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KOMMENTTI: Tässä luvussa pohjustetaan Jumalan seitsemää viimeistä vitsausta ja Jeesuksen paluuta 
maanpäälle.  Edellisessä luvussa kerrottiin yhteenvetomaisesti, mitä tulee jatkossa tapahtumaan. 
Edellisessä luvussa olimme siis kuin piknikillä vuorella, johon olimme kiivenneet ja jonne olimme 
pysähtyneet katsomaan, mistä olimme tulleet, ja mihin tulevat polut vievät meidät, ennen kuin, jatkamme 
matkaa. Tässä luvussa siis olemme vuorella ja astumme tuolle perille vievälle polulle.  Tämänkin luvun 
tulkinta riippuu paljolti siitä, miten me tulkitsemme Israelin roolia lopunajassa ja lukua 144 000. Itse 
ajattelen, että nuo 144 000 ovat ihan fyysisiä Israelilaisia. Tämän luvun alkupuolen tulkinnassa minua auttaa 
erityisesti jae 3, joka ilmaisee kaksi ominaisuutta, jotka liittyvät Moosekseen ja Jeesukseen (karitsaan). 
Jakeessa 3 on kaksi asiaa, Mooseksen virsi JA Karitsan virsi, joiden välissä on tuo merkittävä JA– sana, joka 
ilmaisee kaksi tarvittavaa ominaisuutta (Mooses ja Karitsa), liittyen tässä luvussa kerrottuihin Jumalan 
palvelijoihin, eli tällä halutaan mitä ilmeisimminkin kertoa, että nämä ovat Juutalaisista evankelistoja, jotka 
ovat Kristuksen omia. 
 

Jae 1: Ja minä näin toisen tunnusmerkin taivaassa, suuren ja ihmeellisen: seitsemän enkeliä, joilla oli 
seitsemän viimeistä vitsausta, sillä niissä Jumalan viha täyttyy. 
Ajatuksia: Seitsemän viimeistä vitsausta näyttävät kuuluvan seitsemännen ja viimeisen pasuunan alle. Ja 
niin kuin seitsemän enkeliä soitti seitsemän pasuunaa, niin seitsemän enkeliä on määrätty vuodattamaan 
seitsemän maljaa. Jumala on ollut kärsivällinen, mutta Jumalan viha kaikkea jumalattomuutta kohtaan saa 
nyt tuomion. 

Jae 2: Ja minä näin ikäänkuin lasisen meren, tulella sekoitetun, ja niiden, jotka olivat saaneet voiton 
pedosta ja sen kuvasta ja sen nimen luvusta, seisovan sillä lasisella merellä, ja heillä oli Jumalan kanteleet. 
Ajatuksia: Lasimeri, joka muistutti kristallia (Ilm. 4:6) (vrt. 2. Moos. 24:10; Hes. 1:22), lisäksi tässä on 
maininta, että siinä oli myös tulta. Meri edustaa todennäköisesti kaoottista pahuutta (vrt. Ilm. 4:6). Tuli 
viitannee tulevaan tuomioon.  Kun nämä ihmiset seisovat meren päällä, tulee mieleeni ahdistuksen ajan 
marttyyrit, jotka ovat voittaneet pedon, hänen kuvansa ja pedon luvun. Erityisesti uskon heidän olevan niitä 
juutalaisia, jotka ovat ottaneet vastaan Jeesuksen Kristuksen, siis 144 000 todistajaa. He ylistävät nyt 
Jumalaa kanteleillaan.  Tässä ja seuraavissa jakeissa 3 ja 4 voimme havaita Jeesuksen omien kuin kulkevan 
riemusaattueessa ylistäen Jumalaa.  

Jae 3: Ja he veisasivat Mooseksen, Jumalan palvelijan, virttä ja Karitsan virttä, sanoen:  
"Suuret ja ihmeelliset ovat sinun tekosi, Herra Jumala, Kaikkivaltias; vanhurskaat ja totiset ovat sinun tiesi, 
sinä kansojen kuningas. 
Ajatuksia: Todistajat laulavat kaksi laulua. Voisiko nyt olla niin, että he laulavat Karitsan laulua, jonka vain 
he voivat oppia (Ilm. 14:3)? Todennäköisimmin he laulavat myös sitä laulua, jonka Mooses lauloi Jumalalle 
sen jälkeen, kun Israel oli turvallisesti ylittänyt Punaisen meren - 2. Moos 15:1-19. " Minä veisaan Herralle, 
sillä ..”.  

Jae 4: Kuka ei pelkäisi, Herra, ja ylistäisi sinun nimeäsi? Sillä sinä yksin olet Pyhä; sillä kaikki kansat tulevat ja 
kumartavat sinua, koska sinun vanhurskaat tuomiosi ovat julki tulleet." 
Ajatuksia: Uskon siis, että tässä on kyse erityisesti uskoon tulleista 144 000 juutalaisesta, sillä dellisessä 
luvussa mainitaan erityisesti tuo Mooseksen virsi. 
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Jae 5: Ja sen jälkeen minä näin: todistuksen majan temppeli taivaassa avattiin; 
Ajatuksia: Uudessa Testamentissa sanotaan todistuksen majasta seuraavasti Apt. 7:44 ” Todistuksen maja 
oli meidän isillämme erämaassa, niinkuin hän, joka puhui Moosekselle, oli määrännyt sen tehtäväksi, sen 
kaavan mukaan, minkä Mooses oli nähnyt.”.  Todistuksen maja todisti juutalaisille erämaavaelluksen 
aikana, että Jumala oli läsnä kansan keskuudessa. Sana "temppeli" tässä - ναὸς naos - ei viittaa koko 
"temppeliksi" kutsuttuun rakennukseen, vaan kaikkein pyhimpään, joka oli tavallisesti suljettuna, mutta nyt 
se oli avoinna.  Mitä sitten voisi, tuo todistuksen maja merkitä? Ehkäpä tuo merkitsee niitä ominaisuuksia, 
joita on annettu Jeesukselle? 
1) ..Immanuel", mikä käännettynä on: Jumala meidän kanssamme (Matt 1:23) – Jumala meidän 
kanssamme.  
2) "Minä olen maailman valkeus; joka minua seuraa, se ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva elämän 
valkeus". (Joh 8:12)  --- Jeesus haluaa ohjata meidät elämän tielle, hänen kauttansa.  
3) Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. (Joh 10:10). --- vain jeesuksessa saamme 
yltäkylläisen elämän  
4) Ja minä annan heille iankaikkisen elämän, ja he eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun 
kädestäni. (Joh 10:28) --- Jeesus lupaa pitää meistä kiinni ja huolehtia läpi iankaikkisuuden  
5) Uskokaa minua, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa; mutta jos ette, niin uskokaa itse tekojen 
tähden.. (Joh 14:11) --- Jeesus on samaa olemusta kuin Isä ja hänen kauttansa me tunnemme Isän. 
6) .. Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. (1. Joh 1:7) --- 
Jeesuksen kautta me puhdistumme kaikista synneistämme 
7) että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen, vedellä pesten, sanan kautta, 27saadakseen asetetuksi eteensä 
kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä 
ja nuhteeton.(Ef: 5:26-27) --- Jeesus pyhittää meidät sanan kautta, ei meidän tekomme. Tekomme ovat vain 
todistus uskostamme. 
 
Jae 6: ja ne seitsemän enkeliä, joilla oli ne seitsemän vitsausta, lähtivät temppelistä, puettuina puhtaisiin, 
hohtaviin pellavavaatteisiin ja rinnoilta vyötettyinä kultaisilla vöillä. 
Ajatuksia: Seitsemän enkeliä tuo seitsemän viimeistä vitsausta, Jumalan tuomiot, täydellisesti ja 
oikeutetusti. Samalla tässä kiinnittyy huomio pellavavaatteeseen – 3 Moos. 16:32 ”Ja sovituksen 
toimittakoon se pappi, joka on voideltu ja joka on vihitty papinvirkaan isänsä sijaan; hän pukekoon yllensä 
pellavavaatteet, pyhät vaatteet”.  Lisäksi kultainen vyö – Ilm 1:13 ” lampunjalkain keskellä Ihmisen Pojan 
muotoisen, pitkäliepeiseen viittaan puetun ja rinnan kohdalta kultaisella vyöllä vyötetyn. ”. Eli enkelit 
suorittavat valtuutettuina, pyhää toimitusta. 

Jae 7: Ja yksi niistä neljästä olennosta antoi niille seitsemälle enkelille seitsemän kultaista maljaa, täynnä 
Jumalan vihaa, hänen, joka elää aina ja iankaikkisesti. 
Ajatuksia: On mielenkiintoista, että ilmestyskirja 5:8 kuvaa pyhien rukousten olevan maljoissa ” Ja kun se 
oli ottanut kirjan, niin ne neljä olentoa ja kaksikymmentä neljä vanhinta lankesivat Karitsan eteen, ja heillä 
oli kantele kullakin, ja heillä oli kultaiset maljat täynnä suitsutuksia, jotka ovat pyhien rukoukset,”. Kuinka 
moni meistäkin on rukoillut, että Jumala tulisi ja näyttäisi pyhyytensä ja toteuttaisi oikeudenmukaisuuden. 

Jae 8: Ja temppeli tuli savua täyteen Jumalan kirkkaudesta ja hänen voimastansa, eikä kukaan voinut 
mennä sisälle temppeliin, ennenkuin niiden seitsemän enkelin seitsemän vitsausta oli käynyt täytäntöön. 
Ajatuksia: Näemme taivaassa savun peittävän Jumalan temppelin, ennen kuin Jumalan lopulliset tuomiot 
ovat toteutuneet maan päällä. Jumalan tahto on ollut alusta alkaen, että kaikki pelastuisivat – 1 Tim. 2:4 ” 
joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.” -  ja Jumala suree, kun 
ihmiset eivät ole ottaneet hänen tarjoustaan vastaan, ristin tarjousta, eikä enää ole aikaa tarttua hänen 
armon tarjoukseensa ja jäljelle jää vain Jumalan Pyhä viha, jolloin Jumala peittää kasvonsa kuten 5 Moos 
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31:17 sanoo ” Sinä päivänä minun vihani syttyy sitä vastaan, ja minä hylkään heidät ja peitän kasvoni heiltä, 
niin että he joutuvat tuhon omiksi, ja suuret onnettomuudet ja ahdistukset kohtaavat sitä.” 


