
  

Ilmestyskirja toteutuu

1 Viides enkeli puhalsi 
torveensa. Silloin 
minä näin, että 
taivaasta oli pudonnut 
maahan tähti. Sille 
annettiin syvyyden 
kuilun avain, 

2 ja se avasi tuon 
syvyyteen vievän 
kuilun. Kuilusta nousi 
savua kuin suuresta 
uunista, ja savu 
pimensi auringon ja 
ilman.

Kertaus/ Lucifer

Luuk.10:17-20

17 Ne seitsemänkymmentä-
kaksi opetuslasta palasivat 
iloisina ja sanoivat: "Herra, 
pahat hengetkin tottelevat 
meitä, kun käskemme niitä 
sinun nimessäsi." 18 Jeesus 
sanoi heille: "Minä näin, kuinka 
Saatana sinkoutui taivaasta kuin 
salama. 19 Niin, minä olen 
antanut teille vallan: te voitte 
polkea käärmeitä ja skorpioneja 
ja kaikkea vihollisen voimaa, 
eikä se vahingoita teitä. 20 
Mutta älkää siitä iloitko, että 
henget teitä tottelevat. Iloitkaa 
siitä, että teidän nimenne on 
merkitty taivaan kirjaan."



  

Latin Vulgata:
helel ( Hebr) = aamutähti = lucifer

KJV otti  käännökseen sanan lucifer isolla
Kirjaimella – O Lucifer

- - aamutähti on Venus planeetta, joka 
ilmaantuu aina aamulla (Jupiter illalla)

- - Babylonia on idässä Jerusalemiin 
nähden, joten babylonialaiset ovat 
”aamuruskon” kansaa

Wikipedia:

Lucifer on latinaa ja tarkoittaa kirjaimellisesti 
"valonkantajaa" (lux = valo; ferre = kantaa, tuoda).
 Nimi periytyy alkujaan kreikan termistä
 Ἓσπερος, heosphoros, valon tuoja.
 Antiikista lähtien Lucifer on tarkoittanut Kointähteä 
eli Venusta. Nimitys kuvaa Venuksen nousua 
loisteena taivaalle ja lankeamista taivaan 
rannan taa.

Kristinuskon vaikutuksesta Luciferin ajatellaan 
nykyään usein olevan yksi Saatanan monista 
nimistä. Kristillisen perinteen mukaan 
Lucifer oli ensimmäinen arkkienkeli, kunnes 
hänestä tuli liian ylpeä ja vallanhaluinen. 
Taivaallisen sodan jälkeen Jumala karkotti 
Luciferin, jolloin Luciferista tuli paholainen, 
langennut enkeli, ja hänen seuraajistaan 
demoneita. 

Sana "Lucifer" esiintyy Vulgatassa, Jesaja 14:12,
 missä se on käännös kreikasta. (Ἓσπερος)
Alkuperäisessä hepreankielisessä tekstissä 
käytetään sanamuotoa הילל בן שחר, joka tarkoittaa 
"Helel, Shaharin poika". Helel oli babylonialais–
kanaanilainen aamutähden jumala ja Shahar 
aamunkoitteen jumala. 

Vuoden 1992 kirkkoraamatussa, jossa sana 
Lucifer ei esiinny kertaakaan, tämä kohta on 
suomennettu "Kointähti, sarastuksen poika". 
Vaikka kyseinen raamatunkohta puhuu "taivaalta 
putoamisesta", se ei viittaa Luciferin 
Helvettiin karkottamiseen. Se on osa pilkkalaulua 
Babylonin kuninkaasta, mikä käy ilmi 
jakeesta Jesaja 14:4.

Jes.14:3-16
Pilkkalaulu Babylonin kuninkaan 
kukistumisesta

3 Sinä päivänä, jona Herra päästää sinut 
rauhaan vaivoistasi ja ahdingostasi ja 
pakkotyön orjuudesta, 4 sinä virität 
Babylonin kuninkaasta pilkkalaulun:
-- Jo tuli loppu valtiaasta,
loppu sorrosta ja vainosta!

"Nyt siis sinäkin olet voimasi kadottanut niin 
kuin
me,
olet yksi meistä....
...11 Tuonelaan on syösty sinun loistosi ja 
mahtisi,
sinun harppujesi helkytys.
Sinun allasi ovat vuoteena madot,
sinun ylläsi peitteenä toukat.

12 Voi, sinä putosit taivaalta, sinä 
Kointähti, sarastuksen poika! Alas 
maahan sinut survaistiin, sinä kansojen 
kukistaja."

13 Etkö juuri sinä sydämessäsi sanonut:
"Minä tahdon nousta taivaisiin!
Minä pystytän valtaistuimeni
Jumalan tähtiä korkeammalle,
minä tahdon istua jumalten vuorella
kaukana pohjoisessa,
14 minä nousen pilviä ylemmäksi,
olen korottava itseni Korkeimman 
vertaiseksi."
15 Mutta tuonelaan sinut on syösty,
sen pohjimmaiseen kuiluun.
16 Jokainen, joka sinut näkee, jää 
katsomaan,
tuijottaa sinua ihmetellen:
"Tämäkö on se maailman järkyttäjä,
valtakuntien vapisuttaja,

Kertaus Ilm.2:

Ilm.22:16
16 "Minä, Jeesus, olen lähettänyt enkelin 
luoksenne,
 jotta seurakunnat saisivat tämän todistuksen.
 Minä olen Daavidin juuriverso ja suku, 
kirkas aamutähti.

-Orthrinos asteer = aamu (varhainen) tähti

2Piet.1:19
19 Siksi me voimme entistä lujemmin luottaa
 profeetalliseen sanaan. Ja hyvin teette tekin,
 jos kiinnitätte katseenne siihen kuin pimeässä 
loistavaan lamppuun, kunnes päivä sarastaa 
ja kointähti syttyy teidän sydämessänne

-Phosphoros (kreik.) = aamutähti, 
- phos = valo, phero = kantaa.

http://fi.wikipedia.org/wiki/Latina
http://fi.wikipedia.org/wiki/Venus
http://fi.wikipedia.org/wiki/Kristinusko
http://fi.wikipedia.org/wiki/Saatana
http://fi.wikipedia.org/wiki/Arkkienkeli
http://fi.wikipedia.org/wiki/Paholainen
http://fi.wikipedia.org/wiki/Demoni
http://fi.wikipedia.org/wiki/Vulgata
http://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?formname=search&formrnd=1165154073582&search=&rng=0&submit1=Hae&ref=Jesaja+14&ctx=-1&mod1=FinRaam&mod2=Vulgate&mod3=
http://fi.wikipedia.org/wiki/Heprea
http://fi.wikipedia.org/wiki/Uusi_kirkkoraamattu
http://fi.wikipedia.org/wiki/Uusi_kirkkoraamattu
http://fi.wikipedia.org/wiki/Helvetti


  



  

7 Heinäsirkat olivat 
näöltään kuin taisteluun 
varustettuja hevosia. 
Niillä oli päässään 
kullalta kimaltavat 
seppeleet, niiden kasvot 
olivat kuin ihmisen 
kasvot,

 8 ja niillä oli naisen 
tukan kaltainen tukka. 
Niiden hampaat olivat 
kuin leijonan hampaat,

 9 ja niillä oli 
rintapanssarit, jotka 
olivat kuin rautaa. Niiden 
siivistä lähti samanlainen 
jyminä kuin 
sotavaunuista, joita 
monet hevoset täyttä 
laukkaa vetävät 
taisteluun. 

10 Niillä oli pyrstö ja 
pistin kuin skorpioneilla, 
ja pyrstöllään ne saivat 
tehdä ihmisille pahaa 
viiden kuukauden ajan.



  

10 Niillä oli pyrstö ja 
pistin kuin 
skorpioneilla, ja 
pyrstöllään ne saivat 
tehdä ihmisille pahaa 
viiden kuukauden 
ajan. 

11  Kuninkaanaan 
niillä oli syvyyden 
enkeli, 
hepreankieliseltä 
nimeltään Abaddon, 
kreikankieliseltä 
Apollyon.*

helikopterit

kuvia



  



  

12 Ensimmäinen voi-
huuto on ohi. Mutta sen 
jälkeen tulee vielä kaksi 
huutoa.

13 Kuudes enkeli 
puhalsi torveensa. Silloin 
kuulin, kuinka Jumalan 
edessä olevan kultaisen 
alttarin sarvista tuli ääni,

 14 joka sanoi 
kuudennelle torveaan 
soittaneelle enkelille: 
"Päästä irti ne neljä 
enkeliä, jotka ovat 
kahleissa suuren 
Eufratvirran rannalla." 

15 Niin päästettiin irti 
nämä neljä enkeliä, 
jotka olivat valmiina tätä 
tuntia, päivää, kuukautta 
ja vuotta varten: niiden 
oli määrä surmata 
kolmannes 
ihmiskunnasta.

 1Moos.15:18

18 Sinä päivänä Herra 
teki Abramin kanssa liiton 
ja lupasi hänelle: "Sinun 
jälkeläisillesi minä annan 
tämän maan Egyptin raja- 
purosta Eufratin suureen 
virtaan saakka, 

 1Moos.15:18

18 Sinä päivänä Herra 
teki Abramin kanssa liiton 
ja lupasi hänelle: "Sinun 
jälkeläisillesi minä annan 
tämän maan Egyptin raja- 
purosta Eufratin suureen 
virtaan saakka, 

kartta

idästä



  

- anatolee heelios (kreik.)=
nousu auringon = idästä

Gogin sota (Hes.38)

1 Minulle tuli tämä Herran sana:

2 "Ihminen, käännä katseesi kohti 
Magogin maata, kohti Gogia, Mesekin 
ja Tubalin ylintä ruhtinasta, ja julista 
hänelle tuomio. 3 Sano hänelle: Näin 
sanoo Herra Jumala: Gog, Mesekin ja 
Tubalin ylin ruhtinas, minä käyn sinua 
vastaan! 4 Minä kuljetan sinua paikasta 
toiseen, minä panen koukut leukoihisi 
ja tuon nähtäväksi sinut ja koko 
sotajoukkosi, hevosesi ja ratsumiehesi, 
kaikki täysissä varusteissa, koko 
suuren joukkosi pitkine ja pyöreine 
kilpineen, miekkamiehiä kaikki. 5 
Heidän kanssaan ovat Persian, Nubian 
ja Putin miehet, kaikilla kilvet ja 
kypärät, 6 heidän kanssaan ovat 
Gomer ja Bet-Togarma, kaikki 
perimmän pohjoisen joukot -- sinun 
kanssasi on monia kansoja.

Gogin tuho (Hes. 39)

1 "Ihminen, julista Gogille tuomio. 
Sano: Näin sanoo Herra Jumala: 
Gog, Mesekin ja Tubalin ylin ruhtinas, 
minä käyn sinua vastaan! 2 Minä 
kuljetan sinua paikasta toiseen, minä 
talutan sinua, minä ajan sinut 
liikkeelle pohjoisen periltä ja tuon 
sinut Israelin vuorille. 3 Siellä minä 
isken jousen vasemmasta kädestäsi 
ja sivallan oikeasta kädestäsi nuolet. 
4 Israelin vuorilla sinä kaadut, sinä ja 
kaikki sinun joukkosi ja kansat, jotka 
ovat mukanasi. Minä annan sinut 
petolintujen, kaikkien siivekkäiden ja 
kaikkien metsän eläinten ruoaksi. 5 
Sinä kaadut taistelukentällä, niin minä 
olen päättänyt, sanoo Herra Jumala.

6 "Minä sinkoan tulen Magogin 
maahan ja sytytän tuleen meren 
rannoilla asuvien kansojen maat. 
Silloin nuo kansat, jotka luulivat 
olevansa turvassa, tietävät, että minä 
olen Herra. 7 Oman kansani Israelin 
minä opetan tuntemaan pyhän 
nimeni, enää minä en salli nimeäni 
häväistävän. Kaikki kansat tulevat 
tietämään, että minä olen Herra, 
Israelin Pyhä. 8 Näin käy, sanoo 
Herra Jumala, näin tapahtuu. Se 
päivä tulee, josta minä olen puhunut.

20:7 Ja kun ne tuhat vuotta ovat loppuun 
kuluneet, päästetään saatana vankeudestaan, 
20:8 ja hän lähtee villitsemään maan neljällä 
kulmalla olevia kansoja, Googia ja Maagogia, 
kootakseen heidät sotaan, ja niiden luku on kuin meren 
hiekka. 
20:9 Ja he nousevat yli maan avaruuden ja piirittävät 
pyhien leirin ja sen rakastetun kaupungin. Mutta tuli 
lankeaa taivaasta ja kuluttaa heidät. 



  

16 Niillä oli ratsuväkeä 
kaksikymmentätuhatta 
kertaa kymmenentuhatta 
sotilasta; minä kuulin 
joukkojen lukumäärän.

17 Tällaisia olivat 
näyssäni ratsut ja 
ratsastajat: niillä oli 
tulipunaiset, savunsiniset 
ja rikinkeltaiset 
rintapanssarit, ja 
hevosilla oli kuin leijonan 
pää ja niiden suusta 
suitsi tulta, savua ja rikin 
katkua.

 18 Näihin kolmeen 
vitsaukseen -- tuleen, 
savuun ja rikin katkuun, 
jotka suitsivat hevosten 
suusta -- kuoli 
kolmannes ihmiskuntaa.



  

19 Hevosten voima oli 
niiden suussa ja 
hännässä. Häntä oli kuin 
käärme, ja sillä oli 
käärmeen pää, jolla se 
tuotti tuhoa.

20 Loput ihmiset, ne 
jotka eivät kuolleet näihin 
vitsauksiin, eivät 
kuitenkaan lakanneet 
palvomasta kättensä 
töitä. He kumarsivat yhä 
pahoja henkiä ja kullasta, 
hopeasta, pronssista, 
kivestä ja puusta 
tekemiään jumalankuvia, 
jotka eivät voi nähdä, 
eivät kuulla eivätkä 
kävellä.

 21 He eivät kääntyneet, 
he eivät luopuneet 
murhatöistään eivätkä 
taioistaan, eivät 
siveettömästä elämästä 
eivätkä varastamisesta.

kuvat
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