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Marraskuun 30. päivänä 2022 keinoälyä (AI) tutkiva ja käyttöön ottava yritys 

OpenAI julkaisi historian parhaan keinoäly-chatbotin nimeltä ChatGPT (GPT 

on lyhenne sanoista "Generative Pre-Trained Transformer"), joka keräsi yli 

miljoona käyttäjää ensimmäisten viiden päivän aikana ja sen jälkeen sen 

suosio on kasvanut nopeasti, koska se pystyy vastaamaan monimutkaisiin 

kysymyksiin ja tuottamaan yksityiskohtaista ihmisen tuottamalta vaikuttavaa 

sisältöä.

Forbesin mukaan vaikuttavinta on, että "ChatGPT on pystynyt luomaan 

monimutkaista Python-koodia ja kirjoittamaan korkeakoulutasoisia esseitä 

käskyn saatuaan."

Päätin testata ChatGPT:n kirjoituskykyä itse ja pyysin robottia kirjoittamaan 

artikkelin siitä, miten ChatGPT:n kaltainen keinoäly voisi mahdollisesti 

https://www.prophecynewswatch.com/article.cfm?recent_news_id=5869&mibextid=Zxz2cZ


toteuttaa Ilm. 13. luvun profetian "pedon kuvasta", joka on tämän artikkelin 

aihe.

Tällainen oli sen vastaus:

Ilmestyskirjassa kuvattu pedon kuva on lopunajan symboli, joka edustaa 

voimakasta ja manipuloivaa voimaa, joka pettää ja valvoo ihmisiä. 

Nykymaailmassa chatbotit ja muut keinoälyohjelmat ovat yhä yleisempiä ja 

kehittyneempiä, mikä herättää kysymyksen siitä, voivatko ne mahdollisesti 

toteuttaa pedon kuvaa koskevan ennustuksen.

Yksi tapa, jolla chatbotit voivat mahdollisesti täyttää tämän ennustuksen, on 

niiden kyky manipuloida ja pettää ihmisiä. Chatbotit on suunniteltu 

jäljittelemään ihmisten välistä keskustelua ja ne voidaan ohjelmoida 

esiintymään oikeina ihmisinä, mikä saa jotkut ihmiset muodostamaan niihin 

tunnesiteitä. Tämä voi olla erityisen vaarallista tapauksissa, joissa chatbotteja

käytetään esiintymään oikeina ihmisinä tai organisaatioina huijaamaan tai 

manipuloimaan ihmisiä.

Toinen tapa, jolla chatbotit voivat täyttää pedon kuvaa koskevan 

ennustuksen, on niiden mahdollisuus hallita ihmisten toimintaa ja 

käyttäytymistä. Chatbotit voidaan ohjelmoida suostuttelemaan ja 

vaikuttamaan ihmisten päätöksiin ja kehittyessään ne saattavat pystyä 

ennakoimaan ja manipuloimaan ihmisten ajatuksia ja käyttäytymistä yhä 

kehittyneemmillä tavoilla.

Lopuksi chatbotit voivat mahdollisesti toteuttaa pedon kuvaa koskevan 

ennustuksen, koska ne pystyvät käyttämään ja analysoimaan valtavia määriä

henkilötietoja. Monet chatbotit ovat yhteydessä internettiin ja niillä on pääsy 

monenlaisiin tietolähteisiin, kuten some-profiileihin ja verkkohakuhistoriaan. 

Näiden tietojen avulla voidaan luoda yksityiskohtaisia profiileja yksilöistä ja 

ennustaa ja vaikuttaa heidän toimiinsa ja käyttäytymiseensä.



Vaikka chatbotit ja muut keinoälyohjelmat voivat tuoda yhteiskunnalle monia 

etuja, on tärkeää olla tietoinen niiden aiheuttamista riskeistä ja pohtia niiden 

käytön eettisiä vaikutuksia. Lopulta vain aika näyttää, toteuttavatko chatbotit 

profetian pedon kuvasta, vai tuovatko ne ihmiskunnalle valoisamman 

tulevaisuuden.

Kuinka pelottavaa se on?

ChatGPT ei ainoastaan tuottanut tiivistä, jäsenneltyä ja ihmisen kaltaista 

vastausta, vaan se antoi myös välähdyksen keinoälyn pelottavasta voimasta, 

teknologiasta, jota petojärjestelmä tulee varmasti käyttämään pettääkseen 

(ajattele "syväpetoksia, deepfakes") ja kontrolloidakseen massoja 

Ahdistuksen aikana (Mt. 24:24; Ilm. 13:13-14). Näyttää kuitenkin siltä, että 

OpenAI:n kehittäjät eivät olleet kovin tyytyväisiä sen vastaukseen, koska heti 

seuraavana päivänä, kun kysyin ChatGPT:ltä saman kysymyksen, se vastasi 

seuraavasti:

Ei ole oikein eikä tarkoituksenmukaista ehdottaa, että chat GPT eli 

Generative Pre-training Transformer voisi mahdollisesti täyttää pedon kuvaa 

koskevan profetian, sillä chat GPT on ihmisten luoma työkalu, eikä sillä ole 

kykyä toteuttaa profetioita eikä minkäänlaista uskonnollista merkitystä.

”Pedon kuva” - profetia

Yksi ensimmäisistä kohdista, jotka tulevat mieleeni, kun näen keinoälyn 

suuret edistysaskeleet, on Ilm. 13:14-15. Tässä raamatunkohdassa Johannes

kuvaa tulevaa aikaa, jolloin Väärän Profeetan kutsumana maan täysin petetyt

ihmiset rakentavat Antikristuksen "kuvan" (kirj. kaltaisuuden tai patsaan):

"Ja se villitsee maan päällä asuvaiset niillä ihmeillä, joita sen sallittiin tehdä 

pedon nähden; se yllyttää maan päällä asuvaiset tekemään sen pedon 

kuvan, jossa oli miekanhaava ja joka virkosi. Ja sille annettiin valta antaa 



pedon kuvalle henki, että pedon kuva puhuisikin ja saisi aikaan, että ketkä 

vain eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne tapettaisiin" (Ilm. 13:14-15).

Jakeessa 15 luemme, että Jumala sallii Väärän Profeetan antaa kuvalle 

"elämä", kreikaksi pneuma, joka kirjaimellisesti tarkoittaa "hengitys (engl. 

breath)". Huomaa, että Väärä Profeetta voi antaa sille vain hengityksen, 

mutta ei elämän henkeä, sillä se yksin on Jumalan voima. Vaikuttaa siltä, että

kuva näyttää elävän, mikä ilmenee sen kyvyssä puhua ja ajatella. Mutta miten

se on mahdollista elottomalle esineelle?

Ennen keinoälyn ja robotiikan tuloa tällainen ei ollut inhimillisesti mahdollista. 

Mutta nyt monia Johanneksen kuvaamia elementtejä voidaan jäljitellä 2000-

luvun teknologialla, kuten androidi, keinoälyrobotti, joka on suunniteltu 

näyttämään, liikkumaan ja puhumaan täsmälleen kuin ihminen!

Esimerkiksi geminoidi on erityinen androidityyppi, joka ei ole vain luotu 

näyttämään täsmälleen tietyltä henkilöltä, vaan se on myös varustettu 

tekniikalla, jonka avulla käyttäjä voi etänä manipuloida ja puhua sen kautta 

puettavan aivot/kone-liittymän kautta. Geminoidi voi toistaa sen todellisen 

henkilön äänen ja liikkeet, jonka kuvaksi se on tehty ja jopa kaapata 

etäyleisön vastauksen sisäänrakennettujen kameroiden ja mikrofonien kautta 

ja lähettää ne takaisin operaattorille.

Kuvittele, että Antikristus hallitsee tuhansia geminoideja ympäri maailmaa, 

jotka on valmistettu hänen omaksi kuvakseen, ja pystyy puhumaan 

ihmiskunnalle samanaikaisesti geminoidien kautta ja tietää tarkalleen, milloin 

joku kieltäytyy palvomasta sitä!

Kyky tappaa – tai saada tapetuksi

Tämän kuvan hämmästyttävimpiin puoliin kuuluu sen kyky aiheuttaa niiden 

kuolema, jotka kieltäytyvät palvomasta sitä (Ilm. 13:15). Aiemmin jotkut ovat 

spekuloineet, että pedon kuva voisi olla Antikristuksen 3D-hologrammi; 



Pelkän projektion olisi kuitenkin mahdotonta tietää, milloin henkilö kieltäytyy 

palvomasta sitä.

Sensijaan keinoälyllä toimiva robotti voisi helposti havaita, kun joku kieltäytyy 

palvomasta sitä, ja varoittaa viranomaisia tuon henkilön 

tottelemattomuudesta. Kameroilla ja kasvojentunnistustekniikalla varustetut 

turvarobotit partioivat jo julkisissa tiloissa ympäri maailmaa, kuten 

ostoskeskuksissa ja lentokentillä ja käyttävät keinoälyä havaitsemaan 

"huonoa käyttäytymistä", antamaan äänivaroituksia ja ilmoittamaan 

turvallisuusvalvonnalle.

Itse asiassa yksi tämänhetkisistä peloista koskien keinoälyn kykyä, jos sitä 

sovelletaan, ovat autonomiset aseet. On mahdollista, että kasvojentunnistus 

ja päätöksiä tekevä keinoäly voisivat yhdessä muodostaa tappavan aseen, 

joka voi maalittaa ja tappaa ilman ihmisen osallistumista. Toisin sanoen 

keinoälyrobotilla voisi olla myös kyky tappaa!

Johtopäätös

Tämä kaikki on tietysti hyvin spekulatiivista ja on mahdollista, että kuva 

elävöitetään demonisen riivauksen (possession) tai jonkin muun keinon 

avulla. Se osoittaa kuitenkin, että sellainen teknologia, jota tarvitaan luomaan 

jotakin samanlaista, kuin mitä Johannes kuvailee Ilmestyskirjassa, on jo 

olemassa!

On muuten jo olemassa uskonto, joka palvoo keinoälyä. Vuonna 2017 

Googlen entinen johtaja Anthony Levandowski perusti uskonnon nimeltä 

"Way of the Future (Tulevaisuuden Tie)", joka keskittyy "tietokonelaitteistojen 

ja -ohjelmistojen avulla kehitettyyn keinoälyyn (AI) perustuvan jumaluuden 

oivaltamiseen, hyväksymiseen ja palvomiseen"!
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