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ILMESTYSKIRJA LUKU 14 
 
KOMMENTTI: Jumalan Armo näkyy vielä viimeisen kerran varoituksina, sillä tässä julistetaan evankeliumia. 
Jumala ei julistaisi sitä, ellei olisi tilaisuutta pelastua. Ihmiset vielä viimeisen kerran hylkäävät myös Jumalan 
ja siksi Jumalan viha vuodatetaan ihmisten päälle.  Jeesus kuvaa tuomioita vertauksissaan vehnästä ja 
rikkaruohoista sekä lampaista ja vuohista. Tässä luvussa kerrotaan, että Jeesus kerää ensiksi omat talteen ja 
sitten enkelit keräävät jumalattomat yhteen.   

Jae 1: Ja minä näin, ja katso, Karitsa seisoi Siionin vuorella, ja hänen kanssaan sata neljäkymmentä neljä 
tuhatta, joiden otsaan oli kirjoitettu hänen nimensä ja hänen Isänsä nimi. 
Ajatuksia: Siion on paikka, johon Messias kokoaa lunastetut ja josta käsin hän hallitsee maata (Psalmi 48, 
Jesaja 24:23, Joel 2:32, Miika 4:1). Nämä 144 000 nähtiin viimeksi Ilmestyskirjan 7. luvussa, jossa heidät 
tunnistettiin ryhmäksi juutalaisia uskovia, jotka palvelevat suuren ahdistuksen aikana ja joille annetaan 
sinetti, joka suojelee heitä koko evankelioimisen ajan. Tämä sinetti on siis Jeesuksen ja Isän nimi. Koska he 
seisovat Siionin vuorella Karitsan kanssa, se osoittaa, että he tulevat selviytymään suuresta ahdistuksen 
ajasta voittajina ja tässä he ovat voittoisina, palvovat ja seisovat Jeesuksen rinnalla, keskellä ahdistuksen 
aikaa. Jeesus on heidän keskellään, niin kuin meidänkin, kun me toimimme yhdessä jeesuksen nimessä. 
Jesaja 59: 20–21 sanoo ”Mutta Siionille se tulee lunastajana, niille Jaakobissa, jotka synnistä kääntyvät, 
sanoo Herra. Ja tämä on minun liittoni heidän kanssansa, sanoo Herra: minun Henkeni, joka on sinun 
päälläsi, ja minun sanani, jonka minä suuhusi panen, eivät väisty sinun suustasi, eivät lastesi suusta eivätkä 
lastesi lasten suusta, sanoo Herra, nyt ja iankaikkisesti.” Lisäksi luvussa 7 on erikseen maininta 
lukemattomasta määrästä muista Jumalan todistajista. Saatanan ja pedon seuraajilla on myös merkki 
kädessä tai otsassa (Ilm. 13:16–17). Toisaalta tässä jakeessa voidaan miettiä, miten Jeesus katsoo tässä 
jakeessa ihmisiä Siionin vuorelta ja kun mietitään, miten Jeesus katsoi armollisesti ihmisiin, kun hän vaelsi 
maanpäällä Matt 9:36–38 ” Ja nähdessään kansanjoukot hänen tuli heitä sääli, kun he olivat nääntyneet ja 
hyljätyt niin kuin lampaat, joilla ei ole paimenta. 37 Silloin hän sanoi opetuslapsillensa: "Eloa on paljon, 
mutta työmiehiä vähän. 38Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseensa.". Nyt 
osa näistä elonkorjuun työmiehistä, 144 000, ovat Jeesuksen kanssa ja samalla voi nähdä millainen 
Jeesuksen sydän on kaikkia ihmisiä kohtaan ja voin myös kuvitella, miten Jeesus itkee ja suree niiden 
ihmisten puolesta, jotka eivät ota hänen tarjoustaan vastaan ja hänen täytyy siksi osoittaa pyhä vihansa 
kaikkea Jumalattomuutta kohtaan.   

Jae 2: Ja minä kuulin äänen taivaasta ikäänkuin paljojen vetten pauhinan ja ikäänkuin suuren 
ukkosenjylinän, ja ääni, jonka minä kuulin, oli ikäänkuin kanteleensoittajain, kun he kanteleitaan soittavat. 
Ajatuksia: Nyt Johannes suuntaa katseensa maasta kohti taivasta, mistä hän kuulee äänen, joka on jo 
mainittu myös Ilm. 1:15 ” hänen äänensä oli niinkuin paljojen vetten pauhina.” eli Jeesus puhuu 
arvovallalla.   Ilmestyskirja 5:8 sanoo ”vanhimmilla on kanteleet”  
 
Jae 3: Ja he veisasivat uutta virttä valtaistuimen edessä ja neljän olennon ja vanhinten edessä; eikä kukaan 
voinut oppia sitä virttä, paitsi ne sata neljäkymmentä neljä tuhatta, jotka ovat ostetut maasta. 
Ajatuksia: Heillä on yksinoikeus lauluun Herran kanssa. Heidät sinetöitiin ja heidät suojellaan suuren 
ahdistuksen ajan. Heillä on siis tämä erityinen suhde Jumalaan, ja he voivat iloiten laulaa tästä erityisestä 
suhteesta. 144 000:lla on jalat tukevasti maanpäällisellä Siionin vuorella. Silti heidän ylistyksensä vie heidät 
suoraan Jumalan läsnäoloon, suoraan valtaistuimen eteen. Ylistyksessämme ja palvonnassamme voimme 
todella kuljettaa itsemme ja tulla kuulluksi taivaallisissa paikoissa. Nyt näillä on omat laulunsa. Me emme 
voi yhtyä niihin, mutta voimme kuunnella, kun he julistavat Jumalan suuruutta ja säilyttävät uskon suuren 
ahdistuksen aikana. Vielä kun miettii mitä kaikkea onkaan tapahtunut maanpäällä, aurinko on kärventänyt. 
maa on järissyt, ihmisiä, ja eläimiä on kuollut jne. ja silti he ylistävät Jumalaa. 
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Jae 4: Nämä ovat ne, jotka eivät ole saastuttaneet itseään naisten kanssa; sillä he ovat niinkuin neitsyet. 
Nämä ovat ne, jotka seuraavat Karitsaa, mihin ikinä hän menee. Nämä ovat ostetut ihmisistä esikoiseksi 
Jumalalle ja Karitsalle, 
Ajatuksia: Tässä mielestäni kuvataan, heidän yleistä puhtauttaan Kristuksessa (kuten 2. Kor. 11:2:ssa). 
Paavali kuitenkin suositteli naimattomuutta ahdistavina aikoina (1. Kor. 7:25–35), ja Jeesus puhui niistä 
murheista, jotka kohdistuvat niihin, joilla on lapsia ja perheitä tuona päivänä (Matt. 24:19–21). Ei ole vaikea 
nähdä, että Jumala kutsuisi nämä 144 000 kirjaimellisesti selibaattiin valtakunnan tähden, suuren 
ahdistuksen aikana, toki tämä on spekulaatiota. He myös seuraavat Jeesus läheisesti, he ovat hänelle ja 
hänen sanalleen uskollisia koska he ovat puhtaita, eivätkä rakasta maailmaa vaan Herraa kaikesta 
sydämestään ja toteuttavat lähetyskäskyä.  
 
Jae 5: eikä heidän suussaan ole valhetta havaittu; he ovat tahrattomat. 
Ajatuksia: Jeesus on se, joka kykenee pitämään meidät lankeamasta ja tuomaan Isän eteen virheettöminä. 
Juuda 1:24 ” Mutta hänelle, joka voi varjella teidät lankeamasta ja asettaa teidät nuhteettomina, 
riemuitsevina, kirkkautensa eteen,” . Pietari kysyi (Matt 19:25) Jeesukselta ”Kuka sitten voi pelastua?,  
johon Jeesus vastasi ” Niin Jeesus katsoi heihin ja sanoi (Matt 19:26)  heille: "Ihmisille se on mahdotonta, 
mutta Jumalalle on kaikki mahdollista".  Psalmi 51:8 ” Katso, totuutta sinä tahdot salatuimpaan saakka, ja 
sisimmässäni sinä ilmoitat minulle viisauden.”  
 
Jae 6: Ja minä näin lentävän keskitaivaalla erään toisen enkelin, jolla oli iankaikkinen evankeliumi 
julistettavana maan päällä asuvaisille, kaikille kansanheimoille ja sukukunnille ja kielille ja kansoille. 
Ajatuksia: Jumalan armon aika ei ole vieläkään loppu vaan nyt Jumala vieläkin, enkelin välityksellä, julistaa 
evankeliumin. Miten se tapahtuu, tässä ei kerrota. Jotkut ajattelevat, että tämä tapahtuu median (radio, tv, 
internet) välityksellä. Jeesus kertoi, mitä tapahtuu, ennen kuin loppu voi tulla? "Ja valtakunnan evankeliumi 
on julistettava kaikille kansoille, ja sitten tulee loppu" (Matt. 24:14). Jeesus puhui samassa yhteydessä, 
viimeisestä ajanjaksosta, suuren ahdistuksen ajasta. Evankeliumi on julistettava todistukseksi kaikille 
kansoille. Jumalan sana ei siis häviä, vaikka Saatana yrittää hävittää ja turhentaa sen. Tämä on nyt se hetki, 
kun koko maailma on kuullut evankeliumin? 
 
Jae 7: Ja hän sanoi suurella äänellä: "Peljätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia, sillä hänen tuomionsa 
hetki on tullut, ja kumartakaa häntä, joka on tehnyt taivaan ja maan ja meren ja vetten lähteet". 
Ajatuksia: Tästä tulee vahvasti mieleen, että ihmiset palvovat luotua enemmän, kuin luojaa, sillä tässä 
erikseen mainitaan hänen tehneen taivaan, maan ja meren. Ihan kuin tämä Raamatun kohta puhuisi 
suoraan tälle nykyiselle aikakaudelle, joka palvoo ympäristöä ja ihmistä enemmän kuin Jumalaa. 
Luomakunta on toki suuri todistus Jumalasta, mutta kaikki se ajatus, että luomakunta ei tarvitse Jumalaa on 
hullutusta Room 1:22 ” Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet”.  Lopputulos on kuitenkin 
selvä kuten Fil. 2:9-11 sanoo ” Sentähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle 
nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, 
sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat, ja 
jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra.”  
 
Jae 8: Ja seurasi vielä toinen enkeli, joka sanoi: "Kukistunut, kukistunut on se suuri Babylon, joka 
haureutensa vihan viinillä on juottanut kaikki kansat". 
Ajatuksia: Ihmiset eivät antaneet kunniaa Jumalalle, kuten ensimmäinen enkeli kehotti ja siksi toinen enkeli 
julistaa tämän tuomion.  Tässä koko Antikristuksen poliittinen, taloudellinen ja uskonnollinen järjestelmä 
tuhotaan, tämä järjestelmä, joka on toiminut Kristillistä uskoa vastaan, kun he ovat kuvitelmissaan luulleet 
voittavansa ja hävittävänsä kaiken uskon Jeesukseen. 
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Jae 9: Ja heitä seurasi vielä kolmas enkeli, joka sanoi suurella äänellä: "Jos joku kumartaa petoa ja sen kuvaa 
ja ottaa sen merkin otsaansa tai käteensä,  
Ajatuksia: Ensimmäinen enkeli julisti ikuista evankeliumia. Toinen julisti Jumalan tuomiota Antikristuksen 
järjestelmille. Kolmas enkeli varoittaa ihmistä palvomasta petoa tai ottamasta sen merkkiä, sillä jos ihminen 
ottaa merkin ja palvoo petoa tai sen kuvaa, hän tekee sen tietoisesti,  tahallisesti kapinoiden  Jumalaa 
vastaan, koska hänet on petetty ajattelemaan, että pian tapahtuvassa lopullisessa taistelussa saatana 
pystyisi voittamaan Jumalan. He kuvittelevat olevansa voittajan puolella Ilm 13:9 ” "Kuka on pedon 
vertainen, ja kuka voi sotia sitä vastaan?” -  me tiedämme, että Jeesus voi. 
 
Jae 10: niin hänkin on juova Jumalan vihan viiniä, joka sekoittamattomana on kaadettu hänen vihansa 
maljaan, ja häntä pitää tulella ja tulikivellä vaivattaman pyhien enkelien edessä ja Karitsan edessä. 
Ajatuksia: Jokainen joka asettuu Antikristuksen puolelle saa niskaansa Jumalan vihan, kuten Jeremia 25:15-
16 sanoo ” Sillä näin sanoi Herra, Israelin Jumala, minulle: "Ota tämä vihan viinin malja minun kädestäni ja 
juota sillä kaikki kansat, joiden tykö minä sinut lähetän. He juovat ja horjuvat ja tulevat mielettömiksi 
miekan edessä, jonka minä lähetän heidän keskellensä.". Tämä kaikki on vain Jumalan oikeudenmukaisen 
tuomio kaikkea syntiä vastaan. Tässä on selvä viittaus tuliseen järveen (Ilm. 19:20; 20:10; 21:8). 
 
Jae 11:  Ja heidän vaivansa savu on nouseva aina ja iankaikkisesti, eikä heillä ole lepoa päivällä eikä yöllä, 
heillä, jotka petoa ja sen kuvaa kumartavat, eikä kenelläkään, joka ottaa sen nimen merkin. 
Ajatuksia: Tässä on selvä viittaus ikuiseen kadotukseen ja tuskaan  (Matt. 3:12; Matt. 13:41–42).  
 
Jae 12: Tässä on pyhien kärsivällisyys, niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon. 
 Ajatuksia: Voi kuinka tämä tulisikaan omalle kohdalle, että oma sydän pitäisi Jumalan käskyt ja Jeesuksen 
uskon ja sitä kautta saisi kärsivällisyyden sille että ”kosto ei ole minun vaan Jumalan”. Room 12:19 Älkää 
itse kostako, rakkaani, vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle, sillä kirjoitettu on: "Minun on kosto, minä olen 
maksava, sanoo Herra".”  Lisäksi olisipa uskoni niin suuri, että näkisin Jeesuksen aina kasvojeni edessä, 
mutta vaikka minulla on vähäinen usko ja roikun hänessä kiinni, niin tiedän että hän on luvannut olla 
hylkäämättä minua ja kiitos Herralle, että voin ripustautua siihen. 
 
Jae 13: Ja minä kuulin äänen taivaasta sanovan: "Kirjoita: Autuaat ovat ne kuolleet, jotka Herrassa kuolevat 
tästedes. Totisesti — sanoo Henki — he saavat levätä vaivoistansa, sillä heidän tekonsa seuraavat heitä." 
Ajatuksia: Tässä kerrotaan, että ne, jotka kuolevat todistaessaan Herran puolesta, marttyyrit, saavat levätä. 
Erityisesti kerrotaan, että heidän tekonsa seuraavat heitä, eli heidät palkitaan tekojensa kautta. Heidänkin, 
kuten meidänkin pelastuksemme on jo aiemmin tullut ilman tekoja, Kristuksen ristintyön ja 
ylösnousemuksen kautta. Joten myös se kaikki mitä teemme uskossa Kristukseen, luetaan meille palkkioksi 
läpi ikuisuuden. 
 
Jae 14: Ja minä näin, ja katso: valkoinen pilvi, ja pilvellä istui Ihmisen Pojan muotoinen, päässänsä kultainen 
kruunu ja kädessänsä terävä sirppi. 
Ajatuksia: Jälleen kuva Jeesuksesta, Ihmisen Poikana. Dan 7:13 ” Minä näin yöllisessä näyssä, ja katso, 
taivaan pilvissä tuli Ihmisen Pojan kaltainen; ja hän saapui Vanhaikäisen tykö, ja hänet saatettiin tämän 
eteen.”. Tässä ”voittajan kruunu” (kr. stephanon) kertoo, että hän on voittanut sodan ja hän on 
kuningasten kuningas. Sirppi kuvastaa tässä sadonkorjuuta, kun Jeesus palaa.  Mitä muuta tämä valkoinen 
pilvi voisi merkitä? Hebrealaiskirje 12: 1 alkaa sanoin ”Sentähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia 
ympärillämme….”. Jeesuksella on tuomiovalta, jonka hän on saanut Isältä jumalalta (Joh. 5:22).   
 
Jae 15: Ja temppelistä tuli eräs toinen enkeli huutaen suurella äänellä pilvellä istuvalle: "Lähetä sirppisi ja 
leikkaa, sillä leikkuuaika on tullut, ja maan elo on kypsynyt". 
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Ajatuksia: Joudun jälleen miettimään, mitä tässä tapahtuu, sillä kun edellisessä jakeessa on kuvattuna 
Jeesus, miksi enkeli kehottaa häntä lähettämään sirpin? Voisiko olla niin, että enkeli on vastuussa 
elonleikkuun ajankohdasta ja siksi tämä sanoo Jeesukselle, että nyt on aika lähettää sirppi ja erotella vuohet 
ja lampaat, koska tietyt tapahtumat ovat toteutuneet, joiden jälkeen tehdään maassa elonleikkuu, sillä 
enkelien tehtävänä on erotella jyvät akanoista, Jeesuksen omat, uskottomista ja toimittaa uskottomille 
rangaistus  
 
Jae 16: Ja pilvellä istuva heitti sirppinsä maan päälle, ja maa tuli leikatuksi. 
Ajatuksia: Jeesus on tässä aktiivisena toimeenpanijana ja yksikään epäuskoinen ei välty tuomiolta. 

 
Jae 17: Ja taivaan temppelistä lähti eräs toinen enkeli, ja hänelläkin oli terävä sirppi. 
Ajatuksia: Tässä on kuva enkelistä, jolla on tehtävä jumalattomien keskuudessa. Tämä kohta viittaa 
tulevaan tuomioon, jonka enkelit tulevat toteuttamaan ahdistuksen ajan lopulla, kun Jeesus palaa takaisin 
maanpäälle. Matt 13:41.  ” Ihmisen Poika lähettää enkelinsä, ja he kokoavat hänen valtakunnastaan kaikki, 
jotka ovat pahennukseksi ja jotka tekevät laittomuutta” 
 
Jae 18: Ja alttarista lähti vielä toinen enkeli, jolla oli tuli vallassaan, ja hän huusi suurella äänellä sille, jolla 
oli se terävä sirppi, sanoen: "Lähetä terävä sirppisi ja korjaa tertut maan viinipuusta, sillä sen rypäleet ovat 
kypsyneet". 
Ajatuksia: Mitä ilmeisimminkin tässä viitataan alttarilla olevaan tuleen, jotka ovat Pyhien rukoukset Ilm. 
6:9-11 ja Ilm. 8:3-5 ja siten Jumala toimittaa lupaamansa oikeuden omillensa eli jumalattomat saavat 
palkkansa, sillä Jumala kostaa nyt omiensa puolesta. 
 
Jae 19: Ja enkeli heitti sirppinsä alas maahan ja korjasi maan viinipuun hedelmät ja heitti ne Jumalan vihan 
suureen kuurnaan. 
Ajatuksia: Tämä sopii yhteen koko luvun yleisen linjan kanssa, joka on kuvaus uskollisten ja jumalattomien 
vastakkaisista kohtaloista. Jumalan viholliset tuhotaan perusteellisesti Jumalan kuurnassa, kuten seuraava 
jae kertoo. 
 
Jae 20: Ja kuurna poljettiin kaupungin ulkopuolella, ja kuurnasta kuohui veri hevosten kuolaimiin asti, 
tuhannen kuudensadan vakomitan päähän. 
Ajatuksia:  Kuurna poljetaan kaupungin ulkopuolella, ei siis Jerusalemissa, joka tulee olemaan Jumalan 
vanhurskauden asuinsija, sillä Ilm 21:27 sanoo ” Eikä sinne ole pääsevä mitään epäpyhää eikä ketään 
kauhistusten tekijää eikä valhettelijaa, vaan ainoastaan ne, jotka ovat kirjoitetut Karitsan elämänkirjaan.”  
Jooel 3:13 ” Lähettäkää sirppi, sillä sato on kypsynyt. Tulkaa polkemaan, sillä kuurna on täynnä ja kuurna-
altaat pursuvat ylitse; sillä heidän pahuutensa on suuri.”.  Hevosten kuolaimet ovat reilun metrin 
korkeudella ja 1600 vakomittaa on n.  300 km. Kuvaus viitannee rangaistuksen kauheaan luonteeseen - 
luultavasti ei muuhun, sillä etäisyydellä on epäilemättä tarkoitus ilmaista rangaistuksen laajuutta.  Itse 
uskon, että kyseessä saattaisi olla Armageddonin sota (Sak 14:1-5). 

 

 

 


