8. raamattutunti ajalle 15.–21.2.2020

Myrskyisältä mereltä taivaan
pilviin
”Kuninkuus ja valta ja valtakuntien mahti kaiken taivaan alla annetaan Korkeimman pyhien kansalle.
Hänen valtakuntansa on iankaikkinen valtakunta, ja
kaikki vallat palvelevat ja tottelevat häntä.” (Dan. 7:27,
RK 2012.)

”

Avaintekstit:
Dan. 7;
2. Tess. 1:1–12;
Room. 8:1;
Mark. 13:26;
Luuk. 9:26;
Luuk. 12:8;
1. Tim. 2:5.

T

ämän viikon tutkistelunaiheena on Danielin kirjan seitsemäs luku, jossa kuvailtu näky muistuttaa meitä Danielin toisen luvun unesta. Seitsemäs luku
täsmentää tietoa, jota saimme jo toisessa luvussa. Ensinnäkin, näky tulee
Danielille yöllä ja hän näkee, miten neljä tuulta panevat valtameren kuohumaan.
Pimeys ja vesi tuovat mieleen luomisen, mutta tässä luomakunta vaikuttaa jollakin tapaa vääristyneeltä tai ikään kuin sitä kohtaan hyökättäisiin. Toiseksi, näyn
eläimet ovat epäpuhtaita tai risteytyksiä, mikä edustaa luodun järjestyksen rikkomista. Kolmanneksi, eläimet kuvataan käyttämässä valtaa; vaikuttaa siis siltä,
että nämä vallat ovat anastaneet sen vallan, jonka Jumala antoi Aadamille puutarhassa. Neljänneksi, Ihmisen Pojan tullessa Jumalan valta annetaan takaisin
niille, joille se kuuluu. Sen, minkä Aadam puutarhassa menetti, Ihmisen Poika saa
takaisin taivaallisella tuomiolla.
Yllä oleva selostus antaa meille yleiskuvan siitä raamatullisesta kuvakielestä,
joka vaikuttaa tämän hyvin symbolisen näyn taustalla. Onneksemme enkeli selittää joitakin näyn keskeisiä yksityiskohtia, jotta voimme pääpiirteittäin ymmärtää tätä uskomattoman hienoa profetiaa.

Tämä tutkistelu on sapatiksi 22.2.2020
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SUNNUNTAI 16.2.2020

NELJÄ
ELÄINTÄ

8. raamattutunti

Lue Dan. 7. Mitkä ovat Danielille näytetyn näyn perusasiat, ja mistä näyssä on kyse?
_________________________________________________________________
Jokainen Danielille näytetty eläin vastaa tiettyä osaa Nebukadnessarille näytetystä kuvapatsaasta, mutta nyt kustakin valtakunnasta annetaan yksityiskohtaisempaa tietoa. On
kiintoisaa, että kaikki nämä oliot, jotka kuvastavat pakanakansoja, ovat epäpuhtaita eläimiä. Daniel kuvaa kaikki muut
paitsi neljännen eläimen jotakin tunnettua eläintä muistuttaviksi. Eläimet eivät ole sattumanvaraisia symboleita, sillä kukin muistuttaa jollakin tapaa edustamaansa valtakuntaa tai
viittaa kyseisen valtakunnan piirteisiin.
Leijona: Leijona on mitä sopivin kuvaus Babyloniasta. Siivelliset leijonat koristivat Babylonian palatsien seiniä ja muita taideteoksia. Näyn leijonalta revitään lopulta siivet irti ja
se pannaan seisomaan kahdelle jalalle ihmisten tavoin ja sille annetaan ihmisen sydän. Tämä prosessi symboloi Babylonian valtakunnan rappeutumista sen myöhempien hallitsijoiden aikana.
Karhu: Karhu edustaa Meedian ja Persian valtakuntaa.
Se, että se on nostettu toiselle kyljelleen, kuvaa persialaisten ylemmyyttä meedialaisiin nähden. Kolme kylkiluuta karhun hampaiden välissä edustaa kolmea keskeisintä Meedian
ja Persian tekemää valloitusta: Lyydia, Babylonia ja Egypti.
Leopardi: Nopea leopardi edustaa Aleksanteri Suuren vakiinnuttamaa Kreikan valtakuntaa. Neljä siipeä tekevät tästä
pedosta vieläkin nopeamman, mikä on sopiva kuvaus Aleksanteri Suuresta, joka vain muutamassa vuodessa alisti koko
sen ajan tunnetun maailman valtaansa.
Pelottava ja kauhistuttava eläin: Siinä missä aiemmat
eläimet muistuttavat mainittuja eläimiä, tämä on aivan oma
olionsa. Aiempia eläimiä kuvataan sanoilla ”kuin leijona” tai
”kuin karhu”, mutta tämä eläin ei muistuta mitään toista.
Tämä monisarvinen peto vaikuttaa myös paljon julmemmalta
ja saaliinhimoisemmalta kuin edeltäjänsä. Se onkin osuva kuvaus pakanallisesta Roomasta, joka valloitti, hallitsi ja tallasi
maailmaa rautaisin jaloin.
Historia on vuosituhansien saatossa toteutunut ennustuksen mukaan. Kuinka paljon lohtua saamme tiedosta, että kaiken elämöinnin, levottomuuden ja joskus täyden kaaoksenkin keskellä, Jumala hallitsee?
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MAANANTAI 17.2.2020

PIENI
SARVI

8. raamattutunti

Lue Dan. 7:7, 8, 19–25. Mikä on se pieni sarvivalta,
joka nousee suoraan neljännestä pedosta ja jää osaksi sitä?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Eilen opimme, että tuo raivokas peto, jolla on kymmenen sarvea ja joka hallitsee maailmaa äärimmäisen julmasti, edustaa pakanallista Roomaa. Nyt meidän on pohdittava pientä
sarvea ja sen edustamaa valtaa. Kuten näystä käy ilmi, neljännellä eläimellä on kymmenen sarvea, joista kolme irtoaa
pienen sarven tieltä. Pienellä sarvella on ihmisen silmät ja se
puhuu ”suuria sanoja” (Dan. 7:8). On selvää, että pieni sarvi
nousee siitä järjestelmästä, jota kauhistuttava peto edustaa
eli pakanallisesta Roomasta. Tavallaan pieni sarvi laajentaa
tai jatkaa joitakin pakanallisen Rooman piirteitä. Se on vain
saman vallan myöhempi vaihe.
Daniel näkee tämän esiin kasvaneen sarven alkavan sotia pyhiä vastaan. Enkeli selittää, että tämä sarvi on kuningas, joka tekee kolme laitonta tekoa: 1) puhuu suuria sanoja Korkeinta vastaan; 2) tuhoaa Korkeimman pyhiä; ja 3) pyrkii muuttamaan juhla-ajat ja lain. Tämän seurauksena Korkeimman pyhät annetaan hänen armoilleen. Seuraavaksi enkeli määrittelee ajan, jonka pieni sarvi saa toimia: aika, kaksi aikaa ja puoli aikaa. Tässä profeetallisen kielen tapauksessa ”aika” tarkoittaa vuotta, ja ”kaksi aikaa” kahta vuotta. Kyseessä on siis yhteensä kolmen ja puolen profeetallisen vuoden aikajakso, joka vuosi=päivä -periaatteen mukaan tarkoittaa 1 260 vuoden jaksoa. Tällaisen ajanjakson ajan pieni sarvi hyökkää Jumalaa vastaan, vainoaa pyhiä ja pyrkii muuttamaan Jumalan lain.
Lue 2. Tess. 2:1–12. Mitä yhtäläisyyksiä löytyy laittomuuden ihmisen ja pienen sarven väliltä? Mistä vallasta uskomme tässä olevan kyse? Miksi? Mikä on ainoa
valta, joka nousi pakanallisesta Roomasta, mutta pysyi osana Roomaa? Mikä on valta, joka ulottuu pakanallisesta Roomasta maailman loppuun asti, eli se on
olemassa vielä tänäkin päivänä?
_________________________________________________________________
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TIISTAI 18.2.2020

OIKEUS
ASETTUI
ISTUMAAN

8. raamattutunti

Neljää eläintä ja pienen sarven toimintaa kuvailevan näyn
jälkeen profeetta näkee näyn tuomioistuimesta taivaassa
(Dan. 7:9, 10, 13, 14). Oikeuden kokoontuessa istuimet ase
tetaan paikoilleen ja Ikiaikainen istuutuu omalle paikalleen.
Kuten näystä käy ilmi, tuhannet ja taas tuhannet taivaalliset
olennot palvelevat Ikiaikaista. Oikeus asettuu istumaan ja
kirjat avataan.
Huomionarvoista tuomiossa on se, että se annetaan pienen sarven toiminta-ajan eli 1260 vuoden jälkeen (538–1798
jKr.; ks. perjantain tutkisteluosuus), mutta kuitenkin ennen
Jumalan lopullisen valtakunnan perustamista. Itse asiassa
seuraavat asiat ilmenevät näyssä kolme kertaa peräkkäin:
Pienen sarven aika (538–1798)
Taivaallinen tuomio
Jumalan ikuinen valtakunta
Lue Dan. 7:13, 14, 21, 22, 26, 27. Millä tavoin tuomio
hyödyttää Jumalan kansaa?
_________________________________________________________________
Vanha testamentti kuvailee useita pyhäköstä ja temppelistä lähteviä tuomioita, mutta tämä tuomio on erilainen. Tässä on kyse koko maailmankaikkeuden kattavasta tuomiosta,
joka vaikuttaa paitsi pieneen sarveen myös Korkeimman pyhiin, jotka tulevat lopulta saamaan valtakunnan.
Danielin kirjan 7. luku ei kuvaile tuomiota eikä anna yksityiskohtia sen aloittamisesta eikä päättämisestä. Se antaa
kuitenkin ymmärtää sen, että tuomio alkaa sen jälkeen kun
pieni sarvi hyökkää Jumalaa ja hänen kansaansa vastaan.
Tärkeää tässä on korostaa nimenomaan kosmiset mittasuhteet omaavan tuomion alkua. Danielin kirjan luvuista 8 ja 9
(ks. tulevat tutkistelut) opimme, milloin tuomio alkaa ja että
tämä tuomio liittyy taivaallisen pyhäkön puhdistamiseen taivaan suurena sovituspäivänä. Opimme tässä, että taivaassa
selvästikin annetaan ennen Jeesuksen toista tulemista Jumalan kansaa puoltava tuomio (Dan. 7:22).
Miksi ymmärrys siitä, mitä Jeesus teki puolestamme
ristillä, on niin keskeistä siinä, että voimme tuomiopäivänä seisoa varmoina asemastamme? Mitä toivoa
meillä olisi ilman ristiä? (Ks. Room. 8:1.)
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KESKIVIIKKO 19.2.2020

IHMISEN
POJAN
TULEMINEN

8. raamattutunti

Lue Dan. 7:13, RK 2012. Kuka on tässä kuvattu Ihmisen Poika? Miten hänet voidaan tunnistaa? (Ks. myös
Mark. 13:26; Matt. 8:20; Matt. 9:6; Luuk. 9:26; Luuk.
12:8.)
_________________________________________________________________
Oikeusistunnon alkaessa paikalle saapuu mitä tärkein henkilö: Ihmisen Poika. Kuka hän on? Ensinnäkin, Ihmisen Poika näyttäytyy persoonallisena taivaallisena olentona, mutta
kuten hänen nimensä kertoo, hänessä on nähtävissä myös
ihmisen piirteitä. Hän on toisin sanoen jumalallinen ihmisolento, joka tulee ja ottaa aktiivisen roolin tuomiossa. Toiseksi, kuva taivaan pilvissä saapuvasta Ihmisen Pojasta on yleinen Uudessa testamentissa käytetty ilmaus. Dan. 7:13 ei kuitenkaan kuvaa Ihmisen Poikaa saapumassa taivaasta maan
päälle, vaan liikkumassa taivaassa horisontaalisesti paikasta toiseen tullakseen Ikiaikaisen eteen. Kolmanneksi, Ihmisen
Pojan kuvaaminen saapumassa taivaan pilvissä viittaa Herran näkyvään ilmestymiseen. Tässä kuvaus muistuttaa kuitenkin myös ylipappia, joka suitsutuksesta muodostuneen savupilven ympäröimänä astuu kaikkeinpyhimpään suurena sovituspäivänä suorittamaan pyhäkön puhdistamisen.
Ihmisen Poika on myös kuninkaallinen hahmo. Hänelle annetaan ”valta, kunnia ja kuninkuus” ja ”kaikkien kansojen,
kansakuntien ja kielten tuli palvella häntä” (Dan. 7:14). Verbi ”palvella” voidaan kääntää myös sanalla ”palvoa”. Sana
esiintyy yhdeksän kertaa luvuissa 1–7 (Dan. 3:12, 14, 17, 18,
28; Dan. 6:17, 21; Dan. 7:14, 27) ja siitä välittyy ajatus kun
nian antamisesta jumaluudelle. Jumalan lain muuttamisen
seurauksena pienen sarven edustama uskonnollinen järjestelmä turmelee Jumalalle kuuluvan palvonnan. Tässä kuvattu tuomio osoittaa, että oikea jumalanpalvonta lopulta ennallistetaan. Paavillisen järjestelmän pystyttämässä jumalanpalveluskäytännössä asetetaan muun muassa langennut ihminen välittäjäksi Jumalan ja ihmisten välille. Daniel osoittaa,
että ainoa välittäjä, joka kykenee edustamaan ihmiskuntaa
Jumalan edessä, on Ihmisen Poika. Kuten Raamattu sanoo:
”Jumala on yksi, ja yksi on välittäjä Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus.” (1. Tim. 2:5.)
Kaikesta siitä päätellen, mitä olemme Raamatusta lukeneet Jeesuksen elämästä ja luonteesta, miksi on niin
lohdullista tietää, että juuri hän on keskeisessä asemassa tässä kuvatulla tuomiolla?
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TORSTAI 20.2.2020

KORKEIMMAN
PYHÄT

8. raamattutunti

Mitä Jumalan kansalle tapahtuu seuraavien jakeiden
mukaan? Dan. 7:18, 21, 22, 25, 27.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
”Korkeimman pyhät” on nimitys Jumalan kansasta. Pienen
sarven edustama valta hyökkää heitä vastaan. Koska he itsepintaisesti pysyvät uskollisina Jumalan sanalle, heitä vainotaan paavillisen vallan aikana. Kristittyjä vainottiin myös
pakanallisen Rooman valtakunnan aikana (neljäs peto itsessään), mutta vaino, josta Dan. 7:25 puhuu, on vasta pakanallisen Rooman ajan jälkeen nousseen pienen sarven suorittamaa pyhien vainoa. Jumalan kansan ei kuitenkaan tarvitse
alistua maallisen vallan sorron alle ikuisesti. Jumalan valtakunta tulee syrjäyttämään tämän maailman valtakunnat. On
mielenkiintoista, että itse näyssä Ihmisen Pojalle ”annettiin
valta, kunnia ja kuninkuus” (Dan. 7:14), mutta enkelin tar
joamassa selityksessä pyhät saavat vallan (Dan. 7:18). Tässä
ei ole minkäänlaista ristiriitaa. Koska Ihmisen Poika on sukua
sekä Jumalalle että ihmisille, hänen voittonsa on niiden voitto, joita hän edustaa.
Kun ylipappi kysyy Jeesukselta, onko tämä Messias,
Jumalan Poika, Jeesus viittaa Ps. 110:1 ja Dan. 7:13, 14 ja
sanoo: ”Olen – – ja te saatte nähdä Ihmisen Pojan istuvan
Voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvien keskellä.”
(Mark. 14:62.) Jeesus on siis se, joka edustaa meitä taivaallisessa tuomioistuimessa. Hän on jo voittanut pimeyden vallat ja jakaa voittonsa niiden kanssa, jotka tulevat hänen lähelleen. Siksi ei ole syytä pelkoon. Kuten apostoli Paavali niin
osuvasti toteaa: ”Mutta kaikissa näissä ahdingoissa meille
antaa riemuvoiton hän, joka on meitä rakastanut. Olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit, eivät henkivallat, ei mikään nykyinen eikä mikään tuleva eivätkä mitkään voimat, ei korkeus eikä syvyys, ei mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.” (Room. 8:37–39.)
Katso kuinka tarkkaan Danielin näky kuvaa historiaa
tuhansia vuosia ennen tapahtumia. Miten tämän tulisi
auttaa meitä luottamaan kaikkiin tulevaisuutta koskeviin Jumalan lupauksiin?
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PERJANTAI 21.2.2020

KERTAUS

8. raamattutunti

Lisäaineistoa: Pintapuolinen historian tarkastelu paljastaa,
että Rooman valtakunnan luhistumisen jälkeen, joka johtui
pohjoisesta tulevien barbaarikansojen hyökkäyksistä, Rooman piispa hyödynsi kolmen barbaariheimon kukistumista ja
nimitti itsensä Rooman ainoaksi valtiaaksi alkaen vuodesta
538 jKr. Tässä prosessissa hän omi itselleen useita Rooman
keisarin yhteiskunnallisia ja poliittisia tehtäviä. Tästä sai alkunsa paavius, jolla oli maallista ja uskonnollista valtaa aina
siihen asti, kunnes Napoleon suisti sen vallasta vuonna 1798.
Tämä ei kuitenkaan ollut Rooman loppu, ainoastaan tuon erityisen vainonajan loppu. Paavi paitsi julistautui Kristuksen sijaiseksi pani myös alulle useita Raamatun vastaisia oppeja
ja tapoja. Kiirastuli, katumusharjoitus, papille ripittäytyminen
ja lepopäivän muuttaminen sapatilta sunnuntaille ovat vain
muutamia niistä monista muutoksista, joilla paavinvalta on
pyrkinyt ”muuttamaan juhla-ajat ja lain”.
”Omassa voimassaan ihminen ei kykene kumoamaan vihollisen syytöksiä. Synnin tahraamissa vaatteissaan ja syyllisyytensä tunnustaen hän seisoo Jumalan edessä. Mutta Jeesus, Puolustajamme, esittää pätevän vetoomuksensa kaik
kien niiden puolesta, jotka katuen ja uskoen ovat jättäneet
sielunsa hänen huostaansa. Hän ajaa heidän asiaansa ja voittaa heidän syyttäjänsä Golgatan voimallisilla perusteilla. Hänen täydellinen kuuliaisuutensa Jumalan laille on antanut
hänelle kaiken vallan taivaassa ja maan päällä, ja hän vaatii Isältään armoa ja sovitusta syylliselle ihmiselle. Kansansa syyttäjälle hän lausuu: ’Herra nuhdelkoon sinua, saatana.
Heidät on ostettu minun verelläni, tulesta temmattuina kekäleinä.’ Ja niille, jotka uskossa luottavat häneen, hän vakuuttaa: ’Katso, minä olen ottanut sinulta pois pahat tekosi, ja
minä puetan sinut juhlavaatteisiin’ (Sak. 3:4).” (3AO 324.)
Keskustelunaiheita:
1. Tutki uudelleen ominaisuuksia, jotka kuuluvat pienelle sarvelle. Mikä valta on noussut pakanallisesta Roomasta (neljäs peto) useita vuosisatoja sitten, vainonnut Jumalan kansaa
ja on yhä olemassa? Kyse on Rooman kirkosta, vaikka jotkut
arvelevat, että pieni sarvi viittaisi pakanalliseen kreikkalaiskuninkaaseen, joka katosi maailmanhistoriasta yli puolitoista vuosisataa ennen Jeesuksen ensimmäistä tulemista. Miten
näiden selkeiden tunnusmerkkien pitäisi suojella meitä uskomasta siihen, että pieni sarvi olisi jokin tulevaisuuden valta,
joka vielä odottaa nousuaan?
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