
the transgression ( פׁשע pesha), and to make an end of sin ( אה chatta’ah), and
חט

to forgive ( כפר kaphar) iniquity ( עון ‘avon), and to bring in everlasting ( עולם ‘owlam
and to seal vision and prophet, and to anoint ,(tsedeq צדק ) olam) righteousness‘ עלם -
the most holy place.
25 Know therefore and discern, that from the going forth of the word to restore and to
build Jerusalem unto one anointed (
מׁשיח 

Mashiyach - Messias), a prince, shall be
seven

weeks; and for threescore and two weeks, it shall be built again, with broad place and
moat, but in troublous times.
26 And after the threescore and two weeks shall an anointed one ( מׁשיח Mashiyach -
Messias) be cut off, and be no more; and the people of a prince that shall come shall
destroy the city and the sanctuary; but his end shall be with a flood; and unto the end of
the war desolations are determined.
27 And he shall make a firm covenant with many for one week; and for half of the week
he shall cause the sacrifice and the offering to cease; and upon the wing of detestable
things shall be that which causeth appalment; and that until the extermination wholly
determined be poured out upon that which causeth appalment.' Jewish Publication
Society Bible 1917 -JPS

Dan 9:
24. Seitsemänkymmentä viikkoa on säädetty sinun kansallesi ja pyhälle kaupungillesi.
Sitten loppuu lain rikkominen, synnistä tehdään loppu ja pahat teot sovitetaan.
Iankaikkinen vanhurskaus saatetaan voimaan, näky ja profeetta vahvistetaan sinetillä ja
kaikkeinpyhin voidellaan.
25. Tiedä ja käsitä: Siitä ajasta, jolloin tuli sana, että Jerusalem on jälleen rakennettava,
kuluu voideltuun ruhtinaaseen asti seitsemän viikkoa ja kuusikymmentäkaksi viikkoa.
Kaupunki jälleen rakennetaan toreineen ja vallihautoineen, mutta keskellä ahtaita aikoja.

Danielin kirjan 70 vuosiviikon profetia

Danielin kirjan 9 luvun 70 vuosiviikon profetiasta ja sen tulkinnasta on käyty kiivasta
väittelyä uskovien keskuudessa lähes koko Uuden Liiton historian aikakauden. Danielin
kirjan 9 luvun 70 vuosiviikon profetia puhuu 490 vuoden pituisesta ajanjaksosta, joka
jakaantuu kolmeen aikajaksoon: 49 vuotta, 434 vuotta ja 7 vuotta.

Jotkut opettavat Danielin 70 vuosiviikon profetia tarkoittavan sitä kun Esran ja Nehemian
aikana aloitettiin Jerusalemin jälleenrakentaminen, joka tarkoittaa 49 vuotta, josta on 434
vuotta Messiaan tulemiseen ja profetian viimeinen 7 vuotta hyppää lopunaikaan kertoen
antikristuksesta. Edellä oleva Danielin 70 vuosiviikon profetian tulkinta, jossa viimeinen 7
vuotta kertoisi antikristuksesta on väärä opetus, ei Raamatun sanan totuus.

Danielin kirjan 9 luvun 70 vuosiviikon profetian 7 vuosiviikkoa (49 vuotta) tarkoittaa Esran
ja Nehemian aikaa kun Jerusalemia alettiin jälleenrakentamaan; 62 vuosiviikkoa (434
vuotta) tarkoittaa aikaa, jonka jälkeen Messias ilmestyy ensimmäisen kerran
jälleenrakennettuun Jerusalemiin; viimeinen vuosiviikko (7 vuotta) tarkoittaa sitä kun
Herra Jeesus tekee vahvaksi Liiton (Uusi Liitto) kuolemansa kautta, joka päättää vanhan
liiton ja sen uhrit. Tällä tavalla Danielin kirjan 70 vuosiviikon profetia on johdonmukainen,
koska profetiassa on kyse Messiaasta ja vanhan liiton päättymisestä ja Uuden Liiton
alkamisesta Messias Jeesuksen kuoleman kautta, joka päätti vanhan liiton uhrit.

Pyrin kirjoituksessani tuomaan esille sen kuinka Danielin kirjan 70 vuosiviikon profetian
viimeinen vuosiviikko, eli seitsemän vuoden aika kertoo Messias Jeesuksesta, ei
antikristuksesta. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen
kera.

Dan 9:
24 Seventy weeks are decreed upon thy people and upon thy holy city, to finish



26. Kuudenkymmenenkahden viikon kuluttua voideltu tuhotaan, eikä häneltä jää ketään.
Kaupungin ja pyhäkön hävittää hyökkäävän ruhtinaan väki, mutta hän itse saa loppunsa
tulvassa. Loppuun asti on oleva sota: hävitys on säädetty.
27. Hän tekee lujan liiton monien kanssa yhdeksi vuosiviikoksi, mutta viikon puolivälissä
hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin, ja hävittäjä tulee iljetysten siivin. Tämä loppuu
vasta, kun säädetty tuomio vuodatetaan hävittäjän yli." Raamattu Kansalle

Juutalaisten hepreasta englantiin käännetty JPS käännös kääntää oikein Dan 9:24-27
jaejakson, jonka pohjalta tuon esille sitä mitä Dan 9:24-27 opettaa. Raamattu Kansalle
käännös on aika hyvin onnistunut kääntämään tämän jaejakson, mutta käyn jaejaksoa
läpi pääosin JPS:n kautta.

Raamattu sanoo Dan 9:24:ssa kuinka seitsemänkymmentä viikkoa on on säädetty Israelin
kansalle ja pyhälle kaupungille (Jerusalem). Raamattu sanoo kuinka 70 vuosiviikkoa on
säädetty Israelin kansalle, jolloin pahoista teoista ja synnistä tehdään loppu, kun pahat
teot sovitetaan (saadaan syntien anteeksiantamus), iankaikkinen vanhurskaus saapuu ja
kaikkein pyhin voidellaan.

Edellä oleva profetian sana on Messias Jeesuksesta, joka ilmestyy Jerusalemiin
(jälleenrakennettu Jerusalem) ja kun Hän kuolee kansan syntien tähden, niin silloin loppuu
pahat teot ja synti uskon kautta Herraan Jeesukseen ja Hänen kauttansa saadaan syntien
anteeksiantamus ja syntien sovitus, sillä Hän (Messias Jeesus) on iankaikkinen
vanhurskaus.

Babylonialaiset kuningas Nebukadnessarin johdolla tuhosivat Jerusalemin ja sen temppelin
vuonna 586 eKr.  Raamattu sanoo, että Dan 9:25:ssa kuinka Messiaan ilmestymisen
(ensimmäinen tulemus) ajankohta on silloin, kun alkaa Jerusalemin jälleenrakentaminen.
Milloin alkoi Jerusalemin jälleenrakentaminen?

Esra 7:
6 tämä Esra lähti Baabelista. Hän oli kirjanoppinut, perehtynyt Mooseksen lakiin, jonka
Herra, Israelin Jumala, oli antanut. Ja kuningas antoi hänelle kaikki, mitä hän halusi,
koska Esran päällä oli Herran, hänen Jumalansa, käsi.
7 Myös israelilaisia ja pappeja, leeviläisiä, veisaajia, ovenvartijoita ja temppelipalvelijoita
lähti Jerusalemiin kuningas Artahsastan seitsemäntenä hallitusvuotena.
8 Ja hän tuli Jerusalemiin viidennessä kuussa kuninkaan seitsemäntenä hallitusvuotena.
9 Sillä ensimmäisen kuun ensimmäisenä päivänä alkoi lähtö Baabelista; ja viidennen kuun
ensimmäisenä päivänä hän tuli Jerusalemiin, koska Jumalan hyvä käsi oli hänen
päällänsä.
........................
11 ¶ Tämä on jäljennös kirjeestä, jonka kuningas Artahsasta antoi pappi Esralle,
kirjanoppineelle, joka oli Herran Israelille antamien käskyjen ja ohjeitten tuntija:
12 "Artahsasta, kuningasten kuningas, pappi Esralle, taivaan Jumalan lain tuntijalle," ja
niin edespäin.
13 "Minä annan käskyn, että minun valtakunnassani jokainen Israelin kansan jäsen ja sen
papit ja leeviläiset, jotka ovat halukkaat lähtemään Jerusalemiin, lähtekööt sinun
kanssasi,

Esra lähti Baabelista Jerusalemiin Persian kuningas Artahsastanin (Artakserkses)
seitsemäntenä hallitusvuonna. Historiassa tietyt tahot ajoittavat Esran lähdön ja
Jerusalemin jälleenrakentamisen vuoteen 457 eKr. jolloin kuningas Artahsastan valtuutti ja
salli Esran jälleenrakentamaan Jerusalemia. Kun laskemme vuodesta 457 eKr. 490 vuotta
eteenpäin, niin tulemme vuoteen 33 jKr. Toinen aikalaskenta ja todennäköisempi
Jerusalemin jälleenrakentamisen aloittamisesta lähtee vuodesta 458 eKr. ja koska vuotta
nolla ei ole ollut, niin siksi myös profetian antama aikamäärä 490 vuotta päättyy vuoteen
33 jKr.

Edellä olevan profeetallisen ajanmäärityksen mukaan vuonna 33 jKr. oli tapahtunut jo
Messiaan ilmestyminen, jonka julkinen palvelutehtävä alkoi 26 jKr. ja siitä kolmen ja
puolen vuoden päästä Messias Jeesus ristiinnaulittiin syntien sovitukseksi ja vuoteen 33



jKr. mennessä oli jo tapahtunut helluntaipäivän Pyhän Hengen vuodatus, joka laittoi
käytäntöön Uuden Liiton, joka alkoi Herran Jeesuksen kuollessa ristillä, jonka todisteeksi
Jumala repäisi ylhäältä alas asti temppelin esiripun.

Dan 9:26:n profetia sanoo alkutekstin mukaan, että kuudenkymmenenkahden viikon
jälkeen Messias tuhotaan (tapetaan) ja kaupungin sekä temppelin tulee hävittämään
hyökkäävän ruhtinaan väki. Messias Jeesus kuolee kansan (koko maailman) syntien
tähden ja syntien sovitukseksi. Hyökkäävän ruhtinaan väki, joka tuhoaa Jerusalemin ja
temppelin tarkoittaa Tiitusta, roomalaista sotapäällikköä, joka tuhosi ja hävitti täydellisesti
Jerusalemin ja temppelin vuonna 70 jKr.

Dan 9:27 tarkoittaa alkutekstin mukaan, että Messias vahvistaa liiton monien kanssa
yhdeksi vuosiviikoksi ja viikon puolessa välissä Messias lakkauttaa VL:n uhraamisen ja
uhrit ristinkuolemansa kautta. Uudessa Liitossa Herra Jeesus on syntiuhri syntien
anteeksisaamiseksi. VL:n uhrit lakkautettiin sillä tavalla Herran Jeesuksen kuoleman
kautta, että ne menettivät tehonsa, eivätkä enää tuo kenellekään syntien
anteeksiantamusta. Juutalaiset yhä edelleen uhrasivat eläinuhreja Jeesuksen kuoleman
jälkeen, mutta näillä VL:n uhreilla ei ollut syntien anteeksiantamuksen vaikutusta.

Liiton vahvistaminen yhden vuosiviikon aikana, eli seitsemän vuoden aikana tarkoittaa
Herran Jeesuksen Messiaan palvelutehtävän alkamista vuodesta 26 jKr. ja Jeesuksen
maan päällinen Messiaan palvelutehtävä kesti kolme ja puoli vuotta, jolloin Hänet
ristiinnaulittiin syntien sovitukseksi. Jäljelle jääneet kolme ja puoli vuotta Liiton
vahvistamisesta Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen tarkoittavat aikaa kun
Uusi Liitto, joka alkoi Jeesuksen kuollessa ristillä sai täyttymyksen käytäntöön asettamisen
helluntaipäivänä, kun tapahtui Pyhän Hengen vuodatus. Pyhän Hengen vuodatuksen
jälkeen seurakunta alkoi julistamaan evankeliumia Herrasta Jeesuksesta ja näin tämä
Danielin kirjan viimeinen vuosiviikko, seitsemän vuotta tuli päätökseen vuonna 33 jKr.
Profetian aikamäärä täyttyi, mutta Herran työ seurakunnassaan jatkuu aina tämän
maailman ajan loppuun asti.

Näin Danielin kirjan 9 luvun viimeisen vuosiviikon, seitsemän vuoden ajanjakson profetia
kertoo siitä mitä Herra Jeesus Messias teki. Viimeisen vuosiviikon, seitsemän vuoden
aikana alkoi Jeesus Messiaan palvelutehtävä, Messias Jeesus kuoli ja nousi ylös, antoi
omillensa synnit anteeksi sekä Pyhän Hengen voiman, jonka seurauksena Uuden Liiton
seurakunta aloitti julkisesti evankeliumin sanoman saarnaamisen. Kaikki edellä oleva
tapahtui Jeesuksen vaikutuksesta seitsemän vuoden aikana. Luku seitsemän vuotta on
todella merkittävä ja tärkeä, koska luku seitsemän on Jumalan täydellisten tekojen luku.
Tämäkin yksityiskohta kumoaa sellaisen väärän opetuksen, joka sanoo Danielin kirjan 9
luvun viimeisen vuosiviikon tarkoittavan antikristusta.

Itse näen tämän väärän opetuksen lähentelevän Jumalanpilkkaa, koska Danielin kirjan 9
luvun viimeinen vuosiviikko, seitsemän vuotta kertoo Jumalan täydellisistä teoista, joita
Herra Jeesus teki tämän seitsemän vuoden aikana. Jos Jumalan teot Herrassa Jeesuksessa
vääristetään, niin silloin on kyse Jumalan pilkkaamisesta ja tätä väärä opetus Danielin
kirjan 9 luvun viimeisestä vuosiviikosta tekee, jos sen sanotaan tarkoittavan antikristusta.
Monet uskovat ovat vilpittömiä ja heidät on opetettu väärin uskomaan, että Danielin kirjan
9 luvun viimeinen vuosiviikko tarkoittaisi antikristusta. Me kaikki Herran Jeesuksen
opetuslapsina olemme erehtyneet monessakin kohden Raamatun sanan opetuksen
mukaan, mutta kiitos Herralle, sillä saamme tehdä parannusta ja muuttaa mielemme, kun
tulemme Jumalan armosta tuntemaan lisää ja enemmän Jumalan sanan totuutta, joka
johtaa väärän opetuksen hylkäämiseen.

Dan 9:
24. Seitsemänkymmentä viikkoa on säädetty sinun kansallesi ja pyhälle kaupungillesi.
Sitten loppuu lain rikkominen, synnistä tehdään loppu ja pahat teot sovitetaan.
Iankaikkinen vanhurskaus saatetaan voimaan, näky ja profeetta vahvistetaan sinetillä ja
kaikkeinpyhin voidellaan.



25. Tiedä ja käsitä: Siitä ajasta, jolloin tuli sana, että Jerusalem on jälleen rakennettava,
kuluu voideltuun ruhtinaaseen asti seitsemän viikkoa ja kuusikymmentäkaksi viikkoa.
Kaupunki jälleen rakennetaan toreineen ja vallihautoineen, mutta keskellä ahtaita aikoja.
26. Kuudenkymmenenkahden viikon kuluttua voideltu tuhotaan, eikä häneltä jää ketään.
Kaupungin ja pyhäkön hävittää hyökkäävän ruhtinaan väki, mutta hän itse saa loppunsa
tulvassa. Loppuun asti on oleva sota: hävitys on säädetty.
27. Hän tekee lujan liiton monien kanssa yhdeksi vuosiviikoksi, mutta viikon puolivälissä
hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin, ja hävittäjä tulee iljetysten siivin. Tämä loppuu
vasta, kun säädetty tuomio vuodatetaan hävittäjän yli." Raamattu Kansalle

1 Kings 9:7 then will I cut off Israel out of the land which I have given them; and
this house, which I have hallowed for My name, will I cast out of My sight; and
Israel shall be a proverb and a by word among all peoples; Jewish Publication Society
Bible 1917 - JPS

1 Kun 9:
6 Mutta jos te käännytte pois minusta, te ja teidän lapsenne, ettekä noudata
minun käskyjäni ja säädöksiäni, jotka minä olen teille antanut, vaan menette ja
palvelette muita jumalia ja kumarratte niitä,
7 niin minä hävitän Israelin siitä maasta, jonka olen antanut heille, ja temppelin,
jonka minä olen pyhittänyt nimelleni, minä heitän pois kasvojeni edestä; ja Israel
tulee sananparreksi ja pistopuheeksi kaikille kansoille.
8 Ja tämä temppeli on tosin korkein, mutta jokainen, joka kulkee siitä ohi, on tyrmistyvä
ja viheltävä; ja kun kysytään: ‘Miksi on Herra tehnyt näin tälle maalle ja tälle temppelille?’
9 niin vastataan: ‘Siksi, että he hylkäsivät Herran, Jumalansa, joka oli vienyt heidän
isänsä pois Egyptin maasta, ja liittyivät muihin jumaliin ja kumarsivat niitä ja palvelivat
niitä; sentähden Herra on antanut kaiken tämän pahan kohdata heitä’."

Israelin Jumala on sanonut, että jos juutalaiset kääntyvät pois Jumalasta, eivätkä pidä
Jumalan käskyjä ja lakeja, niin Jumala hävittää Israelin siitä maasta, jonka Hän on
antanut heille. Jumala sanoi myös hävittävänsä temppelin pois kasvojensa edestä, jos
juutalaiset kääntyvät pois Jumalasta.

Vuonna 70 jKr. roomalainen sotapäällikkö Tiitus tuhosi Jerusalemin temppelin. Temppelin
ja Jerusalemin tuhoamisen jälkeen juutalaiset karkotettiin pois Israelin maasta.
Jerusalemin ja sen temppelin tuho ja juutalaisten maastakarkotus tapahtui siitä syystä,
että he eivät uskoneet Jumalaansa, eivätkä kansakuntana vastaanottaneet Messiasta, joka
oli ja on Jeshua (Jeesus).

Raamatun Jeesus kuoli (mutta nousi ylös kuolleista) noin 30 jKr. ja 40 vuotta myöhemmin
temppeli tuhottiin ja juutalaiset karkotettiin pois Israelin maalta. Voimme nähdä
Raamatusta, että luku 40 tai neljäkymmentä vuotta on koetuksen luku.

Talmud (Yoma 39:b) sanoo:

"Neljäkymmentä vuotta ennen kuin pyhä temppeli tuhottiin, tapahtui seuraavaa: suurena
sovituspäivänä oinas lakkasi olemasta yliluonnollinen; punainen villaköysi, joka
yleensä muuttuu valkoiseksi, pysyi nyt punaisena eikä muuttunut; ja pyhäkön
kynttelikön lännen puoleinen kynttilä ei suostunut palamaan, kun pyhän temppelin ovet
avautuivat itsestään."

Punaisen villaköyden yliluonnollinen muuttuminen valkoiseksi oli Jumalan merkki Israelin
kansalle, että kansan synnit oli annettu anteeksi. Heti Messias Jeesuksen kuoleman
jälkeen punainen villaköysi ei enää muuttunut valkoiseksi, koska syntejä ei voi saada
anteeksi muutoin kuin uskon kautta Messias Jeesukseen, Hänen sovitustyönsä, Hänen
verensä kautta.

Jeesuksen opetuslapset (Matt 24 luku) näyttivät Jeesukselle temppelin rakennuksia.
Messias Jeesus sanoi, "Ettekö näe näitä kaikkia? Totisesti minä sanon teille: tähän ei ole
jäävä kiveä kiven päälle, maahan jaottamatta." Jeesus profetoi, että temppeliä ja sen



rakennuksia tulisi kohtaamaan suuri tuho, joka tapahtui 70 jKr. Messias Jeesus tuli sen
tähden, että Hänen kauttaan saadaan syntien anteeksiantamus, Hänen veressään ja
sovitustyönsä kautta Jumala tekee kansastaan Hänen temppelinsä, missä Jumala asuu.

Kun juutalaisilla ei ole temppeliä, niin se on merkkinä siitä etteivät he ole uskollisia
Jumalalle, vaan ovat hylänneet Hänet. Kolmannen temppelin rakentaminen ei ole ratkaisu
tilanteeseen, koska oikea temppelin sijainti ei ole maantieteellinen kysymys, sillä uskon
kautta Messias Jeesukseen, sinusta tulee Jumalan temppeli, jossa Jumala asuu, merkkinä
siitä, että olet saanut syntisi anteeksi.

Dan 9:27:ssa oleva profetia hävittäjästä, joka tulee iljetysten siivin tarkoittaa Tiituksen
roomalaista armeijaa, joka tuhosi Jerusalemin ja sen temppelin, ei antikristusta. Rooman
armeijan tunnuksena oli kotka siipineen ja iljetysten siivin on profetiassa tunnusmerkkinä
hyökkääjästä, joka on Rooman armeija.

Dan 9:26,27 jakeissa on tietynlainen juutalainen parallelismi rakenne, joka tarkoittaa
saman ajatuksen ja asian toistamista eri tavoin, ja eri sanoin, mutta saman asian ja
ajatuksen esiintuomista, jonka ensimmäinen osa täysin vastaa jälkimmäiseksi esitettyä
asiaa ja ajatusta:

Dan 9:26 puhuu Messiaan kuolemasta (voideltu tuhotaan) ja sen jälkeisestä Jerusalemin
ja temppelin hävityksestä hyökkäävän ruhtinaan väen kautta (roomalaiset). Dan 9:27
puhuu myös Messiaan kuolemasta (lakkauttaa uhrit ja uhraamiset kuolemansa kautta) ja
hävittäjästä, joka tulee iljetyksen siivin (roomalaiset).

Danielin kirjan 9:27 ei opeta antikristuksesta ja viimeisestä lopunajasta, vaan Messiaasta
kuinka Hän vahvistaa Uuden Liiton monille kuolemansa kautta. Danielin kirjan 9 luvun jae
24 todistaa sen, että koko jaejakso puhuu Messiaasta, jonka tulemuksen ajankohtaan ja
tehtävän suorittamiseen sekä Uuden Liiton käytäntöön laittamiseen menee kaiken
kaikkiaan 490 vuotta siitä kun Jerusalemia aletaan jälleenrakentamaan (alkoi 457 eKr.),
sekä profetia tuo myös esille toisen temppelin tuhon, joka tapahtui vuonna 70 jKr. Dan
9:27 ei opeta yhtään mitään antikristuksesta.

Dan 9:27 väärä opetus antikristuksesta on tehty "tukemaan" oppia, joka opettaa, että
seurakunnan ylöstempaus tapahtuu ennen suurta ahdistuksen aikaa ja antikristuksen
ilmestymistä.

Matt 24:
21 Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta
hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule.
22 Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi; mutta valittujen
(εκλεκτους - eklektous) tähden ne päivät lyhennetään.
................
29 Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna
valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät.
30 Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan
sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä
suurella voimalla ja kirkkaudella.
31 Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen
valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.
32 ¶ Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus: kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat,
niin te tiedätte, että kesä on lähellä.

Herra Jeesus sanoi itse, että Hänen tulemuksensa ja ylöstempaus tapahtuvat suuren
ahdistuksen ajan jälkeen. Suuren ahdistuksen aika on lyhennetty valittujen tähden. Herra
Jeesus sanoi, että ahdistuksen jälkeen (suuri ahdistus) tapahtuu Hänen tulemuksensa
suuren pasuunan pauhatessa.

Väärä opetus sanoo, että Matteuksen 24 luvun valitut tarkoittaa juutalaisia, ei
seurakuntaa. Väärä ylöstempaus opetus erehtyy tässäkin kohden.



Mark 13:
19 Sillä niinä päivinä on oleva ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut hamasta luomakunnan
alusta, jonka Jumala on luonut, tähän asti, eikä milloinkaan tule.
20 Ja ellei Herra lyhentäisi niitä päiviä, ei mikään liha pelastuisi; mutta valittujen
(εκλεκτους - eklektous) tähden, jotka hän on valinnut, hän on lyhentänyt ne päivät.
21 Ja jos silloin joku sanoo teille: ‘Katso, täällä on Kristus’, tai: ‘Katso, tuolla’, niin älkää
uskoko.
22 Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät tunnustekoja ja
ihmeitä, eksyttääkseen, jos mahdollista, valitut (εκλεκτους- eklektous).
23 Mutta olkaa te varuillanne. Minä olen edeltä sanonut teille kaikki.

Luuk 21:28 Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa
päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä."

Markuksen evankeliumin luku 13 puhuu samasta asiasta kuin Matt 24 ja käyttää samaa
sanaa eklektos valituista, jotka ovat Herraan Jeesukseen uskovia ihmisiä. Mark 13 opettaa
myös kuinka valittujen tähden, eli Herraan Jeesukseen uskovien tähden suuren
ahdistuksen päivät ovat lyhennettyjä. Mark 13 luku yhdistää valitut niihin, joita väärät
kristukset ja profeetat yrittävät eksyttää, sanoen, että jos mahdollista, niin jopa valitut
(eklektous), eli Jeesuksen opetuslapset pyritään eksyttämään väärien profeettojen kautta
lopunaikana suurien ihmeiden ja tunnustekojen kautta, jotka perustuvat riivaajahenkien
valhevoimaan. Herra Jeesus sanoi opetuslapsilleen olkaa varuillanne, Minä olen edeltä
sanonut teille kaikki.

Raamatun opetus on kristallin kirkas siinä, että Matt 24 ja Mark 13 lukujen valitut
tarkoittavat Jeesuksen opetuslapsia, ei juutalaisia. Toki Jeesuksen opetuslapsissa on myös
juutalaisia, mutta Matt 24 ja Mark 13 ei opeta, että valitut ovat ainoastaan juutalaisia,
vaan ainoastaan Herran Jeesuksen opetuslapsia. Herra Jeesus sanoi Luuk 21:28, että kun
nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän
vapautuksenne on lähellä, koska Herra tulee pian. Jumalan seurakunnan ei tarvitse pelätä
lopunajan suurta ahdistusta, sillä Herran Jeesuksen sanojen mukaan Jumalan seurakunta
saa olla rohkealla mielellä suuren ahdistuksen ajassa, koska seurakunta odottaa Herransa
tulemusta ja tietää Herran tulevan pian hakemaan omansa ylöstempauksen kautta
Herransa luokse.

Matt 28:20 ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää.
Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti."

Väärä ylöstempausoppi opettaa ja sanoo, että kun ylöstempaus on tapahtunut, niin Pyhä
Henki poistuu maan päältä ja tulee sitten vähän ajan päästä takaisin juutalaisia varten
sekä niitä pakanoita varten, jotka ylöstempauksen jälkeen pelastuvat.

Herra Jeesus sanoi olevansa opetuslastensa kanssa maailman loppuun asti, joka tarkoittaa
tämän maailman aikakauden vaihtumista tuhatvuotiseen valtakunnan rauhanaikaan. Herra
Jeesus on opetuslastensa kanssa Pyhässä Hengessä "maailman loppuun" asti, joka
tarkoittaa sitä, että seurakunta on maan päällä tämän maailmanajan loppuun asti ja aivan
tämän maailmanajan lopussa tapahtuu Herran Jeesuksen tulemus ja seurakunnan
ylöstempaus.

2 Tim 2:10 Siitä syystä minä kärsin kaikki valittujen (εκλεκτους- eklektous) tähden, että
hekin saavuttaisivat pelastuksen, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, ynnä iankaikkisen
kirkkauden.

1 Piet 2:
7 Teille siis, jotka uskotte, se on kallis, mutta niille, jotka eivät usko, "on se kivi, jonka
rakentajat hylkäsivät, tullut kulmakiveksi"
8 ja "kompastuskiveksi ja loukkauskallioksi". Koska he eivät tottele sanaa, niin he
kompastuvat; ja siihen heidät on pantukin.
9 Mutta te olette "valittu (εκλεκτον - eklekton) suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo,
omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja," joka on pimeydestä kutsunut teidät
ihmeelliseen valkeuteensa;



10 te, jotka ennen "ette olleet kansa," mutta nyt olette "Jumalan kansa," jotka ennen
"ette olleet armahdetut," mutta nyt "olette armahdetut".

Matt 24:22; Mark 13:20; 2 Tim 2:10; 1 Piet 2:9 kaikissa kohdissa on sama kreikankielen
sana eklektos, joka tarkoittaa valittua. 2 Tim 2:10 kohdassa puhutaan valituista, jotka
ovat kutsutut pelastukseen Herrassa Jeesuksessa. 1 Piet 2:7-10 tuo esille kuinka valitut
ovat Herran Jeesuksen pelastamia, valittua sukua, kuninkaallista papistoa, pyhää heimoa
ja omaisuuskansaa.

Eklektos sana esiintyy UT:n tekstissä 23 kertaa, eikä se yhdessäkään kohtaa viittaa
ainoastaan juutalaisiin (Israelin kansaan valittuna), vaan pääasiassa muutamaa
poikkeusta lukuun ottamatta valittuihin, jotka uskovat Herraan Jeesukseen. Tämäkin
todistaa, että Matt 24 ja Mark 13 lukujen valitut tarkoittavat Herran Jeesuksen
opetuslapsia.

Toki Israel (juutalaiset) ovat Herran valittu kansa, mutta nyt Uuden Liiton ajassa Jumala
valitsee vain ne ihmiset, jotka uskovat Herraan Jeesukseen. Kiitos Herralle, että Jumalan
lupauksen mukaan Israelin kansan (juutalaiset) kolmasosa tulee pelastumaan päivien
lopulla uskon kautta Herraan Jeesukseen ja Jumalan armosta hekin ovat valittuja.

Dan 7:
23 Hän vastasi näin: "Neljäs peto on neljäs valtakunta, joka syntyy maan päälle, erilainen
kuin kaikki muut valtakunnat. Se syö kaiken maan ja tallaa ja murskaa sen.
24 Ja ne kymmenen sarvea ovat kymmenen kuningasta, jotka nousevat siitä
valtakunnasta. Ja heidän jälkeensä nousee eräs muu, ja hän on erilainen kuin edelliset, ja
hän kukistaa kolme kuningasta.
25 Hän puhuu sanoja Korkeinta vastaan ja hävittää Korkeimman pyhiä. Hän pyrkii
muuttamaan ajat ja lain, ja ne annetaan hänen käteensä ajaksi ja kahdeksi ajaksi ja
puoleksi ajaksi.
26 Sitten oikeus istuu tuomiolle, ja hänen valtansa otetaan pois ja hävitetään ja tuhotaan
loppuun asti.

Ilm 13:
5 Ja sille annettiin suu puhua suuria sanoja ja pilkkapuheita, ja sille annettiin valta tehdä
sitä neljäkymmentä kaksi kuukautta.
6 Ja se avasi suunsa Jumalaa pilkkaamaan, pilkatakseen hänen nimeänsä ja hänen
majaansa, niitä, jotka taivaassa asuvat.

Danielin kirjan 7 luku kertoo lopunajasta ja antikristuksesta, joka pyrkii matkimaan ja
jäljittelemään Herraa Jeesusta. Koska antikristus eksyttää ja esiintyy Jeesuksena, niin
Herra määrää antikristuksen ajaksi kolme ja puoli vuotta, joka oli täsmälleen sama
aikamäärä, kun Jeesus palveli Messiaana päällä.

Ilmestyskirjan luku 13:5,6 puhuu samasta asiasta kuin Dan 7:23-36, joka tarkoittaa
antikristuksen aikaa. Dan 9:27:ssa ei ole aikahyppäystä lopunajan viimeisiin päiviin, niin
että se tarkoittaisi antikristusta, joka on väärä opetus. Kuten on jo tullut esille, niin Dan
9:27 tarkoittaa Messiasta, ei antikristusta.

Petri Paavola 23.5.2019
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Danielin kirjan profetia viimeinen
vuosiviikko

Kirjoitin muutamia päiviä sitten kirjoituksen Danielin kirjan 70 vuosiviikon profetiasta.
Olen kokenut sydämelläni kirjoittaa aiheesta lisää. Tässä kirjoituksessa keskityn
pääasiassa tuomaan esille kuinka Danielin kirjan 9 luvun profetian viimeinen vuosiviikko
tarkoittaa Messiasta ja sitä mitä Hän tekee profetian viimeisellä vuosiviikolla, eli seitsemän
vuoden aikana, joka päättää 490 vuoden pituisen profeetallisen aikajakson.

Syy miksi kirjoitan vielä yhden kirjoituksen samasta aiheesta, mutta hiukan erilaisesta
näkökulmasta katsottuna, johtuu siitä, koska jotkut Jeesukseen uskovat ihmiset opettavat
ja sanovat Danielin kirjan 9:27:n viimeisen vuosiviikon (seitsemän vuotta) tarkoittavan
antikristusta, ei Messiasta. Daniel 9:27 ei tietenkään tarkoita antikristusta, vaan
Messiasta, sillä koko 490 vuoden pituinen profetian jakso tarkoittaa aikamäärää milloin
Hän ilmestyy, kuolee syntien tähden ja vahvistaa Liiton (Uusi Liitto) monille. Dan 9:27:ssa
oleva viimeinen vuosiviikko kertoo Messiaasta, jonka tehtävä ja toiminta päättää 490
vuoden pituisen profetian aikajakson. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan
totuuden kautta rukouksen kera.

Sisällys:

Viimeinen vuosiviikko
Antikristuksen kolme ja puoli vuotta
Historian väärä todistus liittyen Danielin 70 vuosiviikon profetiaan
Loppusanat



Viimeinen vuosiviikko

Dan 9:
24 Seventy weeks are decreed upon thy people and upon thy holy city, to finish
the transgression ( פׁשע pesha), and to make an end of sin ( חטאה chatta’ah), and
to forgive ( כפר kaphar) iniquity ( עון ‘avon), and to bring in everlasting ( עולם ‘owlam
and to seal vision and prophet, and to anoint ,(tsedeq צדק ) olam) righteousness‘ עלם -
the most holy place.
25 Know therefore and discern, that from the going forth of the word to restore and to
build Jerusalem unto one anointed ( מׁשיח Mashiyach - Messias), a prince, shall be
seven weeks; and for threescore and two weeks, it shall be built again, with broad place
and moat, but in troublous times.
26 And after the threescore and two weeks shall an anointed one ( מׁשיח Mashiyach -
Messias) be cut off, and be no more; and the people of a prince that shall come shall
destroy the city and the sanctuary; but his end shall be with a flood; and unto the end of
the war desolations are determined.
27 And he shall make a firm covenant with many for one week; and for half of the week
he shall cause the sacrifice and the offering to cease; and upon the wing of detestable
things shall be that which causeth appalment; and that until the extermination wholly
determined be poured out upon that which causeth appalment.' Jewish Publication
Society Bible 1917 -JPS

Dan 9:
24. Seitsemänkymmentä viikkoa on säädetty sinun kansallesi ja pyhälle kaupungillesi.
Sitten loppuu lain rikkominen, synnistä tehdään loppu ja pahat teot sovitetaan.
Iankaikkinen vanhurskaus saatetaan voimaan, näky ja profeetta vahvistetaan sinetillä ja
kaikkeinpyhin voidellaan.
25. Tiedä ja käsitä: Siitä ajasta, jolloin tuli sana, että Jerusalem on jälleen rakennettava,
kuluu voideltuun ruhtinaaseen asti seitsemän viikkoa ja kuusikymmentäkaksi viikkoa.
Kaupunki jälleen rakennetaan toreineen ja vallihautoineen, mutta keskellä ahtaita aikoja.
26. Kuudenkymmenenkahden viikon kuluttua voideltu tuhotaan, eikä häneltä jää ketään.
Kaupungin ja pyhäkön hävittää hyökkäävän ruhtinaan väki, mutta hän itse saa loppunsa
tulvassa. Loppuun asti on oleva sota: hävitys on säädetty.
27. Hän tekee lujan liiton monien kanssa yhdeksi vuosiviikoksi, mutta viikon puolivälissä
hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin, ja hävittäjä tulee iljetysten siivin. Tämä loppuu
vasta, kun säädetty tuomio vuodatetaan hävittäjän yli." Raamattu Kansalle
Danielin kirjan 9 luvun jae 24 kertoo profetiasta, jonka aikamäärä on seitsemänkymmentä
vuosiviikkoa, 490 vuotta. Dan 9:24 kertoo yhtäjaksoisesta 490 vuoden pituisesta jaksosta,
jossa ei ole mitään ylimääräistä aikahyppyä lopunaikaan ja antikristukseen.

Lain rikkomisen loppu, lopun tekeminen synnistä, pahojen tekojen sovittaminen tarkoittaa
Messias Jeesuksen sovitustyötä, jonka perusteella Jeesuksen iankaikkisen syntiuhrin
kautta Jumala lakkautti jatkuvan eläinuhrien uhraamisen, koska Herran Jeesuksen
syntiuhri on nyt iankaikkinen uhri, jonka kautta ainoastaan saadaan synnit anteeksi ja
yhteys Jumalaan. Tämän tähden Dan 9:24 puhuu lain rikkomisen loppumisesta, lopun
tekemisestä synnistä ja pahojen tekojen sovittamisesta.

Iankaikkisen vanhurskauden voimaan saattaminen tarkoittaa juuri sitä kun Herran
Jeesuksen sovitustyön kautta saadaan aikaan iankaikkinen syntien anteeksiantamus,
jonka takia ei enää tarvita jatkuvia eläinuhreja. Näky ja profeetta vahvistetaan sinetillä ja
kaikkeinpyhin voidellaan tarkoittaa sitä, kun Herra Jeesus kuoli, niin Hänen sovitustyönsä
kautta ja ansioista on suora pääsy Jumalan luokse, jonka todisteeksi temppelin esirippu
repeytyi ylhäältä alas asti. Näky vahvistetaan sinetillä tarkoittaa koko profetiallisen 490
vuoden ajanjakson täyttymistä, joka täyttyy kun koko profetia on toteutunut ja se on jo
täyttynyt saaden lopullisen täyttymyksen vuonna 33jKr.

Jos kyse olisi siitä, että 70 vuosiviikon viimeinen vuosiviikko (7 vuotta) olisi tarkoitus
toteutua kokonaan vasta yli tuhansien vuosien päästä lopunajassa, niin kyse ei olisikaan
enää 490 vuoden pituisesta ajasta, vaan paljon pitemmästä ajasta. Koska profetia lukitsee
aikamäärän 490 vuoteen Jerusalemin jälleenrakentamisesta, niin kyseessä ei voi olla
profetia, joka ulottuisi tuhansien vuosien päähän lopunaikaan. Danielin kirjan 70



vuosiviikon profetiassa ei ole sellaista aikahyppyä, että profetia kertoo kuinka 483 vuoden
päästä Jerusalemin jälleenrakentamisesta Messias saapuu ja sitten 483 vuoden väliin tulee
yli parin tuhannen vuoden aikahyppy ja 70 vuosiviikon profetian viimeinen
seitsenvuotiskausi toteutuisi vasta parin tuhannen vuoden päästä. Danielin 70 vuosiviikon
profetiassa Dan 9:25 kerrotaan Jerusalemin jälleenrakentamisesta Messiaan
ensimmäiseen tulemiseen ja Hänen julkisen palvelutehtävän alkamiseen on 483 vuotta,
jonka jälkeen heti siitä suoraan alkaa profetian viimeinen vuosiviikko, seitsemän vuotta,
josta Dan 9:27 opettaa.

Dan 9:26 kertoo siitä kuinka Messiaan ilmestyttyä Hänet tuhotaan, eli tapetaan (tapahtui
vuonna 30 jKr.). Seuraavaksi profetia puhuu hyökkäävän ruhtinaan väestä, joka hävittää
Jerusalemin ja temppelin, joka tapahtui 70 jKr. Hyökkäävän ruhtinaan väki ja vuosi 70 jKr.
ei ole osa 490 vuoden jaksoa, vaan on sen seurausta, kun Israel ei kansana kääntynyt
Messiaansa puoleen, jonka tähden Jumala salli temppelin hävittämisen ja Israelin kansan
karkottamisen pois omasta maastaan.

Dan 9:27 sanoo Hän (tarkoittaa Messiasta) vahvistaa (alkutekstin mukaan vahvistaa)
liiton monien kanssa yhdeksi vuosiviikoksi; ja viikon puolivälissä lakkauttaa uhraamisen ja
uhrin; ja hävittäjä tulee iljetysten siivin. Dan 9:27 tulee selkeästi esille kuinka liiton
vahvistaminen yhdeksi vuosiviikoksi ja uhraamisen sekä uhrien lakkauttaminen on yhden
ja saman henkilön (Messias) tehtävä. Liiton vahvistaminen ja uhrien lakkauttaminen on
kytketty tässä yhteen, eikä tässä ole kyse tuhansien vuosien aikahypystä.

Yhden vuosiviikon aikana Uusi Liitto vahvistetaan siten, että kun Jerusalemin
jälleenrakentamisesta on kulunut 483 vuotta, niin Messias aloittaa julkisen
palvelutehtävänsä vuonna 26 jKr. Uuden Liiton asettamiseksi, Viikon puolivälissä, kolmen
ja puolen jälkeen Messias tapetaan syntiuhrina, jonka seurauksena temppelin esirippu
repeytyy ylhäältä alas asti vanhan liiton päättymisen ja Uuden Liiton alkamisen merkiksi.
Viimeisen vuosiviikon loput kolme ja puoli vuotta ovat aikaa, jolloin Messias
helluntaipäivänä asettaa alkaneen Uuden Liiton käytäntöön Pyhän Hengen vuodatuksen
kautta, jonka seurauksena Uuden Liiton seurakunta aloittaa Pyhän Hengen voimassa
evankeliumin julistamisen, joka päättää 490 vuoden pituisen profetian Messiaasta ja
Hänen tehtävästään. Messias Jeesus toki jatkaa edelleen Herrana ja Messiaana sekä
seurakunta jatkaa edelleen evankeliumin julistamista, mutta Danielin kirjan profetian
aikaikkuna Messiaasta päättyi vuoteen 33jKr.

Talmud Yoma 39B juutalaisten teksti sanoo kuinka 40 vuotta ennen temppelin
tuhoutumista punainen villaköysi ei enää muuttunut valkoiseksi. Tämä oli Jumalan merkki
syntien anteeksiantamisesta, mutta villaköyden muuttuminen valkoiseksi loppui kokonaan
vuonna 30 Jkr. joka on sama vuosi kun Herra Jeesus kuoli ja ristiinnaulittiin syntien
anteeksisaamiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että Herran Jeesuksen syntiuhrin, sovitustyön ja
veren kautta Jumala lakkautti ja teki tehottomiksi vanhan liiton eläinuhrit. Tämän tähden
Dan 9:27 puhuu liiton vahvistamisesta ja uhraamisen sekä uhrien lakkauttamisesta, koska
Messias Jeesuksen syntiuhrin kautta uhraaminen ja eläinuhrit menettivät merkityksensä
Jumalan silmissä, jonka tähden ne tulivat tehottomiksi.

Dan 7:
24 Ja ne kymmenen sarvea ovat kymmenen kuningasta, jotka nousevat siitä
valtakunnasta. Ja heidän jälkeensä nousee eräs muu, ja hän on erilainen kuin edelliset, ja
hän kukistaa kolme kuningasta.
25 Hän puhuu sanoja Korkeinta vastaan ja hävittää Korkeimman pyhiä. Hän pyrkii
muuttamaan ajat ja lain, ja ne annetaan hänen käteensä ajaksi ja kahdeksi ajaksi ja
puoleksi ajaksi.
26 Sitten oikeus istuu tuomiolle, ja hänen valtansa otetaan pois ja hävitetään ja tuhotaan
loppuun asti.

Danielin kirjassa luvussa seitsemän Jumala ilmoittaa tarkasti antikristuksen vallassa
olemisen ajan, joka kestää kolme ja puoli vuotta. Tämä tarkoittaa sitä, että Dan 9:27 ei
puhu mitään antikristuksesta, eikä profetia tee aikahyppyä, josta 70 vuosiviikon viimeinen



viikko tapahtuisi vasta lopunajassa yli kaksi tuhatta vuotta sen jälkeen kun kaikki muut 69
vuosiviikkoa profetiasta olisivat jo toteutuneet.

Dan 9:27 ei siis tarkoita antikristusta ja tämä käy ilmi siitäkin, että Dan 9:27 liiton
vahvistaminen ja uhrien lakkauttaminen on kytketty yhteen, joka tarkoittaa, että yksi ja
sama henkilö vahvistaa liiton ja lakkauttaa uhrit seitsemän vuoden aikajakson aikana.
Antikristuksen valta kestää vain kolme ja puoli vuotta, ei seitsemää vuotta.

Dan 9:27 hävittäjä, joka tulee iljetysten siivin tarkoittaa Rooman armeijaa, joka tuhosi
Jerusalemin ja temppelin vuonna 70 jKr. Rooman armeija käytti kotkasymbolia siipineen,
joka oli roomalaisen legioonan sotamerkki (standaari), joka oli aluksi hopeinen tai
kultainen, ja myöhemmin kultainen siipensä levittänyt kotkapatsas oli puisen varren
päässä. Kotkasymbolissa kotkan kynsissä oli pakanallisen Jupiter epäjumalan salamoita ja
levällään olevat siivet oli ympäröity laakerinseppeleellä, joka kuvasi voiton symbolia.
Tämän tähden Jumalan sana sanoo hävittäjän tulevan iljetyksen siivin.



Antikristuksen kolme ja puoli vuotta

Monet Herran Jeesuksen opetuslapset ovat opetettu väärin luulemaan, että Danielin kirjan
9 luvun viimeinen vuosiviikko puhuisi antikristuksesta, joka on kuitenkin väärä opetus. Itse näen
asian aika lailla Jumalan pilkkaamisena ja Jeesuksen sovitustyön
halventamisena, koska Dan 9:27 kertoo Messias Jeesuksen palvelutehtävästä, Hänen
sovituskuolemastaan sekä Uuden Liiton vahvistamisesta ja jos tämän jakeen sanotaan
puhuvan antikristuksesta, niin silloin on kyse Messias Jeesuksen sovitustyön ja palvelutyön
halventamisesta. Ymmärrän sen, että monet ovat vilpittömästi väärin opetettuja, eivätkä
he tahallisesti haluaa halventaa Messias Jeesuksen sovitustyötä ja palvelutehtävää, mutta
jos sanotaan Dan 9:27:n tarkoittavan antikristusta, niin silloin halvennetaan Messias
Jeesuksen sovitustyötä ja palvelutehtävää. Me kaikki olemme erehtyneet monessakin
kohtaa myös minä, mutta Jumalan armosta saamme tehdä parannusta silloin kun ja jos
ymmärrämme erehtyneemme.

Dan 7:
24 Ja ne kymmenen sarvea ovat kymmenen kuningasta, jotka nousevat siitä
valtakunnasta. Ja heidän jälkeensä nousee eräs muu, ja hän on erilainen kuin edelliset, ja
hän kukistaa kolme kuningasta.
25 Hän puhuu sanoja Korkeinta vastaan ja hävittää Korkeimman pyhiä. Hän pyrkii
muuttamaan ajat ja lain, ja ne annetaan hänen käteensä ajaksi ja kahdeksi ajaksi ja
puoleksi ajaksi.
26 Sitten oikeus istuu tuomiolle, ja hänen valtansa otetaan pois ja hävitetään ja tuhotaan
loppuun asti.

Danielin kirjan 9 luvun viimeinen vuosiviikko (7 vuotta) kertoo Jumalan täydellisistä
teoista, joita Messias Jeesus teki seitsemän vuoden aikana, joista ensimmäiset 3,5 vuotta
maan päällä vaeltaessaan ja loput 3,5 vuotta ylösnousseena Messiaana antaen
seurakunnalle voiman Pyhässä Hengessä julistaa pelastuksen evankeliumia. Raamatussa
luku seitsemän on Jumalan täydellisten tekojen luku, joka myös todistaa sen, että
viimeinen vuosiviikko (7 vuotta) kertoo Messiaasta, ei antikristuksesta. Raamattu sanoo
antikristuksen toimintavallan kestävän vain 3,5 vuotta (Dan 7:25).

Dan 12:
7 Ja minä kuuntelin pellavapukuista miestä, joka oli virran vetten yläpuolella, ja hän nosti
oikean ja vasemman kätensä taivasta kohti ja vannoi hänen kauttansa, joka elää
iankaikkisesti: "Siihen on vielä aika, kaksi aikaa ja puoli aikaa. Ja kun pyhän kansan
yhden osan hajotus on loppunut, silloin nämä kaikki täyttyvät."
8 Ja minä kuulin, mutta en ymmärtänyt, ja minä sanoin: "Herrani, mikä on oleva näitten
päätös?"
9 Niin hän sanoi: "Mene, Daniel, sillä ne sanat pysyvät lukittuina ja sinetöityinä lopun
aikaan asti.
10 Monet puhdistetaan, kirkastetaan ja koetellaan, mutta jumalattomat pysyvät
jumalattomina, eikä yksikään jumalaton ymmärrä tätä, mutta taidolliset ymmärtävät.
11 Ja siitä ajasta, jolloin jokapäiväinen uhri poistetaan ja hävityksen kauhistus asetetaan,
on oleva tuhat kaksisataa yhdeksänkymmentä päivää.
12 Autuas se, joka odottaa ja saavuttaa tuhat kolmesataa kolmekymmentä viisi päivää.
13 Mutta sinä, mene, siksi kunnes loppu tulee; ja lepää, ja nouse osaasi päivien lopussa."

Monet uskovat ja opettavat, että koska Danielin kirjan 12 luku liittyy selvästi lopunaikaan
ja siinä puhutaan kolmen ja puolen vuoden ajasta, jolloin jokapäiväinen uhri poistetaan,
niin sen täytyy tarkoittaa samaa kuin Dan 9:27 uhrien lakkauttaminen. Tällä perusteella
näin uskovat yhdistävät Dan 9:27:n ja Dan 12:11 tarkoittavan yhtä ja samaa asiaa;
antikristusta, joka lopunaikana lakkauttaa kolmannen temppelin uhritoimitukset.

Raamattu puhuu antikristuksesta, joka tarkoittaa persoonaa, joka on Kristusta vastaan,
mutta samaan aikaan teeskentelee olevan Kristus (Messias). Koska antikristus eksyttää ja
pyrkii saamaan ihmiset luulemaan, että hän olisi Messias, niin siksi hän matkii sitä mitä
oikea Messias tekee. Tästä syystä antikristus lakkauttaa kolmannen temppelin
uhritoimitukset. Tällä tavalla hän eksyttää ihmisiä luulemaan, että Dan 9:27 toteutui



hänen "vahvistaessaan" liittonsa (antikristuksen eksytyksen liitto) sekä kun hän lakkautti
kolmannen temppelin uhritoimitukset. Antikristus pyrkii matkimaan oikeaa Messias Jeesusta, mutta
antikristus vääristää valheella kaiken minkä hän tekee. Danielin kirjan 9
luku ja jae 27 ei todellakaan tarkoita antikristusta, vaan Messias Jeesusta.

Matt 24:15 Kun te siis näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu profeetta
Danielin kautta, seisovan pyhässä paikassa-joka tämän lukee, se tarkatkoon-

Mark 13:14 Mutta kun näette hävityksen kauhistuksen seisovan siinä, missä ei tulisi-joka
tämän lukee, se tarkatkoon-silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille;

Dan 11:31 Hänen lähettämänsä sotajoukot nousevat ja häväisevät pyhäkön
linnoituksineen, poistavat jokapäiväisen uhrin ja asettavat sinne hävityksen kauhistuksen.

Jotkut opettavat, että Dan 11:31 ja Jeesuksen sanat Matt 24:15:ssa todistavat sen, että
Dan 9:27 ei tarkoita Messiasta, vaan lopunajan antikristusta.

Dan 11:31 kertoo samasta asiasta kuin Dan 12:31, jossa antikristus matkien Jeesusta
tulee lakkauttamaan tulevan kolmannen temppelin uhritoimitukset. Hävityksen kauhistus
on viittaus siihen kun Jerusalem ja temppeli tuhottiin vuonna 70 jKr. Hävityksen
kauhistuksella tarkoitetaan, sitä että tuleva kolmas temppeli rakennetaan sille samalle
perustukselle, jossa seisoi roomalaisten Antonian linnoitus, kun Jerusalem ja temppeli
tuhottiin iljetysten siivillä.

Matt 24:15:ssa olevat Jeesuksen sanat liittyen hävityksen kauhistukseen eivät liity Dan
9:27 (Messiaan palvelutehtävään), vaan Dan 11:31, joka kertoo antikristuksesta ja
lopunajasta, jolloin antikristus Jeesusta matkien lakkauttaa tulevan kolmannen temppelin
uhritoimitukset.



Historian väärä todistus liittyen Danielin 70 vuosiviikon
profetiaan

Esra 7:
6 tämä Esra lähti Baabelista. Hän oli kirjanoppinut, perehtynyt Mooseksen lakiin, jonka
Herra, Israelin Jumala, oli antanut. Ja kuningas antoi hänelle kaikki, mitä hän halusi,
koska Esran päällä oli Herran, hänen Jumalansa, käsi.
7 Myös israelilaisia ja pappeja, leeviläisiä, veisaajia, ovenvartijoita ja
temppelipalvelijoita lähti Jerusalemiin kuningas Artahsastan seitsemäntenä
hallitusvuotena.
8 Ja hän tuli Jerusalemiin viidennessä kuussa kuninkaan seitsemäntenä hallitusvuotena.
9 Sillä ensimmäisen kuun ensimmäisenä päivänä alkoi lähtö Baabelista; ja viidennen kuun
ensimmäisenä päivänä hän tuli Jerusalemiin, koska Jumalan hyvä käsi oli hänen
päällänsä.
........................
11 ¶ Tämä on jäljennös kirjeestä, jonka kuningas Artahsasta antoi pappi Esralle,
kirjanoppineelle, joka oli Herran Israelille antamien käskyjen ja ohjeitten tuntija:
12 "Artahsasta, kuningasten kuningas, pappi Esralle, taivaan Jumalan lain tuntijalle," ja
niin edespäin.
13 "Minä annan käskyn, että minun valtakunnassani jokainen Israelin kansan jäsen ja sen
papit ja leeviläiset, jotka ovat halukkaat lähtemään Jerusalemiin, lähtekööt sinun
kanssasi,

Danielin kirjan 70 vuosiviikon laskemisen ajankohta ajoitetaan siihen kun Esra
kumppaneineen lähti Jerusalemiin Persian kuninkaan Artahsastanin (Artaxerxes)
seitsemäntenä hallitusvuotena. Encyclopaedia Iranica, joka on Iranin sivilisaation tietoteos
ja käsittelee myös muinaisen Persian historiaa  sanoo, että Artaxerxes I (sama kuin Esra
7:7 Artahsastan) valtakausi kuninkaana alkoi 465 eKr. Kun laskemme tästä Artaxerxesin
seitsemännen hallitusvuoden, niin päädymme vuoteen 458 eKr.

Danielin 70 vuosiviikon profetia alkoi Jerusalemin jälleenrakentamisesta, joka alkoi vuonna
458 eKr. Kun laskemme vuodesta 458 eKr. tiedostaen ettei vuotta nolla ole olemassa, niin
490 vuoden profetian ajanjakso päättyy vuoteen 33 jKr. Edellä oleva aikajakso on oikea
Raamatun ilmoittama aikajakso Danielin kirjan 70 vuosiviikon profetian aikajaksosta.
Historiasta löydämme tälle vahvistuksen, sillä juutalaisten Talmud Yoma 39B teksti kertoo
kuinka 40 vuotta ennen temppelin tuhoamista (tuhottiin 70 jKr.) punainen villaköysi ei
enää muuttunut valkoiseksi, joka oli sen merkkinä, että Jumala oli antanut anteeksi
Israelin kansan synnit eläinuhrien sovitusveren kautta. Vuonna 30 jKr. juutalaisten
todistuksen mukaan oli se vuosi, jolloin punainen villaköysi ei muuttunut valkoiseksi, joka
on sama vuosi milloin Herra Jeesus kuoli syntien anteeksisaamiseksi. Herran Jeesuksen
sovitustyö ristillä teki eläinuhrit tehottomiksi, siksi punainen villaköysi ei enää koskaan
vuoden 30 jKr. muuttunut valkoiseksi, koska synnit saadaan anteeksi tässä Uuden Liiton
ajassa vain Herran Jeesuksen sovitustyön kautta.

Juutalaisen Talmudin todistus vuodesta 30 jKr. vahvistaa myös Danielin kirjan todistuksen,
sillä 458 eKr. alkoi Jerusalemin jälleenrakentaminen ja kun siitä laskemme 490 vuotta
eteenpäin päädymme vuoteen 33 jKr. Kun laskemme Danielin kirjan profetian viimeisen
vuosiviikon (7 vuotta) sen viikon puolivälissä (3,5 vuotta Messiaan julkisesta palvelutyön
aloittamisesta) tapahtuneeseen Messiaan kuolemaan, niin päädymme vuoteen 30 jKr. joka
oli Herran Jeesuksen kuolinvuosi. Juutalainen ja persialainen historia todistavat todeksi
Danielin kirjan 70 vuosiviikon aikajaksot, joka huipentui vuoteen 30 jKr. jolloin Herran
Jeesuksen kuoleman kautta saatettiin voimaan iankaikkinen syntiuhri, jonka kautta
ainoastaan voi saada syntejä anteeksi Uuden Liiton aikakaudessa.

Kreikkalainen historioitsija Thukydides (n. 460-400 eKr.) eli niihin aikoihin, kun Persia kävi
sotia Kreikkaa vastaan vuosina 492-449 eKr. Thukydideksen sanotaan kirjoittaneen, että
vuonna 471 eKr. Persian kuningas Xerxes I:n poika Artaxerxes I (sama kuin Esra 7:7
Artahsastan) oli noussut kuninkaaksi samana vuonna, eli 471 eKr. Tämän tiedon kautta
monet sanovat ettei Artaxerxesin seitsemäs hallitusvuosi olisi ollut 458 eKr. joka
romuttaisi Danielin kirjan profetian Messiaan kuolinvuodesta vuonna 30 jKr. Raamatun
todistus on tosi ja jos Thukydides on sanonut Artaxerxesin 7 hallitusvuoden olleen 471



eKr. niin se on väärää tietoa.

Thukydides oli kreikkalainen historioitsija ja hän ei varmaankaan pitänyt persialaisia
ylimpinä ystävinään ja kirjoittaessaan persialaisista hän hyvinkin saattoi tehdä tahattomia
tai tahallisia virheitä. Thukydideksella saattoi olla myös väärää tietoa vuosiluvuista, eikä
hän itse edes elänyt vuonna 471 eKr. Kumpaan sinä luotat enemmän muinaisten
persialaisten tekemään listaan omien kuninkaidensa hallitusvuosista vai heidän
kreikkalaisen vihollisen kirjoittamaan tekstiin, jossa viitataan persialaisen kuninkaan
hallitusvuosiin, joka on ristiriidassa persialaisten itsensä tekemien kuninkaiden
hallitusvuosien aikajärjestyksen kanssa? Oikea vastaus on tietenkin, että persialaisten
oma todistus omien kuninkaidensa hallitusvuosista on tietenkin oikeata tietoa. Erilaisissa
lähteissä on erilaisia vuosilukuja liittyen Persian muinaisten kuninkaiden hallitusvuosiin,
mutta itse uskon, että Encyclopaedia Iranica, joka on Iranin sivilisaation tietoteos ja
käsittelee myös muinaisen Persian historiaa tietää oman kansansa historiasta ja
kuninkaidensa hallitusvuosista muita paremmin ja tarkemmin.



Loppusanat
Tuon vielä lopuksi esille todisteen siitä, että Danielin kirjan luvun 9 viimeinen vuosiviikko
ei tarkoita antikristusta, vaan Messias Jeesusta.Danielin 70 vuosiviikon profetian laskemisen
ajankohta alkoi vuodesta 458 eKr. Annettu aikamäärä oli 490 vuotta ja profetian keskipiste on
Messias ja Hänen palvelutehtävänsä.

Jos 490 vuosiviikon viimeinen vuosiviikko (7 vuotta) siirretään lopunaikaan yli
kahdentuhannen vuoden päähän, niin silloin profetia Messiaasta päättyisi vuoteen 26 jKr.
joka tarkoittaisi sitä, että kaikkein tärkein asia vuosiviikkojen ajankohdasta jäisi
täyttymättä, joka on vuonna 30 jKr. tapahtunut Messias Jeesuksen kuolema ja sovitustyö
syntien anteeksisaamiseksi. Tämä tärkeä yksityiskohta todistaa sen, että Danielin 70
vuosikymmenen profetia Messiaasta on vuodesta 458 eKr. eteenpäin 490 vuoden pituinen
ajanjakso, jonka sisään mahtuu profetian tärkein asia, eli Messias Jeesuksen kuolema
syntien sovitukseksi, Hänen veressään, joka tapahtui vuonna 30 jKr.

Edellä olevan yksityiskohdan kautta ymmärrämme sen, että Danielin kirjan 9 luvun
viimeisen vuosiviikon (7 vuotta) siirtäminen lopunaikaan yli 2000 vuoden päähän kumoaisi
Jeesuksen sovitustyön ajankohdan, joka tapahtui vuonna 30 jKr. Herran Jeesuksen
kuoleman ja sovitustyön kumoaminen ja halveksunta on sielunvihollisen agenda alusta
loppuun asti. Ymmärrän sen ettei monikaan Herran Jeesuksen opetuslapsi tee sitä
tahallisesti, vaan väärän opetuksen takia uskoo, että viimeinen vuosiviikko siirretään
lopunaikaan yli 2000 vuoden päähän, joka johtaa Jumalan sanan ilmoittaman Herran
Jeesuksen kuoleman ja sovitustyön ajankohdan tyhjäksi tekemiseen, jonka Raamattu
kuitenkin tarkasti ilmoittaa täsmällisellä vuosilukujen tarkkuudella.

Danielin kirjan 70 vuosiviikon profetia on ollut useita vuosia mielessäni, mutta nyt vasta
olen kokenut sydämessäni olevani valmis tuomaan esille sen mitä siinä ihan oikeasti
sanotaan. Tämä ei ole todellakaan ole ollut helppo rasti. Tämä asia on vaatinut aikaa
sydämessä työstää asioita, että jokainen palanen voisi asettua oikealle paikallensa. Olen
vajavainen pieni ihminen ja aina valmis tekemään parannusta, jos ymmärrän erehtyneeni.
Minun ja sinunkin tehtäväsi on tutkia Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera, se
mikä on totuus.

Petri Paavola 27.5.2019

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
iranicaonline.org/ articles/ artaxerxes-i



Daniel 9:27 viimeinen vuosiviikko

Olen kirjoittanut aikaisemmin pari kirjoitusta koskien Danielin kirjan yhdeksännen luvun
profetiaa 70:sta vuosiviikosta. Sydämelleni on tullut vielä eräs näkökulma ja tietyt asiat,
joita olisi myös hyvä käsitellä liittyen tähän aiheeseen. Olen tätä asiaa pyrkinyt tutkimaan
Raamatusta jo yli parinkymmenen vuoden ajan. Minun tapani tutkia Raamattua on pyrkiä
tutkimaan Raamattua sen alkukielellä ja hyvien Raamatunkäännösten kautta sekä
rukoillen etsiä totuutta. En siis pyri lukemaan mahdollisimman paljon kirjoja tai
kommentaareja saadakseni selville Jumalan sanan totuutta. Käyn myös keskusteluja ja
ajatuksenvaihtoa tiettyjen uskovien kanssa. Kuuntelen myös sellaisia ihmisiä tai luen
heidän opetuksiaan, jotka ovat eri mieltä kanssani. Tämä haastaa minua tutkimaan ja
koettelemaan sen miten olen asian itse ymmärtänyt. Tutkimiseni pääpaino on kuitenkin
Jumalan sanan totuus sekä rukouksen kautta asiaan lähestyminen.

Olen tässä kirjoituksessa joutunut kuitenkin käyttämään paljon erilaisia lähteitä sen takia,
että näkisimme Dan 9:27 opetuksen kehitystä ja mihin suuntaan se on kehittynyt.
Kirjoituksessani tulee esille Dan 9:27 väärän opetuksen taustoja sekä sen historiallista
kehitystä. Toki kirjoitukseni keskipiste on Dan 9:27 jakeen oikeassa ymmärtämisessä, jota
käydään läpi alkutekstien valossa, joka sekin osoittaa sen, että Dan 9:27 tarkoittaa
Messiasta, ei antikristusta. Tämä kirjoitukseni tästä aiheesta on ehkä kaikkein tärkein,
koska käyn Dan 9:27:n kohdan läpi alkutekstin valossa sekä tuon esille Dan 9:27 väärän
opetuksen taustoja. Tällä tavalla tätä aihetta on helpompi lähestyä ja ymmärtää.

En ole kirjoittanut tätäkään kirjoitusta riita mielessä tai, että haluaisin lyödä uskovia, jotka
ajattelevat tästä asiasta eri tavalla kuin minä. Kirjoitustani ei saa käyttää lyömäaseena,
niitä vastaan, joilla on tämän asian kanssa erilainen näkemys. Pyrkimykseni on saada
meidät uskovaiset tutkimaan sitä mitä Raamattu ihan oikeasti opettaa. Toki se tulee
muistaa, että kukaan uskova ei ole täydellinen, sillä minä ja me kaikki olemme monessa
kohdassa erehtyneet. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta
rukouksen kera.

Sisällys:
Daniel 9:27 Messias vahvistaa liiton monille
Daniel 9:27 ja kommentaarit
Daniel 9:27 ja katolinen kirkko



Daniel 9:27 Messias vahvistaa liiton monille
Dan 9:
24. Seitsemänkymmentä viikkoa on säädetty sinun kansallesi ja pyhälle
kaupungillesi. Sitten loppuu lain rikkominen, synnistä tehdään loppu ja pahat
teot sovitetaan. Iankaikkinen vanhurskaus saatetaan voimaan, näky ja profeetta
vahvistetaan sinetillä ja kaikkeinpyhin voidellaan.
25. Tiedä ja käsitä: Siitä ajasta, jolloin tuli sana, että Jerusalem on jälleen
rakennettava, kuluu voideltuun ruhtinaaseen asti seitsemän viikkoa ja
kuusikymmentäkaksi viikkoa. Kaupunki jälleen rakennetaan toreineen ja
vallihautoineen, mutta keskellä ahtaita aikoja.
26. Kuudenkymmenenkahden viikon kuluttua voideltu tuhotaan, eikä häneltä jää
ketään. Kaupungin ja pyhäkön hävittää hyökkäävän ruhtinaan väki, mutta hän
itse saa loppunsa tulvassa. Loppuun asti on oleva sota: hävitys on säädetty.
27. Hän tekee lujan ( גבר gabar) liiton monien kanssa yhdeksi vuosiviikoksi,
mutta viikon puolivälissä hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin, ja hävittäjä
tulee iljetysten siivin. Tämä loppuu vasta, kun säädetty tuomio vuodatetaan
hävittäjän yli." Raamattu Kansalle

Danielin kirjan 9 luvun profetiaa 70 vuosiviikosta (490 vuotta) ei ole annettu pakanoille
eikä se puhu lopunajan antikristuksesta. Daniel 9:24 jakeessa sanotaan, että 70
vuosiviikkoa (490 vuotta) on säädetty Danielin kansalle, eli Israelin kansalle (juutalaiset)
ja pyhälle kaupungille, joka tarkoittaa Jerusalemia. Missään kohtaan koko profetiassa ei
anneta ymmärtää, että profetian viimeinen vuosiviikko (7 vuotta) siirretään kaukaiseen
lopunaikaan, ihmiskunnan viimeiseen seitsemään vuoteen. Teksti- ja asiayhteys kertoo,
että 70 vuosiviikkoa on yhtämittainen ja peräkkäinen 490 vuoden pituinen ajanjakso.

Asian ymmärtämistä helpottaa se jos ymmärrät sen kenelle tämä aikajakso on annettu ja
mitä varten. 490 vuoden yhtämittainen ajanjakso on annettu juutalaisille, Israelin
kansalle. Syy profetian antamiseen on kertoa tarkasti milloin Messias tulee ja mitä Hän
tekee. Profetia Messiaan tulemiseen alkaa siitä kun 70 vuosiviikon alussa, seitsemän
vuosiviikon (49 vuotta) aikana Esran ja Nehemian aikakautena Jerusalemia alettiin
jälleenrakentamaan. Tästä menee 62 vuosiviikkoa (434 vuotta), jonka jälkeen profetian
mukaan Messias tulee. Jerusalemin jälleenrakentamisen ajankohdan laskeminen alkaa
vuodesta 458 eKr., jossa täytyy ottaa huomioon ettei vuotta nolla ole mukana
ajanlaskussa.

Monet Herran Jeesuksen opetuslapset ovat sitä mieltä, että Jerusalemin
jälleenrakentaminen alkoi siitä kun Persian kuninkaan Artahsastanin (Artaxerxes)
seitsemäntenä hallitusvuotena Esra kumppaneineen lähti pakkosiirtolaisuudesta
Jerusalemia rakentamaan. Encyclopaedia Iranica (Iranin ja muinaisen Persian tietoteos)
kertoo, että kuningas Artaxerxesin hallituskausi alkoi vuonna 465 eKr. josta laskemalla
eteenpäin seitsemän vuotta päädytään vuoteen 458 eKr.

Monet Herran Jeesuksen opetuslapset ovat sitä mieltä, että Herra Jeesus ristiinnaulittiin ja
kuoli joko vuosina 30-33 jKr. Vuodesta 458 eKr. laskettuna 7 vuosiviikkoa (49 vuotta) plus
62 vuosiviikkoa (434 vuotta) on yhteensä 483 vuotta, jolloin alkaa Messiaan julkinen
palvelutehtävä, joka alkoi vuonna 26 jKr. Profetian jäljelle jäänyt viimeinen vuosiviikko (7
vuotta) päättyi vuonna 33 jKr.

Jotkut uskovat ihmiset opettavat, että 70 vuosiviikon viimeiset seitsemän vuotta olisivat
siirretty lopunaikaan, ihmiskunnan viimeiseen seitsemään vuoteen. Tämä on väärä
tulkinta, koska jos aika, joka käsittelee Messiasta päättyisi vuoteen 26 jKr. niin tästä
tulkinnasta puuttuu se kaikkein tärkein ajankohta, joka on vuosi 30 jKr. jolloin Messias
Jeesus kuoli syntien tähden. Jos vuodesta 458 eKr. alkaneesta 490 vuoden aikajaksosta
otetaan pois viimeiset seitsemän vuotta ja siirretään ne kaukaiseen lopun aikaan, niin
profetia Messiaasta päättyisi vuoteen 26 jKr. joka tarkoittaisi sitä ettei Jeesus olisi



täyttänyt profetian tärkeintä asiaa, joka on Messiaan kuolema syntien tähden, joka
tapahtui vuonna 30 jKr.

On aivan varmaa, että sielunvihollinen haluaisi uskotella ihmisille ettei Jeesus ole kuollut
ihmisten syntien puolesta. Jos siirrät 490 vuoden aikajaksosta viimeiset seitsemän vuotta
kaukaiseen lopunaikaan, niin silloin olet ymmärtämättömyyttäsi ajautunut sellaiseen
oppiin, jonka mukaan Herra Jeesus ei kuollutkaan ristillä juuri silloin kun Danielin kirjan
profetia sen tarkasti kertoo. Profetia kertoo kuinka Herra Jeesus viimeisen seitsemän
vuoden puolivälissä kuolee syntien tähden. Kun aloitat profetian laskemisen vuodesta 458
eKr. (huomioiden ettei vuotta nolla ole olemassa), ja lasket 69 vuosiviikkoa (483 vuotta),
jonka jälkeen alkaa Messiaan julkinen palvelutehtävä ja lisäät siihen kolme ja puoli vuotta
(viimeisen viikon puolessavälissä), niin päädyt vuoteen 30 jKr. joka on profetian tarkka
vuosilukema, jolloin Messias kuolee syntien tähden. Nyt voit ymmärtää sen, että viimeisen
viikon siirtäminen kauas lopunaikaan on väärä opetus, koska silloin profetiasta jäisi
puuttumaan se kaikkein tärkein, Jumalan ilmoittama vuosiluku (30 jKr.), jolloin Messias
kuolee syntien tähden.

Dan 9:26 kertoo siitä, että Messias tullaan tappamaan ja Dan 9:27 kertoo sen milloin se
tapahtuu, eli viimeisen vuosiviikon puolivälissä, joka osui vuodelle 30 jKr. Jos viimeinen
vuosiviikko siirretään kauas lopunaikaan, niin silloin profetian 69 vuosiviikkoa päättyisi
vuoteen 26 jKr. ja näin profetiasta jäisi puuttumaan Messiaan julkinen ensimmäinen
tulemus ja toiminta Messiaana (vuodesta 26 jKr. alkoi Messiaan julkinen palvelutehtävä),
Messiaan kuolema syntien anteeksisaamiseksi (tapahtui 30 jKr.) sekä Uuden Liiton
vahvistaminen juutalaisille (tapahtui vuosien 30-33 jKr. aikana), jonka jälkeen
evankeliumi vietiin myös pakanoille. Danielin 70 vuosiviikon profetia oli annettu
juutalaiselle kansalle, että he kykenisivät tunnistamaan Messiaan tulemuksen ajankohdan,
mutta vain harvat heistä tunnistivat Messiaan. Jos otat pois profetian viimeisen vuosiviikon
ja siirrät sen kauas pois lopunaikaan, niin silloin Messiaan ilmestyminen, kuolema syntien
tähden ja Uuden Liiton vahvistaminen jäisi kokonaan pois profetiasta, joka oli kuitenkin
koko profetian ydin ja keskipiste. Tämä tärkeä yksityiskohta myöskin todistaa vääräksi
sellaisen opetuksen, joka sanoo, että Dan 9:27 tarkoittaa lopunaikaa ja antikristusta.

Moni sanoo, että Danielin kirjan 9 luvun 70 vuosiviikon profetia täytyy siirtää sen takia
kauas tulevaisuuteen ja lopunaikaan, koska Jeesuksen kuollessa ristillä Israel ei koko
kansakuntana kääntynyt Jumalan puoleen. Siksi moni sanoo, että profetian lupaama lain
rikkomisen ja synnin tekemisen loppu ei toteutunut, koska Israel ei kansakuntana
kääntynyt uskomaan Herraa Jeesusta, mutta he tulevat uskomaan päivien lopulla,
viimeisenä aikana ja siksi profetian viimeinen viikko (7 vuotta) olisi siirretty lopunaikaan.

Profetia tulee nähdä Jumalan näkökulmasta katsottuna, joka antaa meille sen
ymmärryksen, että Herran Jeesuksen sovituskuoleman kautta vanha liitto päättyi ja
Häneen uskovat juutalaiset saivat mahdollisuuden lopettaa lain rikkominen sekä voiman
vastustaa ja voittaa syntejä. Tämän tähden profetia sanoo Dan 9:24, että pahat teot
sovitetaan ja iankaikkinen vanhurskaus saatetaan voimaan, joka tarkoittaa Herran
Jeesuksen kertakaikkisen syntiuhrin, veren ja sovituskuoleman kautta tapahtuvaa
iankaikkista vanhurskautta. Profetia sanoi, että näky ja profeetta vahvistetaan sinetillä ja
kaikkeinpyhin voidellaan, joka tarkoittaa sitä, että kun profetia toteutui Herran Jeesuksen
tullessa ja kuollessa syntien tähden ja kun Hän antoi Hänen ensimmäisille opetuslapsilleen
Pyhän Hengen voiman, jotka olivat juutalaisia, niin silloin tapahtuu tämän profetian 490
vuoden aikajakso, joka on jo toteutunut. Profetia oli annettu juutalaisille ja se täyttyi
lopullisesti vuonna 33 jKr. jonka jälkeen evankeliumia alettiin viemään myös pakanoille.
Toki tämän jälkeenkin aina tämän armotalouskauden loppuun asti evankeliumi on myös
juutalaisia varten, mutta Dan 9:24-27 liittyy voimakkaasti siihen milloin Messias tuli
ensimmäisen kerran, kun evankeliumia ensin julistettiin juutalaisille.

Lähes sataprosenttisesti kaikki Herran Jeesuksen opetuslapset uskovat oikein, että Dan
9:26 voideltu, joka tuhotaan on Messias Jeesus. Suurin osa Herran Jeesuksen
opetuslapsista uskoo myös oikein siinä, että Dan 9:26 hyökkäävän ruhtinaan väki, joka
tuhoaa ja hävittää Jerusalemin ja sen temppelin tarkoitti sitä kun Rooman armeija



sotapäällikkö Tiituksen johdolla tuhosi ja hävitti Jerusalemin ja sen temppelin vuonna jKr.
70. Edellä oleva on oikea ymmärrys Dan 9:26 jakeesta.

Moni ei kuitenkaan enää usko Dan 9:27 puhuvan Messiaasta, vaikka siinä on samanlainen
rakenne kuin Dan 9:26:ssa, jossa kerrotaan ensin Messiaasta kuinka Hänet tapetaan 62
vuosiviikon jälkeen ja sitten kerrotaan hyökkäävän ruhtinaan väestä, joka tarkoittaa
Rooman armeijaa. Dan 9:27 puhuu myös ensin Messiaasta kuinka Hän vahvistaa liiton
monien kanssa ja sen jälkeen profetia kertoo hävittäjästä, joka tulee iljetysten siivin, joka
tarkoittaa Rooman armeijaa, jonka tunnuksena oli sotamerkki, siipensä levittänyt kotka.
Tästä syystä Raamattu puhuu iljetysten siivistä.

Jotkut eivät kykene ymmärtämään Dan 9:26,27 jakeiden parallelismin rakennetta, jossa
sama asia ja ajatus toistetaan eri tavoin ja eri sanoin, mutta on kuitenkin kyse saman
asian ja ajatuksen esiintuomisesta, jossa ensimmäinen osa vastaa jälkimmäistä osaa. Kun
tätä ei ymmärretä eikä ymmärrä sitä, että Dan 9:27 todella puhuu Messiaasta, niin jotkut
sanovat, että miten Messias voisi tulla iljetysten siivin? Eihän Messias tulekaan iljetysten
siivin, sillä Dan 9:27 puhuu samalla tavalla kuin Dan 9:26, eli että ensin puhutaan
Messiaasta ja sen jälkeen hyökkääjästä (Rooman armeija). Jos ei tätä ymmärrä, niin
samaa logiikkaa käyttäen voisi myös väärin ymmärtää, että kuinka Messias voidaan sekä
tuhota, että Hän myös tuhoaisi ja hävittäisi Jerusalemin ja sen temppelin. Näinhän ei
kukaan väitä Dan 9:26: kohdalla, koska ymmärretään, että Rooman armeija oli se, joka
tuhosi ja hävitti Jerusalemin ja temppelin. Samalla tavalla tulee oikein ymmärtää Dan
9:27:ssa, että iljetysten siivillä tuleva hävittäjä tarkoittaa Rooman armeijaa, josta jo
edeltävä jae kertoi.

Jotkut sanovat ja opettavat, että Danielin kirjan luvut 9:27, 11:31 ja 12:11 kaikki puhuvat
antikristuksesta, joka ilmestyy lopunaikana, joka ihmiskunnan viimeisen seitsemän
vuoden puolessa välissä lakkauttaa jokapäiväisen uhrin, jota juutalaiset uhraavat
tulevassa kolmannessa temppelissä. Se on totta, että antikristus matkii ja jäljittelee
Jeesusta ja sen tähden hän tulee lakkauttamaan juutalaisten suorittamat uhrit, joita he
tulevat tekemään tulevassa kolmannessa temppelissä.

Raamattu kuitenkin todistaa sen, että Dan 9:27 puhuu Messiaasta, jonka sovitustyön
kautta Jumalan silmissä VL:n eläinuhrit lakkautettiin ja kuinka Dan 11:31, 12:11 puhuvat
antikristuksesta, joka matkii ja jäljittelee Jeesusta ja siksi antikristus lakkauttaa
kolmannen temppelin eläinuhrit ja hän voi myös valehdella ja sanoa, että nyt hän täytti
Dan 9:27 profetian, vaikka Messias Jeesus on jo täyttänyt Dan 9:27:n profetian.

Kun vertaamme Dan 9:27, 11:31 ja 12:11 tekstejä alkutekstin valossa, niin ymmärrämme
vielä selvemmin kuinka Dan 9:27 puhuu Messiaasta ja Dan 11:31, 12:11 puhuvat
antikristuksesta. Vertaan keskenään Jewish Publication Society Biblea ja Orthodox Jewish
Biblea ja tuon samalla esille mitä alkutekstin sanoja niissä käytetään.

Dan 9:27 And he shall make a firm covenant with many for one week; and for half of the
week he shall cause the sacrifice (zevach) and the offering (minchah) to cease; and
upon the wing of detestable things shall be that which causeth appalment; and that until
the extermination wholly determined be poured out upon that which causeth
appalment.' Jewish Publication Society Bible 1917 JPS

Dan 9:27 Hän tekee lujan liiton monien kanssa yhdeksi vuosiviikoksi, mutta viikon
puolivälissä hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin, ja hävittäjä tulee iljetysten
siivin. Tämä loppuu vasta, kun säädetty tuomio vuodatetaan hävittäjän yli." Raamattu
Kansalle

Daniel 9:27 And he shall confirm brit (covenant) with rabbim for one heptad; and in the
midst of the heptad he shall cause the zevach and the minchah to cease, and on the
kenaf (wing) of the abominations is one making desolate, even until the complete
destruction, a destruction that is decreed, shall be poured out upon the Shomem
(Desolator, Destroyer). Orthodox Jewish Bible (OJB)



Dan 11:31 And arms shall stand on his part, and they shall profane the sanctuary, even
the stronghold, and shall take away the continual (tamid) burnt-offering, and they shall
set up the detestable thing that causeth appalment. Jewish Publication Society Bible
1917 JPS

Dan 11:31 Hänen lähettämänsä sotajoukot nousevat ja häväisevät pyhäkön
linnoituksineen, poistavat jokapäiväisen uhrin ja asettavat sinne hävityksen
kauhistuksen.

Daniel 11:31 And forces from him will stand, and they shall desecrate the Mikdash, the
Citadel, and shall do away with HaTamid, and set up the Shikkutz
MeShomem. Orthodox Jewish Bible (OJB)

Dan 12:11 And from the time that the continual (tamid) burnt-offering shall be taken
away, and the detestable thing that causes appalment set up, there shall be a thousand
two hundred and ninety days. Jewish Publication Society Bible 1917 JPS

Dan 12:11 Ja siitä ajasta, jolloin jokapäiväinen uhri poistetaan ja hävityksen
kauhistus asetetaan, on oleva tuhat kaksisataa yhdeksänkymmentä päivää.

Daniel 12:11 And from the time that HaTamid (the Daily Sacrifice) shall be taken away,
and the Shikkutz Shomem (Abomination Causing Desolation) set up, there shall be a
thousand two hundred and ninety yamim. Orthodox Jewish Bible (OJB)

Danielin kirjan luvussa 9 ja jakeessa 27 käytetään alkutekstin mukaan
sanoja zevach (uhri, uhraaminen) ja minchah (uhraaminen, ruokauhri). JPS Raamattu
kääntää zevach sanan sanalla sacrifice (uhri, uhrata) ja minchah sanan
sanalla offering (uhri, uhraaminen). OJB Raamattu käyttää samoja alkutekstin
hepreankielisiä sanoja zevach ja minchah. Alkutekstin mukaan Dan 9:27:ssa on kyse
siitä, että Messias Jeesus lakkauttaa VL:n uhrit, niin etteivät ne ole enää voimassa, koska
Jeesuksen sovitustyö kumosi VL:n ja eläinuhrit.

Dan 11:31 ja Dan 12:31 kertovat antikristuksesta ja kuinka hän Jeesusta matkien
lakkauttaa kolmannen temppelin uhrit, mutta kumpakaan kohta ei käytä hepreankielisiä
sanoja zevach ja minchah, vaan pelkästään yhtä sanaa tamid, joka tarkoittaa jatkuvaa,
päivittäistä sekä se yhdistetään päivittäiseen uhriin. JPS Raamattu on käyttänyt
englanninkielistä sanaa burnt-offering (polttouhri), vaikka hepreankielen alkutekstissä ei
ole polttouhri sanaa.  OJB Raamatussa on suluissa sanat the Daily Sacrifice (päivittäinen
polttouhri), vaikka alkutekstissä ei kuitenkaan ole polttouhri sanaa. Se miksi edellä
olevissa Raamatunkäännöksissä on uhri liitettynä tamid sanaan, vaikka uhri (polttouhri)
sanaa ei ole alkutekstissä johtuu siitä, koska kun Raamattu puhuu VL:n Jumalan
määräämistä uhreista ja käyttää sanaa tamid, niin tamid sanaan liitetään aina jokin
uhria tarkoittava sana tai siinä on yhtymäkohta uhreihin ja näin joissakin
käännöksissä tamid sanan yhteyteen liitetään uhri sana, vaikka alkutekstissä ei ole uhri
sanaa.

Dan 11:31 ja Dan 12:11, joka kertoo antikristuksesta, niin miksi siitä puuttuu uhri sana,
eli näissä kohdissa ei ole tamid sanan rinnalla liitännäisenä uhri sanaa tai viittausta
uhriin? Vastaus on hyvin yksinkertainen. Dan 11:31 ja Dan 12:11 kohdissa ei ole uhri
sanaa tamid sanan liitännäisenä, siksi koska tulevan kolmannen temppelin eläinuhrit eivät
ole Jumalan käskemiä uhreja, koska Jeesuksen syntiuhri kumosi VL:n
eläinuhrijärjestelmän. Dan 9:27 kohdassa ei ole ollenkaan sanaa tamid, vaan
sanat zevach ja minchah, jotka kertovat meille sen, että Messias sovitustyönsä kautta
kumosi Jumalan asettaman VL:n uhrijärjestelmän ja tilalle tuli UL:n Jeesuksen syntiuhri
iankaikkisena uhrina. Näiden kohtien erilaisuus sekä niissä käytettävät erilaiset sanat
tuovat sen myös esille, että voimme erottaa toisistaan Messiaan ja Hänen lakkauttamansa
VL:n eläinuhrijärjestelmän ja antikristuksen kolmannen temppelin uhrien lakkauttamisen.

Dan 8:
11 Hän ylpeili sotajoukon ruhtinastakin vastaan, ja tältä otettiin pois jokapäiväinen
(tamid) uhri, ja hänen pyhäkkönsä paikka kukistettiin.



12 Myös sotajoukko jokapäiväisen (tamid) uhrin lisäksi annettiin rikollisesti alttiiksi
tuholle. Se sarvi heitti totuuden maahan, ja mitä se teki, siinä se menestyi.

Dan 8:11,12 tarkoittavat myös antikristusta. Dan 8:11,12 kohdissa on myös yksistään
sana tamid, eikä näissä jakeissa ole tamid sanaan liitännäisenä liitettyä uhri sanaa.
Jumalan Henki on todella taitavasti tuonut esille Jumalan sanan ilmoituksen, että
voisimme erottaa toisistaan ne asiat, jotka eivät kuulu yhteen sekä näkisimme sen mitkä
asiat kuuluvat yhteen ja ennen kaikkea näkisimme ja ymmärtäisimme sen mikä on
Jumalan sanan totuus.

4 Moos 28:3 Ja sano heille: Tämä on se uhri, joka teidän on tuotava joka päivä Herralle:
kaksi vuoden vanhaa virheetöntä karitsaa jokapäiväiseksi (tamid) polttouhriksi (olah).

Bamidbar 28:3 And thou shalt say unto them, This is the fire-offering which ye shall
offer unto Hashem; two kevasim (male lambs) of the first year temimim, two a day, for
an olah tamid. Orthodox Jewish Bible (OJB)

4 Moos 28:3 on eräs monista kohdista, joista käy esille se, että silloin kun puhutaan
Jumalan asettamista uhreista ja puhutaan jokapäiväisistä uhreista, niin tällaisissa
kohdissa tamid sana ei esiinny yksinään, vaan se on liitettynä uhri sanaan, kuten esim. 4
Moos 28:3 polttouhri (olah) sanaan. Tämäkin Raamatun sanan todiste paljastaa meille
sen, että Dan 9:27 puhuu Messiaasta, ei antikristuksesta, mutta sen sijaan Dan 11:31 ja
Dan 12:11 puhuvat antikristuksesta.

Daniel 9:27 jakeessa oleva hepreankielen sana gabar sana on hiphil- verbinvartalossa,
jossa se tarkoittaa vahvistamista ja nimenomaan liiton vahvistamista. Dan 9:27 pitäisi
ymmärtää siten, että Hän (Messias) vahvistaa liiton (Uusi Liitto) monien kanssa yhden
vuosiviikon aikana. Dan 9:27 ei voi tarkoittaa antikristusta, koska profetian aikajakso on
yhtämittainen ja peräkkäinen 490 vuotta, joka tarkoittaa sitä, että kun profetian aikajakso
alkoi vuodesta 458 eKr. niin yhtämittainen 490 vuoden aikajakson viimeinen vuosiviikko
(7 vuotta) osui vuosille 27-33 jKr. Tämä aikajakso on tullut jo täyttymykseen.

Dan 9:27 και δυναμωσει διαθηκην πολλοις εβδομας μια και εν τω ημισει της εβδομαδος αρθησεται μου θυσια
και σπονδη και επι το ιερον βδελυγμα των ερημωσεων και εως συντελειας καιρου συντελεια δοθησεται επι την
ερημωσιν Septuaginta

Matt 26:28 τουτο γαρ εστιν το αιμα μου το της καινης διαθηκης το περι πολλων εκχυνομενον εις αφεσιν
αμαρτιων Bysantin UT:n teksti

Matt 26:28 sillä tämä on minun vereni, liiton veri, joka monen (πολλων) edestä
vuodatetaan syntien anteeksiantamiseksi.

Herra Jeesus vuodatti verensä monen edestä, niin kuin Matt 26:28 todistaa. Dan 9:27:ssa
Septuaginta käyttää samaa polys sanaa kuin Matt 26:28:ssa, mutta sanat ovat eri
sijamuodoissa. Edellä oleva yksityiskohta todistaa myös sen puolesta, että Dan 9:27
kertoo Messiaasta, ei antikristuksesta. Matt 26:28 vahvistaa sen, että Dan 9:27 monien
liiton kanssa tekeminen tarkoittaa Messias Jeesusta.

Dan 9:27 opettaa ja kertoo Messiaasta, joka tekee Uuden Liiton monien kanssa. Kun
Messiaan julkinen palvelutehtävä alkoi vuonna 26 jKr. niin sen jälkeen juutalaisilla oli
seitsemän vuotta aikaa ottaa vastaan heidän Messiaansa, jonka jälkeen evankeliumia
alettiin julistaa myös pakanoille. Tässäkin toteutui Raamatun opetus, joka sanoo että
evankeliumi on Jumalan voima,  itse kullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin,
sitten myös kreikkalaiselle (Room 1:16).

Kun Dan 9:27 sanoo Messiaan vahvistavan Liiton monien kanssa seitsemän vuoden
aikana, niin se ei tarkoita sitä, että Messiaan tekemä Liitto kestäisi vain 7 vuotta, koska
Hänen tekemänsä Liitto on iankaikkinen. Raamattua on luettava oikein, sillä Dan 9:27 ei
sano, että Messias tekee liiton seitsemän vuoden ajaksi, vaan että Messias vahvistaa Liiton
monille seitsemän vuoden aikana. Seitsemän vuotta tarkoittaa aikaa, jolloin Messias
Jeesus vahvisti Liiton monille. Ensimmäiset kolme ja puoli vuotta Messias Jeesus julisti
Jumalan valtakuntaa ja kuoli syntien tähden ja syntien anteeksisaamiseksi. Seuraavat



kolme ja puoli vuotta Messias Jeesus vaikutti ylösnousemuksen jälkeen vaikuttaen Pyhän
Hengen vuodatuksen helluntaina, jolloin ensimmäinen Uuden Liiton seurakunta
Jerusalemissa, joka koostui juutalaisista sai voiman julistaa evankeliumia. Messias Jeesus
Pyhän Henkensä kautta julistutti juutalaisten opetuslastensa kautta juutalaisille
evankeliumia 70 vuosiviikon viimeisen seitsemän vuoden puolivälin jälkeen. Näin Messias
Jeesus vahvisti Liiton juutalaisille ja 70 vuosiviikon päätyttyä vuonna 33 jKr. ja sen jälkeen
evankeliumia alettiin julistaa myös pakanoille.

Dan 9:27 sanoo alkutekstin mukaan, että viimeisen vuosiviikon puolivälissä Messias
lakkauttaa uhraamisen ja uhrit. Jotkut sanovat tähän, että Jeesuksen kuoleman jälkeen
ennen temppelin tuhoutumista juutalaiset uhrasivat eläimiä, eikä uhri ja uhraamiset
loppuneet, joka todistaisi sen ettei Dan 9:27 voisi tarkoittaa Messiasta. Meidän tulee taas
kerran katsoa asiaa Jumalan asettamasta näkökulmasta käsin. Kun Herra Jeesus kuoli,
niin temppelin esirippu repeytyi sen merkiksi, että vanha liitto päättyi ja eläinuhrit
menettivät tehonsa ja merkityksensä Jumalan silmissä. Tämä tarkoittaa sitä, että Messias
Jeesuksen kuoleman kautta Jumala lakkautti vanhan liiton uhrit ja uhraamisen eikä niillä
ole enää merkitystä Jumalan edessä, vaikka juutalaiset edelleen toimittivat uhreja ja
uhraamista. Tällä tavalla profetia sanoo ja kertoo, että uhrit ja uhraamiset lakkautettiin,
koska Messias Jeesuksen veren ja syntiuhrin kautta eläinuhrit menettivät tehonsa ja
merkityksensä.

Juutalaisten Talmud Yoma 39B kertoo kuinka 40 vuotta ennen temppelin tuhoutumista,
joka tuhottiin vuonna 70 jKr. tapahtui seuraavaa: Temppelissä oleva punainen villaköysi ei
enää koskaan muuttunut yliluonnollisesti valkoiseksi, jonka uskottiin olevan Jumalan
merkki syntien anteeksisaamiseksi. Talmudin kertomuksen mukaan temppelin punaisen
villaköyden muuttuminen valkoiseksi lakkasi kokonaan vuonna 30 jKr. joka on sama vuosi
kun Danielin kirjan 9 luvun profetian antama aikamäärä ja vuosiluku, kun se lasketaan
Jerusalemin jälleenrakentamisen aloittamisesta 458 eKr. ja siitä eteenpäin 490 vuotta,
josta vähennetään viimeisen vuosiviikon kolme ja puoli vuotta pois, niin päädytään
vuoteen 30 jKr. Jos siirrät Danielin 70 vuosiviikon profetian viimeisen vuosiviikon (7
vuotta) lopunaikaan, niin silloin profetiasta jäisi uupumaan kaikkein tärkein, joka on
Messiaan kuolema vuonna 30 jKr. syntien tähden.



Daniel 9:27 ja kommentaarit
Minä pyrin yleensä aina perustelemaan sen miten uskon ja ymmärrän pelkästään
Raamatun sanan todistuksen kautta. Olen huomannut, että jotkut ihmiset, jotka uskovat
Dan 9:27 tarkoittavan antikristusta sanovat hyvin voimakkaasti, että ihan kuin Dan 9:27
tulkinta ja ymmärrys koskien antikristusta olisi ainoa mahdollinen tapa ymmärtää tätä
kohtaa ja sellainen, joka uskoo Dan 9:27 tarkoittavan  Messiasta, niin ikään kuin hän olisi
sen keksinyt omasta päästään ja olisi ikään kuin ainut koko maailmassa, joka uskoo sen
tarkoittavan Messiasta.

Yleensä en tee näin, mutta tällä kertaa kahlasin läpi monia englanninkielisiä
kommentaareja koskien Dan 9:27 selitystä. Näiden kommentaarien joukossa oli myös
sellaisia, joista en ole aikaisemmin tiennyt mitään. En ollut yllättynyt kun löysin monesta
Raamatun kommentaarista selityksen, joka sanoo Dan 9:27 tarkoittavan Messiasta ja
jotkut kommentaarit sanovat iljetysten siivellä tulevan hävittäjän tarkoittavan Rooman
armeijaa. Jotkut kommentaareista antavat Jeesuksen kuolinvuodeksi erilaisia vuosilukuja,
mutta 30 jKr. on oikea vuosiluku. Uskomme ei saa perustua kommentaareihin, vaan
Jumalan sanan totuuteen, sillä kaikissa kommentaareissa ja niiden selityksissä on mukana
astian makua, niin kuin on kaikessa siinä mitä me ihmiset sanomme. Otan esille
kommentaarien tulkintaa koskien Dan 9:27 kohtaa vain siksi, että näkisimme ettei Dan
9:27 uskominen ja ymmärtäminen Messiaaksi ole jonkin yhden ihmisen oma keksintö,
vaan monet uskovat ihmiset ovat kautta historian uskoneet niin. Kehotan kuitenkin
jokaista ensisijaisesti tutkimaan Jumalan sanan totuutta hyvistä ja alkukielelle uskollisista
Raamatunkäännöksistä tai jos kykenee tutkimaan Raamattua alkukielellä, niin se on
tietenkin paras ratkaisu, mutta Jumala kyllä avaa sanaa ihan yhtä hyvin myös hyvistä
Raamatunkäännöksistä, jos rakastat Jeesusta sydämessäsi.

Benson Commentary julkaistu 1846.

Benson Commentary sanoo Dan 9:27 tarkoittavan Messiasta ja iljetysten siivillä tuleva
hävittäjä on Rooman armeija.

Matthew Henry's Concise Commentary alunperin kirjoitettu 1706.

Matthew Henry's Concise Commentary sanoo, että Dan 9:24-27 puhuu Kristuksesta
(Messias). Kommentaari sanoo, että Dan 9:24-27 on yksi merkittävimmistä Kristus
profetioista koskien Jeesuksen tulemusta ja pelastusta.

Matthew Poole's Commentary ensimmäinen painos painettu 1600-luvulla.

Matthew Poole's Commentaryn mukaan Dan 9:27 tarkoittaa Messiasta ja iljetysten siivillä
tuleva hävittäjä on Rooman armeija.

Geneva Study Bible julkaistu 1560.

Geneva Study Bible viittaa Dan 9:27 tarkoittavan Kristusta.

Albert Barnes' Notes on the Whole Bible julkaistu 1830-luvulla.

Albert Barnes' Notes on the Whole Bible kommentaarin mukaan oikeampi tulkinta on, että
Dan 9:27 viittaa Messiaaseen

Commentary Critical and Explanatory on the Whole Bible by Jamieson - Fausset -
Brown julkaistu alunperin 1871.

Commentary Critical and Explanatory on the Whole Bible kommentaari sanoo, että Dan
9:27 tarkoittaa Kristusta, Messiasta.

Wesley's Explanatory Notes valmistusvuosi 1765.

Wesley's Explanatory Notesin mukaan Dan 9:27 tarkoittaa Kristusta.

John Trapp Complete Commentary Danielin kirjan osan kommentaari valmistui vuonna
1660.



John Trapp Complete Commentary sanoo, että Dan 9:27 tarkoittaa Messiasta.

Edellä oli sellaisia kommentaareja, jotka sanovat suoraan, että Dan 9:27 tarkoittaa
Messiasta. Löysin myös sellaisia kommentaareja, joissa ei oltu varmoja, että Dan 9:27
viittaisi Messiaaseen, mutta voisi viitata tai johonkin muuhun. Edellä olevista
kommentaareista voi tehdä sellaisen johtopäätöksen, että 1500-, 1600-, 1700- ja 1800-
luvuilla Herran Jeesuksen opetuslapset hyvin yleisesti ja laajastikin uskoivat, että Dan
9:27 opettaa Messiaasta. Opetus ja ymmärrys siitä, että Dan 9:27 tarkoittaa Messiasta ei
ole yhden miehen oma keksintö, joka olisi syntynyt vasta 2000-luvulla, sillä tämä opetus
on ollut laajasti tiedossa ja ymmärretty jo monia vuosisatoja sitten. Tänä päivänäkin on
olemassa monia uskon sisaria ja veljiä, jotka ymmärtävät, että Dan 9:27 tarkoittaa
Messiasta.



Daniel 9:27 ja katolinen kirkko
Katolisen kirkon englanninkielinen Catholic Encyclopedia sanoo seuraavasti Danielin kirjan
70 vuosiviikon profetiasta:

" Ensimmäinen on ikivanha näkemys, jota voidaan kutsua perinteiseksi, joka sanoo 70
vuosiviikon profetian viittaavan suoraan Kristuksen lihassa ilmestymiseen, Hänen
Kuolemaansa, Hänen perustamaansa Uuteen Liittoon, ja Jerusalemin tuhoon roomalaisten
kautta. Toinen näkemys on useimpien nykyajan tutkijoiden, pääosin ei- katolilaisten, jotka
viittaavat koko kohdan suoraan Antiokus Epifanekseen, joka olisi yleistä kristittyjen
keskuudessa, jolla ei olisi viittausta Kristukseen. Kolmas näkemys on, että jotkut
kirkkoisät ja nykyajan teologit ymmärtävät profetian eskatologisessa merkityksessä,
ennustuksena Jumalan valtakunnan kehityksenä pakkosiirtolaisuuden lopusta valtakunnan
täyttymykseen Jeesuksen toisessa tulemuksessa."

Katolisen kirkon ensyklopedian perusteella voidaan vetää sellainen johtopäätös, että
katolinen kirkkokin tässä myöntää perinteisen näkemyksen olevan sellainen, missä 70
vuosiviikkoa viittaa kokonaisuudessaan Messiaaseen, Hänen sovitustyöhönsä ja Uuden
Liiton perustamiseen, kun Messias vahvisti Liiton monien kanssa seitsemän vuoden
aikana. Tämän katolisen ensyklopedian tiedon valossa ymmärrän asian, niin että Dan
9:7:n ymmärtäminen Messiaaksi on ollut laajasti hyväksytty näkemys ikivanhasta ajasta
asti, eikä ole siten mikään uusi näkemys.

Katolisen kirkon ensyklopedia sanoo, että jotkut kirkkoisät eivät uskoneet Dan 9:27
tarkoittavan Messiasta, mutta kuitenkin perinteinen näkemys ikivanhasta ajasta asti on
ollut sellainen näkemys, jossa Dan 9:27 ymmärretään tarkoittavan Messiasta.

Katolisen kirkon raamatunkäännös New American Bible Revised Edition sanoo Dan 9:27
kohdasta alaviitteessä seuraavasti:

[9:27] Yksi viikko: viimeinen vaihe näkyvissä olevasta ajanjaksosta, Antiokuksen vaino.
Hän: Antiokus itse. Monille: uskottomat juutalaiset, jotka liittoutuvat seleukeialaisten
kanssa, 1 Makk 1:11-13. Viikon puolessavälissä: kolme ja puoli vuotta; Antiokus häpäisee
temppelin 167- 164 eKr. Hävityksen kauhistus: katso 8:13; luultavasti pakana alttari.
Jeesus viittaa tähän kohtaan ennustuksessaan Jerusalemin tuhosta Matt 24:15.

Katolisella kirkolla on monenlaista tulkintaa Dan 9:27:sta. Katolisen kirkon sisällä on
opetettu myös toisenlaista väärää opetusta koskien Dan 9:27:aa, josta kirjoitan lisää
tulevilla riveillä.

Katolisen ensyklopedian mukaan sellainen näkemys, joka ei usko Dan 9:27 opettavan
Messiaasta näyttäisi olevan nykyajan teologien ymmärrys ja yleistä nykyisin kristittyjen
keskuudessa. Mistä se voi johtua, että Dan 9:27:n  ymmärtäminen Messiaaksi on ollut
ikivanhasta ajasta asti perinteinen ja laaja näkemys, mutta nykyajassa on laajasti vallalla
sellainen käsitys, että Dan 9:27 ei tarkoita Messiasta?

Katolisen kirkon jesuiitta Francisco Ribera kommentaarissaan, joka on julkaistu vuonna
1590 (In Sacrum Beati Ioannis Apostoli, & Evangelistiae Apocalypsin Commentarij) kirjoitti
kuinka Dan 9:27 tarkoittaa antikristusta. Jesuiittojen tekemä työ kun he pyrkivät
vääristelemään Jumalan sanan totuutta alkoi pikku hiljaa saavuttamaan protestantteja
sillä tavalla, että monet protestantit alkoivat omaksumaan katolisen kirkon suosimia
vääriä opetuksia koskien lopunaikoja.

Eräs näistä protestanttisista vaikuttajista oli Cyrus Scofield, joka alkoi opettamaan samoja
oppeja lopunajoista kuin jesuiitat opettivat.

Scofield Reference Bible alaviite Daniel 9:24: Kun seurakunnan aikakausi päättyy ja
seitsemäskymmenes viikko (viimeinen 7 vuotta - minun lisäykseni tässä sulkumerkissä)
alkaa, niin sitä ei ole missään ilmoitettu (tarkoittaa tarkkaa aikataulua - minun lisäykseni
tässä sulkumerkissä). Se kesto on seitsemän vuotta. ..... Daniel 9:27 tarkoittaa viimeistä
viikkoa. Dan 9:27: hän on ruhtinas, joka tulee Dan 9:26, jonka kansa (Rooma) tuhosi



temppelin 70 jKr. Hän on sama kuin pieni sarvi luvussa 7. Hän tekee liiton juutalaisten
kanssa ennallistaen heidän temppeliuhrit yhdeksi viikoksi (7 vuotta), mutta puolivälissä
hän rikkoo liiton ja täyttää Dan 12:11, 2 Tess 2:3,4. .... Dan 9:27 tarkoittaa seitsemän
vuoden viimeistä kolmea puolta vuotta, jotka ovat identtisiä suuren ahdistuksen ajan
kanssa. ....

Scofield sanoo selitysraamatussaan Dan 7:8:ssa, että pieni sarvi on Antiokus Epifanes
(Dan 8:23-25); ruhtinas, joka tulee (Dan 9:26,27); kuninkaana (Dan 11:36-45);
hävityksen kauhistus (Dan 12:11, Matt 24:15); laittomuuden ihminen (2 Tess 2:4-8) ja
peto (Ilm 13:4-10).

Scofieldin selitysraamatusta näkee selvästi sen kuinka hän uskoi Dan 9:27 tarkoittavan
lopulta antikristusta. Olemme nähneet katolisen kirkon ensyklopedian todistuksen siitä
kuinka Dan 9:27 on ymmärretty ikivanhasta ajasta asti perinteisesti (laajasti
hyväksyttynä), että se kertoo Messiaasta. Olemme myös nähneet kuinka monet Raamatun
kommentaarit aina 1500-luvulta 1800-luvulle asti sanoivat Dan 9:27:n tarkoittavan
Messiasta. Tämä tarkoittaa sitä, että Uuden Liiton seurakunnan alusta asti Dan 9:27:n on
yleisesti ja laajasti uskottu tarkoittavan Messiasta. Katolisen kirkon jesuiittojen väärän
opetuksen julkistamisen jälkeen koskien Dan 9:27:aa tämä väärä oppi on pikku hiljaa
ujuttautunut laajasti protestanttien keskuuteen ja nykyään siitä on tullut suosittu ja
yleisesti hyväksytty, kun taas totuus Dan 9:27 jakeesta on joutunut marginaaliin, eli
vähemmistöön.

Edellä kuvattu kehitys ei yllätä minua sillä, kun Herra Jeesus sanoi löytäneekö Hän uskoa
maan päältä kun Hän tulee takaisin (Luuk 18:8) tai kun Raamattu puhuu monessa kohtaa
suuresta luopumuksesta, joka tapahtuu lopunaikana vähän ennen Herran Jeesuksen
tulemusta, niin Jumalan sanan totuus ja totuuden puhujat joutuvat marginaaliin
(vähemmistöön) ja valhe sekä väärät opetukset koskien Raamatun sanaa saavat
enemmistön suosion lopunajan luopumuksen vallassa olevassa kristikunnassa.

Petri Paavola 13.6.2019
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