
H E L S I N G I N Y L I O P I S T O

Julkaisusta: Vartija 2000: 1, 113. (S. 13-19)

Verkkojulkaisu:2001

Saanti: http://www.opiskelijakirjasto.lib.helsinki.fi/eres/

Tämä aineisto on julkaistu verkossa oikeudenhaltijoiden luvalla. Aineistoa ei saa kopioida, levittää tai
saattaa muuten yleisön saataviin ilman oikeudenhaltijoiden lupaa. Aineiston verkko-osoitteeseen saa
viitata vapaasti. Aineistoa saa selata verkossa, mutta sitä ei saa tallentaa pysyvästi omalle tietokoneel-
le. Aineistoa saa opiskelua, opettamista ja tutkimusta varten tulostaa omaan käyttöön muutamia kap-
paleita.

Helsingin yliopiston opiskelijakirjasto
www.opiskelijakirjasto.lib.helsinki.fi
opi-info@helsinki.fi

APOKALYPTIIKKA: MITÄ, MIKSI JA MILLOIN?
Martti Nissinen

Apokalyptiikka on ilmestyskirjallisuutta, jos-
sa kuvataan tulossa olevaa aika kausien kään-
nettä. Nykyinen, väärien vallanpitäjien johtama,
jumalaton maailma tuhoutuu. Paha saa palkkan-
sa: Saatana enkeleineen hävitetään lopullisesti
ja jumalattomat ihmiset saavat tuomionsa. Van-
han maailman tilalle Jumala perustaa uuden
maailman, jossa ei enää ole pelkoa, vääryyttä
eikä sortoa, vaan jossa uskollisina pysyneet ih-
miset elävät täydellisessä harmoniassa hänen
yhteydessään.

Apokalyptiikka kukoisti juutalaisuuden pii-
rissä ajanlaskun taitteen molemmin puolin. Myös
kristinusko syntyi sen välittömässä vaikutus pii-
rissä ja on sille paljossa velkaa: jo Jeesuksen
julistuksessa on selkeästi apokalyptisiä piirteitä,
eikä apokalyptinen ajatusmaailma ole vieras
Paavalillekaan. Joistakin apokalyptiikan elemen-
teistä, kuten viimeisestä tuomiosta, on tullut
luovuttamaton osa kristillistä oppia.

Apokalyptiikan osuus Raamatun teksteistä
on kuitenkin pieni. Vain kaksi kirjaa, Danielin

kirja ja Johanneksen ilmestys, ovat kokonaan
apokalyptisia, joskin monet Vanhan testamen-
tin profeettakirjat - erityisesti Jesaja, Hesekiel,
Sakarja ja Joel - sekä evankeliumit ja Paavalin
kirjeet (Mk 13; 1 Tess 4 ym.) sisältävät
apokalyptisia jaksoja. Enin osa aikanaan hyvin
suosittua apokalyptista kirjallisuutta on jäänyt
Raamatun ja samalla nykylukijan tietämyksen
ulkopuolelle. Harva on tullut lukeneeksi kolmea
Henokin kirjaa ja vielä harvemmat tuntevat sel-
laisia teoksia kuin Sefanjan, Esran, Barukin,
Abrahamin, Aadamin ja Elian apokalypsit,
Sibyllan oraakkelit, Kahdentoista patriarkan
testamentit. Näitä ja monia muita apokalyptisia
kirjoituksia luettiin ja tunnettiin kristikunnassa
kautta ensimmäisen vuosituhannen, mutta niis-
tä ei koskaan tullut osa Raamatun kaanonia. Se,
että näitä kirjoituksia on säilynyt paitsi kreikan-
ja la tinankielisinä käsikirjoituksina myös
etiopian, muinaisslaavin, koptin, syyrian,
armenian, etiopian ja arabian kielillä, todistaa
niiden suuresta levinneisyydestä. Niiden jäämi-



nen kaanonin ulkopuolelle osoittaa toisaalta, että
apokalyptiikka oli kiisteltyä jo kukoistusaikanaan.
Kaikkien näkijöiden visiot eivät vakuuttaneet
kaikkialla.

Mistä apokalyptiikka kumpuaa ?

Apokalyptinen maailmankuva on yleensä
vahvasti kaksijakoinen. Tämän- ja
tuonpuoleisuus, hyvä ja paha, palkkio ja ran-
gaistus, Jumala ja Saatana ovat tyypillisiä
vastakohtapareja. Apokalyptinen protesti koh-
distuu siihen, mikä kirjoittajan maailmassa, hä-
nen nykyisyydessään, on Perkeleen ja hänen
enkeleidensä aikaansaannosta: pahaa, jumala-
tonta, saatanallista, väärää ja vihattavaa.
Apokalyptiikan toi von kohteena on tämän vas-
takohta, tuleva Jumalan maailma, jossa turmio
vallat on lopullisesti tuhottu, jossa ne jotka nyt
kärsivät, pääsevät oikeuksiinsa ja saavat iloita.

Apokalyptinen kirjallisuus kurkottaa aika-
kausien rajan yli, mikä antaa sille ylihistoriallisen
luonteen. Raamatun kaanoniin päätyneet
apokalypsit ovat olleet otollista tulkittavaa kaik-
kina aikoina. Daniel ja Ilmestyskirja sekä
evankeliumien ja Paavalin apokalyptiset katkel-
mat ovat ruokkineet maailmanlopun mielikuvia
ja lopunaikojen strategioita yhtä hyvin uskon-
puhdistuksen aikoihin kuin nykyään. Lukijat ovat
tulkinneet lopunaikojen näyt omasta ajastaan
käsin oman aikansa ihmisille, tunnistaneet niis-
sä juuri oman maailmansa piirteet ja kehotta-
neet ihmisiä valmistautumaan käsillä olevaan
aikakausien käänteeseen.

Mutta myös ne lopunaikojen näkijät, jotka
jättivät tämän kirjallisuuden jälkeensä myöhem-
pien polvien tulkit tavaksi, olivat lihaa ja verta.
Apokalyptisella protestilla on sekä kohde että
lähtökohta omassa ajassaan, noin kahden vuo-
situhannen takaisessa historiassa. Sen käyttö-
voimana oli silloin

niin kuin nytkin tulevaisuuden pelko, epä-
luulo ympärillä tapahtuvia muutoksia ja niiden
aiheuttajia kohtaan, voimattomuus kaukaisten
ja välinpitämättömien vallankäyttäjien saappaan
alla, huoli oman identiteetin ja
luovuttamattomien periaatteiden säilymisestä,
turhautuminen ja pettymys.

Mikä antoi aihetta tämänkaltaiseen koke-
mukseen apokalyptiikan syntyaikoina?

Yhtä vastausta ei voi antaa, sil lä
apokalyptiikka oli elinvoimainen ilmiö vuosisa-
tojen ajan, ja niiden kuluessa olosuhteet ehti-
vät muuttua moneen kertaan. Apokalyptiikka on
joka tapauksessa hellenistisen maailman ilmiö.

Sen juuret ovat Raamatun profeettakirjoissa,
joiden myöhäisimmät osat (esim. Sak 9-14; Jes
24-27; Hes 38-48) ovat jo melko puhdasta
apokalyptiikkaa. Toisaalta apokalyptiikan kivijalka
koostuu muinaisen Lähi-idän

mytologiasta ja Mesopotamian viisaus pe-
rinteestä sekä Persian uskonnon dualistisesta ra-
kenteesta ja kreikkalais-roomalaisesta
kosmologiasta. Se, mikä pitää tämän kivijalan
koossa, on erilaisia vaikutteita yhdistävä
hellenistinen kulttuuri, joka 300-1uvulta eKr. läh-
tien oli itäisen Välimeren piirin, �yhdentyneen
Lähi-idän�, valtakulttuuri. Apokalyptiikka ei siis
ole minkään yksittäisen kulttuuri-ilmiön johdan-
nainen. Se ei myöskään ole juutalaisuuteen lai-
nattua �vierasta� ainesta vaan nimenomaan juu-
talaisuuden oman tradition tulkintaa ja eteen-
päin viemistä hellenistisen kulttuuriympäristön
antamin välinein.

Rajoitun seuraavassa niihin kahteen aika-
kauteen, joilta Raamatun kaanoniin päätyneet
apokalypsit ovat kotoisin: toisen vuosisadan eKr.
alkupuoliskoon, joka kuuluu apokalyptiikan
sarastuskauteen ja Danielin kirjan taustaan, ja
ensimmäisen kristillisen vuosisadan lopulle, jol-
loin Johannes kirjasi näkyjään Ilmestyskirjaan.

Ahdinko ja apokalyptiikka

Aleksanteri Suuren valloitusten myötä Pa-
lestiina tuli täydessä mielessä hellenistisen kult-
tuurin vaikutuspiiriin ja tämä jatkui edelleen
egyptiläisten Ptolemaiosten ja heitä
seuranneiden syyrialaisten seleukidi-kuninkaiden
aikana. Palestiinan juutalaiset elivät tehokkaas-
ti hallinnoidun keskusvallan alaisina, jonka by-
rokratiaan ja veronkantoon heidän oli sopeudut-
tava.

Tämä ei merkinnyt yleistä kurjistumista, pi-
kemminkin päinvastoin. Talous kukoisti ja
vaurastutti maata monin tavoin, mutta hyvin-
voinnin avaimet olivat harvojen taskussa ja vau-
raus keskittynyt yläluokan nautittavaksi. Juuta-
laisilla oli oikeus oman uskontonsa ja elämänta-
pansa harjoittamiseen, mutta ei juuri poliittisia
vaikutusmahdollisuuksia - lukuun ottamatta
ohutta yläluokkaa, jonka edut olivat yhteiset
poliittisen vallan pitäjien kanssa. Tämä tilanne
aiheutti turhautumista paitsi köyhien myös pa-
remmin voivan väestön keskuudessa, kuten
esim. Saarnaajan kirja osoittaa. Tilanne kärjis-
tyi, kun seleukidikuningas Antiokhos IV
Epifanes vuonna 167 puuttui juutalaisen iden-
titeetin keskeisimpään tunnukseen, Jerusalemin
temppeliin, ja muutti sen Zeus Olympioksen eli



�turmion iljetyksen� (Dan 11:31) palvonta-
paikaksi; samalla määrättiin, että myös juuta-
laisten on uhrattava vallanpitäjien jumalille ja
kiellettiin juutalaisten oikeudet oman uskonton-
sa harjoittamiseen. Tämä toimenpide, joka on
epäilyksettä Danielin kirjan taustalla, synnytti
Juudas Makkabealaisen johtaman kapinaliikkeen.
Onnistunutta makkabealaissotaa seurasi lähes
vuosisadan kestänyt juutalaisten itsenäisyys.

Johanneksen ilmestys puolestaan on kir-
joitettu keisari Domitianuksen kaudella, ts.
vuoteen 96 mennessä. Tuohon aikaan jo toinen
ja kolmaskristillinen sukupolvi odotti yhä
kärsimättömämmin Herransa paluuta. Kristityt
olivat levinneet laajalle alueelle ympäri itäistä
Välimerta ja Rooman imperiumia, mutta he eli-
vät vielä kaikkialla vähemmistöryhminä, joiden
ase ma valtakulttuuriin nähden oli jossakin mää-
rin epäselvä.

Ilmestyskirjan kristikunta tosin rajoittuu
Vähän-Aasian seitsemän seura kunnan piiriin,
jotka ovat kirjoittajan tähtäimessä. Aikaa leima-
sivat identiteettikonf1iktit sekä juutalaisiin,
pakanoihin että toisiin kristillisiin ryhmittymiin
päin. Vaikka osa kristityistä koetti vielä pitää yllä
juutalaista identiteettiään, kristinusko oli jo pää-
osin erkaantunut juutalaisuudesta.
Juutalaisuudesta irtaantuneista kristityistä osa
tulkitsi uskoaan gnostilaisin käsittein, kun taas
ns. pakanakristityt ja Paavalia lähellä olevat pii-
rit tukeutuivat lähinnä hellenistiseen ajatteluta-
paan. Apokalyptiikkaa esiintyy sekä juutalais-,
gnostilais- että hellenistikristittyjen piirissä, eikä
Johanneksen ilmestystä voi selkeästi luokitella
minkään niistä edustajaksi.

Apokalyptiikkaa pidetään usein
vainotilanteessa tai muuten äärimmäisessä
ahdingossa elävien ihmisten selviytymiskeinona.
Danielin ja Ilmestys kirjan taustalla olevat olo-
suhteet eivät kuitenkaan sisällä systemaattista
vainoa vallanpitäjien taholta; 160-1uvulla eKr.
eläneet Palestiinan juutalaiset tai 1. vuosisadan
lopun Vähä-Aasian kristilliset yhteisöt tuskin ylei-
sesti ottaen kituuttivat henkihieverissä tai kärsi-
vät äärimmäistä vilua tai nälkää. Toinen asia on
se, miten heidän identiteettinsä

kesti ne kolhut, joita poliittisesti ja talou-
dellisesti ylivoimaiset vallanpitäjät ja heidän
edustamansa kulttuuri aiheutti  Jahven ja Kris-
tuksen palvelijoille.

Jerusalemin temppelin häpäiseminen ei
välttämättä vaikuttanut paljon tavallisen
juutalaisperheen arkipäivän kulkuun, mutta iden-
titeetin tärkeimpien tukipylväiden riistäminen ja
tunne toisen luokan kansalaisuudesta luvatussa

maassa riitti motivoimaan yksiä aseelliseen vas-
tarintaan ja toisia lopunaikoina tapahtuvan
revanssin odottamiseen.

Keisari Domitianuskaan ei ilmeisesti pan-
nut toimeen laajamittaisia kristittyjen vainoja,
mutta hänen ai kansa oli riittävän turhauttavaa
kristityille, jotka joka tapauksessa joutuivat ta-
valla tai toisella kärsimään siitä, etteivät suos-
tuneet kumartamaan keisarin kuvaa -
Johanneskin oli Patmoksella karkotettuna, omi-
en sanojensa mukaan siksi, että oli �julistanut
Jumalan sanaa ja todistanut Jeesuksesta� (Ilm
1:9). Kun tähän vielä lisätään Kristuksen paluun
jatkuva viivästyminen ja siitä aiheutuva petty-
myksen ja kiihtyvän odottamisen jännite, ei ole
ihme, että apokalyptiikan mieli- ja kielikuvat
nousivat tukemaan ja motivoimaan pettymyk-
sen ja toivon välimaastossa hoippuvia kristitty-
jä, joiden oli vaikea integroitua valtakulttuuriin
ja jotka olivat haluttomia ja taitamattomia elä-
mään sen pelisääntöjen mukaan.

Apokalyptiikan taustalla häämöttää monen-
laisia uskonnollis-sosiaalisia jännitteitä, joita
hahmottamalla voi yrittää ymmärtää tämän kir-
jallisuuden ominaislaatua ainakin osittain.

Taustalla sosiaaliset jännitteet

Yksi näistä jännitteistä on keskuksen ja
periferian, globaalin ja paikallisen risti riita, joka
hellenistisenä aikana oli monin tavoin todellisuut-
ta. Identiteetin vaaliminen onnistuu paremmin
paikallistasolla ja periferiassa. Oman elämän
tavan ja arvomaailman suojaaminen on sitä hel-
pompaa, mitä vaikeampi ulkopuolisen maailman
on tunkeutua tuo maan uusia ja vieraita, samal-
la kertaa kiehtovia ja vaarallisia vaikutteitaan.
Hellenistisen maailman piirissä tämä ei enää ol-
lut helppoa. Vaikkei senaikainen �globalisaatio�
nykyisen kaltaisia mittoja saavuttanutkaan,
kulttuurivaikutteiden helppo liikkuvuus ja kau-
kainen, mutta hyvin organisoitu keskusvalta vai-
kutti tehokkaasti paikalliskulttuurien piirissä.
Esimerkiksi Palestiinan juutalaisuus ei voinut
pysytellä tämän kehityksen ulkopuolella, vaan
hellenisoitui muun ympäristön mukana.

Varhainen kristinusko puolestaan ei ollut
paikallinen, ikiaikaisiin elämän käytäntöihin
pitäytyvä konservatiivinen yhteisö, vaan aktiivi-
sesti levittäytyvä, nimenomaan kulttuuri-
yhteyksien leviämisväyliä hyväkseen käyttävä,
uusia muotoja etsivä ja entistä kyseenalaistava
ilmiö. Kristillisten yhteisöjen sosiaaliset konflik-
tit ympäröivän maa ilman kanssa eivät olleet
niinkään keskuksen ja periferian kuin valta- ja



vastakulttuurin jännitteitä. Monet varhaiset kris-
tityt olivat tietoisesti valinneet yleisistä odotuk-
sista poikkeavan elämäntavan ja yhteisömallin,
vieläpä tietäen millaisiin ristiriitoihin tämä valin-
ta saattoi johtaa.

Kolmanneksi on mainittava sisäiset jännit-
teet, joita vallitsi saman uskonnon erilaisten
hahmottamis- ja harjoittamistapojen välillä.
Ajanlaskun taitteen juutalaisuus koostui useista
enemmän tai vähemmän toistensa kanssa toi-
meen tulevista suuntauksista, joista toiset piti-
vät yllä hyviä suhteita vallan pitäjien ja valta-
kulttuurin edustajiin (tässä yhteydessä maini-
taan yleensä saddukeukset), toiset puolestaan
olivat huolissaan yleisestä maallistumisesta ja
kaipasivat vakavampaa suhtautumista tulevaan
tuomioon (fariseukset), jotkut taas suojautuivat
ulkopuoliselta hapatukselta omaan maailmaan-
sa kuten Qumranin yhteisö, jolle apokalyptiikan
ajattelutavat olivat tuttuja. Varhainen kristinus-
ko puolestaan oli alusta lähtien kirjava joukko;
yhtä yhtenäistä �alkukristillisyyttä� ei ollut.

Apokalyptiikan reaalihistoriallinen tausta
näyttää siis sijoittuvan erilaisiin marginaaleihin
ja niissä itävi in sosiaalipsykologisiin
turhautumiin. Tämä ei merkitse, että se pitäisi
tulkita kaikkein huono-osaisimpien ja
sorretuimpien, saati sitten identiteettinsä me-
nettäneiden piiristä nousseeksi kansanliikkeeksi.
Apokalypsien takaa häämöttää identiteetistään
hyvin tietoisia ryhmiä ja niiden johtajia, joiden
ainakin joissakin tapauksissa voi kuvitella
lukeutuneen pikemminkin asemansa
menettäneeseen yläluokkaan kuin oppimatto
maan köyhälistöön. Apokalyptiikka on kuiten-
kin niin laaja ja kauan vaikuttanut ilmiö, ettei
sen taustalla ole yhtä ainoaa sosiaalista tilan-
netta. Myös sen esittämä massa perditionis voi
kirjoituksesta riippuen koostua yhtä hyvin vie-
raista vallanpitäjistä ja eriuskoisista kuin oman
yhteisön luopioina pidetyistä jäsenistä.

Miksi apokalyptiikka?

Viisauden korostaminen on syytä ymmär-
tää konkreettisesti Apokalypsit ovat järjestään
intellektuaalista kirjallisuutta, jonka laatijoilla on
ollut eritäin laaja kirjallinen sivistys, sujuva kir-
joitustaito ja monissa tapauksissa myös selvä
auktoriteettiasema omissa yhteisöissään.
Apokalyptiset näyt eivät ole sekavia
hallusinaatioita vaan salatun, jumalallisen vii-
sauden paljastamista. Juuri tätä tarkoittaa
kreikan sana apokalypsis. Viisaus ilmaistaan
kuitenkin peitekielellä, jota kaikki eivät tule kos-

kaan ymmärtämään. �Monet seulotaan, sulate-
taan ja puhdistetaan, mutta jumalattomat elä-
vät jumalattomina, eikä kukaan jumalattomista
ole tätä ymmärtävä. Mutta viisaat ymmärtävät.�
(Dan 12:10.) Niinpä apokalyptiikan luonteeseen
ei kuulu niinkään ymmärtämättömän kansan
kiihottaminen irrationaaliseen raivoon kuin
ymmärtäväisten kouluttaminen yhä parempaan
ymmärrykseen. Kyse ei ole niinkään akateemi-
sesta kirjaviisaudesta kuin jumalallisen tiedon
ilmestyksenomaisesta vastaanottamisesta, mikä
tuon ajan käsityksen mukaan oli kaiken
oppineisuuden olemus ja tarkoitus. Kirjoitukset
itsekin lähtevät siitä, ettei niiden koodi kieli
aukene kaikille, vaan pysyy joillekin salattuna ja
sinetöitynä lopun hetkeen saakka (Dan 12:9).

Apokalyptiikan intellektuaalinen lähtökoh-
ta unohtuu helposti, kun sitä verrataan
myöhempiin, enemmän tai vähemmän
fanaattisiin lopunajanliikkeisiin tai keskitytään sen
tyyli- ja ilmaisukeinoihin. Apokalyptinen kirjalli-
suus käyttää hehkuvia kielikuvia. Sen kuvaus
tulevasta aikojen käänteestä on poikkeuksetta
hyvin dramaattinen, usein jopa väkivaltainen.
Nykylukijalle apokalyptisten näkyjen maailman-
kuva ja tuhofantasiat saattavat olla vieraita ja
vastenmielisiä, mutta ainakin elo kuvia ja
tieteiskirjallisuutta harrastaneelle ne saattavat
olla hyvinkin tuttu ja. Jumalan tai Kristuksen
voitto turmiovalloista kuvataan tavalla, joka jää
korkeintaan tekniikan osalta jälkeen nykyajan
kauhu- ja tieteiselokuven ilmaisukeinoista. Etovia
hirviöitä ja kummallisia kulkuneuvoja on osattu
kuvata ennenkin, luettakoon vaikkapa Hesekielin
kirjan ensimmäistä ja Da nielin seitsemättä lu-
kua. Oman aikamme kuluttajan peruskuvastoa
on apokalyptiikalle ominainen pahan, vieraan ja
väkevän vihollisen hyökkäys hyvien - eli lukijoi-
den tai katsojien omaa ajattelu- ja elämäntapaa
edusta vien ihmisten kimppuun ja pahojen lo-
pullinen ja äänekäs tuho. Ihmisten

identiteettiä järkyttävät uhkakuvat ovat viih-
deteollisuuden elinehto, mutta niitä ei esitetty
ensimmäistä kertaa juuri päättyneellä vuosisa-
dalla. Nykymaailma on si is omaksunut
apokalyptiikan kieli- ja mielikuvat, ilmaisukeinot
ja maailmanlopuntunnelmat, muttei välttämät-
tä sen oppinutta käyttö- ja tulkintatapaa. Tietty
terapeuttinen elementti on toki yhteinen mui-
naiselle apokalyptiikalle ja sen myöhemmille
tulkitsijoille. Sekä vanhat apokalypsit että viime
vuosien katsotuimpien elokuvien listat kertovat,
että identiteetistään ja tulevaisuudestaan epä-
varmojen ihmisten peloille on annettava kieli ja
purkautumiskanava, ja että myös niiden vaihto-



ehtona kimmeltävä toivo, hyvän voitto pahasta,
on kerrottava ja kuvitettava yhä uudelleen.
Apokalypsi ja elokuva voivat sulkea terapeutti-
seen pähkinänkuoreen ihmisen ahdistuksen ja
vapautumisen, synkimmän yön kauhut ja kirk-
kaan pelastuksen päivän.

Suurempi ongelma syntynee siitä, että
apokalypsien vihankarvaista ja osin suorastaan
kaunaista tekstiä on mahdotonta sovittaa yh-
teen kristillisen rakkaudensanoman kanssa; lu-
kija saattaa miettiä vakavissaan, tunnus taako
ollenkaan samaa uskontoa kuin ne
varhaiskristityt, joiden hengellinen elämä
lämmitteli maailmanlopun tulien roihussa. Myös
viimeaikaisten apokalyptisten lahkojen traagiset
ja väkivaltaiset jäljet pelottavat. Ne ovat usein
marginaaalisia ja muusta maailmasta eristäytyviä
ryhmiä, mutta entä

jos joillakin niistä on yhteyksiä myös poliit-
tisen vallankäytön keskuksiin?

Aikaansa vasten tarkasteltuna apokalypsit
ovat ennen kaikkea identiteettiä vahvistavaa ja
toivoa nostattavaa kirjallisuutta. Niitä tuskin käy-
tettiin nykyisen massaviihteen tavoin, mutta ai-
van varmasti niitä tarvittiin edellä kuvattujen so-
siaalisten ja uskonnollisten jännitteiden ja niistä
aiheutuvien identiteettikriisien hoitoon. On hy-
vin tärkeää ottaa huomioon, että apokalypsit
eivät ainakaan nykytietämyksen mukaan ole ai-
kanaan lietsoneet ihmisiä väkivallantekoihin; tie-
dossa ei ole tuolta ajalta yhtään kapinaa tai veri-
löylyä, joka olisi selvästi saanut motivaationsa
ja toimintamallinsa näistä kirjoituksista. Tähän
on ilmiselvä syy: apokalypsien aika on pikem-
minkin vastaaantulevaa kuin etenevää aikaa.
Tietyt tapahtumat tulevat vastaan vääjäämät-
tä, riippumatta nykyhetkessä tehtävistä ratkai-
suista. Näkijät ja viisaat kertovat heil le
paljastetun tiedon siitä, mikä tulevaisuudessa
odottaa, ja ne, jotka tämän ymmärtävät, eivät
voi siihen mitään lisätä, he voivat vain valmis-
tautua olemaan kestäviä ja Jumalalle otollisia,
kun hetki koittaa. Ihmiset, joilta konkreettiset
vaikutusmahdollisuudet puuttuvat, voivat luot-
taa siihen, että suurin voima kätkeytyy heikkou-
teen. Vallanpitäjiä ei pudoteta jalustoiltaan konk-
reettisesti mutta kylläkin moraalisesti, heidän
valtaansa mitätöityy verrattuna Jumalaan val-
taan, joka on ainoaa todellista ja lopullista val-
taa.


