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1 Minä näin, kuinka merestä 
nousi peto. Sillä oli 
kymmenen sarvea ja 
seitsemän päätä, ja kaikissa 
kymmenessä sarvessa oli 
kruunu ja jokaiseen päähän 
oli kirjoitettu herjaava nimi. 

2 Peto, jonka näin, muistutti 
leopardia, mutta sillä oli jalat 
kuin karhulla ja sen kita oli 
kuin leijonan kita. Lohikäärme 
antoi sille voimansa ja 
valtaistuimensa ja suuren 
vallan. 

3 Minä näin, että yksi pedon 
päistä oli saanut 
surmaniskun mutta haava oli 
parantunut.

Koko maailma ihmetteli petoa 
ja lähti seuraamaan sitä,

4 ja kaikki kumarsivat 
lohikäärmettä, joka oli antanut 
pedolle sellaisen vallan. He 
kumarsivat myös petoa ja 
sanoivat:

-- Kuka on pedon vertainen, 
kuka pystyy taistelemaan sitä 
vastaan?

Ilmestyskirja toteutuu
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7 Enkeli sanoi minulle:

"Miksi ihmettelet? Minä paljastan sinulle naisen salaisuuden ja häntä kantavan pedon salaisuuden, tuon, jolla on seitsemän 
päätä ja kymmenen sarvea.

8 "Peto, jonka näit, on ollut, mutta nyt sitä ei ole. Se tulee vielä nousemaan syvyydestä, mutta lopulta se joutuu tuhon omaksi. 
Ne maan asukkaat, joiden nimi ei maailman luomisesta alkaen ole ollut kirjoitettuna elämän kirjaan, hämmästyvät pedon 
nähdessään, sillä vaikka se on ollut ja mennyt, se on vielä tuleva.

9 "Tässä tarvitaan ymmärrystä ja viisautta. Seitsemän päätä tarkoittaa seitsemää vuorta, joilla nainen istuu. Myös 
kuninkaita on seitsemän. 10 Viisi näistä on jo poissa, kuudes on vallassa. Yksi ei ole vielä tullut, ja kun hän tulee, hänen on 
määrä hallita vain vähän aikaa. 11 Peto itse -- se, joka on ollut mutta jota ei enää ole -- on kahdeksas kuningas ja samalla 
yksi noista seitsemästä. Se joutuu tuhon omaksi.

12 "Kymmenen sarvea, jotka näit, tarkoittavat kymmentä kuningasta, jotka eivät ole vielä nousseet valtaan mutta saavat 
myöhemmin kuninkuuden yhdessä pedon kanssa, kuitenkin vain hetkeksi aikaa. 13 Yksissä tuumin he antavat valtansa ja 
voimansa pedon palvelukseen. 14 Nuo kaikki käyvät taisteluun Karitsaa vastaan, mutta Karitsa voittaa heidät, sillä hän on 
herrojen Herra ja kuninkaiden Kuningas. Hänen kanssaan saavat voiton hänen uskollisensa, kaikki kutsutut ja valitut."

15 Vielä enkeli sanoi:

"Vedet, jotka näit, ne, joiden äärellä portto asuu, ovat kansoja, joukkoja, maita ja kieliä. 16 Näkemäsi kymmenen sarvea ja 
peto vihastuvat porttoon ja repivät hänet paljaaksi ja alastomaksi, syövät hänen lihansa ja polttavat hänet tuhkaksi. 17 Jumala 
näet panee heidät toimimaan oman suunnitelmansa mukaisesti. Siksi he myös yksissä tuumin antavat kuninkaanvaltansa 
pedolle siihen saakka kun Jumalan sanat toteutuvat.

18 "Nainen, jonka näit, on se suuri kaupunki, joka hallitsee maan kaikkia hallitsijoita."
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Seuraava sivu (helakanpunainen peto)

Dan.7:
3 Merestä nousi neljä suurta eläintä, kaikki erilaisia. 4 Ensimmäinen 
oli kuin leijona, ja sillä oli kotkan siivet. Minun katsellessani siltä revittiin 
siivet ja se nostettiin maasta ja pantiin seisomaan kahdelle jalalle kuin 
ihminen, ja sille annettiin ihmisen sydän. 5 Ja katso, oli toinen eläin,
karhun kaltainen, joka seisoi toisella suunnalla, ja sillä oli kolme 
kylkiluuta suussaan hampaitten välissä. Sille sanottiin: "Nouse, syö paljon 
lihaa."

6 Vielä minä näin, että oli kolmaskin eläin, kuin pantteri, jolla oli neljä 
linnunsiipeä selässään, ja sillä eläimellä oli neljä päätä, ja sille 
annettiin valta. 7 Ja vielä minä näin yöllisessä näyssäni, että oli neljäs 
eläin, pelottava, kauhistuttava ja hyvin väkevä. Sillä oli suuret rautaiset 
hampaat, ja se söi ja ruhjoi kaiken ja tallasi tähteet jalkoihinsa. Se oli 
erilainen kuin aikaisemmat eläimet, ja sillä oli kymmenen sarvea. 8 
Minä katselin niitä sarvia ja näin, että niiden väliin kasvoi vielä pieni 
sarvi, ja entisistä sarvista kolme irtosi sen tieltä. Ja katso, sillä sarvella oli 
silmät, ihmisen silmien kaltaiset, ja suu, joka puhui suuria sanoja.

9 Kun minä sitä katselin,
istuimet asetettiin paikoilleen,
ja Ikiaikainen istuutui.
Hänen pukunsa oli valkea kuin lumi
ja hänen hiuksensa ja partansa kuin puhdas villa.
Hänen valtaistuimensa oli tulen liekkejä,
ja sen pyörät olivat palavaa tulta.
10 Hänen luotaan lähti liikkeelle tulinen virta. Tuhannet ja taas tuhannet 
palvelivat häntä, miljoonat seisoivat odottaen hänen edessään. Oikeus 
asettui istumaan, ja kirjat avattiin.

Dan.7:
23 Ja minulle vastattiin:
-- Neljäs eläin tarkoittaa neljättä valtakuntaa,
joka on syntyvä maailmaan.
Se valtakunta on erilainen kuin muut valtakunnat,
ja se syö koko maailman
ja tallaa ja murskaa sen.
24 Ne kymmenen sarvea ovat kymmenen kuningasta,
jotka tulevat hallitsemaan sitä valtakuntaa.

Heidän jälkeensä nousee vielä yksi.
Hän on erilainen kuin edelliset
ja kukistaa kolme kuningasta.
25 Uhmaten hän puhuu Korkeinta vastaan,
tuhoaa Korkeimman pyhiä
ja pyrkii muuttamaan juhla-ajat ja lain.
Korkeimman pyhät annetaan hänen armoilleen
ajaksi, kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi.
26 Mutta oikeus on istuva tuomitsemaan,
ja hänen valtansa otetaan häneltä pois,
se tuhotaan ja hävitetään lopullisesti.
27 Kuninkuus ja valta ja valtakuntien mahti kaiken 
taivaan alla annetaan Korkeimman pyhien kansalle. 
Sen kansan valtakunta on ikuinen valtakunta, 
ja kaikki vallat palvelevat ja tottelevat sitä.



¤ Helakanpunainen peto

a) Dan.2 (kuvapatsas):
- viimeinen "maailmanvalta" =kuvapatsaan jalkaterät ja
varpaat 
------> muut osat pystyasennossa,tämä vaakasuorassa 
(= kieltää uskonn. ulottuvuuden?, ks.Ilm.13:6)
- muodostuu kahdesta voimatekijästä (kaksi jalkaa)
- kymmenen varvasta (Ilm.13 / 17 kymmenen sarvea l. kuningasta)
- saavat pedon kanssa vallan "yhdeksi hetkeksi" ( Ilm.17:12)

- ROOMA -> kymmenen valtiota 
- Kristuksen toinen tul. ei tapaht.tuolloin!
- Dan.7 :n neljäs peto  (Rooma) /10 sarvea 
(= kymm."krist."valtiota) → hist. 6. ja 7. kausi
- helakanpun.peto / 10 seurailijavalt.-> hist. 8. kausi eli

viimeinen kausi ennen Kristuksen tulemusta
- jalat raudan ja saven sekoitus
- rauta= kovuus, raakuus (?) järjest. koossa "rautais. otteella"
- savi = eivät hyväksy järjest. (?)

b) Dan.7 : "pieni sarvi"

¤ "pieni sarvi" - QEREN MIZIRAH (7.lk)
¤ "vähäpätöinen sarvi"- QEREN ZEIRAH (8.lk)

- samaistetaan toisiinsa!? 
-Dan.8 "vähäpätöinen sarvi" = Syyrian kuningas Antiokus Epifanes

- puhkesi yhdestä kolmannen pedon l. Aleksanterin suurvallan 
neljästä sarvesta

- Dan.7:8 "pieni sarvi" = helakanpunainen peto
-> 6. ja 7. kauden jälkeen!
- puhkeaa niiden 10:n sarven välistä
- silmät kuin ihmisen silmät (vrt. pedon luku =ihmisen luku)
- suu, joka herjaten puhui

- näytti suuremmalta kuin ne muut

- sotii pyhiä vastaan ja voittaa heidät 
- kunnes Vanhaikäinen tuli

¤ selitys (Danielille):
- nousee erä muu, joka on erilainen kuin edelliset

- ei yksi niistä 10:stä, vaan välistä !?
- erilainen = - jumalaton(?) - aatteellinen / alueellinen (?)

- kukistaa kolme kuningasta
- puhuu sanoja Korkeinta vastaan ( Ilm. 13:5 "vallan puhua suuria sa-
noja ... 3½ vden ajaksi)
- hävittää Korkeimman pyhiä
- pyrkii muuttamaan ajat ja lain
- annetaan hänen käteensä 3½ vuodeksi 

Poliittiset suurvallat:

Ilm.13/17 Dan.2 (kuvapatsas) Dan.7 (neljä petoa)

Egypti 1. -
Assyria 2. -
Babylonia 3. pää leijona ja kotkan siivet
Meedo-Persia 4. yläruumis karhu
Kreikka 5. vatsa ja lantiot pantteri
Rooma 6. jalat peto, kymmenen sarvea
- kuolinhaava 7.
Helakanpun. Peto 8.(7) jalkaterät ja varpaat pieni sarvi
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Ilm.20:
11 Minä näin suuren valkean valtaistuimen ja sen, joka 
sillä istuu. Hänen kasvojensa edestä pakenivat maa ja 
taivas, eikä niistä jäänyt jälkeäkään. 12 Näin myös 
kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen 
edessä. Kirjat avattiin, avattiin myös elämän kirja, ja 
kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli 
merkitty, kukin tekojensa mukaan. 13 Meri antoi 
kuolleensa, Kuolema ja Tuonela antoivat kuolleensa, ja 
kaikki heidät tuomittiin tekojensa mukaan. 14 Kuolema ja 
Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen 
kuolema: tulinen järvi. 15 Jokainen, jonka nimeä ei 
löytynyt elämän kirjasta, heitettiin tuohon tuliseen 
järveen.

Ps.139:
16 Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani, 
sinun kirjaasi on kaikki kirjoitettu.
Ennen kuin olin elänyt päivääkään,
olivat kaikki päiväni jo luodut.
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10 -- Kenen osana on vankeus, se 
joutuu vankeuteen, kenen osana 
on kaatua miekkaan, se kaatuu 
miekkaan. Nyt kysytään pyhiltä 
kestävyyttä ja uskoa.

11 Sitten näin, kuinka toinen peto 
nousi maan uumenista. Sillä oli kaksi 
sarvea, kuin karitsan sarvet, mutta 
se puhui kuin lohikäärme.

Dia 9
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11 Sitten näin, kuinka toinen peto 
nousi maan uumenista. Sillä oli 
kaksi sarvea, kuin karitsan sarvet,
mutta se puhui kuin lohikäärme. 

12 Se käyttää ensimmäisen 
pedon puolesta tämän koko 
valtaa ja panee maan ja sen 
asukkaat kumartamaan 
ensimmäistä petoa, sitä, jonka 
kuolinhaava oli parantunut. 

13 Se tekee suuria tunnustekoja 
ja saa tulen lyömään taivaasta
maahan ihmisten nähden. 
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jj.3 
Minä näin, että yksi pedon päistä oli 
saanut surmaniskun mutta haava 
oli parantunut.

Koko maailma ihmetteli petoa ja lähti 
seuraamaan sitä,
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Ilm.17:
8 "Peto, jonka näit, on ollut, mutta nyt sitä ei ole. Se tulee 
vielä nousemaan syvyydestä, mutta lopulta se joutuu tuhon 
omaksi. Ne maan asukkaat, joiden nimi ei maailman 
luomisesta alkaen ole ollut kirjoitettuna elämän kirjaan,
hämmästyvät pedon nähdessään, sillä vaikka se on ollut ja 
mennyt, se on vielä tuleva.
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14 Niillä tunnusteoilla, joita sillä on 
valta tehdä ensimmäisen pedon 
nimissä, se johtaa harhaan kaikki 
maan asukkaat, niin että saa 
heidät tekemään patsaan sen 
pedon kunniaksi, jota on isketty 
miekalla mutta joka on vironnut 
henkiin. 

15 Se on saanut vallan antaa 
pedon kuvalle hengen, niin että 
kuva jopa kykenee puhumaan, 
ja se on myös saanut vallan 
tappaa kaikki, jotka eivät kumarra 
pedon kuvaa. 
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Matt.24:
4 Jeesus vastasi:

"Varokaa, ettei kukaan johda teitä harhaan. 5 Monet tulevat esiintymään minun 
nimelläni. He sanovat: 'Minä olen Messias', ja eksyttävät monia. …

23 "Jos joku silloin sanoo teille: 'Täällä on Messias', tai: 'Messias on tuolla', 
älkää uskoko. 24 Sillä vääriä messiaita ja vääriä profeettoja ilmaantuu, ja he 
tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että he johtavat, jos mahdollista, 
valitutkin harhaan. 25 Tämän minä olen teille nyt ennalta ilmoittanut

(Ilm. 13:14 und verführt, die auf Erden wohnen, um der Zeichen 
willen, die ihm gegeben sind zu tun vor dem Tier; und sagt 
denen, die auf Erden wohnen, daß sie ein Bild machen sollen 
dem Tier, das die Wunde vom Schwert hatte und lebendig 
geworden war.

(Greek(Stephanos/NT)) Ilm. 13:14 και πλανα ηοςρ καηοικοςνηαρ 
επι ηηρ γηρ δια ηα ζημεια α εδοθη αςηω ποιηζαι ενωπιον του 
θηριου λεγων ηοιρ καηοικοςζιν επι ηηρ γηρ ποιηζαι εικονα τω 
θηριω ο εσει ηην πληγην ηηρ μασαιπαρ και εζηζεν

Original: ἐνώπιον
Transliteration: enōpion
in the presence of, before
of occupied place: in that place which is before, or over against, 
opposite, any one and towards which another turns his ey
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16 Se pakottaa kaikki, pienet ja 
suuret, rikkaat ja köyhät, vapaat 
ja orjat, ottamaan oikeaan 
käteensä tai otsaansa merkin. 

17  Kenenkään ei ole lupa ostaa 
eikä myydä mitään, ellei hänellä 
ole tätä merkkiä, joka on pedon 
nimi tai sen nimen luku*.
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(German(Luther)) Ilm. 13:16 Und es macht, daß die Kleinen 
und die Großen, die Reichen und die Armen, die Freien und die 
Knechte-allesamt sich ein Malzeichen geben an ihre rechte 
Hand oder an ihre Stirn,

(Greek(Stephanos/NT)) Ilm. 13:16 και ποιει πανηαρ ηοςρ 
μικποςρ και ηοςρ μεγαλοςρ και ηοςρ πλοςζιοςρ και ηοςρ 
πηωσοςρ και ηοςρ ελεςθεποςρ και ηοςρ δοςλοςρ ινα δωζη 
αςηοιρ σαπαγμα επι ηηρ σειπορ αςηων ηηρ δεξιαρ η επι ηων 
μεηωπων αςηων

(Ilm. 13:17 daß niemand kaufen oder verkaufen kann, er habe 
denn das Malzeichen, nämlich den Namen des Tiers oder die 
Zahl seines Namens.

(Greek(Stephanos/NT)) Ilm. 13:17 και ινα μη ηιρ δυνηται
αγοπαζαι η πωληζαι ει μη ο εσων ηο σαπαγμα η ηο ονομα ηος 
θηπιος η ηον απιθμον ηος ονομαηορ αςηος

Original: δύναμαι
Transliteration: dunamai
Strong's Definition: Of uncertain affinity; to be able or possible: -
be able, can (do, + -not), could, may, might, be possible, be of 
power

Original: ποιέω
Transliteration: poieō
to make
to make one do something
cause one to
to do



17-18

18 Tässä vaaditaan viisautta.
Se, jolla on ymmärrystä, 
laskekoon pedon nimen
lukuarvon: se on erään ihmisen
luku, ja se luku on 
kuusisataakuusikymmentä-
kuusi.



EAN-viivakoodi. Muita pidempien 
kohdistusviivojen on väitetty 
tarkoittavan numeroa 6, jolloin ne 
yhdessä muodostaisivat luvun 666.

Nykyaikana pedon luvun on väitetty esiintyvän myös EAN-viivakoodeissa. Niihin sisältyy kolme 
kahden kapean, muita pidemmän viivan, kohdistusviivan muodostamaa ryhmää, jotka toisaalta 
muistuttavat myös numeron 6 merkintää viivakoodissa. Yhtäläisyys on kuitenkin 
näennäinen, sillä jokaisen numeron merkkiin kuuluu sekä valkoisia että mustia, tietyn 
levyisiä osia, ja kun valkoiset viivat otetaan huomioon, eivät kohdistusviivat muistuta
kuutosia. Lisäksi eräissä tapauksissa numeromerkkien valkoiset ja mustat viivat vaihdetaan 
keskenään, jolloin yhtäläisyyttä kohdistusviivojen kanssa ei ole senkään vertaa.

Anthropos?
Yksi tulkinta on, että 666 tarkoittaa ihmistä tai ihmiskuntaa itseään, joka asettaa 
itsensä Jumalan sijaan. Johannes puhui hepreaa, mutta kirjoitti kreikaksi. Niinpä on 
oletettavaa, että Johannes käytti heprealaista gematriaa. Kun ihmistä tarkoittava 
kreikan sana "anthropos" (ανθπωπορ) translitteroidaan vastaaviksi heprean kielen 
kirjaimiksi ja lasketaan numeroiksi, tuloksena on 666. Tällöin "pedon luku on ihmisen 
luku" saa luonnollisen selityksen. Jumalan lukuna pidetään numeroa 7, ja 777 
symboloi Pyhää kolminaisuutta. Ihmisen luku on tällöin 666 - ruumis, sielu ja 
henki.


