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12. raamattutunti ajalle 10.–16.6.2023

Avaintekstit: 
Ilm. 12:6, 14; 
Dan. 7:25; 
2. Tess. 2:3, 4; 
5. Moos. 6:8; 
5. Moos. 11:18; 
2. Moos. 20:8–11.

”K

Jumalan sinetti ja pedon merkki, 
osa 2
”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.)

orkealla Pohjois-Italian Alpeilla sijaitsevissa Piemonten laaksoissa asui 
1400-luvulla valdolaisiksi kutsuttuja ihmisiä, jotka olivat päättäneet pysyä 
uskollisina omalle tavalleen ymmärtää Raamattua. Koska he olivat vankku-

mattoman uskollisia Kristukselle, heitä vainottiin kiivaasti. Vuonna 1488 jKr. Roo-
man kirkko murhasi raa’asti Loysen laakson valdolaisia heidän uskonsa tähden.
 Toinen vainojen aalto tuli 1600-luvulla, kun Savoyn herttua lähetti 8 000 mie-
hen armeijan valdolaisten alueelle ja vaati, että paikallinen väestö majoittaisi hä-
nen joukkojaan omiin koteihinsa. Väki teki, kuten heitä pyydettiin, mutta tämä oli 
strategia, jolla sotilaat pääsivät helposti käsiksi uhreihinsa. Huhtikuun 24. päivä-
nä vuonna 1655 kello 4 aamulla annettiin merkki verilöylyn aloittamiseksi. Tällä 
kertaa kuolonuhreja tuli yli 4 000.
 Valitettavasti historia toistaa usein itseään. Pedon merkkiä koskeva profetia 
kertoo kautta vuosisatojen jatkuneiden uskonnollisten vainojen ketjun viimeises-
tä lenkistä. Entisaikojen vainojen tapaan pedon merkin tarkoituksena on pakot-
taa kaikki mukautumaan tiettyihin uskomuksiin ja tiettyyn hyväksyttyyn palvon-
tajärjestelmään. Kuten aina, Jumalalla on kuitenkin kansa, joka ei anna periksi.

17.6. Kansainvälinen pakolaisten päivä
Tämä tutkistelu on sapatiksi 17.6.2023
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SUNNUNTAI 11.6.2023 12. raamattutunti 

Ilmestyskirjan 13. ja 14. luvun petovoimat edustavat maail-
manlaajuista väärän palvonnan järjestelmää. Siinä ei kuiten-
kaan ole kaikki.
Lue Ilm. 13:5; Ilm. 12:6, 14 ja Dan. 7:25. Kuinka kauan tämän 
vallan oli määrä hallita uskonnollista maisemaa edellisinä 
vuosisatoina?

_________________________________________________________________
Pedon valtakausi jatkuisi tietyn ajan historiassa. Symbolisis-
sa aikaprofetioissa yksi profeetallinen päivä vastaa yhtä kir-
jaimellista vuotta. 4. Moos. 14:34 sanotaan: ”vuosi kutakin 
päivää kohti”, ja Hes. 4:6 sanotaan: ”päivän vuotta kohden”. 
Tätä raamatullista periaatetta soveltaen yksi päivä lasketaan 
yhdeksi vuodeksi. Periaate on toistuvasti osoittautunut oi-
keaksi raamatullisia aikaprofetioita tulkittaessa, kuten niiden 
70 vuosiviikon kohdalla, joista Dan. 9:24–27 kertoo. Jos las-
kemme Ilm. 13:5 mainitun 42 kuukauden ajanjakson päivik-
si niin, että kuukaudessa on 30 päivää, saamme tulokseksi 
1 260 profeetallista päivää tai kirjaimellista vuotta. Muinaisis-
sa kalentereissa oli säännöllisesti 360 päivää vuodessa.
 Rooman keisari Konstantinus laillisti kristinuskon koko val-
takunnassa 300-luvulla. Kun hän vuonna 330 jKr. muutti pää-
kaupunkinsa Bysanttiin yhdistääkseen valtakuntansa itäiset 
ja läntiset osat toisiinsa, Rooma jäi vaille johtajaa. Paavi täytti 
tämän tyhjiön. Hänestä tuli paitsi vahva uskonnollinen johta-
ja myös poliittinen voimahahmo, joka oli Euroopassa otetta-
va huomioon. Vuonna 538 jKr. Justinianus, pakanallinen Roo-
man keisari, asetti virallisesti Rooman piispan uskon puolus-
tajaksi. Keskiaikaisella kirkolla oli suuri vaikutusvalta vuodes-
ta 538 jKr. vuoteen 1798 jKr. Tälle aikavälille ajoittuvat myös 
ne kauheat vainot, joista tämän tutkisteluviikon johdannossa 
kerrottiin. Napoleonin kenraali Berthier otti paavin vangiksi 
vuonna 1798 jKr., mikä täytti raamatullisen profetian täsmäl-
lisesti.
 Profetia toteutui, kun Berthier armeijoineen vangitsi paavi 
Pius VI:n ja poisti hänet paavin valtaistuimelta. Isku paavin-
valtaa vastaan oli kova, mutta Ilm. 13:12 mukaan kuolinhaa-
va paranisi, ja maailma saisi kuulla tästä vallasta jatkossa li-
sää, paljonkin lisää.
Mitä toteutuneet profetiat kertovat niiden lupausten luotet-
tavuudesta, jotka eivät ole vielä täyttyneet?

KUOLIN-
HAAVA
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MAANANTAI 12.6.2023 12. raamattutunti 

Lue 2. Tess. 2:3, 4, 9–12. Mitä Paavali ennustaa viimeisistä 
 päivistä. Mitä tunnusmerkkejä pedolla ja antikristuksella on?

_________________________________________________________________
Paavali varoittaa kristittyjä luopumasta Jumalan sanan to-
tuudesta. Hän on huolissaan luopumuksen siemenistä, jotka 
ovat jo läsnä Uuden testamentin seurakunnassa ja jotka itäi-
sivät ja alkaisivat kukoistaa tulevina vuosisatoina ennen Kris-
tuksen toista tulemista. Seurakuntaan tulisi epäaito evanke-
liumi, joka vääristäisi Jumalan sanaa.
 Paholainen on luopumuksen takana. Hän on todellinen 
”laittomuus ihmishahmossa”, joka ”korottaa itsensä kaiken 
jumalana pidetyn yläpuolelle” ja ”asettuu itse istumaan Ju-
malan temppeliin” (2. Tess. 2:3, 4). Tämä suuri pettäjä työs-
kentelee kuitenkin ihmisedustuksen kautta saavuttaakseen 
tarkoituksensa. Danielin kirjan ja Ilmestyskirjan tunnusmerkit 
paljastavat, että Dan. 7. luvun pienen sarven, Ilm. 13. ja 14. 
luvun pedon ja 2. Tess. 2. luvun ”itse laittomuuden” taustalta 
löytyy sama tekijä.
 ”Jos vertaamme Danielin profetiaa Jumalaa pilkkaavasta 
vallasta, joka tulee pakanallisen Rooman jälkeen – – Johan-
neksen kuvailuihin leopardin kaltaisesta pedosta – – meille 
paljastuu monia yhtäläisyyksiä näiden kolmen kuvauksen vä-
lillä [pieni sarvi, petovalta ja laittomuus ihmishahmossa]. Tu-
lemme siihen johtopäätöksen, että Daniel, Paavali ja Johan-
nes puhuvat samasta vallasta – – paavinvallasta.” (7BC 271.)
 On tärkeää muistaa, että Raamatun profetia kuvaa uskon-
tojärjestelmää, joka on kompromisseillaan vaarantanut Ju-
malan sanan, korvannut evankeliumin ihmisten perinteillä 
ja ajautunut pois raamatullisesta totuudesta. Rakkauden Ju-
mala on antanut nämä profetiat valmistaakseen kansan Jee-
suksen toista tulemista varten. Tuon kansan olemassaolo on 
nuhde uskonnollista luopiojärjestelmää vastaan, joka on poi-
kennut Jumalan sanasta. Tämä ei välttämättä tarkoita järjes-
telmän sisällä olevia ihmisiä (ks. Ilm. 18:4). Sanomamme kos-
kee järjestelmää, joka on pettänyt miljoonia. Vaikka ihmisiä 
on petetty, Kristus rakastaa heitä silti hyvin paljon, ja meidän 
on kohdeltava heitä sen mukaisesti.
Lue Matt. 7:12. Kuinka voimme soveltaa tätä periaatetta 
 käytäntöön liittyen Ilm. 13. ja 14. luvun petovallan teemaan?

LUOPUMI-
NEN
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TIISTAI 13.6.2023 12. raamattutunti

Tutkimukset paljastavat, että ihmisillä on syvä luottamuspu-
la instituutioita ja hallituksia kohtaan. Miljoonat ihmettele-
vät: ”Onko jossakin joku, joka olisi moraalisesti sopiva joh-
tamaan maailmaa?” Ilmestyskirjan profetiat kuvailevat peto-
vallan uskonnollispoliittiseksi vallaksi, jonka uskotaan täyttä-
vän tämän osan.
Lue Ilm. 17:12–14. Kuinka Johannes kuvailee maan historian 
viimeisiä tapahtumia? Mikä vahva kontrasti tässä nähdään?

_________________________________________________________________
Johannes esittää näissä jakeissa kolme merkittävää näkö-
kohtaa. Ensinnäkin poliittisilla voimilla on yksi mieli, kun he 
”antavat valtansa ja voimansa pedon palvelukseen”. Toiseksi 
tämä vääryyden yhteenliittymä sotii Jeesusta, Karitsaa, vas-
taan. Kolmanneksi viimeisessä taistelussa Kristus ja hänen 
seuraajansa ovat voitokkaita. Peto ei voita; Jeesus voittaa.
 Oletko miettinyt, mitä strategiaa Paholainen saattaisi käyt-
tää kansojen yhdistämiseksi? Historia usein toistaa itseään. 
Löydämme arvokkaita opetuksia Rooman valtakunnan romah-
tamisesta. Kun germaanit hyökkäsivät pohjoisesta tuhoten 
Länsi-Eurooppaa, Rooman keisari Konstantinus Suuri otti avuk-
seen uskonnon. Kirkon arvovalta yhdistettynä valtion voimaan 
oli juuri se työkalu, jota hän tarvitsi. Sunnuntain pyhyyden vah-
vistaminen 300-luvulla oli laskelmoitu poliittinen ja uskonnolli-
nen siirto valtakunnan yhdistämiseksi kriisin aikana. Konstan-
tinus halusi valtakuntansa yhdistyvän, ja Rooman kirkko halu-
si valtakunnan ”kääntyvän”. Historioitsija Arthur Weigall selit-
tää asiaa näin: ”Kirkko teki sunnuntaista pyhäpäivän – – suu-
relta osin siksi, että se oli viikoittainen auringon juhla. Kristilli-
seen käytäntöön kuului ottaa haltuun pakanalliset juhlat, jotka 
perinteiden ansiosta olivat tulleet kansalle rakkaiksi, ja antaa 
niille kristillinen merkitys.” – The Paganism of Our Christianity 
(New York: G. P. Putnam’s Sons, 1928), s. 145.
 Suuren kriisin aikana, kun koko maailma on peloissaan, 
ahdistunut ja tuntee tuskaa, ihmiset haluavat epätoivoisesti, 
että joku tuo heille vakautta ja turvaa. Näin tyrannia on syn-
tynyt aiemmin, ja profetian mukaan näin tapahtuu uudelleen.
 Vaikka on vaikea tietää, miten kaikki kehittyy, maailma on 
jo nähnyt, kuinka suuria muutoksia voi tulla, ja vieläpä no-
peasti. Vaikka emme tiedä yksityiskohtia, meidän on oltava 
valmiita kaikkeen, mitä tulee.

PAHOLAISEN 
VIIMEINEN 
STRATEGIA
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KESKIVIIKKO 14.6.2023 12. raamattutunti 

Lue Ilm. 14:9 ja vertaa sitä kohtaan Ilm. 14:12. Mihin pedon 
merkki sijoitetaan? (Ks. 5. Moos. 6:8; 5. Moos. 11:18.) Mitkä 
kaksi seikkaa erottavat Jumalan kansan niistä, jotka ottavat 
pedon merkin?

_________________________________________________________________
Yksi ryhmä palvoo petoa, toinen pitää Jumalan käskyt ja Jee-
suksen uskon. (Käskyihin kuuluu myös neljäs käsky eli juu-
ri se, jonka petovalta yrittää muuttaa.) Tässä piilee ryhmien 
ero. Työskennellen meripedon ja maapedon kautta Paholai-
nen pyrkii heikentämään Jumalan auktoriteettia hyökkäämäl-
lä palvonnan ytimeen: sapattia vastaan. Pedon merkki laite-
taan joko otsaan tai käteen. Otsa symboloi mieltä, jossa oma-
tunto, järki ja arvostelukyky sijaitsevat. Käsi puolestaan on 
tekojen tai toiminnan symboli.
 Se päivä on tulossa, mahdollisesti pikemmin kuin luulem-
mekaan, jolloin hyväksytään lakeja, jotka rajoittavat uskon-
nonvapauttamme. Ne, jotka tunnollisesti noudattavat Juma-
lan sanaa ja pitävät Herran todellisen sapatin, leimataan yh-
teiskunnan ykseyden ja hyvän vastustajiksi.
 ”Ne, jotka kunnioittavat Raamatun sapattia, tuomitaan 
lain ja järjestyksen vihollisina, yhteiskunnan moraalin turme-
lijoina tai anarkian ja rappion tuojina. Heidän väitetään ole-
van syy maata kohdanneisiin Jumalan tuomioihin. Heidän 
omantunnontarkkuuttaan pidetään uppiniskaisuutena, jäärä-
päisyytenä ja esivallan halveksimisena. Heitä syytetään viha-
mielisyydestä hallitusta kohtaan.” (ST nettiversio 698.)
 Roomalaiskatolinen kirkko väittää, että sunnuntai on sen 
kirkollisen arvovallan merkki. ”Tietenkin katolinen kirkko va-
kuuttaa, että muutos oli kirkon teko. – – Ja tuo teko on nimen-
omaan merkki kirkon voimasta ja arvovallasta uskonnollisis-
sa asioissa.” – American Catholic Quarterly Review, tammi-
kuu 1883.
 Ilmestyskirja ennustaa, että tulevaisuudessa, kansainväli-
sen kriisin vallitessa, maailmaamme kohtaa jonkinlainen radi-
kaali poliittinen, sosiaalinen, uskonnollinen ja moraalinen muu-
tos, jossa sunnuntain pitämistä aletaan vaatia ja siitä tulee sit-
ten ”pedon merkki”. Sitä, kuinka tämä kaikki etenee, meille ei 
ole kerrottu. Raamattu antaa vain suuret suuntaviivat. Voimme 
kuitenkin nähdä, että suuri taistelu huipentuu siihen kysymyk-
seen, palvommeko me petoa vai Luojaa, ja että seitsemännen 
päivän sapatilla tulee olemaan keskeinen osa kiistassa.

PEDON 
MERKKI
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TORSTAI 15.6.2023 12. raamattutunti 

Ehkä näyttämöä jo parhaillaan valmistellaan lähestyvälle vai-
nolle. 6. kesäkuuta 2012 paavi Benedictus XVI esitti vetoo-
muksen yli 15 000 ihmiselle, jotka olivat kokoontuneet Pieta-
rinaukiolle Roomassa. Paavi esitti, että sunnuntain pitää olla 
lepopäivä kaikille, jotta ihmiset ovat vapaita olemaan yhdes-
sä perheittensä ja Jumalan kanssa. ”Puolustamalla sunnun-
taita puolustamme ihmisen vapautta.” Tämä ei tietenkään 
ole sama kuin vaatia muita pitämään tätä päivää raamatul-
lisen sapatin sijaan, mutta se osoittaa kuitenkin, että ajatus 
sunnuntaista ”oikeana lepopäivänä” on jo hyvin todellinen 
asia. Ennemmin tai myöhemmin säädetään sitä koskevia la-
keja. Ne, jotka noudattavat tunnollisesti Jumalan sanaa ja pi-
tävät oikean sapatin, leimataan yhteiskunnan etua vastusta-
viksi.
 Tämän kriisin aikana Jumalan uskollinen kansa tulee Juma-
lan armosta ja voimasta pysymään lujana vakaumuksessaan 
seurata häntä. He eivät anna periksi paineen alla.
 Pedon merkin sijaan he saavat Jumalan sinetin. Sinettejä 
käytettiin muinoin todistamaan virallisten asiakirjojen aitout-
ta. Odottaisimme siis löytävämme myös Jumalan laista hä-
nen sinettinsä. Sineteissä oli aina jokin yksilöllinen, selvästi 
muista erottuva merkki. Profeetta Jesaja sanoo: ”Sido todis-
tus talteen, lukitse laki sinetillä minun opetuslapsiini.” (Jes. 
8:16, VKR.)
Lue 2. Moos. 20:8–11. Mitä sinetin elementtejä löydät sapatti-
käskystä? Kuinka sapattikäsky eroaa muista käskyistä?

_________________________________________________________________
Neljäs käsky sisältää kolme aidon sinetin elementtiä. 1) Sii-
nä on sinetöijän nimi: Herra, sinun Jumalasi (2. Moos. 20:10). 
2) Siinä on sinetöijän arvonimi: Herra, joka ”teki”, eli Luoja 
(2. Moos. 20:11). 3) Siinä on määritelty sinetöijän hallintaval-
lan alue: taivas, maa, meri ja kaikki mitä niissä on (2. Moos. 
20:11). Ilm. 7:2, 3 mukaan Jumalan sinetti painetaan otsaam-
me, joka symboloi mieltämme. Jeesus kunnioittaa valinnan-
vapauttamme. Hän kutsuu meitä antamaan hänen muokata 
mieltämme Pyhän Henkensä kautta, jotta meitä ei voida hor-
juttaa Jumalan sanasta (Ef. 4:30). Uskolliset ovat niitä, ”jotka 
pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon” (Ilm. 14:12, VKR), 
ja näihin käskyihin sisältyy neljäs käsky – käsky, jonka peto-
voima on muuttanut.

SAPATTI-
TESTI
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PERJANTAI 16.6.2023 12. raamattutunti

Lisäaineistoa: ”Kun protestanttisuus ojentaa kätensä yli kui-
lun tarttuakseen Rooman vallan käteen, kun se kurottautuu 
yli syvyyden lyödäkseen kättä myös spiritismin kanssa, ja 
kun maamme [Yhdysvallat] tämän kolminkertaisen liiton vai-
kutuksesta hylkää kaikki ne perustuslakinsa periaatteet, joi-
hin sen protestanttinen ja tasavaltainen hallitusmuoto poh-
jautuu, ja kun se ryhtyy toimiin paavillisten valheiden ja pe-
tosten levittämiseksi, silloin tiedämme, että saatanan häm-
mästyttävän toiminnan aika on tullut ja loppu on lähellä.” 
(2Ta 150, 151.)
 ”Olemme olleet taipuvaisia jättämään huomiotta sen, että 
sunnuntai on vastakkaisten voimien palvontapäivä – –. Sun-
nuntai on tärkeä symboli, joka paljastaa lohikäärmeen us-
komattoman oveluuden ja salakavaluuden. – – Jumalan lain 
muutos, tämä yksi yksinkertainen toimi, ilmaisee lohikäär-
meen Jumalaa kohtaan tunteman vihan ytimen – –. Toimen 
yksinkertaisuus on petollista. Lohikäärme on pyrkinyt anas-
tamaan Jumalan paikan maailmankaikkeudessa kuvaamal-
la itsensä palvonnan todelliseksi kohteeksi ja väittämällä, 
että Jumalan laki on epäoikeudenmukainen ja että sitä pitäi-
si muuttaa. Lohikäärme muutti kymmenen käskyn lakia siitä 
kohdasta, jossa Jumala tunnistetaan Luojaksi ja Lunastajak-
si, ainoaksi, joka on palvonnan arvoinen (2. Moos. 20:8–11; 
5. Moos. 5; vrt. Ilm. 4:11; 5:9, 13, 14). Sen lisäksi, että lain 
muutos ilmentää lohikäärmeen vihaa Herran tahtoa (lakia) 
kohtaan, se osoittaa myös hänen yrityksensä anastaa Juma-
lan paikan asettumalla itse palvonnan kohteeksi. – – Jos tämä 
lakimuutos saataisiin yleisesti koko maailmaa koskevaksi, se 
takaisi hänelle voiton.” – Ángel Manuel Rodríquezin tutkielma 
The Closing of the Cosmic Conflict: Role of the Three Angels’ 
Messages, s. 53, 54.
Keskustelunaiheita:
1. Vaikka odotamme viimeisiä tapahtumia, miksi meidän on 
oltava varovaisia sen suhteen, ettemme heittäydy fanaatti-
siksi, ala asettamaan päivämääriä tai spekuloimaan asioita 
sen pidemmälle kuin meille on paljastettu innoituksen kaut-
ta? Mitä vaaroja tuollaiseen menettelyyn kätkeytyy?
2. Miten vastaamme niille, jotka sanovat, että ennusteemme 
pedon merkistä ja vainoista eivät voi toteutua, koska maa-
ilmantilanteen huomioon ottaen se ei näytä mahdolliselta? 
Miksi tällainen päättely ei ole järkevää?

KERTAUS


