
Sivu 1 
 

ILMESTYSKIRJA LUKU 13 
 
KOMMENTTI: Saatana ei kyennyt edellisessä luvussa tuhoamaan vaimon jälkeläistä, poikalasta (Jeesusta). 
Tässä luvussa kerrotaan pedosta, eli Antikristuksesta, joka nousee merestä, jolle lohikäärme (Saatana) 
antaa uuden tuhoamistehtävän. Antikristus saa haavan ja parantuu siitä. On olemassa kolme erilaista 
näkemystä siitä mitä tämä voisi tarkoittaa. 1) Antikristus todellakin saa kuolettavan haavan, mutta 
parantuu siitä ihmeellisesti. 2) Antikristus kuolee oikeasti ja herää henkiin (Ilm. 17:8). Tällöin Jumala jostain 
syystä sallii poiketa siitä, miten Jumala on yleisesti säätänyt ja antaa Antikristuksen nousta pohjattomasta 
kuilusta. Antikristus matkii tällöin täydellisesti Jeesuksen kuolemaa ja ylösnousemusta maan päällä. 3) 
Saatana on ollut pettäjä alusta alkaen ja saa asioiden näyttämään siltä, että Antikristus olisi kuollut (2. Tess. 
2:9–10). Oli niin tai näin, lopputulos on sama, eli ihmiset seuraavat tätä poliittista johtajaa, Antikristusta.  
Lisäksi on toinenkin peto, joka nousee maasta, joka on väärä profeetta. Nämä kaksi petoa eivät ole siis 
mitään symboleja kansakunnista, profeetoista tai paholaisista, vaan nämä ovat oikeita ihmisiä. 
 
Lisäksi nyt kannattaa lukea tämän luvun rinnalla Danielin kirjan lukuja 2 (kuvaa 4 suurta valtakuntaa) ja 7 
(Kuvaa miten ”kuninkaan” valta vähenee (Nebukadnessar (itse laki) -> Meedo-Persia (jaettu laki) -> Kreikka 
(laki ”4:ään osaan”) -> Rooma (lainsäädäntö senaatille [kansalle]), mutta samalla ”valtakunnan” 
maantieteellinen vaikutusala kasvaa. 
 
Vielä tästä luvusta kannattaa katsoa, miten epäpyhä kolminaisuus toimii, yrittäen matkia Jumalan  Pyhää 
Kolminaisuutta.  

Jae 1: Ja minä näin pedon nousevan merestä; sillä oli kymmenen sarvea ja seitsemän päätä, ja sarvissansa 
kymmenen kruunua, ja sen päihin oli kirjoitettu pilkkaavia nimiä.  
Ajatuksia: Johannes näkee näyn Patmoksella, joka sijaitsee Välimeren alueella, lisäksi Israelin viereinen 
meri on samainen Välimeri. Israelille yleensäkin meri ilmaisee pelottavaa voimaa ja kansakuntia (Jes. 17:12; 
Jes. 57:20; Luuk. 21:25), sillä se ei ole ollut varsinainen ”merikansa”. Lisäksi Ilm. 17:15 ilmaisee mitä meri 
(vesi) tarkoittaa ”Ja hän sanoi minulle: "Vedet, jotka sinä näit, tuolla, missä portto istuu, ovat kansoja ja 
väkijoukkoja ja kansanheimoja ja kieliä”, joten voinko vetää johtopäätöksen, että Antikristus ei ole 
Juutalainen vaan pakana? Kymmenen sarvea ovat kymmenen kuningasta, jotka saavat vallan yhdessä 
pedon kanssa (Ilm. 17:12) ja seitsemän päätä ovat ne seitsemän vuorta, joiden päällä nainen istuu (Ilm. 
17:9). Kymmenen sarvea on kymmenen kuningasta. Huomaa mitä Dan. 7:24 sanoo ” Ja ne kymmenen 
sarvea ovat kymmenen kuningasta, jotka nousevat siitä valtakunnasta. Ja heidän jälkeensä nousee eräs 
muu, ja hän on erilainen kuin edelliset, ja hän kukistaa kolme kuningasta.”. Ks.koko Dan. 7 ja vertaa myös 
Dan 2.  ja Ilm. 12:3. Peto on samalla antikristus. 
 
Tulee siis olemaan kymmenen valtakunnan liitto, jonka johtoon peto asettuu ja tuhoaa tieltään 3 ”valtiota”. 
Tämä peto, puhuu jumalanpilkkaa, sillä Dan 7:25 sanoo ” Hän puhuu sanoja Korkeinta vastaan ja hävittää 
Korkeimman pyhiä. Hän pyrkii muuttamaan ajat ja lain, ja ne annetaan hänen käteensä ajaksi ja kahdeksi 
ajaksi ja puoleksi ajaksi.”. Huomaa tämä Danielin kirjan 3 ½ vuoden ajanjakso. 

Jae 2: Ja peto, jonka minä näin, oli leopardin näköinen, ja sen jalat ikäänkuin karhun, ja sen kita niinkuin 
leijonan kita. Ja lohikäärme antoi sille voimansa ja valtaistuimensa ja suuren vallan. 
Ajatuksia: Tässä esiintyvä kuvaus on hyvin samankaltainen kuin on tuossa Dan 7:ssä ” Ja merestä nousi 
neljä suurta petoa, kukin erilainen kuin toinen. Ensimmäinen oli kuin leijona, mutta sillä oli kotkan siivet. 
Minun sitä katsellessani reväistiin siltä siivet, ja se nostettiin maasta pystyyn ja asetettiin kahdelle jalalle 
niinkuin ihminen, ja sille annettiin ihmisen sydän. Ja katso, oli toinen peto, joka oli karhun näköinen. Se 
nostettiin toiselle kyljellensä, ja sillä oli suussa kolme kylkiluuta, hammasten välissä; ja sille sanottiin näin: 
"Nouse ja syö paljon lihaa". Tämän jälkeen minä näin, ja katso, oli taas toinen peto, pantterin kaltainen, ja 
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sen selässä oli neljä linnunsiipeä. Sillä pedolla oli neljä päätä, ja sille annettiin valta.” Olen käsittänyt, että 
nämä 3 edustavat aikaisempia pedon valtakuntia ja neljäs, on se, joka on ollut, jota ei ole ja joka on tuleva. 
1. Ensimmäinen peto kuvaa Babyloniaa ja sen kuningasta Nebukadnessaria. 
2. Medo-Persian valtakuntaa; josta Persia olisi hallitseva. Olennon suussa olevat kolme kylkiluuta ovat sen 
valloittamat Babylon, Lydia ja Egypti. 
3. Kolmas peto edustaa Kreikkaa. Neljä päätä kertoo valtakunnan jakautumista neljään osaan Aleksanteri 
Suuren kuoleman jälkeen.  
 
Tällä neljännellä pedolla, on lopulta kaikki ”huonot” ominaisuudet, joita oli 3:lla edellä mainitulla 
valtakunnalla.  

Jae 3: Ja minä näin yhden sen päistä olevan ikäänkuin kuoliaaksi haavoitetun, mutta sen kuolinhaava 
parantui. Ja koko maa seurasi ihmetellen petoa. 
Ajatuksia: Ks. alun kommentti. Ilmeisesti tämä antikristus yritetään murhata. Hän selviää tuosta 
tapahtumasta ja ihmiset ihmettelevät ja ihailevat häntä. Lisäksi on mielenkiintoista, viittaako Sakarja 11:17 
” Voi hullua paimenta, joka lampaat hylkää! Käyköön miekka hänen käsivarteensa ja oikeaan silmäänsä. 
Hänen käsivartensa kuivettukoon, ja hänen oikea silmänsä soetkoon.”  kyseiseen henkilöön? Mikäli 
kyseinen henkilö on kuitenkin oikeasti kuollut, tämä ruumis on vain tavallinen ihmisen ruumis, ei mikään 
ylösnousemusruumis, kuten jeesuksella. Lisäksi jotkut kommentaarit sanovat, että tuo yksi päistä tarkoittaa 
yhtä näistä pedon valtakunnan valtiosta, joka selviää kuolin haavasta eli syntyykö valtakunta uudelleen niin 
kuin kuolleista. 

Jae 4: Ja he kumarsivat lohikäärmettä, koska se oli antanut sellaisen vallan pedolle, ja kumarsivat petoa 
sanoen: "Kuka on pedon vertainen, ja kuka voi sotia sitä vastaan?" 
Ajatuksia: Tässä ihmiset palvovat Saatanaa, antikristuksen (pedon) kautta, ylistämällä sen voimaa. Samalla 
voimme miettiä mitä 2 Moos 15:11 sanoo, kun Jumalaa ylistetään ”Herra, kuka on sinun vertaisesi jumalien 
joukossa! Kuka on sinun vertaisesi, sinä pyhyydessä jalo; sinä ylistettävissä teoissa peljättävä, sinä ihmeitten 
tekijä!” 

Jae 5: Ja sille annettiin suu puhua suuria sanoja ja pilkkapuheita, ja sille annettiin valta tehdä sitä 
neljäkymmentä kaksi kuukautta. 
Ajatuksia: Edellisessä jakeessa Saatana antoi vallan pedolle, tässä jakeessa uskon, että Jumala rajoittaa 
tuon vallan 42:ksi viikoksi. Huomaa taas rinnasteinen jae Dan 7:25 sanoo ” Hän puhuu sanoja Korkeinta 
vastaan ja hävittää Korkeimman pyhiä. Hän pyrkii muuttamaan ajat ja lain, ja ne annetaan hänen käteensä 
ajaksi ja kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi ”. Ja taas tässäkin tuo samainen aikajakso 42 kuukautta, eli 3 ½ 
vuotta. Tuo Danielin ajat ja lain on sikäli mielenkiintoinen, että sillä tarkoitettaneen Juutalaisia juhlapäiviä ja 
niiden merkitystä.  

Jae 6: Ja se avasi suunsa Jumalaa pilkkaamaan, pilkatakseen hänen nimeänsä ja hänen majaansa, niitä, jotka 
taivaassa asuvat. 
Ajatuksia: Tähänkin pätee tuo samainen Dan. 7:25, kuten edellä.  Tämä Antikristus toimii kuten 2 Tess. 2:4 
sanoo ”Tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan….”. 

Jae 7: Ja sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät, ja sen valtaan annettiin kaikki 
sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot. 
Ajatuksia: Tähän rinnakkainen jae on Dan, 7:21 ” se sarvi, jonka minä näin sotivan pyhiä vastaan ja 
voittavan heidät,”.  Koska tässä on kyse Danielin kirjan viimeisestä 3 ½ jaksosta, pyhien täytyy olla ne, jotka 
ovat tulleet uskoon pääasiassa kahden todistajan ja 144 000 muun todistajan toimesta. Tällä 
antikristuksella on valta tappaa ne, jotka uskovat Jeesukseen.  Tälle diktaattorille on annettu 
maailmanlaajuinen valta. 
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Jae 8: Ja kaikki maan päällä asuvaiset kumartavat sitä, jokainen, jonka nimi ei ole kirjoitettu teurastetun 
Karitsan elämänkirjaan, hamasta maailman perustamisesta. 
Ajatuksia: Käytännössä kaikki ihmiset, paitsi Jeesukseen uskovat, kumartavat Antikristusta. vanha 
testamenttikin puhuu Jumalan kirjasta, johon laitetaan ihmisen nimi.  Karitsan elämänkirjassa luetellaan ne, 
jotka on pelastettu (ja jotka pelastetaan) eli kaikki Jumalan "kirjat" eivät ole Karitsan elämän kirjoja. 
Vanhassa testamentissa esim. 2. Moos 32:32 ”Jospa nyt antaisit heidän rikoksensa anteeksi! Mutta jos et, 
niin pyyhi minut pois kirjastasi, johon kirjoitat." (Ks. myös Jes. 4:3).  Uudessa Testamentissa löytyy esim. 
Heb, 12:22–23; Fil. 4:2–3; Ef 1:4. Tämä nimen kirjoittaminen ei siis tarkoita, että Jumala olisi ennalta 
määrännyt ihmiset taivaaseen ja kadotukseen, sillä Jumalan tahto on, ”että kaikki pelastuisivat”. Jumala 
tietää koko historian ja antaa mahdollisuuden hyväksyä/hylätä hänen pelastustarjouksensa ja koska Jumala 
näkee alusta loppuun, hän tietää ketkä pelastuvat. Jumala ei ole siis tehnyt meistä robotteja, vaan on 
antanut jokaiselle vapaan tahdon. 

Jae 9: Jos kenellä on korva, hän kuulkoon. 
Ajatuksia: Jumala kertoo, että hänellä on tärkeää sanottavana, ikuisuutta ajatellen. Vrt. Ilm. 2:7 ”Jolla on 
korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo.”, jolloin Jumala sanoi viestin olevan seurakunnille ja 
nyt yksilöille. Mielenkiintoista kun ajattelen omien silmälasieni kautta, että seurakunta ei ole enää täällä, 
vaan temmattuna taivaassa. 

Jae 10: Jos kuka vankeuteen vie, niin hän itse vankeuteen joutuu; jos kuka miekalla tappaa, hänet pitää 
miekalla tapettaman. Tässä on pyhien kärsivällisyys ja usko. 
Ajatuksia: Antikristus vainoaa kristittyjä viemällä heitä vankeuteen ja tappamalle heitä, mutta Jumala 
kehottaa kristittyjä olemaan kärsivällisiä ja uskomaan, että Jumala tulee kostamaan nämä vainot, viemällä 
vankeuteen ja tappamalla ne, jotka ovat tehneet samoin kristityille. Tämä on niiden ikuinen kohtalo, jotka 
vainoavat Kristittyjä. 

Jae 11: Ja minä näin toisen pedon nousevan maasta, ja sillä oli kaksi sarvea niinkuin karitsan sarvet, ja se 
puhui niinkuin lohikäärme. 
Ajatuksia: Tässä kuvataan toinen henkilö, joka on olemukseltaan kuin Kristus, jonkinlainen rauhantuoja, 
mutta hänen sanomansa ydin on Saatanasta.  Eräät kommentaattorit ajattelevat tämän henkilön olevan 
Juutalainen, koska kyseinen henkilö nousee maasta, Pyhästä Maasta (Israelista), meren (kansojen) sijaan.  
Tällä pedolla on kaksi sarvea, kun aiemmalla oli 10 sarvea, eli sillä oli jonkin verran poliittista valtaa, mutta 
poliittinen vaikutusvalta on todennäköisesti pienempi kuin aiemmalla pedolla. Jeesus varoitti näistä vääristä 
profeetoista Matt. 24:24 ” Sillä vääriä kristuksia ja vääriä Profeettoja nousee, ja he tekevät suuria 
tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin.” 

Jae  12: Ja se käyttää kaikkea ensimmäisen pedon valtaa sen nähden ja saattaa maan ja siinä asuvaiset 
kumartamaan ensimmäistä petoa, sitä, jonka kuolinhaava parani. 
Ajatuksia: Koska tämä toinen peto saattaa maan asuvaiset kumartamaan ensimmäistä petoa ja toimii 
ensimmäisen pedon puhemiehenä (”valheellisena Pyhänä Henkenä”), uskonnollisen liikkeen 
johtohenkilönä, hän itseasiassa johtaa kristittyjen vainoa. Selvästi tästä jakeesta nähdään, että tämä toinen 
peto perustelee ensimmäisen pedon palvontaa, sillä että ihmiset näkevät kuinka suuri ja ihmeellinen 
ensimmäinen peto onkaan, kun sen kuolin haavakin parani. 

Jae 13: Ja se tekee suuria ihmeitä, niin että saa tulenkin taivaasta lankeamaan maahan ihmisten nähden. 
Ajatuksia: Tässäkin jakeessa sanotaan, että tapahtuu suuria ihmeitä, siis suuria. Mielenkiintoista tässä on 
se, että väärä profeetta toimii samankaltaisesti kuin Elia (1. Kun. 18:38).  Jumala tuntuu taas antaneen 
luvan tehdä suuria ihmeitä, kuten Jumala antoi egyptiläisten tietäjien tehdä Egyptissä (2. Moos 8:7).  
Minulle tämä Raamatun kohta vahvistaa, sen että näin hän kykenee todistamaan uskottomille, että ei 
kristittyjen mainitsemat Jumalan ihmeet olleet yhtään sen suurempia, kuin mitä hän pystyy tekemään ja 
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siksi kuulkaa nyt häntä. Tähän Raamattu sanoo 2 Tess. 2:11–12 ” Ja sentähden Jumala lähettää heille 
väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet 
totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.”  

Jae 14: 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. 
Ajatuksia: Kyllä menen sanattomaksi, sillä kun Jeesus tekee näitä asioita, ihmiset eivät ota häntä vastaa, 
mutta heti kun toinen tulee omassa nimessä ihmiset ihastuvat.  Joh 5:43 ” Minä olen tullut Isäni nimessä, ja 
te ette ota minua vastaan; jos toinen tulee omassa nimessään, niin hänet te otatte vastaan.”.  Merkittävää 
tässä on se, että tämä ei itse tee kuvaa vaan saa ihmiset innostettua tekemään omatoimisesti pedon kuvan. 

Jae 15: Ja sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, että pedon kuva puhuisikin ja saisi aikaan, että 
ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne tapettaisiin. 
Ajatuksia: Eli tässä annetaan henki elottomaan esineeseen tai ainakin ihmisten mielestä näin tapahtuu. 
Voisiko tässä olla tietokoneistettu kuva, jolla on ihmismäiset piirteet?  Tämä kyseinen ”olento” siis kykenee 
suoraan tai välillisesti tappamaan ne, jotka eivät kumarra sitä.  Voisivatko nämä asiat tapahtua Jerusalemin 
temppelissä? 

Jae 16: Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan merkin 
oikeaan käteensä tai otsaansa, 
Ajatuksia: Tämä toinen peto saa ihmiset, ottamaan merkin oikeaan käteen tai otsaan eli nämä ihmiset ovat 
tästä eteenpäin merkityt Antikristukselle. Itse uskon, että ihmiset ottavat merkin vapaaehtoisesti, koska he 
ovat hurmaantuneet ensimmäiseen petoon, toisen pedon johtamina. Mietin, että Johanneksen aikana 
näiden merkkien laittaminen otsaan tai oikeaan käteen olisi ollut välittömästi näkyvillä, kuten olivat 
Juutalaisten otsassa olevat Raamatunlausekotelot. Onko se myös meidän aikanamme (siru?)? 

Jae 17: ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki: pedon nimi tai sen nimen luku. 
Ajatuksia: Tämä saattaa kaikki kristityt vaikeaan asemaan, miten he voivat ostaa tai myydä, miten he 
yhdistävät voimavaransa ja miten Jumala toimii tässä tilanteessa? Epäuskoiset toimivat näiden pedon 
laatimien lakien mukaan, jotta voivat ostaa ja myydä. 

Jae 18: Tässä on viisaus. Jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun; sillä se on ihmisen luku. Ja sen luku 
on kuusisataa kuusikymmentä kuusi. 
Ajatuksia: Raamattu mainitsee, että pedon luvun laskeminen edellyttää viisautta ja ymmärrystä, jotta 
tietäisi kuka tämä peto on, mutta uskon, että ahdistuksen ajan kristityt kykenevät laskemaan tuon pedon 
luvun, 666 ja tunnistamaan kuka hän on. Siis Ehdokkaana on ollut mm. Keisari Nero, ja kun hänen 
kreikankielinen nimensä NERON KESAR translitteroidaan hepreaksi קסר נרון  (eli NRON KSR), ja näitä 
kirjaimia vastaavat numeroarvot tuottavat luvun 666:  eli N=50, R=200, O=6, K=100, S=60, jolloin NRON KSR 
= 50+200+6+50+100+60+200 = 666.  Lisäksi mm. Paavi, Hitler, jne. ovat olleet tällä tavalla laskettuna 
ilmestyskirjan peto. 
 

  

 


