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13. raamattutunti ajalle 17.–23.6.2023

Avaintekstit: 
1. Tess. 5:1–6;
Joh. 8:32; 
Ilm. 18:1; 
Ilm. 4:11; 
2. Moos. 33:18, 19; 
Ilm. 5:6, 12; 
Ilm. 13:8.

E

Jumalan kirkkauden 
valaisemana
”Tämän jälkeen näin taas yhden enkelin tule-
van alas taivaasta. Hänellä oli suuri valta, ja 
hänen kirkkautensa valaisi koko maan.” (Ilm. 
18:1.)

nnemmin tai myöhemmin viimeiset tapahtumat muuttuvat todellisuudeksi. 
Milloin ja miten ne tarkalleen ottaen tapahtuvat, sitä meille ei ole kerrottu. 
Meille on kuitenkin kerrottu riittävästi. Jonkinlainen sunnuntain viettämistä 

valvova ja neljännen käskyn pitämisen kieltävä laki astuu voimaan. Ilmestyskirja 
on paljastanut meille ratkaisevat kiistakysymykset, asiaan liittyvät toimijat sekä 
myös suuret linjat sen suhteen, mitä tulee tapahtumaan, kun ihmiset – ”kaikki 
ne, joiden nimi ei maailman luomisesta alkaen ole ollut kirjoitettuna teurastetun 
Karitsan elämänkirjaan” (Ilm. 13:8) – palvovat petoa ja sen kuvaa sen sijaan, että 
palvoisivat häntä, ”joka on luonut taivaan, maan ja meren ja vesien lähteet” (Ilm. 
14:7). Kuitenkin kaikkien niiden nimet, jotka ovat päättäneet seurata Herraa Jee
susta Kristusta ja noudattaa hänen käskyjään, pysyvät elämän kirjassa. Kuinka 
paljon parempi onkaan olla Jumalan rekisterissä kuin ihmisten luetteloissa.
 Jumala on nostanut esiin seitsemännen päivän adventistien kirkkokunnan ju
listamaan tätä sanomaa maailmalle. Siksi meidän on itse käännyttävä totuuteen 
sellaisena kuin se on Jeesuksessa. Meidän on annettava ikuisen evankeliumin 
(Ilm. 14:6) muuttaa ja uudistaa meidät. Tuo ikuinen evankeliumi keskittyy Kris
tuksen kuolemaan meidän puolestamme ja pelastusvarmuuteemme hänessä.

Tämä tutkistelu on sapatiksi 24.6.
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SUNNUNTAI 18.6.2023 13. raamattutunti 

Lue 1. Tess. 5:1–6. Minkä kehotuksen Paavali antaa meille kos-
kien ihmiskunnan historian viimeisiä päiviä?

_________________________________________________________________
Jeesuksen toisesta tulemisesta puhuessaan Paavali kehot
ti Tessalonikan uskovia valvomaan ja pysymään raittiina. Jos 
Paavali kehotti tuon ajan uskovia näin, mitä hän sanoisikaan 
tämän päivän ihmisille?
 Hän sanoi myös, että he olivat valon lapsia (1. Tess. 5:5) ja 
että he eivät eläneet pimeydessä niin, että tuo päivä (Jeesuk
sen paluu) pääsisi yllättämään heitä kuin varas (1. Tess. 5:4). 
Jeesus käytti ilmaisua ”valvoa” puhuessaan hartaasta, vilpit
tömästä rukouksesta (Matt. 24:42; Matt. 26:40, 41). Valvomi
nen tarkoittaa hengellistä valppautta, raittius taas sitä, että 
suhtautuu vakavasti aikaan, jossa elämme, ja keskittyy asioi
hin, joilla on todellista merkitystä.
 Ellen G. White lisää: ”Totuuden tuntevina meidän tulisi 
valmistautua sitä varten, mikä pian kohtaa maailmaa valta
vana yllätyksenä.” (EU 54.)
 Vaikka se, mitä on tulossa, saattaa olla yllätys maailmalle, 
sen ei pitäisi olla yllätys meille. Vaikka emme tiedä, milloin se 
tapahtuu, voimme nähdä tarpeeksi tietääksemme, että se on 
tulossa ja että nyt, tänään, on päivä olla valmiina.
Käy läpi Dan. 2. luku ja pane merkille, miten jokainen toisen-
sa perään tuleva valtakunta on noussut ja tuhoutunut, aivan 
kuten ennustettiin. Mitä tämä opettaa siitä, miten me voim-
me luottaa siihen, että se, mitä Jumala sanoo tapahtuvan, to-
della tapahtuu?

_________________________________________________________________
Kristus on antanut nämä viimeisiä päiviä koskevat sanomat, 
jotta me tietäen, mitä on tulossa, voisimme valmistautua nii
hin. Danielin kirjan ja Ilmestyskirjan profetiat yhdessä profe
tian Hengen kirjoitusten kanssa antavat meille jumalallista 
ymmärrystä siitä, mikä maailmaa odottaa. Jumalan profee
tallinen sana on antanut etukäteen pelastushistorian yleisku
vauksen, ja Dan. 2 tarjoaa vahvaa, järkeenkäypää todistusai
neistoa siitä, että voimme luottaa Jumalaan.
Paavali kehottaa olemaan nukkumatta, kuten toiset. Mitä se 
tarkoittaa? Mistä voimme tietää, nukummeko me? Jos nu-
kumme, mikä herättäisi meidät?

VIIMEISEEN 
KOE-
TUKSEEN 
VALMIS-
TAUTUMI-
NEN
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MAANANTAI 19.6.2023 13. raamattutunti

Lue Joh. 8:32; Joh. 7:17 ja Joh. 17:17. Mitä lupauksia Jeesus an-
taa totuuden tuntemisesta ja siitä, mistä totuus löytyy?

_________________________________________________________________
Jumalan viimeinen vetoomus kansalleen on paeta Babylonin 
vääryyttä ja vaeltaa hänen sanastaan löytyvän iankaikkisen 
totuuden valossa. Avain kaikkeen on Raamattu. Niin kauan 
kuin ihmiset pitävät kiinni Raamatusta ja noudattavat sen 
opetuksia, heitä ei pystytä pettämään viimeisessä kriisissä, 
etenkään sapatin suhteen.
 Toisen enkelin sanoma on vetoomus meille hyväksyä to
tuus erheen sijaan, Raamatun sana perinteen sijaan, Jumalan 
sanan opetukset väärien ja valheellisten oppien sijaan.
 Kolmannen enkelin sanoma, joka tulee kahden edellisen 
enkelin jälkeen, varoittaa pedon merkistä. Raamatun pro
fetioissa peto edustaa aina poliittista tai uskonnollista val
taa. Ilmestyskirjan luvuissa 13 ja 14 esiintyvä meripeto nou
see Roomasta maailmanlaajuisena jumalanpalvontajärjestel
mänä. Lopulta tämä roomalainen valta ulottaa vaikutuksen
sa koko maailmaan ja johtaa kansanliikettä, jonka tehtävänä 
on yhdistää kirkko ja valtio. Tavoitteena on saavuttaa maail
man yhtenäisyys taloudellisen mullistuksen, luonnonkatast
rofien, yhteiskunnallisen myllerryksen, kansainvälisen poliit
tisen kriisin ja maailmanlaajuisen konfliktin keskellä.
 Yhdysvallat ottaa lopulta johtoaseman tässä maailman
laajuisessa liittoutumassa. ”Paholainen käyttää kahta suur
ta harhaoppia saadakseen ihmiset mukaan petokseensa: sie
lun luontaista kuolemattomuutta ja sunnuntain pyhyyttä. En
simmäinen näistä on spiritismin perustus, ja jälkimmäinen 
luo yhteisymmärryksen Rooman kanssa. Yhdysvaltojen pro
testantit tulevat ensimmäisinä ojentamaan kätensä kuilun yli 
tarttuakseen spiritismiä kädestä ja kurottautumaan syvyy
den yli tarttuakseen Rooman valtaa kädestä. Tästä muodos
tuu kolmikantainen liitto, jonka johdolla tämä maa tulee kul
kemaan Rooman askelissa ja polkemaan maahan omantun
nonvapauden.” (ST nettiversio 694.)
 Kolmen enkelin sanoma päättyy tärkeään vetoomukseen 
Kristuksen uskollisille seuraajille pitää Jumalan käskyt Jeesuk
sen elävän uskon voimalla, joka asuu heidän sydämessään 
(Ilm. 14:12, VKR).

TOTUUDEN 
TUNTEMI-
NEN
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TIISTAI 20.6.2023 13. raamattutunti 

Jumala on nostanut esiin kansan seisomaan menneisyyden 
suurten uskonpuhdistajien harteilla Raamattu ainoana uskon
tunnustuksenaan, Kristus ainoana pelastuksenaan ja Pyhä 
Henki ainoana voimanaan. Herran paluu on heidän kaikkien 
toiveittensa täyttymys. Juuri ennen hänen paluutaan maail
malle julistetaan totuuksia, jotka ovat pitkään olleet valheen 
ja perinteiden hämärtämiä. Yksi näistä totuuksista on oikea 
raamatullinen sapatti.
 Kolmen enkelin sanoma synnytti tämän viimeisten päivien 
liikkeen viemään päätökseen uskonpuhdistuksen ja osallis
tumaan yhdessä Kristuksen kanssa hänen työnsä loppuun 
saattamiseen maan päällä. Ilmestyskirjan profetiat paljasta
vat, että Jumala sallimuksessaan nostattaa pettymyksestä 
liikkeen, joka julistaa Jumalan viimeistä sanomaa maailmal
le. Ilm. 14. luvussa kuvaillaan maailmanlaajuista seurakun
taa, joka vie hyvää uutista ikuisesta evankeliumista kaikkialle 
maailmaan.
 Ilm. 18. luvun enkeli antaa voiman kolmen enkelin sano
malle niin, että ”hänen kirkkautensa valaisi koko maan” (Ilm. 
18:1). Tämä viittaa Jumalan pelastustoiminnan viimeisen vai
heen suuruuteen. Luvussa 18 keskitytään niihin suuriin ta
pahtumiin, jotka johtavat ihmiskunnan historian huipentu
maan ja evankeliumin lopulliseen voittoon.
Lue Ilm. 18:1. Mitkä kolme asiaa Johannes kertoo tästä enke-
listä? (Ks. myös Hab. 2:14.)

_________________________________________________________________
Enkeli, joka tulee alas pyhäkön valtaistuinsalista, Jumalan 
kirkkauden läsnäolosta, sai tehtäväkseen julistaa Jumalan 
viimeistä armon sanomaa ja varoittaa maan asukkaita siitä, 
mikä maailmaa oli kohtaava. Tekstissä sanotaan, että enkelil
lä oli suuri valta. Uuden testamentin kreikan kielen valtaa tar
koittava sana on exūsia. Jeesus käyttää samaa sanaa Matteuk
sen evankeliumissa lähettäessään opetuslapsiaan lähestys
matkalle. Jeesus antaa heille vallan, joka on pahan voimia ja 
valtoja suurempi (Matt. 10:1). Hän lähettää heidät varustet
tuina jumalallisella voimalla, jotta he olisivat voittoisia hyvän 
ja pahan välisessä taistelussa. Matt. 28:18, 19 Jeesus lähet
tää heidät uudestaan, mutta tällä kertaa antaen heille kaiken 
vallan taivaassa ja maan päällä mennä ja tehdä kaikki kansat 
hänen opetuslapsikseen.

USKON-
PUHDISTUS 
JATKUU
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KESKIVIIKKO 21.6.2023 13. raamattutunti

Lue Ilm. 4:11, Ilm. 5:12, Ilm. 19:1 ja Ilm. 21:26, VKR. Mitä sanoja 
liitetään Jumalan kirkkauteen ja kunniaan?

_________________________________________________________________
Suuressa taistelussa on kyse myös Jumalan kunniasta ja mai
neesta. Paholainen, tuo kapinallinen enkeli, on julistanut, että 
Jumala on epäoikeudenmukainen ja vaatii palvomaan itseään 
antamatta juuri mitään vastineeksi. Paholainen julistaa, että 
Jumalan laki rajoittaa meidän vapauttamme ja iloamme.
 Jeesuksen elämä, kuolema ja ylösnousemus mursivat tuon 
myytin. Hän, joka loi meidät, tuli maailmaamme lunastaak
seen meidät. Ristillä Jeesus vastasi Paholaisen syytöksiin ja 
osoitti, että Jumala on sekä rakastava että oikeudenmukai
nen. Hänen lopunajan kansansa tuo julki hänen kirkkauttaan, 
rakkauttaan ja uhrautuvaa luonnettaan tälle itsekeskeiselle, 
jumalattomalle maailmalle. Ja maa täyttyy Jumalan luonteen 
kirkkaudesta.
Lue 2. Moos. 33:18, 19. Miten Jumala paljastaa kirkkautensa/
kunniansa Moosekselle?

_________________________________________________________________
Jumalan kunnia/kirkkaus on hänen luonteensa. Maa täyttyy 
siitä silloin, kun me olemme täynnä Jumalan rakkautta ja mei
dän luonteemme muuttuu lunastavan rakkauden voimasta.
 Kun hänen rakkautensa näkyy meidän henkilökohtaisessa 
elämässämme, se paljastaa hänen kunniaansa, hänen luon
nettaan, maailmalle. Kolmen enkelin korkealla keskitaivaal
la julistama viimeinen sanoma hengellisen pimeyden valtaan 
joutuneelle maailmalle kuuluu: ”Pelätkää Jumalaa ja antakaa 
hänelle kunnia – –.” (Ilm. 14:7.)
 Meille itsellemme ei ole tarjolla mitään kunniaa omissa 
hyvissä teoissamme, vanhurskaudessamme tai hyvyydes
sämme. ”Sanoman Kristuksen vanhurskaudesta tulee kaikua 
maan toisesta äärestä sen toiseen ääreen asti – –. Tämä on Ju
malan kirkkaus, joka päättää kolmannen enkelin työn.” (2Ta 
370.) Ellen Whiten kirjoittaa myös: ”Mitä on uskosta vanhurs
kautuminen? Se on Jumalan toimenpide, jolla hän lyö maahan 
ihmisen kunnian ja tekee hänen hyväkseen sen, mitä hän ei 
pysty omin voimin tekemään.” (Pä 123.)
 Ei mitään kunniaa meille itsellemme, vaan kunniaa Juma
lalle sen sijaan.

HERRAN 
KUNNIA 
TÄYTTÄÄ 
MAAN

.
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TORSTAI 22.6.2023 13. raamattutunti

Ilmestyskirjassa on monia tärkeitä symboleita; lohikäärme 
(Ilm. 12:3, 4, 7), taivaan laella lentävät enkelit (Ilm. 14:6), 
pedolla ratsastava nainen (Ilm. 17:3) ja niin edelleen. Nämä 
symbolit löytyvät Jumalan sanasta; Pyhä Henki innoitti Johan
nesta kirjoittamaan niistä, ja niillä on tärkeä tehtävä totuu
den paljastamisessa niille, jotka lukevat kirjan sanoja ja toi
mivat niiden mukaan, sillä: ”Autuas se, joka tämän toisille lu
kee, autuaat ne, jotka kuulevat nämä ennussanat ja ottavat 
varteen sen, mitä tähän kirjaan on kirjoitettu, sillä hetki on 
lähellä.” (Ilm. 1:3.)
 On kuitenkin vielä eräs kielikuva, joka nousee kerta toi
sensa jälkeen esiin Ilmestyskirjassa. Mikä tämä kielikuva on 
ja mitä se edustaa?
Lue Ilm. 5:6, 8, 12; Ilm. 7:17; Ilm. 14:1; Ilm. 15:3; Ilm. 19:7; Ilm. 
21:22, 23; ja Ilm. 22:1, 3. Mikä on Karitsan symboliikan merki-
tys ja miksi se esiintyy niin monta kertaa Ilmestyskirjassa?

_________________________________________________________________
Jo kirjan alkusanat kertovat, että kyseessä on ”Jeesuksen 
Kristuksen ilmestys”. Hän ei ole vain Karitsa, vaan teurastet
tu Karitsa (Ilm. 5:6, 12; Ilm. 13:8). Tällä tarkoitetaan ristiin
naulittua Jeesusta Kristusta. Tässä on koko Raamatun, Ilmes
tyskirjan ja kolmen enkelin sanoman sydän ja sielu. Emme voi 
olla uskollisia kutsumuksellemme ja suorittaa tehtäväämme, 
ellei sanomamme keskipisteenä ole Karitsa, teurastettu Ka
ritsa, ristiinnaulittu Jeesus.
 ”Meidän on tietoisesti asetettava teurastettu Karitsa op
piemme ja tehtävämme keskiöön. Hänen tulee olla kaiken te
kemisemme – jokaisen julistamamme saarnan, kirjoittamam
me artikkelin, lausumamme rukouksen, esittämämme laulun 
ja pitämämme raamatuntutkistelun – ytimessä. Saakoon Ka
ritsan ristillä osoittama rakkaus muuttaa tapaamme kohdel
la toisiamme ja saakoon se meidät huolehtimaan myös maa
ilmasta.” – Ángel Manuel Rodríguezin tutkielma The Closing 
of the Cosmic Conflict: Role of the Three Angels’ Messages, s. 
70.
 Vaikka Ilmestyskirja vilisee vaarallisia petoja, sotaa käyvän 
lohikäärmeen raivoa, vitsauksia, vainoa ja varoituksia pedon 
merkistä, sen keskiössä on edelleen Karitsa, teurastettu Karit
sa. Hän on viime kädessä se, mistä kolmen enkelin sanomas
sa on kyse. Se, mitä hän teki, tekee ja tulee vielä tekemään.

KARITSA, 
TEURAS-
TETTU 
KARITSA
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PERJANTAI 23.6.2023 13. raamattutunti 

Lisäaineistoa: ”Herran palvelijoiden kasvot loistavat pyhää 
antaumusta heidän kiiruhtaessaan viemään taivaallista sa
nomaa paikasta toiseen. Tuhannet äänet tarjoavat varoitusta 
kaikkialla maailmassa. Tapahtuu ihmeitä. Sairaita paranee, ja 
tunnusteot ja merkit seuraavat uskovia. Myös Paholainen toi
mii tehden valheellisia ihmeitä ja saa tulenkin lyömään tai
vaasta maahan ihmisten nähden. (Ilm. 13:13.) Näin maan 
asukkaat joutuvat valitsemaan puolensa.
 Sanomaa ei viedä eteenpäin ensisijaisesti todisteluilla 
vaan Jumalan Hengen herättämällä syvällä vakaumuksella. 
Todisteet on jo esitetty. Siemen on kylvetty, ja nyt se nou
see oraalle ja tuottaa satoa. Julkaisut, joita lähetystyöntekijät 
ovat jakaneet, ovat tehneet työnsä. Kuitenkin monilla, joihin 
sanoma on tehnyt vaikutuksen, on ollut esteitä rajoittamassa 
sanoman täyttä ymmärtämistä tai taipumisessa kuuliaisuu
teen. Nyt valonsäteet tunkeutuvat kaikkialle, ja totuus näh
dään täydessä kirkkaudessaan. Rehelliset Jumalan lapset kat
kovat heitä pidelleet siteet. Perhesuhteet ja seurakuntayh
teys eivät pysty heitä enää pidättelemään. Totuus on arvok
kaampi kuin mikään muu. Huolimatta kaikista totuuden vas
tustukseen liittyneistä ryhmittymistä suuri joukko ihmisiä ot
taa paikkansa Herran puolella.” (ST nettiversio 722.)
Keskustelunaiheita:
1. Ellen G. White toteaa, että sanoma uskon kautta vanhurs
kauttamisesta on tosiasiallisesti kolmen enkelin sanomaa (Ev 
190). Mitä hän tällä tarkoittaa? Mikä suhde uskon kautta van
hurskauttamisella on kolmen enkelin sanomaan?
2. Lukekaa vielä Ilm. 14:12 uudelleen. Mikä ero on Jumalan 
käskyjen pitämisellä ja lakihenkisyydellä? Milloin kuuliaisuus 
muuttuu lakihenkisyydeksi? Millä tavoin joku, joka ei pidä Ju
malan käskyjä, voi kaikesta huolimatta olla lakihenkinen?
3. Mitä voitte vastata niille, jotka arvostelevat meitä siitä, 
että puhumme raivopäisistä pedoista ja pelottavista varoi
tuksista, joita Ilmestyskirjasta löytyy? Ilmeinen vastaus on, 
että puhumme niistä siksi, että ne on kirjoitettu kyseiseen 
kirjaan. Mitä muita vastauksia voitte antaa tämän lisäksi?
4. Keskustelkaa maailman tämänhetkisistä tapahtumista. 
Mitä sellaista näette, mikä voi johtaa viimeisiin tapahtumiin? 
Miten löydämme tasapainon siinä, että olemme tietoisia ajas
ta, jossa elämme, mutta emme juutu hyödyttömästi arvaile
maan sellaisia asioita, joista meille ei ole ilmoitettu?

KERTAUS


