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KOMMENTTI: Seuraavissa jakeissa meille kerrotaan kosmisen taistelun pääosan esittäjistä. Meille kerrotaan 
Saatanasta ja siitä, miten hän on alusta alkaen pyrkinyt vastustamaan Jumalaa kaikin keinoin. Saatana 
yrittää kaikin keinoin, loppuun asti, osoittaa Jumalan lupaukset vääriksi, edes yhden lupauksen, jotta hän 
voisi osoittaa Jumalan valehtelijaksi. Tässä luvussa on mielenkiintoista, että luku sisältää asioita, jotka ovat 
jo tapahtuneet ja jotka tulevat tapahtumaan, siksi on tarkkaan luettava yksittäisiä jakeita, mitä niissä 
sanotaan. Ehkä tässä luvussa on myös hyvä pohtia Saatanan ulkoista olemusta, sillä usein ihmisten 
ulkonainen kuva Saatanasta on kuin kuvaus kreikkalaisesta pan jumalasta, jolla on sorkat ja sarvet lisättynä 
myös hiilihanko. Minulle Itselleni Saatana näyttäytyy sen sijaan valon enkelinä, valkoisena kirkkaana ja 
hymyilevänä enkelinä, ehkäpä upeimpana Jumalan koskaan luomana olentona, jonka sisältä löytyy petos ja 
vääryys, joka kohdistuu Jumalaa ja hänen lupauksiaan kohtaan. Itse en ainakaan voi mennä syyttämään 
saatanaa siitä mitä itse teen, sillä usein minua houkuttelee oma liha ja maailma sekä sen korskeus ja uskon, 
että Saatana haluaa erityisesti keskittyä Jumalan Sanan ja siinä olevien lupausten väärentämiseen, pyrkien 
vastustamaan Jumalaa ja osoittamaan Jumala valehtelijaksi. Hes: 38:13-15 ” Eedenissä, Jumalan 
puutarhassa, sinä olit. Peitteenäsi olivat kaikkinaiset kalliit kivet; karneolia, topaasia ja jaspista, krysoliittia, 
onyksia ja berylliä, safiiria, rubiinia ja smaragdia sekä kultaa olivat upotus- ja syvennystyöt sinussa, 
valmistetut sinä päivänä, jona sinut luotiin. 14Sinä olit kerubi, laajalti suojaavainen, ja minä asetin sinut 
pyhälle vuorelle; sinä olit jumal'olento ja käyskentelit säihkyväin kivien keskellä. 15Nuhteeton sinä olit 
vaellukseltasi siitä päivästä, jona sinut luotiin, siihen saakka, kunnes sinussa löydettiin vääryys. ”. Kun alla 
olevissa jakeissa mainitsen Petrasta, niin tarkoitan erämaata, johon juutalaiset pakenevat, sillä Raamattu ei 
suoraan kerro, että tuo paikka on nimenomaan muinainen Petran kaupunki, mutta monet kommentaattorit 
tulkitsevat, että pakenemisen paikka voisi olla juuri Petra, kyse on siis arvailusta. 

Jae 1: Ja näkyi suuri merkki taivaassa: vaimo, vaatetettu auringolla, ja kuu hänen jalkojensa alla, ja hänen 
päässään seppeleenä kaksitoista tähteä. 
Ajatuksia: Luku alkaa sanalla suuri merkki, ei siis pelkkä merkki, joten nyt kiinnitämme katseen johonkin 
perustavanlaatuiseen asiaan. Vaimon henkilöllisyyden selvitys alkaa oikeastaan näistä 12 tähdestä, joka 
viittaa Joosefin uneen 1 Mooses 37:9 ” Ja hän näki vielä toisenkin unen, jonka hän kertoi veljilleen ja sanoi: 
"Minä näin vielä unen: katso, aurinko ja kuu ja yksitoista tähteä kumarsivat minua. Ja kun hän kertoi sen 
isälleen ja veljilleen, nuhteli hänen isänsä häntä ja sanoi hänelle: "Mikä uni se on, jonka sinä olet nähnyt? 
Olisiko minun ja äitisi ja veljiesi tultava kumartumaan sinun eteesi maahan? ”. Meillä on tässä vaimon 
identiteettinä Israelin kansa ja sen kaksitoista heimoa, jotka syntyivät Jaakobista, ja jonka kautta Herramme 
Jeesus Kristus tuli maailmaan. Tälle Israelin kansalle oli ja on annettu Jumalan sana ja lupaukset sekä 
ulkonainen Jumalanpalvelus. 

Jae 2: Hän oli raskaana ja huusi synnytyskivuissaan, ja hänen oli vaikea synnyttää. 
Ajatuksia: Tässä kerrotaan, että tämän kansan kautta Jumala joutuisi tekemään työtä, jotta tämän kivun 
kautta synnytettäisiin maailmalle Messias. Tämä kansa ei suinkaan olisi Jumalalle uskollinen vaan toistuvasti 
vastusti Jumalaa, vainoamalla Jumalan profeettoja ja hylkäämällä Messiaan, Jeesuksen ristin puulle.  

Jae 3: Ja näkyi toinen merkki taivaassa, ja katso: suuri, tulipunainen lohikäärme, jolla oli seitsemän päätä ja 
kymmenen sarvea, ja sen päissä seitsemän kruunua; 
Ajatuksia: Taas taivaassa näkyy merkki, joka kertoo Saatanasta (tulipunainen lohikäärme / ks. myös alla jae 
9). Punainen väri, samaistaa Saatanan petoon, jolla portto ratsastaa (Ilm. 17:3). Seitsemän päätä (Ilm. 17.9) 
ei kerro laillisesta vallasta vaan anastetusta vallasta. Kymmenen sarvea (Dan. 7:7–8, Dan. 7:20, Dan. 7:24) ja 
kruunut (Ilm. 9:7) kertovat, että, paholainen, haluaisi olla Jumala, jota kaikki ihmiset palvoisivat.  Paholaisen 
kruunut eivät ole pyhien kantamien voiton kruunujen kaltaisia (Ilm. 2:10; 3:11; 6:2 jne.). On siis kaksi 



merkkiä, nainen - Israel, joka oli valmis synnyttämään Messiaan, Kristuksen, sekä myös Saatana, joka oli 
valmis tuhoamaan sen heti sen synnyttyä. 

Jae 4: ja sen pyrstö pyyhkäisi pois kolmannen osan taivaan tähtiä ja heitti ne maan päälle. Ja lohikäärme 
seisoi synnyttämäisillään olevan vaimon edessä nielläkseen hänen lapsensa, kun hän sen synnyttäisi. 
Ajatuksia: Tässä ilmaistaan, että tähdet (mitä ovat tähdet Raamatussa - job 38:7 ” kun aamutähdet kaikki 
iloitsivat ja kaikki Jumalan pojat riemuitsivat – tähdet ovat: enkeleitä) – enkelit heitettiin maan päälle, 
taivaassa käydyn taistelun lopuksi, siis Paholainen ja kolmasosa taivaan enkeleistä.  Saatanalla on siis ollut 
voima ja valta, jolla hän on saanut houkuteltua mukaansa 1/3 osa enkeleistä. Saatanan ja enkelien valinnat 
tapahtuivat kaukaisessa menneisyydessä, ja ne, jotka alistuivat Saatanalle, ovat nyt demoneita, joita 
vastaan me taistelemme (Ef. 6:12). Saatana oli valmis tuhoamaan, vaimon (Israelin) synnyttämän lapsen, 
heti sen synnyttyä, koska hän ei halunnut, että Jeesus päätyy ristille, Jumalan lupausten tähden. Saatana 
toteutti Jumalan aivoituksen ja soti samalla omaa valtakuntaansa vastaan, kun ajoi Vapahtajamme ristin 
kuolemaan ja siten aloitti oman valtakuntansa tuhoamisen. Samoin hän on pyrkinyt tuhoamaan vaimon – 
Israelin. Väitän, että myös siksi Hän pyrkii tänäkin päivänä ottamaan pois Jumalan Israelille antamat 
lupaukset ja väittämään, että Jumalan lupaukset Israelille, eivät ole enää voimassa, vaan ne ovat annetut 
Kirkolle. Jos uskot, että Jumalan lupaukset eivät ole voimassa Israelille, niin oletko varma omasta 
pelastuksestasi ja Jumalan lupauksista omalla kohdallasi?  Israel on uudelleen syntynyt kansakuntana, ei 
kuitenkaan vielä uudestisyntyneenä kansakuntana. Kolmas temppeli, jonka antikristus omii lopulta 
itselleen, tultaneen piakkoin rakentamaan, jotta vanha testamentilliset uhritoimitukset alkaisivat uudelleen 
– Israel toimii näin siis epäuskossa Jeesukseen ja tästä huolimatta Jumala on uskollinen Israelille 
antamilleen lupauksille. Kun Jumala toimii näin Israelin kanssa, niin sinun ja minun tulisi olla iloisia, että 
Jumalan lupaukset ovat  horjumattomat, vaikka sinä tai minä, emme aina kulkisikaan Jumalan tahdon 
mukaan. 

Jae 5: Ja hän synnytti poikalapsen, joka on kaitseva kaikkia pakanakansoja rautaisella valtikalla; ja hänen 
lapsensa temmattiin Jumalan tykö ja hänen valtaistuimensa tykö. 
Ajatuksia: Israel synnytti Jeesuksen. Tässä mainitaan Jeesuksen toinen tuleminen, jolloin Jeesus on kaitseva 
kaikki pakanakansoja rautaisella valtikalla. Toisaalta tässä mainitaan myös, että Jeesus nousi kuolleista Isän 
Jumalan tykö, odottamaan paluutaan maan päälle, kunnes kaikki on alistettu Jeesuksen alle (1 Kor 15:27–
28). 

Jae 6: Ja vaimo pakeni erämaahan, jossa hänellä oli Jumalan valmistama paikka, että häntä elätettäisiin 
siellä tuhat kaksisataa kuusikymmentä päivää. 
Ajatuksia: Tulemme taas takasin tulevaisuuden kuvaukseen, jossa kerrotaan, että Israel joutuu 
pakenemaan (Mat. 24:15–16) Saatanan vainoa erämaahan, jossa Jumala tulee huolehtimaan Israelista 
tuhat kaksisataa kuusikymmentä päivää (suuren ahdistuksen ajan viimeisen puoliskon 3 ½ vuotta / 42 kk 
[Ilm. 11:2]) vrt Lisäksi Dan.12:11 -> 1290 päivää ja Dan 12:12 -> 1335 päivää. Useat kommentaarit sanovat, 
että tuo paikka voisi olla Petra, mutta mitään varmaa Raamattu ei kerro tuosta paikasta. Miksi sitten Petra? 
Siksi että Jesaja 16:4 sanoo ” Salli minun karkoitettujeni asua tykönäsi, ole Mooabille suojana hävittäjää 
vastaan.Sillä sortajalle tulee loppu, hävitys lakkaa,ja polkija on maasta poissa;” eli Israel pakenee Mooabiin 
(=Jordaniin) ja myös Jesaja 16:1 sanoo ” "Lähettäkää maanhallitsijalle tulevat lampaat Selasta erämaan 
kautta tytär Siionin vuorelle." ja vaikka Petran kaupunkia ei mainita Raamatussa tällä nimellä, vaan sitä 
kutsutaan sen hepreankielisellä nimellä Sela (Jes. 16:1 ja 2. Kun. 14:7). Sekä Petra että Sela tarkoittavat 
"kalliota". Tämä jae myös kumoaa myös niiden ajatukset, jotka väittävät vaimon olevan Maria, eikä Israel, 
sillä Raamattu tässä kohtaa erityisesti sanoo vaimon paenneen erämaahan ja Maria pakeni lapsen kanssa 
Egyptiin.   

Jae 7: Ja syttyi sota taivaassa: Miikael ja hänen enkelinsä sotivat lohikäärmettä vastaan; ja lohikäärme ja 
hänen enkelinsä sotivat, 



Ajatuksia: Miikael (Juuda 1:9; Dan. 12:1; Dan. 10:13; Dan 10:21). Tässä kannattaa huomioida erityisesti, 
mitä Dan. 10:13 sanoo ”Persian valtakunnan enkeliruhtinas seisoi vastustamassa minua kaksikymmentäyksi 
päivää, mutta katso, Miikael, yksi ensimmäisistä enkeliruhtinaista, tuli minun avukseni, sillä minä olin jäänyt 
yksin sinne, Persian kuningasten tykö. ”. Miikael on yksi enkeliruhtinaista (yksi kaltaistensa joukosta). Jeesus 
ei ole siis Enkeliruhtinas Miikael, kuten Jehovan Todistajat väittävät. Tässä mielenkiintoisena havaintona 
mainittakoon, että Miikael ja Saatana ovat olleet ”sodassa” keskenään kauan aikaa, myös silloin kun he 
riitelivät Mooseksen ruumiista, lisäksi kun tähän päälle laittaa nykyisen maailmanpoliittisen tilanteen niin 
tuo Dan 10:13, yhdessä tämän jakeen kanssa, asettaa mielenkiintoisen näkökulman Lähi-idän tapahtumiin, 
koskien Israelia ja Irania (Persiaa), sekä näiden takana olevia henkivaltoja. Mainittakoon tässä yhteydessä 
vielä kertaalleen, että Israelin kohdalla on kyse Jumalan Israelille antamista lupauksista, riippumatta siitä, 
millainen se on tälläkin hetkellä – Jumala on uskollinen antamilleen lupauksille, vaikka me tai Israel 
olisimmekin uskottomia. 

Jae 8: mutta eivät voittaneet, eikä heillä enää ollut sijaa taivaassa. 
Ajatuksia: Saatanalta suljetaan ovi taivaaseen, Jumalan luokse. Job kertoo Saatanan aiemmin tulleen 
vapaasti Jumalan tykö yhdessä Jumalan poikien kanssa ja nyt hän ei enää pääse Jumalan luokse.  
Tähän kohtaan haluan myös mainita, että Jeesus on Jumalan Poika, (isolla P:llä), Ihmeellinen neuvonantaja, 
Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas (Jesaja 9:5). Jeesuksesta sanotaan myös, Heb 1:5 ” Sillä 
kenelle enkeleistä hän koskaan on sanonut: "Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin"; ja 
taas: "Minä olen oleva hänen Isänsä, ja hän on oleva minun Poikani"?”. Edellä mainitun jakeen perusteella 
Raamattu sanoo selvästi, että Jeesus on siis samaa olemusta, kuin Isä - ei luotu vaan syntyisin Isästä. Jeesus 
ei ole samaa olemusta kuin enkelit, sillä lauseesta voidaan selkeästi lukea, ettei kenellekään muulle Isä 
Jumala ole koskaan sanonut näin. Ks. myös Ps. 2:7. Miikael, joka sotii ja heittää Saatanan ulos taivaasta ei 
ole samaa olemusta, kuin Isä Jumala taikka Jeesus, vaan kuten edellisessä jakeesta (jae 7) voimme lukea, 
yksi enkeliruhtinaista. 

Jae 9: Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin 
villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa. 
Ajatuksia: Nyt maanpäälle on tullut Saatana ja hänen joukkonsa. Voin vain kuvitella, millainen tilanne on 
tuolloin (Ilm. 12:12; Mat. 24:21), kun kaikki pahan voimat ovat maan päällä  
– siis kaikki mahdollinen pahuus, ilman että seurakunta on rajoittamassa niiden toimintaa. Jeesus sanoi 
meistä uskovista Matt 5:13 ” Te olette maan suola;”, eli meidän kauttamme Pyhä Henki rajoittaa pahuutta, 
joka muuten tulisi maan päälle. Jollet tätä usko, niin lue miten Jumala toimii - Sodoman ja Abrahamin 
kanssa. Mitä tapahtuukaan ihmisille, kun saatana heitetään maan päälle, voidaan nähdä Roomalaiskirjeen 
luvuista 1:25-> ja 1:28 ”Ja niinkuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi 
heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia.”. Jeesus näki nämä tapahtumat 
etukäteen Luuk. 10:18 ” Silloin hän sanoi heille: "Minä näin saatanan lankeavan taivaasta niinkuin salama.” 

Jae 10: Ja minä kuulin suuren äänen taivaassa sanovan: "Nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän 
Jumalamme valtakunta ja hänen Voideltunsa valta, sillä meidän veljiemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti 
heitä meidän Jumalamme edessä, on heitetty ulos. 
Ajatuksia: Tämä sota Jumalan ja Saatanan välillä on ollut jatkuvaa lähes luomisesta alkaen ja nyt Saatana on 
astunut arvoasteikossa alemmas, kun ei enää pääse Jumalan luokse syyttämään meitä. Vielä on käymättä 
lopullinen taistelu. Nyt taivaassa ei ole enää syyttäjää, mutta puolustaja on Isämme edessä, joka on 
Herramme Jeesus Kristus – Väkevä Jumala.  Tuo saatana ja hänen joukkonsa ovat olleet ensin 
houkuttelemassa meitä pois Jumalan tahdosta ja läsnäolosta ja kun me olemme langenneet, sitten 
syyttäneet meitä – me emme voi  tietenkään laittaa kaikkea pahuutta Saatanan ja hänen joukkonsa päälle, 
vaan olemme myös itse vastuussa omista teoistamme. Oli miten oli, niin nyt on ilo taivaassa, sillä meitä 
uskovia ei enää syytetä Jumala edessä. Room 8:31 ” Mitä me siis tähän sanomme? Jos Jumala on meidän 



puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan?”. Tässä kohtaa on hyvä kysyä itseltämme, mahtaakohan Saatana 
syyttää myös sinua itseäsi saattaakseen sinut epätoivoon ja masennukseen kuiskaamalla korvaasi, että et 
enää kuulu tietyn synnin tai puutteesi takia Jumalalle ja Jumala on pettynyt sinuun, eikä siksi rakasta sinua 
enää. Kun hän toimii näin, niin kenen luokse menet silloin - piiloon puutarhan puun taakse, pois Jumalan 
silmien edestä, vai heti Jumalan Sanan ja Jeesuksen ristin luokse turvaan, saamaan Jumalan lupauksen 
mukaan syntisi anteeksi (Jeesus / Joh 12:47 ” sillä en minä ole tullut maailmaa tuomitsemaan, vaan 
pelastamaan maailman.), vastustamaan syytöksiä ja oikaisemaan mahdollisen rikkomuksesi ja sitten 
jatkamaan tietoisena, että olet kaikesta huolimatta Jumalan lapsi, kelvaten Isälle Jumalalle, haluten jatkaa 
Hänen seurassaan, kuunnellen Jeesuksen ja Isän ääntä – kuka voi olla meitä vastaan, kun Jumala on meidän 
puolellamme, ei edes Saatana.  

Jae 11: Ja he ovat voittaneet hänet Karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta, eivätkä ole 
henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti. 
Ajatuksia: Meillä on voitto Saatanasta ja me olemme lunastetut Jeesuksen veren kautta. Samalla 
huomaamme, että Jumala on antanut voiman olla alttiit kuolemaan asti. Itse ajattelen, että vain Jumala voi 
antaa meille ihmeellisen voiman olla alttiit, kun hetki koittaa. Voimme usein etukäteen pelätä eteen tulevia 
tilanteita (vrt Pietari, joka kielsi kolmasti). Jotenkin kuitenkin Jumala toimii ja rohkaisee meitä olemaan 
hänen todistajinaan. Luuk 12:11 ” Mutta kun he vievät teitä synagoogain ja hallitusten ja esivaltojen eteen, 
älkää huolehtiko siitä, miten tai mitä vastaisitte puolestanne tahi mitä sanoisitte; 12sillä Pyhä Henki opettaa 
teille sillä hetkellä, mitä teidän on sanottava.". 

Jae 12: Sentähden riemuitkaa, taivaat, ja te, jotka niissä asutte! Voi maata ja merta, sillä perkele on astunut 
alas teidän luoksenne pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa!" 
Ajatuksia: Nyt taivas on ”puhdistettu pahuudesta”, mutta ihmisille on maan päällä koittava kovat ajat, 
koska perkele (Saatana) purkaa vihaansa niiden päälle, jotka maan päällä asuvat, sillä hänellä on vähän 
aikaa. Uskon asuvani tuolloin taivaassa Jeesuksen tykönä ja riemuitsen taivaallisen väen kanssa, sillä olen 
ollut mukana siinä joukossa, kun seurakunta on 3 ½ vuotta aiemmin temmattu taivaaseen.  

Jae 13: Ja kun lohikäärme näki olevansa heitetty maan päälle, ajoi hän takaa sitä vaimoa, joka oli 
poikalapsen synnyttänyt. 
Ajatuksia: Nyt Saatanalla ei ole jäljellä kuin 3 ½ vuotta aikaa tuhota Israel ja saatana tietää tämän, kun 
hänet on heitetty ulos. Jälleen voimme havaita tästäkin luvusta, että saatana vainoaa Israelia, eikä Mariaa, 
kun samalla vertaamme mitä muualla Raamatussa on kerrottu Israelista ja Mariasta. Saatana on vainonnut 
Israelia läpi Raamatun historian, mutta Raamatun historia ei tunne Marian vainoa. Me tiedämme tänäkin 
päivänä, että antisemitismi on yliluonnollista, hengellistä, saatanallista vihaa Israelia kohtaan. Tämä vihan 
ajan toinen puolisko, 3 ½ vuoden ajanjakso tulee olemaan Jaakobin ahdistuksen aikaa Jer 30:7 ” Voi! Suuri 
on se päivä, ei ole sen kaltaista. Se on Jaakobille ahdistuksen aika, mutta hän on pelastuva siitä.” 

Jae 14: Mutta vaimolle annettiin sen suuren kotkan kaksi siipeä hänen lentääksensä erämaahan sille 
paikalleen, jossa häntä elätetään aika ja kaksi aikaa ja puoli aikaa poissa käärmeen näkyvistä. 
Ajatuksia: Jumala vie kansansa Israelin turvaan erämaahan (Petraan?)  (Ks. ed. jae 6).  ” aika ja kaksi aikaa ja 
puoli aikaa” -> 1 vuosi + 2 vuotta + ½ vuosi = 3 ½ vuotta (Ks. ed. jae 6).  Se mikä on tärkeää huomata, että 
Jumala lupaa elättää eli ruokkia heidät tuon vaikean ajanjakson läpi. 

Jae 15: Ja käärme syöksi kidastansa vaimon jälkeen vettä niinkuin virran, saattaakseen hänet virran 
vietäväksi. 
Ajatuksia: Useat kommentaattorit mainitsevat, että ilmeisimminkin antikristuksen (saatanan) armeija, 
lähtee Israelin perään, tuhotakseen sen.  

Jae 16: Mutta maa auttoi vaimoa: maa avasi suunsa ja nieli virran, jonka lohikäärme oli syössyt kidastansa. 
Ajatuksia: Jumala ihmeellisesti tuhoaa tämän armeijan kuten hän teki 4. Moos 24:10 ”jolloin maa avasi 



kitansa ja nielaisi heidät ja Koorahin, silloin kun hänen joukkonsa kuoli ja tuli kulutti kaksisataa 
viisikymmentä miestä; ja heistä tuli varoitusmerkki.” 

Jae 17: Ja lohikäärme vihastui vaimoon ja lähti käymään sotaa muita hänen jälkeläisiänsä vastaan, jotka 
pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus. 
Ajatuksia: Tästä jakeesta, voimme havaita, että kaikki Israelissa asuneet Jeesukseen uskovat juutalaiset 
eivät paenneet ”Petraan”, vaan osa uskovista jäi lähtemättä muun joukon mukaan ja toisaalta voimme 
miettiä, että monet Jeesukseen uskovat juutalaiset ovat levittäytyneet ympäri maailman, sillä aiemmin 
144000 Juutalaista on levittänyt evankeliumia kaikkialle ja siksi myös täällä pohjolassa asuu Jeesukseen 
uskovia Juutalaisia, jotka ovat tulleet uskoon 144000 juutalaisen toimesta, seurakunnan ylösoton jälkeen. 
Saatana kohdistaa nyt vainonsa erityisesti näitä Juutalaisia kohtaan, jotka ovat uskossa, kun hän ei kyennyt 
tuhoamaan Juutalaisia, jotka lähtivät ”Petraan”. ”Petraan” siis pakenee sekalainen joukko Juutalaisia, joiden 
joukossa on myös Jeesukseen uskovia Juutalaisia. Tämä on Jaakobin ahdistuksen aikaa. 

Jae 18: Ja se asettui seisomaan meren hiekalle. 
Ajatuksia: Meri edustaa Raamatussa usein kansakuntia ja Israelille vierasta, pelottavaa elementtiä. Osa 
Raamatun käännöksistä sijoittavat tämän jakeen seuraavan luvun alkuun, johon se myös minun mielestäni 
sopii paremmin. 

 


