia tai valtakunnan lakia. Sen perusteella mitä virkamiehet tuntevat Danielia, he ovat täysin varmoja
siitä, että tilanteen niin vaatiessa tämä valitsisi Jumalan lain
noudattamisen valtakunnan lakien sijaan. Millainen todistus
Danielin uskollisuudesta!
Millaisia taisteluja sinä olet joutunut käymään kateuden takia? Miten hoidit tilanteet? Miksi kateus on niin
lamaannuttava ja kuolettava hengellinen heikkous?
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MAANANTAI 10.2.2020

JUONI
DANIELIA
VASTAAN
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7. raamattutunti

Lue Dan. 6:7–10. Millaista ajattelua määräyksen takaa löytyy? Miten ehdotus hivelee kuninkaan turhamaisuutta?
_________________________________________________________________
Dareios voi vaikuttaa typerältä saattaessaan voimaan määräyksen, jonka hän pian haluaisi peruuttaa. Hän lankeaa virkamiesten virittämään ansaan. Nämä ovat kyllin älykkäitä
kytkeäkseen juonensa vastaperustetun valtakunnan poliittiseen tilanteeseen. Dareios on hajauttanut valtionjohdon ja nimennyt 120 satraappia tehostaakseen hallintoaan. Tähän liittyy omat riskinsä. Vaikutusvaltainen virkamies voi helposti
ruokkia kapinaa ja jakaa valtakunnan. Siksi laki, joka määrää
kaikkia anomaan yksin kuninkaalta 30 päivän ajan, vaikuttaa
hyvältä strategialta, joka edistää���������������������������
kuuliaisuutta ja estä�����
ä����
kapinointia. Virkamiehet johtavat kuningasta harhaan sanoessaan, että ehdotuksella on kaikkien valtakunnan valvojien,
käskynhaltijoiden, satraappien, hovimiesten ja maaherrojen
tuki. Tämä ei pidä paikkaansa, sillä Daniel ei tiedä suunnitelmasta. Lisäksi kuninkaasta saattoi tuntua houkuttelevalta,
että häntä kohdeltaisiin kuin jumalaa.
Siitä ei ole todisteita, että Persian kuninkaat olisivat julistautuneet jumaliksi. Määräyksen tarkoituksena oli kuitenkin
kohdella kuningasta ainoana jumalten edustajana 30 päivän
ajan eli jumalille esitetyt rukoukset tuli tänä aikana esittää
kuninkaan kautta. Kuningas ei tutki ehdotuksen takana piileviä motiiveja eikä huomaa, että laki, jonka tarkoituksena on
estää salaliitot, on itsessään salaliitto Danielin vahingoittamiseksi.
Lain kaksi piirrettä ovat huomionarvoisia. Määräyksen rikkomisesta seuraa rangaistuksena leijonien luolaan heittäminen. Koska tällaista rangaistusta ei ole mainittu muualla, voi
olla, että Danielin viholliset suunnittelivat sen varta vasten
tätä varten. Muinaiset Lähi-idän monarkit pitivät leijonia häkeissä voidakseen vapauttaa ne tietyissä tilanteissa saalistamista varten. Leijonista ei ollut pulaa, ja niiden raadeltavaksi saattoi viedä kenet tahansa, joka rikkoisi määräystä. Mää
räystä ei myöskään
�����������������������������������������������
voinut muuttaa. Meedian ja Persian lakien peruuttamattomuus on mainittu myös Est. 1:19 ja 8:8.
Historioitsija Diodoros Sisilialainen mainitsee tapauksesta,
jossa Dareios III (ei Danielin kirjan Dareios) muutti mielensä,
mutta ei voinut enää kumota kuolemanrangaistusta, jonka oli
langettanut syyttömälle miehelle.

TIISTAI 11.2.2020

DANIELIN
RUKOUS

7. raamattutunti

”Kun sinä rukoilet, mene sisälle huoneeseesi, sulje
ovi ja rukoile sitten Isääsi, joka on salassa. Isäsi, joka
näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut.”
(Matt. 6:6.)
Lue Dan. 6:11. Miksei Daniel rukoile hiljaa itsekseen ilman, että kukaan näkee häntä?
_________________________________________________________________
Daniel on kokenut valtiomies, mutta ennen kaikkea hän on
Jumalan palvelija. Hän ainoana hallinnon edustajana ymmärtää, mitä kuninkaan määräyksen takana piilee. Dareios näkee
siinä vain tilaisuuden vahvistaa valtakunnan yhtenäisyyttä,
mutta vehkeilijöille se on keino hankkiutua eroon Danielista.
Tietysti todelliset syyt ja motiivit juonen takaa löytyvät siitä kosmisesta taistelusta, jota käydään Jumalan ja pahan voimien välillä. Tässä vaiheessa (539 eKr.) Daniel on jo saanut
näyt, jotka on kirjoitettu Danielin kirjan seitsemänteen (553
eKr.) ja kahdeksanteen (551 eKr.) lukuun. Niinpä Daniel pystyy näkemään, että kuninkaallinen käsky ei ole ainoastaan ihmisten harjoittamaa politiikkaa vaan tämän kosmisen taistelun ilmentymä. Näky Ihmisen Pojasta antamassa valtakuntaa
Korkeimman pyhille ja näyn tulkitsemisessa auttaneen enkelin tarjoama lohdutus (Dan. 7) ovat voineet olla tekijöitä, jotka antoivat Danielille rohkeutta kohdata edessään oleva kriisi. Hän on saattanut muistella myös ystäviensä kokemuksia,
kun nämä rohkeasti uhmasivat Nebukadnessarin määräystä
(Dan. 3).
Niinpä Daniel ei muuta päivittäisiä hartaustapojaan, vaan
jatkaa kolmesti päivässä rukoilua Jerusalemiin päin. Vaikka
muiden kuin kuninkaan rukoileminen on kielletty, Daniel ei
yritä piilottaa tai naamioida rukouselämäänsä tuon kriittisen
30 päivän jakson ajan. Hän kuuluu ehdottomasti vähemmistöön, sillä hän on ainoa noiden lukuisten maaherrojen ja virkamiesten joukossa, joka ei noudata kuninkaan määräystä.
Avoimen rukouselämänsä kautta hän osoittaa, että hänen
kuuliaisuutensa Jumalaa kohtaan menee edelle hänen kuu
liaisuuttaan kuningasta ja tämän peruuttamatonta määräystä kohtaan.
Lue Ap. t. 5:27–32. Vaikka tekstin kehotus on selvä,
miksi meidän on ihmisten säätämiä lakeja uhmatessamme aina oltava täysin varmoja siitä, että todella
toimimme Jumalan tahdon mukaan?
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KESKIVIIKKO 12.2.2020

LEIJONIEN
LUOLASSA

7. raamattutunti

Lue Dan. 6:12–24. Mitä sellaista kuningas sanoo Danielille, mikä paljastaa, kuinka voimallisena todistuksena Jumalasta Danielin uskollisuus on?
_________________________________________________________________
Salaliittolaiset näkevät pian Danielin rukoilemassa eli tekemässä juuri sitä, mikä määräyksessä oli kielletty. Kun he kantelevat kuninkaalle, he viittaavat Danieliin halventavaan sävyyn: ”Daniel, joka on Juudan pakkosiirtolaisia – –.” (Dan.
6:14.) Heidän silmissään yksi valtakunnan merkittävimmistä
virkamiehistä – kuninkaan suosikki – ei ole muuta kuin sotavanki. Lisäksi he antavat Danielista kuvan kuninkaan vastustajana sanomalla, että tämä ”ei ole välittänyt sinusta, kuningas, eikä antamastasi kirjallisesta määräyksestä”. Nyt kuningas tajuaa, että määräyksen allekirjoittaminen olikin ansa.
Tekstissä sanotaan, että hän auringonlaskuun saakka etsi keinoa säästääkseen Danielin rangaistukselta (Dan. 6:15). Hän
ei voi kuitenkaan tehdä mitään pelastaakseen profeettaa
säädetyltä rangaistukselta. Meedian ja Persian peruuttamatonta lakia on noudatettava pilkulleen. Niinpä kuningas hyvin vastahakoisesti käskee heittää Danielin leijonien luolaan.
Samalla hän lausuu toivon sanoja, jotka kuulostavat rukoukselta: ”Sinun jumalasi, jota sinä alati palvelet, pelastakoon sinut!” (Dan. 6:17.)
Raamatussa ei kerrota, mitä Daniel tekee leijonien keskellä, mutta voimme olettaa, että hän rukoilee. Jumala kunnioittaa Danielin uskoa lähettämällä enkelin varjelemaan häntä.
Aamulla Daniel löydetään vahingoittumattomana ja valmiina
jatkamaan hallinnollisia tehtäviään. Ellen G. White kirjoittaa
asiasta näin: ”Jumala ei estänyt Danielin vihamiehiä heittämästä häntä leijonien luolaan. Hän salli pahojen enkeleiden
ja jumalattomien miesten toteuttaa hankettaan siihen asti.
Mutta siten hän vain teki palvelijansa vapauttamisen huomatummaksi ja totuuden ja vanhurskauden vihollisten tappion
täydellisemmäksi.” (3AO 297.)
Tällä kertomuksella oli onnellinen loppu (ainakin Danielin osalta), mutta entäpä ne tapaukset, jopa Raamatusta löytyvät (ks. esim. Mark. 6:14–29), jotka eivät pääty vapautukseen täällä? Mitä meidän tulisi ajatella niistä?
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TORSTAI 13.2.2020

EPÄILYKSISTÄ
PUHDISTAMINEN

7. raamattutunti

Lue Dan. 6:25–29. Minkä todistuksen kuningas antaa
Jumalasta?
_________________________________________________________________
Yksi kertomuksen tärkeistä asioista on se, että Dareios ylistää Jumalaa ja tunnustaa hänen ylivertaisuutensa. Tähän huipentuu kaikki se ylistys ja tunnustus, jota Jumalalle on aiemmissa luvuissa annettu (Dan. 2:20–23; Dan. 3:28, 29; Dan.
3:31–33; Dan. 4:31–34). Nebukadnessarin tavoin Dareios reagoi Danielin pelastumiseen ylistämällä Jumalaa. H����������
än peruut�������
taa aiemman määräyksensä ja käskee nyt kaikkien pelätä
Danielin Jumalaa (Dan. 6:27).
Daniel kokee ihmeellisen pelastumisen, hänen uskollisuutensa palkitaan, paha saa palkkansa ja Jumalan kunnia ja voima puhdistetaan epäilyksistä. Kertomuksen tapahtumat ovat
pienoismalli siitä, mitä tulee tapahtumaan maailmanlaajuisella tasolla: Jumalan kansa vapautetaan, pahuudesta rangaistaan ja Herra puhdistetaan epäilyksistä koko maailmankaikkeuden silmissä.
Lue Dan. 6:25. Mikä jakeessa tuntuu meistä jokseenkin kiusalliselta, ja miksi?
_________________________________________________________________
Meitä häiritsee se, että vaimot ja lapset, jotka tietääksemme
ovat viattomia, kärsivät saman kohtalon kuin syyllisetkin. Miten voimme selittää tämän epäoikeudenmukaiselta tuomiolta vaikuttavan asian?
Ensinnäkin tulee muistaa, että teko on kuninkaan päättämä ja toimeenpanema. Hän toimii Persian lain mukaan, joka
määrää syyllisen perheenkin rangaistavaksi. Muinaisen periaatteen mukaan koko perhe on vastuussa yhden perheenjäsenen rikoksesta. Tämä ei tarkoita, että se olisi oikein; se
tarkoittaa ainoastaan sitä, että kertomus on sopusoinnussa
sen kanssa, mitä tiedämme muinaisen Persian laista.
Toiseksi Raamatussa vain kerrotaan tapahtumasta, mutta ei anneta kuninkaan toiminnalle hyväksyntää. Itse asiassa
Raamatussa selkeästi kielletään lasten tappaminen vanhempien syntien tähden (5. Moos. 24:16).
Millaista lohtua saamme 1. Kor. 4:5 kaltaisista raamatunpaikoista yllä mainittua epäoikeudenmukaista tilannetta muistuttavissa tapauksissa?
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PERJANTAI 14.2.2020

KERTAUS

7. raamattutunti

Lisäaineistoa: Danielin vapautus mainitaan Heprealaiskirjeen 11. luvussa, jota voidaan kutsua uskonsankareiden kunniagalleriaksi. Siellä sanotaan, että profeetat muun muassa
”tukkivat leijonien kidat” (Hepr. 11:33). Tämä on hienoa, mutta meidän tulee muistaa, että uskonsankareita eivät ole ainoastaan ne, jotka välttyivät kuolemalta kuten Daniel, vaan
nekin, jotka kärsivät ja kuolivat urhoollisesti, kuten luvussa
myös kerrotaan. Jumala kutsuu jotkut todistamaan elämällään, toiset kuolemallaan. Niinpä kertomus Danielin vapautuksesta ei merkitse sitä, että kaikki vapautettaisiin. Tämänhän tiedämme jo niiden lukuisten miesten ja naisten kohtaloista, jotka ovat kärsineet marttyyrikuoleman sen tähden,
että uskovat Jeesukseen. Danielin ihmeellinen vapauttaminen kuitenkin osoittaa sen, että Jumala hallitsee ja tulee lopulta vapauttamaan kaikki lapsensa synnin ja kuoleman vallasta. Tämä käy selväksi Danielin kirjan seuraavista luvuista.
Keskustelunaiheita:
1. Ranskalainen Jean Paul Sartre kirjoitti kerran, että ”paras
tapa ymmärtää ihmisen perustehtävä on sanoa, että hän on
olento, jonka tehtävänä on olla Jumala” (Jean Paul Sartre,
Being and Nothingness: A Phenomenological Essay on Ontology, Washington Square Press, 1956, s. 724.) Miten ajatus
auttaa meitä ainakin jollakin tasolla ymmärtämään, miksi kuningas lankesi hänelle viritettyyn ansaan? Miksi meidän kaikkien on asemastamme riippumatta tiedostettava tämä sama
vaarallinen taipumus, esiintyköön sitä meissä kuinka hienovaraisesti tahansa? Millä muilla tavoin saatamme haluta olla
kuin Jumala?
2. Minkälaisen todistuksen annamme toisille uskollisuudellamme Jumalaa ja hänen lakiaan kohtaan? Ajattelisivatko
tuntemasi ihmiset, että seisoisit uskosi puolesta, vaikka se
maksaisi sinulle työpaikkasi tai jopa henkesi?
3. Mitä sellaista näet Danielissa, mikä tekee hänestä ihmisen, jota Jumala voi tehokkaasti käyttää omiin tarkoituksiinsa? Miten voit Herran avulla kehittää itsellesi samankaltaisia
ominaisuuksia?
4. Millä tavoin Daniel olisi voinut määräyksen valossa oikeuttaa päätöksensä muuttaa rukoustapojaan? Vai olisiko niiden
muuttaminen ollut vaarallinen myönnytys? Jos olisi, niin miksi?
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