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6. raamattutunti ajalle 29.4.–5.5.2023

Avaintekstit: 
Dan. 8; 
Dan. 9; 
Esra 7; 
Matt. 3:13–17; 
Room. 5:6–9; 
Mark. 15:38; 
4. Moos. 16:16.

”U

Hänen tuomionsa aika

”Tehän tiedätte, mikä hetki on käsillä. Teidän 
on aika herätä unesta, sillä pelastus on nyt 
meitä lähempänä kuin silloin, kun meistä tuli 
uskovia. Yö on kulunut pitkälle, päivä jo saras-
taa.” (Room. 13:11, 12.)

seita vuosia sitten National Geographic -lehdessä kerrottiin tulipalosta, joka 
oli riehunut Yellowstonen kansallispuistossa Yhdysvalloissa. Tulipalon sam-
muttua metsänvartijat vaelsivat erästä vuorenrinnettä ylös tutkien vahin-

koja. Yksi metsänvartijoista löysi linnun, joka oli palanut hiiltyneeksi möykyksi 
puun juurelle. Tämä outo näky aiheutti metsänvartijassa lievää kuvotusta ja hän 
käänsi lintua kepillä.
 Hänen siirtäessään lintua kolme pientä linnunpoikasta vipelsi kuolleen emon 
siipien alta esiin. Rakastava emolintu, joka oli ollut tietoinen uhkaavasta vaaras-
ta, oli vienyt poikasensa puun rungon juurelle ja koonnut ne siipiensä alle. Se oli-
si voinut lentää turvaan, mutta se oli kieltäytynyt jättämästä lapsiaan. Miten kos-
kettava kuva uskovaisista, jotka ovat turvassa Kristuksessa!
 Jumalan tuomion tulet korvensivat Kristusta Golgatalla, ja kaikki, jotka ovat 
Kristuksessa, ovat ikuisesti turvassa hänen siipiensä alla. Ristillä Kristus tuomit-
tiin syntiseksi, jotta meidät voitaisiin tuomita vanhurskaiksi taivaan valtakunnan 
kansalaisiksi. Hänet tuomittiin rikolliseksi, jotta meidät voitaisiin vapauttaa ikui-
sen kadotuksen tuhoavista sekä kuvainnollisista että kirjaimellisista tulista.

Tämä tutkistelu sapatiksi 6.5.2023
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SUNNUNTAI 30.4.2023 6. raamattutunti 

Kuten olemme jo nähneet, tuomion täytyy tapahtua ennen 
Kristuksen paluuta. Enkeli ilmoittaa kovalla äänellä, että ”hä-
nen tuomionsa aika on tullut” (Ilm. 14:7). Danielin kirja ker-
too meille ajan, jolloin tuomio alkaa.
Lue Dan. 8:14, RK 2012 marg. Minkä tarkan aikataulun Daniel 
antaa meille pyhäkön puhdistamisesta?

_________________________________________________________________
Jokainen juutalainen ymmärsi selkeästi maallisen pyhäkön 
puhdistamisen merkityksen. Se tapahtui suurena sovituspäi-
vänä, joka oli tuomionpäivä. Vaikka Daniel ymmärsi pyhäkön 
puhdistamisen käsitteen ja tuomion, häntä hämmensi tuo 
2 300 päivää.
Lue Dan. 8:27 ja Dan. 9:21, 22. Miten Daniel reagoi näkyynsä     
2 300 päivästä? Miten Jumala vastasi Danielin reaktioon?

_________________________________________________________________
Danielin kirjan 8. luvun lopussa Daniel oli uupunut ja huudah-
ti: ”Minä olin hämmentynyt näystäni enkä saanut siihen sel-
vyyttä.” (Dan. 8:27.) Hän tarkoitti siis näkyään 2 300 päivästä 
(sillä näyn muut osat oli jo aiemmin selitetty; ks. Dan. 8:19–
22). Seuraava luku (Dan. 9) kertoo siitä, miten enkeli Gabriel 
tulee selittämään Danielille tuota profetiaa 2 300 päivästä. 
”Daniel, nyt olen tullut ohjaamaan ymmärrystäsi oikeaan.” 
(Dan. 9:22.)
 Gabriel saa Danielin hämmästymään, kun hän antaa tä-
män rukoukseen vastauksen, joka on paljon laajempi kuin 
tämä on osannut kuvitellakaan. Enkeli Gabriel kuljetti Da-
nielia ajanvirrassa ja paljasti tälle totuuden tulevasta Mes-
siaasta antaen tarkat tiedot Messiaan palvelustyön aloittami-
sen ajankohdasta sekä tämän julman kuoleman ajankohdas-
ta. Nämä olivat tapahtumia, jotka liittyivät suoraan pyhäkön 
puhdistamiseen, kuten Danielin kirjan 8. luvusta käy ilmi. Toi-
sin sanoen Kristuksen kuolema ja tuomio liittyvät erottamat-
tomasti toisiinsa.
Miksi on niin merkityksellistä, että Jeesuksen kuolema, joka 
paljastetaan Dan. 9:24–27, liittyy suoraan tuomioon, josta 
Dan. 8:14 puhuu? Mikä suuri totuus tulee tämän yhteyden 
kautta ilmi?

PYHÄKÖN 
PUHDISTA-
MINEN

. .

.



144

MAANANTAI 1.5.2023 6. raamattutunti 

Lue Dan. 8:17, 19, 26. Mihin ajanjaksoon Dan. 8. luvun näky ja 
näyssä mainitut 2 300 päivää enkelin julistuksen mukaan liit-
tyvät? Miksi se on tärkeää ymmärtää?

_________________________________________________________________
Jotkut väittävät, että 2 300 päivää ovat kirjaimellisia päiviä. 
He uskovat, että Dan. 8. luvun pieni sarvi tarkoittaa seleuki-
dien sotilasjohtaja Antiokhos Epifanesta (n. 215 eKr.–164 eKr.), 
joka hyökkäsi Jerusalemiin ja saastutti juutalaisten temppelin, 
vaikka 2 300 päivän aikaväli ei sovikaan hänen yhteyteensä. 
Se on vastoin enkelin selkeää sanaa siitä, että kyseinen näky 
koskee lopun aikaa. Antiokhos ei elänyt lopun aikana.
 Dan. 8. luvussa Gabriel alkaa selittää profetiaa 2 300 päi-
västä. Hän mainitsee pässin edustavan Meedia-Persiaa ja 
vuohipukin Kreikkaa (Dan. 8:20, 21). Vaikka pienen sarven 
edustama voima ei saakaan kahden edellisen voiman tavoin 
selitystä, se edustaa selvästikin Roomaa (Dan. 8:9, 23, 24). 
Sitten Gabriel kuvaa Rooman eräänlaista uskonnollis-poliit-
tista vaihetta, jonka aikana ”totuus sortui[si] maahan” (Dan. 
8:10–12, 25) ja Kristuksen taivaallista palvelustyötä häirittäi-
siin (Dan. 8:10–12). Pyhäkön vanhurskauttaminen (Dan. 8:14, 
RK 2012 marg.) on luvun huippukohta, ja se on Jumalan vas-
taus siihen, että maalliset ja uskonnolliset voimat ovat yrittä-
neet anastaa hänen hallintavaltansa itselleen. Se on osa Ju-
malan ratkaisua synnin ongelmaan.
 Gabriel on valmis selittämään Jumalan profeetallisen ai-
kataulun yksityiskohtia. Dan. 8. luvun lopussa näemme, et-
tei Daniel selvästikään ymmärrä sitä osaa näystä, joka puhuu 
2 300 päivästä (Dan. 8:27). Aiempi osa näkyä, jossa esiintyi 
pässi, vuohipukki ja pieni sarvi, oli jo selitetty, ja kaksi ensim-
mäistä valtaa oli jopa mainittu nimeltä (Dan. 8:20, 21). Pyhä-
kön puhdistamista ei ollut kuitenkaan selitetty.
 Enkeli Gabriel ilmestyy myös 9. luvussa, ja sanoo Danie-
lille: ”Heti kun aloit rukoilla, lähti liikkeelle sana, ja minä tulin 
kertomaan sen sinulle, sillä Jumala rakastaa sinua. Kuuntele 
siis tarkoin tätä sanaa, niin ymmärrät näkysi[.]” (Dan. 9:23.) 
Minkä näyn? Kuten huomisen tutkisteluosuudesta käy ilmi, 
tällä tarkoitettiin näkyä 2 300 päivästä, eli edellisen näyn sitä 
osaa, jota ei ollut vielä selitetty Danielille.
Gabriel sanoi Danielille, että ”sinä olet rakastettu” (Dan. 9:23, 
RK 2012). Mitä tämä kertoo taivaan ja maan läheisestä suh-
teesta?

2 300 
PÄIVÄÄ JA 
LOPUN AIKA
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TIISTAI 2.5.2023 6. raamattutunti

Lue Dan. 9:23. Mitä erityisohjeita enkeli antaa Danielille? Mik-
si tällä on merkitystä sen kannalta, millaisen selityksen an-
namme pyhäkön puhdistamiselle, josta Dan. 8:14 puhuu?

_________________________________________________________________
Enkeli ohjeisti Danielia: ”Kuuntele siis tarkoin tätä sanaa, niin 
ymmärrät näkysi[.]” (Dan. 9:23.) Mitä sanaa ja minkä näyn? 
Koska Dan. 9. luvussa ei ole kerrottu mistään näystä, Gabrie-
lin täytyy tarkoittaa sitä osaa 8. luvun näystä, jota Daniel ei 
ymmärtänyt – näkyä 2 300 päivästä (Dan. 8:27).
Gabriel jatkaa puhettaan Dan. 9:24–27. Mihin Jeesuksen elä-
män ja palvelustyön tapahtumiin jakeilla viitataan?

_________________________________________________________________
Profetian ensimmäinen osuus liittyy Jumalan kansaan, juu-
talaisiin. ”Seitsemänkymmentä vuosiviikkoa on määrät-
ty kansallesi – –.” (Dan. 9:24.) Raamatun profetioissa yksi 
pro feetallinen päivä vastaa yhtä kirjaimellista vuotta (Hes. 
4:6; 4. Moos. 14:34). Kun Danielin kirjassa tai Ilmestyskirjas-
sa käytetään symbolista kuvakieltä, siihen yleensä liitetään 
myös symbolinen aikaprofetia. Yksi asia, joka vakuuttaa mei-
dät siitä, että päivä=vuosi -periaatetta voidaan soveltaa tä-
hänkin Danielin kirjan profetiaan, on se, että näin tehden jo-
kainen aikajanan tapahtuma osuu juuri kohdalleen (ks. huo-
misen tutkisteluosuus). Jos sovellamme tätä periaatetta, 70 
viikkoa muuttuu 490 päiväksi. Koska yksi profeetallinen päi-
vä vastaa yhtä kirjaimellista vuotta, 490 päivää tarkoittaa 
490:tä kirjaimellista vuotta.
 Gabriel sanoo Danielille, että 490 vuotta ”on määrätty” 
tai ”säädetty” (VKR) (tai ”leikattu irti”, kirjaimellinen kään-
nös heprean sanasta hātak). Leikattu irti mistä? Tällä viitataan 
varmasti siihen ainoaan toiseen aikaprofetian eli Dan. 8:14 
profetiaan 2 300 päivästä. Nämä 490 vuotta liittyvät suoraan 
takaisin Dan. 8:14 aikaprofetiaan. Se on ainoa osa näystä, 
joka on jäänyt selittämättä luvussa 8 ja lisäksi luvun 8 ainoa 
aikaprofetia. Gabriel siis tämän profetian kautta auttaa Da-
nielia ymmärtämään sen, mitä tämä ei edellisessä luvussa 
ymmärtänyt: 2 300 päivää.

ENKELIN 
OHJEET 
DANIELILLE

.
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KESKIVIIKKO 3.5.2023 6. raamattutunti 

Gabriel sijoitti profetian 490 vuodesta alkavaksi hetkestä, 
joka oli erittäin tärkeä Danielille ja juutalaisille: hetkestä, jol-
loin tuli käsky ennallistaa ja jälleenrakentaa Jerusalem. Jeru-
salemia koskevia määräyksiä oli annettu useampiakin, mut-
ta Esran kirjan 7. luvussa kerrotaan, että määräys, joka an-
nettiin 457 eKr., mahdollisti paitsi sen, että juutalaiset saivat 
palata kotimaahansa, myös sen, että he saivat vakiinnuttaa 
jälleen asemansa uskonnollisena yhteisönä (Esra 7:13, 27).
 Artakserkseen määräys annettiin syksyllä 457 eKr. Tästä 
julistuksesta Messiaan tuloon asti olisi Danielin mukaan 69 
viikkoa eli 483 vuotta. Jos aloitamme vuodesta 457 eKr. ja 
siirrymme eteenpäin historiassa 483 vuotta, saavumme vuo-
teen 27 jKr.
 Sana ”messias” tarkoittaa voideltua. Vuonna 27 jKr. Jee-
sus Kristus, Messias, kastettiin (Matt. 3:13–17.) Daniel ennus-
ti satoja vuosia aiemmin tarkan vuoden, jolloin Kristus kas-
tettaisiin eli ajankohdan, jolloin hän aloittaisi kolme ja puoli 
vuotta kestävän palvelustyönsä.
Lue Room. 5:6–9 rinnakkain Dan. 9:26 kanssa. Mitä suuria to-
tuuksia teksteissä paljastetaan?

_________________________________________________________________
”Ja kuudenkymmenenkahden vuosiviikon kuluttua raivataan 
voideltu tieltä, eikä kansalla ole enää toista.” (Dan. 9:26.) 
Messias raivattaisiin tieltä eli ristiinnaulittaisiin. Joissakin 
käännöksissä jakeen loppu, ”eikä kansalla ole enää toista”, 
on käännetty ”mutta ei itseään varten”. Kristuksen kuolema 
Golgatalla tapahtui meidän hyväksemme, ei häntä itseään 
varten. Tästä syystä Paavali saattoi kirjoittaa: ”Mutta Juma-
la osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuo-
li meidän puolestamme, kun vielä olimme syntisiä.” (Room. 
5:8.)
 Dan. 9:27 mukaan viikon (seitsemän vuoden) puolivälis-
sä Kristus ”on lakkauttava teuras- ja ruokauhrin”. Seitsemän-
nenkymmenennen viikon puolivälissä, vuonna 31 jKr., Kristus 
vahvisti ikuisen liiton verellään kuollessaan ristillä, ja uhrijär-
jestelmä menetti profeetallisen merkityksensä.
 Nämä profetiat paljastavat, että Messias ristiinnaulittaisiin 
keväällä 31 jKr. ja vahvisti ikuisen liiton. Ennustukset täyttyi-
vät yksityiskohtaisesti. Juuri pääsiäisenä, kun ylipappi oli uh-
raamassa pääsiäiskaritsaa, Kristus uhrattiin meidän puoles-
tamme.

”IRTI 
LEIKATTU” 
MESSIAS
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TORSTAI 4.5.2023 6. raamattutunti

Profetiassa 2  300 vuodesta ensimmäiset 490 vuotta oli ni-
metty erityisesti muinaista juutalaista kansaa ja Messiaan tu-
lemista varten. 2 300 vuoden ajanjakson jälkimmäinen osa 
koskettaa Jumalan kansaa, sekä juutalaisia että pakanoita, 
sekä taivaallisen pyhäkön puhdistamista ja lopulta Kristuk-
sen toista tulemista.
 Ensimmäiset 490 vuotta koskevat Messiaan ensimmäistä 
tuloa, ja ne päättyivät vuonna 34 jKr. Jos vähennämme 490 
vuotta 2 300:sta, saamme tulokseksi 1 810 vuotta. Nämä toi-
sen osan 1 810 vuotta koskevat Jumalan kansaa. Jos aloitam-
me vuodesta 34 jKr. ja lisäämme siihen 1 810 vuotta, tulem-
me vuoteen 1844.
 Pyhäkköä ja taivaan lopunajan tuomiota koskevan totuu-
den puhdistamisen ja ennallistamisen valossa Jumala esittää 
viimeisen vetoomuksensa koko ihmiskunnalle (Ilm. 14:6, 7). 
Hän kehottaa ihmisiä vastaamaan hänen rakkauteensa, vas-
taanottamaan hänen armonsa ja elämään jumalallista, kuu-
liaista elämää.
Lue 3. Moos. 16:16. Miksi pyhäkkö piti puhdistaa, ja mitä se 
opettaa meille evankeliumista?

_________________________________________________________________
Ihmisten syntien ja rikkomusten tähden pyhäkkö piti puhdis-
taa, ja puhdistaminen tapahtui eläinten verellä. Sama pätee 
meihin. Ainoa keinomme selviytyä tuomiosta on se, että meil-
lä on Vapahtaja, jonka elämää suurena sovituspäivänä sur-
matut eläimet symboloivat.
Lue 3. Moos. 23:26–29. Mitä Jumala käski kansaansa tekemään 
tuona tuomion päivänä, ja mitä tämän pitäisi tarkoittaa meil-
le nykyään?

_________________________________________________________________
Israelilaisten tuli ”kurittaa itseään” (3. Moos. 23:27, VKR). 
Tämä ilmaisu osoittaa, että heidän tuli nöyrtyä ja tutkia sy-
däntään, tunnustaa syntinsä, katua niitä ja pyytää Jumalaa 
puhdistamaan heidät, kuten ylipappi puhdisti maallisen py-
häkön.
Lue Dan. 7–9 ja Ilm. 14. Vuodesta 1844 asti olemme eläneet 
tuomion aikaa. Miten me siis tänään ”kuritamme itseäm-
me”?

VUOSI 1844
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PERJANTAI 5.5.2023 6. raamattutunti 

Lisäaineistoa: Tässä nopea ja helppo tapa tarkastella 70-vii-
kon aikaprofetiaa, joka löytyy Dan. 9:24–27.
 Ensin 70 viikkoa (Dan. 9:24).
 Sitten seitsemän viikkoa ja 62 viikkoa, tai 69 viikkoa 70 
viikosta (Dan. 9:25).
 Sitten on vielä viimeinen viikko, seitsemäskymmenes viik-
ko (Dan. 9:27).
 Lopuksi viimeinen viikko jaetaan puolivälistä (Dan. 9:27, 
RK 2012) kahteen kolme ja puoli vuotta kestävään osaan.
 Siinä kaikki. 70 viikkoa, jotka koostuvat 69 viikosta ja yh-
destä viikosta. Tuo yksi viikko jaetaan kahtia. Kun tähän yhtä-
löön syötetään alkupäivämäärä eli vuosi 457 eKr., me yksin-
kertaisen matemaattisen toimituksen jälkeen päädymme ai-
kajanalla vuoteen 1844.
 Kun puhutaan 2 300 päivästä, Dan. 8. luku ei paljastanut, 
milloin kyseinen ajanjakso alkaisi. ”Niin kauan, että kaksitu-
hatta kolmesataa iltaa ja aamua on kulunut; sitten nousee 
pyhäkkö taas kunniaan.” (Dan. 8:14.) 2 300 iltaa ja aamua 
mistä? Miksei siitä ajankohdasta laskien, jolloin Daniel sai tä-
män näyn eli kuningas Belsassarin kolmannesta hallitusvuo-
desta lähtien (Dan. 8:1)?
 Näin se ei toimi. Dan. 8. luvun näky ei pitänyt sisällään Ba-
byloniaa. Näky alkoi Babylonian jälkeisistä tapahtumista eli 
Meedia-Persian, Kreikan ja Rooman ajasta ulottuen loppuun 
asti. Miksi ajoittaisimme tapahtuman, pyhäkön puhdistami-
sen, joka löytyy näystä, sellaiseen tapahtumaan tai aikaan, 
Babylonian aikaan, jota ei näystä löydy? Näyn huipentuman 
alkamispäivän tulisi löytyä itse näystä, joka alkoi Meedia-Per-
sian ajasta ja jatkui loppuun asti. Tuohon väliin mahtuu paljon 
vuosia.
 Mistä vuodesta tuo ajanjakso sitten alkoi? Sitä ei meille 
kerrota Dan. 8. luvussa. Se kerrotaan Dan. 9. luvussa.
Keskustelunaiheita:
1. Keskustelkaa evankeliumin ja tuomion läheisestä suhtees-
ta, joka on nähtävissä myös näissä profetioissa, jotka ovat 
oikeastaan yhden ja saman profetian kaksi eri osaa. Mik-
si evankeliumin ja tuomion liittyminen läheisesti toisiinsa on 
niin hyvä uutinen? Miten niiden yhteys voi lievittää sitä pel-
koa, jota monet kokevat ajatellessaan tuomiota?
2. Lukekaa vielä 3. Moos. 16:16 ja 3. Moos. 23:26–29. Keskus-
telkaa pyhäkön puhdistamisen syistä (3. Moos. 16:16) ja mi-
ten ihmisten tuli toimia, kun se tapahtui (3. Moos. 23:26–29). 

KERTAUS


