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” Mutta tiedä se, että
viimeisinä päivinä on tuleva
vaikeita aikoja. ”
- 2. Tim. 3:1

” Sillä minä en häpeä
evankeliumia; sillä se on
Jumalan voima,
itsekullekin uskovalle
pelastukseksi,
juutalaiselle ensin, sitten
myös kreikkalaiselle.”
- Rm 1:16
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Raamattutunnin sisältö
1. Lopun aika ja sen merkit
1. Loppu – mitä sillä tarkoitetaan?
2. Lopun aika – mitä aika tässä yhteydessä merkitsee?
2. Vaikea aika
1. Luopumus
2. Ihmisten pahuus
3. Totuuden tunteminen
1. Totuuden arvo
2. Voima Pyhässä Hengessä
3. Voitto Kristuksessa
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Seurakunta – hyvä ja paha ihminen
2. Tim 3:1

- seurakunnassa oli hyvin erilaisia ihmisiä
- Matt- 13:47-48 ”Taivasten valtakunta on nuotan kaltainen … ”

Apt 17:11

”tutkivat joka päivä kirjoituksia, oliko asia niin”
- Apt 17:2-4 ”selitti ne ja osoitti”
- ’ Opening and alleging’ < KJ
- ’dianoigo’ < kreik < ’avata perusteellisesti’

Matt 16:3

”’Tänään tulee rajuilma, sillä taivas ruskottaa ja on
synkkä'. Taivaan muodon te osaatte arvioida, mutta
aikain merkkejä ette osaa”
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Viimeisinä päivinä
’viimeisinä päivinä’

- 2. Tim 3:1

’in the last days’ < KJ, ASV
’dans les dernier jours’ < Ransk.
’eschatos’ < kreik < kaukaisin, etäisin (eskatologia)

Viimeisinä päivinä:
Apt 2:17
- Ja on tapahtuva …
2. Tim3:1
- viimeisinä päivinä on tuleva
Heb 1:2
- viimeisinä päivinä puhunut
Jaak 5:3
- koonneet aarteita viimeisinä
päivinä

’päivinä’’
- 2. Tim 3:1
’hemera’ < kreik. < ’päivä’, ’kausi’, auringonnousun ja
laskun välinen aika
’vaikeita’
- 2. Tim 3:1
’perilous’ < KJ < vaarallinen,
’chalepos’ < kreik < ajatus: voima vähenee

1. Piet 1:20 – viimeisinä aikoina
ilmoitettu

2. Piet 3:3

- viimeisinä päivinä tulee

Loppu:
Matt 10:22

- Vahvana pysyy loppuun
asti
…22 viittausta Uudessa Testamentissa

Herran päivä:
Apt 2:20
1. Kor 5:5
1. Tes 5:2
2. Tes 2:2
2. Piet 3:10
Ilm 1:10

- Pietari
- Paavali
- Paavali
- Paavali
- Pietari
- Johannes

Uuden Testamentin viittauksia lopun aikaan
Mat_10:22 Ja te joudutte kaikkien vihattaviksi minun nimeni tähden; mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu.
Mat_10:23 Ja kun teitä vainotaan yhdessä kaupungissa, paetkaa toiseen; sillä totisesti minä sanon teille: te ette ehdi loppuun käydä Israelin
kaupunkeja, ennen kuin Ihmisen Poika tulee.
Mat_13:39 Vihamies, joka ne kylvi, on perkele; elonaika on maailman loppu, ja leikkuumiehet ovat enkelit.
Mat_24:6 Ja te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista; katsokaa, ettette peljästy. Sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole
vielä loppu.
Mat_24:13 Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu.
Mat_24:14 Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee
loppu.
Mat_28:20 ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä
maailman loppuun asti."
Mar_13:7 Ja kun te kuulette sotien melskettä ja sanomia sodista, älkää peljästykö. Näin täytyy tapahtua, mutta se ei ole vielä loppu.
Mar_13:13 Ja te joudutte kaikkien vihattaviksi minun nimeni tähden; mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu.
Luk_1:33 ja hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti, ja hänen valtakunnallansa ei pidä loppua oleman."
1Co_1:8 Hän on myös vahvistava teitä loppuun asti, niin että te olette nuhteettomat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen päivänä.
1Co_10:11 Tämä, mikä tapahtui heille, on esikuvallista ja on kirjoitettu varoitukseksi meille, joille maailmanaikojen loppukausi on tullut.
1Co_15:24 sitten tulee loppu, kun hän antaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun, kukistettuaan kaiken hallituksen ja kaiken vallan ja
voiman.
Heb_3:14 sillä me olemme tulleet osallisiksi Kristuksesta, kunhan vain pysymme luottamuksessa, joka meillä alussa oli, vahvoina loppuun
asti.
Heb_6:11 Mutta me halajamme sitä, että kukin teistä osoittaa samaa intoa, säilyttääkseen toivon varmuuden loppuun asti,
1Pe_4:7 Mutta kaiken loppu on lähellä. Sen tähden olkaa maltilliset ja raittiit rukoilemaan.
Rev_20:3 ja heitti hänet syvyyteen ja sulki ja lukitsi sen sinetillä hänen jälkeensä, ettei hän enää kansoja villitsisi, siihen asti kuin ne tuhat
vuotta ovat loppuun kuluneet; sen jälkeen hänet pitää päästettämän irti vähäksi aikaa.
Rev_20:5 Muut kuolleet eivät vironneet eloon, ennen kuin ne tuhat vuotta olivat loppuun kuluneet. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus.
Rev_20:7 Ja kun ne tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet, päästetään saatana vankeudestaan,
Rev_21:6 Ja hän sanoi minulle: "Se on tapahtunut. Minä olen A ja O, alku ja loppu. Minä annan janoavalle elämän veden lähteestä lahjaksi.
Rev_22:13 Minä olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu.
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Jumalisuuden ulkokuori
2. Tim 3:5

”heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he
kieltävät sen voiman”

KJ:

”holding a form of godliness, but having denied the
power thereof”
- ‘godliness’ ~ ‘holiness’ ~’piety’
- ‘power’ < ‘dunamis’ < kreik

Ruots. (1917) “de skola hava ett sken av gudsfruktan, men skola
icke vilja veta av dess kraft”
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Luopumus
2. Tess 2:1-7 ”Sillä se päivä ei tule, ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja
laittomuuden ihminen ilmestyy
- :3 ’luopumus’ < ’apostasia’ < kreik < ’defection from truth’
- Joh 14:6 ’Minä olen tie ja totuus ja elämä’
Lk 21:8

” Niin hän sanoi: "Katsokaa, ettei teitä eksytetä. Sillä monta
tulee minun nimessäni sanoen: 'Minä olen se', ja: 'Aika on
lähellä'. ”

Matt 24:3-51 ”Sano meille: milloin se tapahtuu ja mikä on sinun
tulemuksesi ja maailman lopun merkki?”
Ilm 17:1-8
”joiden nimet eivät ole kirjoitetut elämän kirjaan”
1. Tim 4:1-7 ”tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta’

Jehovantodistajien toteutumattomia ennustuksia Voitto lopun ajassa
Of course, it is easy to say that this group acts as a 'prophet' of God. It is another
thing to prove it," (Watchtower, Apr. 1, 1972, p. 197). (See Deut. 18:21.)
• 1897 "Our Lord, the appointed King, is now present, since October 1874,"
(Studies in the Scriptures, vol. 4, p. 621).
• 1899 " . . . the 'battle of the great day of God Almighty' (Revelation 16:14),
which will end in A.D. 1914 with the complete overthrow of earth's present
rulership, is already commenced," (The Time Is at Hand, 1908 edition, p. 101).
•

1916 "The Bible chronology herein presented shows that the six great 1000
year days beginning with Adam are ended, and that the great 7th Day, the
1000 years of Christ's Reign, began in 1873," (The Time Is at Hand, forward,
p. ii).

•

1918 "Therefore we may confidently expect that 1925 will mark the return of
Abraham, Isaac, Jacob and the faithful prophets of old, particularly those
named by the Apostle in Hebrews 11, to the condition of human perfection,"
(Millions Now Living Will Never Die, p. 89).
1922 "The date 1925 is even more distinctly indicated by the Scriptures than
1914," (Watchtower, Sept. 1, 1922, p. 262).
1923 "Our thought is, that 1925 is definitely settled by the Scriptures. As to
Noah, the Christian now has much more upon which to base his faith than
Noah had upon which to base his faith in a coming deluge," (Watchtower, Apr.
1, 1923, p. 106).

•
•

Lähde: http://carm.org/jehovahs-witnesses-and-their-many-false-prophecies
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Pyhän Hengen ohjaus
Joh 1:17

”Sillä laki on annettu Mooseksen kautta; armo
ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen
kautta.”

Joh 16:13

”Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa
hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä
hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan
minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset
hän teille julistaa. ”
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Voitto - uusi elämä Hengessä
Rm 8:11 ”Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti
Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän,
joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on
eläväksitekevä myös teidän kuolevaiset
ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu.”
Rm 8:26 ” Samoin myös Henki auttaa meidän
heikkouttamme. Sillä me emme tiedä, mitä
meidän pitää rukoileman, niin kuin rukoilla
tulisi, mutta Henki itse rukoilee meidän
puolestamme sanomattomilla huokauksilla. ”
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Voitto - uusi elämä Hengessä
Rm 5:1

”Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi
tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa
meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen
kautta”

Rm 5:2

”jonka kautta myös olemme uskossa saaneet
pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme, ja
meidän kerskauksemme on Jumalan
kirkkauden toivo. ”

[’ 2. Kor 5:7 ‘sillä me vaellamme uskossa emmekä
näkemisessä’ < UT 1938]

Rm 8:13 ” .. Jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin
saatte elää. ”
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Loppupäätelmä
2. Tess 2:2 ”ettette anna minkään hengen ettekä sanan
ettekä minkään muka meidän
lähettämämme kirjeen heti järkyttää
itseänne”
Matt 28:20 ” Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka
päivä maailman loppuun asti.”
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Loppupäätelmiä
Heb 12:1 - ”Sen tähden, kun meillä on näin suuri pilvi
todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki,
mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät
kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa
kilvoituksessa,
12:2 silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään,
Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi
ristin, häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan valtaistuimen
oikealle puolelle.
12:3 Ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä
sellaista vastustusta itseänsä kohtaan, ettette väsyisi ja
menettäisi toivoanne.
12:4 Ette vielä ole verille asti tehneet vastarintaa,
taistellessanne syntiä vastaan"

