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11. raamattutunti ajalle 3.–9.6.2023

Avaintekstit: 
Ilm. 14:12; 
Ef. 2:8–10; 
Matt. 27:45–50; 
Ilm. 13:15–17; 
Ilm. 14:4; 
Luuk. 5:18–26.

T

”Ja vielä näin yhden enkelin, joka nousi idästä kan-
taen elävän Jumalan sinettiä. Hän huusi kovalla 
äänellä noille neljälle enkelille, joille oli annettu valta 
hävittää maata ja merta: ’Älkää hävittäkö maata, 
älkää merta älkääkä puita, ennen kuin olemme 
painaneet sinetin meidän Jumalamme palvelijoiden 
otsaan.’” (Ilm. 7:2, 3.)

utkiessamme lopun ajan tapahtumia ja niihin liittyvää pedon merkkiä esiin 
nousee ratkaisevan tärkeä ero sen välillä, kuinka Jumala toimii ja kuinka Pa-
holainen toimii.

 Kuten tutkisteluistamme on ilmennyt, keskeisiä asioita suuressa taistelussa 
Kristuksen ja Paholaisen välillä ovat kysymykset uskollisuudesta, hallintavallas-
ta ja palvonnasta. Petovaltaa kuvaavat profetiat Ilmestyskirjan 13. luvussa, pieni 
sarvi Danielin kirjan 7. luvussa ja ”kadotuksen ihminen” 2. Tessalonikalaiskirjeen 
2. luvussa puhuvat kaikki sellaisesta vallasta, joka anastaa Jumalan hallintaval-
lan, vaatii uskollisuutta itseään kohtaan ja ottaa käyttöön väärennetyn palvonta-
järjestelmän. Tämä tehdään voimakeinoin, pakottamalla ja toisinaan lahjuksia ja 
palkintoja käyttäen. Kaikki tämä siis palvontaan pakottamiseksi.
 Vastakohtana tälle Jumalan valtakunnan suuri liikkeellepaneva voima on rak-
kaus. Sen sijaan, että Jumalan kansa palvoisi petoa, se löytää suurimman ilonsa 
ja korkeimman autuutensa saadessaan palvoa Jumalaa. He ovat sitoutuneita hä-
neen, sillä he tietävät, kuinka sitoutunut hän on heihin. On vain yksi asia, joka es-
tää ketään meistä saamasta pedon merkkiä lopun aikana, ja se on niin syvä rak-
kaus Jeesusta kohtaan, ettei mikään voi irrottaa otettamme hänestä.
 Tässä tutkistelussa syvennymme näihin teemoihin tarkemmin.

Jumalan sinetti ja pedon merkki, 
osa 1

10.6. Kansainvälinen naistyön päivä
Tämä tutkistelu on sapatiksi 10.6.2023
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SUNNUNTAI 4.6.2023 11. raamattutunti 

JÄRKKY-
MÄTÖN 
KESTÄVYYS

Kuten olemme Ilm. 14:7 nähneet, Jumala kutsuu kaikkia ihmi-
siä palvomaan Luojaa. Tämä on ensimmäisen enkelin sano-
ma. Ilm. 14:8 Jumala varoittaa kansaa Babylonista, väärästä 
uskonnollisesta järjestelmästä, jonka juuret ovat muinaisessa 
Babylonissa. Tämä on toisen enkelin sanoma.
 Ilm. 14:9, 10 kolmas enkeli varoittaa palvomasta petoa. 
Enkeli kuuluttaa kovalla äänellä: ”Se, joka kumartaa petoa ja 
sen kuvaa ja ottaa otsaansa tai käteensä sen merkin, joutuu 
yhtä lailla juomaan Jumalan vihan viiniä – –.”
Lue Ilm. 14:12. Mitkä kaksi ominaisuutta kuuluvat tämän ja-
keen mukaan Jumalan lopunajan kansalle? Miksi molemmat 
ominaisuudet ovat tärkeitä?

_________________________________________________________________
Sana ”kestävyys” on kreikan kielellä hypomonē, joka itse asias-
sa tarkoittaa järkkymätöntä kestävyyttä. Jumalalla tulee ole-
maan lopunajan kansa, joka on uskollinen hänelle vastustuk-
sen ja ankarien vainojenkin edessä. Hänen armostaan he sei-
sovat järkkymättömän kestävinä eläen Jumala-keskeistä, ar-
montäyteistä ja kuuliaista elämää.
 Luojan palvominen (Ilm. 14:7) on suorassa ristiriidassa pe-
don palvonnan kanssa (Ilm. 14:9). Luojaa palvovat ne, jot-
ka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen usko (Ilm. 
14:12). Tässä viimeisessä taistelussa, joka käydään ihmisten 
uskollisuudesta Kristukselle tai petovallalle, keskitytään pal-
vontaan. Hyvän ja pahan välisen taistelun ytimessä tulee ole-
maan sapatti.
Lue Room. 8:1–4; Ef. 2:8–10 ja Kol. 1:29. Mitä nämä raamatun-
paikat opettavat meille siitä, millaisia tuloksia syntyy uskos-
ta elämisestä?

_________________________________________________________________
Kun elämme uskosta, me vastaanotamme hänen armonsa ja 
meidän elämämme muuttuu. Vapahtajaan sitoutuneilla seu-
raajilla on paitsi usko Jeesukseen myös Jeesuksen usko. He 
saavat Jeesuksen lopunajan uskon laadun ja pysyvät uskolli-
sina aina kuolemaan asti, kuten Jeesuskin pysyi.
Kuinka uskollinen olet pienissä asioissa? Mitä se voi kertoa 
siitä, millainen olet sitten, kun todelliset koetukset kohtaa-
vat sinua? (Ks. Luuk. 16:10.)
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MAANANTAI 5.6.2023 11. raamattutunti

Lue Matt. 27:45–50. Mitä teksti opettaa siitä, mitä Kristus 
koki ristillä? Mitä Jeesus tarkoitti kysyessään Jumalalta, mik-
si tämä oli hylännyt hänet? Miten tämä kuvaus auttaa meitä 
ymmärtämään, mitä tarkoittaa omata ”Jeesuksen usko”?

_________________________________________________________________
Riippuessaan ristillä pimeyden ympäröimänä, koko maailman 
syntien syyllisyyttä, häpeää ja tuomiota kantaen, erotettuna 
Isänsä rakkauden tuntemisesta, Jeesus luotti siihen suhtee-
seen, joka hänellä oli ollut Isän kanssa koko elämänsä ajan. 
Toisin sanoen sellaisen elämän kautta, jossa Jeesus oli ollut 
täysin riippuvainen Isästä, myös hyvinä aikoina, hän oli val-
mistautunut pahimpiin aikoihin, jopa ristiin. Vapahtaja luotti 
silloinkin, kun olosuhteet hänen ympärillään antoivat vain ai-
hetta epäillä. Silloinkin, kun näytti siltä, että Jumala oli hylän-
nyt hänet, Jeesus ei antanut periksi.
 ”Kauhean pimeyden keskellä, ikään kuin Jumalan hylkää-
mänä, Kristus oli tyhjentänyt pohjaan saakka ihmistuskien 
maljan. Noina kauheina hetkinä hän oli luottanut aikaisem-
min saamaansa todistukseen Isän hyväksymisestä. – – Uskon 
kautta Kristus oli voittaja.” (5AO 311.)
 Jeesuksen usko on niin syvää, luottavaista ja sitoutunut-
ta, etteivät mitkään maailmankaikkeuden demonit eivätkä 
tämän maailman koettelemukset voi horjuttaa sitä. Se on us-
koa, joka luottaa silloinkin, kun ei pysty näkemään; uskoo sil-
loinkin, kun ei ymmärrä; riippuu kiinni silloinkin, kun ei ole 
juuri mitään, mistä pitää kiinni. Tämä ”Jeesuksen usko” on it-
sessään lahja, jonka saamme uskon kautta. Se kantaa mei-
dät edessä olevien kriisien läpi. Sydämessämme asuva ”Jee-
suksen usko” mahdollistaa sen, että voimme palvoa Kristus-
ta kaikkein korkeimpana ja voimme pysyä järkähtämättö-
män kestävinä silloinkin, kun pedon merkkiä pakotetaan ot-
tamaan.
 ”Jeesuksen usko” ei ole kuitenkaan asia, joka yhtäkkiä 
vain ilmestyy kuin tyhjästä. Jumalan kansa on jo nyt päivä 
päivältä opetellut elämään uskosta – niin hyvinä kuin huonoi-
nakin aikoina, silloin kun Jumala tuntuu olevan lähellä ja sil-
loin kun hän vaikuttaa olevan kaukana. ”– – uskosta vanhurs-
kas saa elää.” (Gal. 3:11; ks. myös Hab. 2:4.) Valmistautumi-
sen aika on nyt. Jokainen koettelemus, jonka nyt kestämme 
uskossa, voi kantaa kallisarvoista hedelmää elämässämme.

KOSMINEN 
KAMPPAILU
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TIISTAI 6.6.2023 11. raamattutunti

Pedon merkkiä koskeva profetia kertoo uskonnollisesta su-
vaitsemattomuudesta, taloudellisesta boikotista, vainosta ja 
lopulta määräyksestä tappaa. Se on kuitenkin samalla rohkai-
suviesti. Kaikkein pahimpinakin aikoina Jumala kannattelee 
kansaansa – niitä, ”jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen 
uskon” (Ilm. 14:12, VKR/RK 2012). Käskyihin kuuluu tietysti 
myös neljäs käsky eli sapattikäsky.
 Ilm. 13. luvun profetia pedon merkistä kertoo, millaista tu-
lee olemaan, kun Paholaisen sota Jumalaa vastaan nousee 
kuumimmilleen. Hänen ensimmäinen strategiansa tässä so-
dassa on petos. Ilm. 13. luku kertoo ajasta tulevaisuudes-
sa, jolloin Paholainen toimii maallisen uskonnollis-poliittisen 
vallan kautta, jota kutsutaan pedoksi. Tämä valta turvautuu 
myös voimankäyttöön.
 Uskonnollinen vaino ei ole uusi asia. Sitä on ollut siitä läh-
tien, kun Kain tappoi Abelin, koska tämä palvoi Jumalaa ta-
valla, jolla Jumala oli käskenyt palvomaan häntä (ks. 1. Moos. 
4:1–8). Jeesus sanoi, että jo ensimmäisen vuosisadan uskovat 
joutuisivat vainotuiksi ja vainot jatkuisivat kautta aikojen: ”– 
– tulee sekin aika, jolloin jokainen, joka surmaa jonkun teis-
tä, luulee toimittavansa pyhän palveluksen Jumalalle.” (Joh. 
16:2; ks. myös Matt. 10:22; 1. Piet. 4:12.)
 Profetia pedon merkistä kertoo jumalattomien ketjun vii-
meisestä lenkistä. Kuten menneisyyden vainojen kohdalla, 
merkin tarkoituksena on pakottaa kaikki mukautumaan tiet-
tyihin uskomuksiin ja tiettyyn hyväksyttyyn palvontajärjestel-
mään.
Lue Ilm. 13:15–17. Mitä Jumalan lopunajan kansa joutuu koh-
taamaan viimeisessä kriisissä?

_________________________________________________________________
Vaino alkaa talouspakotteista: kukaan ei voi ostaa eikä myy-
dä ilman merkkiä. Näin tapahtuessa enemmistö ihmisistä an-
taa periksi. Joka kieltäytyy, joutuu lopulta kuolemantuomion 
alaiseksi.
 Paholainen valmistaa tunnustavia kristittyjä saamalla hei-
dät tekemään kompromisseja elämässään jo nyt, jotta pedon 
merkin vastaanottaminen olisi luontevaa myös tulevaisuu-
den viimeisen koetuksen kohdalla. Jumalan rakkaus vahvis-
taa ja varjelee meitä kaikkia tulevina vaikeina aikoina.
Lue Gal. 6:7–9. Kuinka voimme pysyä uskollisina?

SITÄ 
NIITÄMME, 
MITÄ 
KYLVÄMME
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KESKIVIIKKO 7.6.2023 11. raamattutunti

Lue Ilm. 13:1, 2. Mistä peto tulee ja kuka antaa sille sen val-
lan?

_________________________________________________________________
Ilm. 13. luvun ensimmäinen petovalta saa voimansa, valta-
istuimensa ja suuren vallan lohikäärmeeltä. Ilm. 12:9 ja Ilm. 
20:2 paljastavat lohikäärmeen Paholaiseksi. Hän on ovela vi-
hollinen, joka toimii maallisten valtojen kautta. Ilm. 12:3–5 
kertoo, että lohikäärme (Paholainen) yritti tuhota poikalapsen 
heti tämän synnyttyä. Myöhemmin poikalapsi ”temmattiin Ju-
malan ja hänen valtaistuimensa luo”. Tämä viittaa Kristuk-
seen. Haluten tuhota Kristus-lapsen Paholainen työskente-
li Herodeksen ja keisarillisen Rooman kautta. Jeesuksen elä-
män lopussa roomalainen maaherra Pilatus tuomitsi Kristuk-
sen kuolemaan, roomalainen teloittaja naulitsi hänet ristille, 
roomalainen sotilas lävisti hänet keihäällä ja roomalaiset so-
tilaat vartioivat hänen hautaansa. Ilm. 13:2 mukaan lohikäär-
me, Paholainen, työskennellen pakanallisen Rooman kautta 
antaa voimansa ja valtaistuimensa tälle nousevalle petoval-
lalle.
 ”Lohikäärme edustaa ensisijaisesti Paholaista, mutta tois-
sijaisesti myös Rooman valtakuntaa. – – Valta, joka seurasi 
Rooman valtakuntaa ja jolle lohikäärme antoi ’voimansa, ja 
valtaistuimensa ja suuren vallan’, on selvästi paavillinen Roo-
ma.” (7BC 817.) Historioitsija A. C. Flick selittää, että ”poliitti-
sen Rooman raunioista nousi suuri moraalinen maailmanval-
ta roomalaiskatolisen kirkon ’jättiläishahmossa’”. (7BC 817, 
jossa lainaus Flickin kirjasta The Rise of the Medievel Church 
[1900], s. 150.)
Lue Ilm. 13:3 ja Ilm. 14:4. Mitä vastakohtaisuutta näet jakeis-
sa?

_________________________________________________________________
Kun koko maailma seuraa petoa, Jumalalla on kansa, joka 
seuraa Karitsaa. Ihmisten on valittava jompikumpi puoli, pää-
tettävä, ovatko he Jeesuksen puolesta vai häntä vastaan. Ei 
ole keskitietä, ei puolueetonta vaihtoehtoa. Jos ihminen ei si-
toudu Jeesukseen, se merkitsee sitoutumista vastapuoleen.
”Kaikki tulevat vihaamaan teitä minun nimeni tähden, mutta 
se, joka kestää loppuun asti, pelastuu.” (Matt. 10:22.) Kuinka 
valmis olet kestämään loppuun asti?

NE, JOTKA 
SEURAAVAT 
KARITSAA
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TORSTAI 8.6.2023 11. raamattutunti 

Lue Ilm. 13:4, 5. Mitä petovallan tunnusmerkkejä löydät ja-
keista?

_________________________________________________________________
Peto on uskonnollinen luopiovalta, joka nousee pakanallises-
ta Roomasta ja kasvaa maailmanlaajuiseksi palvontajärjes-
telmäksi. Se on Jumalaa pilkkaava valta (Ilm. 13:5). Uudessa 
testamentissa jumalanpilkka tarkoittaa sitä, että joku pyrkii 
tasavertaiseksi Jumalan kanssa ottamalla itselleen tälle kuu-
luvia etu- ja valtaoikeuksia.
Lue Luuk. 5:18–26 ja Joh. 10:33. Mitkä kaksi jumalanpilkkaan 
kuuluvaa asiaa nämä jakeet tuovat esiin?

_________________________________________________________________
Johtajat syyttivät Jeesusta jumalanpilkasta. Syytökset olivat 
epäoikeudenmukaisia, koska Jeesuksella on kaikki Jumalan 
valtaoikeudet, myös oikeus antaa synnit anteeksi, sillä hän 
on Jumala. Tai kuten hän itse asian ilmaisi: ”Etkö sinä, Filip-
pus, tunne minua, vaikka olen jo näin kauan ollut teidän seu-
rassanne? Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän. Kuinka voit 
sanoa: ’Anna meidän nähdä Isä’?” (Joh. 14:9.)
 Jumalan ja ihmisen välillä on vain yksi välittäjä, ”ihminen, 
Kristus Jeesus” (1. Tim. 2:5). Roomalaiskatolinen kirkko opet-
taa, että pappi on välittäjä Jumalan ja syntisen ihmiskunnan 
välillä. Pappi ei kuitenkaan voi olla välittäjämme, koska hän 
on itse syntinen ihminen, joka tarvitsee välittäjää. Jumalan-
pilkaksi määritellään myös se, että joku väittää olevansa Ju-
mala tai Jumalan sijainen. Alla kaksi katolilaista lausuntoa:
 ”Paavi on niin arvokas ja korotettu, ettei hän ole pelkkä ih-
minen. – – hän on ikään kuin Jumala maan päällä.” – Lucius 
Ferraris, ”Papa”, teoksessa Prompta Bibliotheca (1763), osa 
6, s. 25–29.
 Paavi Leo XIII puolestaan kehui: ”Me [paavit] olemme tääl-
lä maan päällä Kaikkivaltiaan Jumalan viransijaisia.” – The 
Great Encyclical Letters of Pope Leo XIII (New York: Benziger, 
1903), s. 193.
 Nämä väitteet muuttuvat vielä merkityksellisemmiksi, 
kun ymmärrämme, että sanaliite ”anti-”, esimerkiksi sanas-
sa ”antikristus”, ei tarkoita pelkästään ’jotakin vastaan’, vaan 
voi tarkoittaa myös ’jonkin sijasta’. Antikristus tarkoittaa siis 
myös ’Kristuksen sijainen’. Ajattele, mitä jumalanpilkkaa!

JEESUS: 
AINOA 
VÄLITTÄ-
JÄMME
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PERJANTAI 9.6.2023 11. raamattutunti

Lisäaineistoa: ”Aina siitä lähtien kun suuri taistelu alkoi tai-
vaassa, Paholaisen tavoitteena on ollut syrjäyttää Jumalan 
laki. Tämän saavuttamiseksi hän ryhtyi kapinaan Luojaa vas-
taan. Jouduttuaan heitetyksi pois taivaasta hän jatkoi sotaan-
sa maan päällä. Ihmisten pettämiseksi hän johtaa heidät rik-
komaan Jumalan lakia. Se on aina ollut hänen määrätietoi-
nen tavoitteensa. Saapa hän heidät hylkäämään koko lain tai 
vain yhden sen periaatteista, lopullinen tulos on aivan sama. 
– – Paholainen on vääristänyt Raamatun oppeja yrityksessään 
herättää halveksuntaa jumalallisia säädöksiä kohtaan. Tästä 
syystä tuhansien uskonkäsityksiin sisältyy harhakäsityksiä, 
vaikka he väittävät hyväksyvänsä Raamatun. Viimeinen suu-
ri taistelu totuuden ja erheen välillä on vain päätöskamppai-
lu kauan jatkuneessa sodassa Jumalan laista. Meillä on pian 
edessämme taistelu. Vastakkain ovat ihmisten lait ja Juma-
lan käskyt, ihmisten perinnäissääntöihin ja taruihin perustu-
va uskonto vastaan Raamattuun perustuva uskonto.” (ST net-
tiversio 688.)
 Kautta koko Ilmestyskirjan palvonta ja luominen liittyvät 
erottamattomasti toisiinsa. Hyvän ja pahan välisen taistelun 
ydinasia samoin kuin pedon merkkiin liittyvät teemat kosket-
tavat kaikki sitä kysymystä, onko Jumala palvonnan arvoinen 
vai ei.
 Kuten olemme nähneet, käsitys Kristuksesta Luojana on 
sapatinpitämisen ytimessä. Jeesus korostaa johdonmukaises-
ti tuon päivän merkitystä, jonka herraksi hän itseään kutsuu 
(Matt. 12:8; Mark. 2:28; Luuk. 6:5). Sapatti on ikuinen muis-
tutus identiteetistämme. Se muistuttaa meitä siitä, keitä me 
olemme ihmisinä. Se antaa jokaiselle ihmiselle arvon. Se vah-
vistaa jatkuvasti ajatusta siitä, että me olemme luotuja olen-
toja, ja että Luojamme on meidän uskollisuutemme ja palvon-
tamme arvoinen. Tästä syystä Paholainen vihaa sapattia niin 
paljon. Se on kultainen lenkki, joka yhdistää meidät Luojaam-
me, ja siksi sillä tulee olemaan niin ratkaisevan tärkeä osa lo-
punajan viimeisessä kriisissä.
Keskustelunaiheita:
1. Mitkä ovat meripedon hallintavaltavaatimusten taustalta 
löytyvät perusteet? Millä tavoin nuo samat asenteet voivat 
pesiä meidän sydämessämme ilman että edes tiedostamme 
sitä?
2. Miten vastaisitte niille, jotka väittävät, että ajatus kirjai-
mellisesta Paholaisesta on alkukantaista taikauskoa?

KERTAUS


