
Ilmestyskirja toteutuu

1

Uusi laulu Siionin vuorella

1 Sitten näin tämän: Karitsa seisoi 
Siionin vuorella, ja hänen kanssaan 
oli sataneljäkymmentäneljä-
tuhatta ihmistä, joiden otsaan oli 
kirjoitettu hänen nimensä ja hänen 
Isänsä nimi. 
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1 Sitten näin tämän: Karitsa seisoi 
Siionin vuorella, ja hänen kanssaan 
oli sataneljäkymmentäneljätuhatta 
ihmistä, joiden otsaan oli kirjoitettu 
hänen nimensä ja hänen Isänsä 
nimi.

 2 Minä kuulin taivaasta äänen, joka 
oli kuin suurten vesien pauhu tai 
kuin ukkosen jylinä. Ääni, jonka 
kuulin, oli myös kuin harppujen 
helinää ja harpunsoittajien 
laulua.

1Moos.4:
19 Lemek otti itselleen kaksi vaimoa; toisen nimi oli Ada ja toisen Silla. 
20 Ada synnytti Jabalin, josta tuli teltoissa asuvien paimentolaisten 
kantaisä. 21 Jabalin veli oli nimeltään Jubal, ja hänestä tuli 
ensimmäinen harpun- ja huilunsoittaja. 22 Myös Silla synnytti pojan, 
Tubal-Kainin, sepän, joka aloitti pronssin ja raudan takomisen. 
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3 Valtaistuimen edessä ja neljän 
olennon ja vanhinten edessä 
laulettiin uutta laulua, jota ei 
voinut oppia kukaan muu kuin 
nuo sataneljäkymmentäneljä-
tuhatta, jotka on ostettu maan 
päältä. 

4 He eivät ole tahranneet 
itseään naisten kanssa vaan 
ovat pysyneet puhtaina kuin 
neitsyet, ja he seuraavat 
Karitsaa, minne hän meneekin. 
Heidät on ostettu ihmisten 
joukosta esikoislahjaksi 
Jumalalle ja Karitsalle. 

5 Valhetta ei heidän suustaan 
ole kuultu, he ovat puhtaita ja 
virheettömiä.

-valhe
- dolos (kreik.)
- kavaluus, petos,vilppi

 Ilm.21:8 Mutta pelkurit, luopiot ja iljetysten kumartajat, 
murhamiehet ja irstailijat, noidat, epäjumalien palvelijat 
ja kaikki valheen orjat saavat tämän palkan: he 
joutuvat tuliseen järveen rikinkatkuisten lieskojen 
keskelle. Tämä on toinen kuolema."
- pseudes (kreik.)
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5 Valhetta ei heidän suustaan ole 
kuultu, he ovat puhtaita ja 
virheettömiä.

Kolme enkeliä

6 Minä näin taas uuden enkelin, joka 
lensi korkealla taivaan laella. Hänen 
tehtävänään oli julistaa ikuinen 
evankeliumi maan asukkaille, kaikille 
kansoille, heimoille, kielille ja maille.

 7 Hän kuulutti kovalla äänellä: 
"Pelätkää Jumalaa ja antakaa hänelle 
kunnia - - hänen tuomionsa aika on 
tullut! Kumartakaa häntä, joka on 
luonut taivaan, maan ja meren ja 
vesien lähteet."



Original: ά̓ μωμος
Transliteration: amomos
Phonetic: am'-o-mos
Thayer Definition:
without blemish
as a sacrifice without spot or blemish

morally: without blemish, faultless, 
unblameable

Valhetta ei heidän suustaan ole kuultu, he 
ovat puuhtaita ja virheettömiä.

(Greek(Stephanos/NT)) Ef. 1:4 
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ 
καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και 
αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη

(Finnish(PyhäRaamattu)) Ef. 1:4 
Jo ennen maailman luomista hän on valinnut 
meidät Kristuksessa olemaan edessään 
pyhiä ja nuhteettomia Kristuksesta 
osallisina.

(Greek(Stephanos/NT)) Kol. 1:22
 εν τω σωματι της σαρκος αυτου δια του 
θανατου παραστησαι υμας αγιους και 
αμωμους και ανεγκλητους κατενωπιον 
αυτου

(Finnish(PyhäRaamattu)) Kol. 1:22 
Mutta nyt hän on tehnyt teidän kanssanne 
sovinnon, kun Kristus omassa ruumiissaan 
kärsi kuoleman asettaakseen teidät pyhinä, 
nuhteettomina ja moitteettomina Jumalan 
eteen.

(Greek(Stephanos/NT)) Hepr. 9:14 
ποσω μαλλον το αιμα του χριστου ος δια 
πνευματος αιωνιου εαυτον προσηνεγκεν 
αμωμον τω θεω καθαριει την συνειδησιν 
υμων απο νεκρων εργων εις το λατρευειν 
θεω ζωντι

(Finnish(PyhäRaamattu)) Hepr. 9:14 
kuinka paljon paremmin puhdistaakaan 
Kristuksen veri! Ikuisen henkensä voimalla 
hän on antanut itsensä virheettömänä 
uhrina Jumalalle, ja hänen verensä 
puhdistaa meidän omantuntomme kuoleman 
teoista, niin että voimme palvella elävää 
Jumalaa.

(Greek(Stephanos/NT)) 1. Piet. 1:19
 αλλα τιμιω αιματι ως αμνου αμωμου και 
ασπιλου χριστου

(Finnish(PyhäRaamattu)) 1. Piet. 1:19 
vaan Kristuksen, tuon virheettömän ja 
tahrattoman karitsan, kalliilla verellä.

… he ovat tahrattomat (Kr.38)
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7 Hän kuulutti kovalla äänellä: 
"Pelätkää Jumalaa ja antakaa 
hänelle kunnia - - hänen 
tuomionsa aika on tullut! 
Kumartakaa häntä, joka on luonut 
taivaan, maan ja meren ja vesien 
lähteet."

8 Hänen jäljessään tuli toinen 
enkeli, joka kuulutti: "Kukistunut, 
kukistunut on suuri Babylon, tuo 
portto, joka iljetyksillään on vietellyt 
kaikki kansat juomaan vihan viiniä."

Dia 8

1

2

- poieioo= tehdä
- engl. made
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takaisin

takaisin

(Greek(Stephanos/NT)) Ilm. 14:8 
και αλλος αγγελος ηκολουθησεν λεγων 
επεσεν επεσεν βαβυλων η πολις η μεγαλη 
οτι εκ του οινου του θυμου της πορνειας 
αυτης πεποτικεν παντα εθνη

(Finnish(PyhäRaamattu)) Ilm. 14:8 
Hänen jäljessään tuli toinen enkeli, joka 
kuulutti: "Kukistunut, kukistunut on suuri 
Babylon, tuo portto, joka iljetyksillään on 
vietellyt kaikki kansat juomaan vihan viiniä."

KJV 
And G2532 there followed G190 another 
G243 angel G32, saying G3004, Babylon 
G897 is fallen G4098, is fallen G4098, that 
great G3173 city G4172, because G3754 
she made G4222 all G3956 nations G1484 
drink G4222 of G1537 the wine G3631 of 
the wrath G2372 of her G846 fornication 
G4202.

KJVLite 
And there followed another angel, saying, 
Babylon is fallen, is fallen, that great city, 
because she made all nations drink of the 
wine of the wrath of her fornication.

KR1776 
a toinen enkeli seurasi, sanoen: lankesi, 
lankesi Babylon, suuri kaupunki; sillä hän oli 
huoruutensa vihan viinalla kaikki pakanat 
juottanut.

KR33/38 
Ja seurasi vielä toinen enkeli, joka sanoi: 
"Kukistunut, kukistunut on se suuri Babylon, 
joka haureutensa vihan viinillä on juottanut 
kaikki kansat".

NET 
A second angel followed the first, declaring: 
“Fallen, fallen is Babylon the great city! She 
made all the nations drink of the wine of her 
immoral passion.”

NHEB 
Another, a second h angel, followed, saying, 
“Babylon the great has fallen, which has 
made all the nations to drink of the wine of 
the 

προσκυνεω
Transliteration: proskuneo
Phonetic: pros-koo-neh'-o
Thayer Definition:
to kiss the hand to (towards) one, in token 
of reverence
among the Orientals, especially the 
Persians, to fall upon the knees and touch 
the ground with the forehead as an 
expression of profound reverence
in the NT by kneeling or prostration to do 
homage (to one) or make obeisance, 
whether in order to express respect or to 

*[[Mat 10:28]] KR33/38* 
Älkääkä peljätkö niitä, jotka tappavat 
ruumiin, mutta eivät voi tappaa sielua; vaan 
ennemmin peljätkää häntä, joka voi sekä 
sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin.
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9 Näiden kahden jäljessä tuli vielä 
kolmas enkeli, joka kuulutti kovalla 
äänellä: "Se, joka kumartaa petoa 
ja sen kuvaa ja ottaa otsaansa tai 
käteensä sen merkin, 

10 joutuu yhtä lailla juomaan 
Jumalan vihan viiniä, joka 
laimentamattomana on kaadettu 
Jumalan vihan maljaan. Häntä 
kidutetaan tulessa ja rikin katkussa 
pyhien enkelien ja Karitsan edessä.

 

11 Tulesta, joka ihmisiä kiduttaa, 
nousee savu aina ja ikuisesti. 
Heillä ei ole päivän, ei yön lepoa 
-- ei niillä, jotka kumartavat petoa ja 
sen kuvaa, eikä kenelläkään, joka 
ottaa pedon nimen merkikseen. 

12 Tässä kysytään pyhiltä 
kestävyyttä, niiltä jotka noudattavat 
Jumalan käskyjä ja uskovat 
Jeesukseen."

1

2

Dia 10
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βἀσἀνιζω
Transliteration: basanizo
Phonetic: bas-an-id'-zo
Thayer Definition:
to test (metals) by the touchstone, which is a 
black siliceous stone used to test the purity 
of gold or silver by the colour of the streak 
produced on it by rubbing it with either metal
to question by applying torture
to torture
to vex with grievous pains (of body or mind), 
to torment
to be harassed, distressed
of those who at sea are struggling with a 
head wind

1

(Greek(Stephanos/NT)) Ilm. 14:12
 ωδε υπομονη των αγιων εστιν ωδε οι 
τηρουντες τας εντολας του θεου και την 
πιστιν ιησου

(Finnish(PyhäRaamattu)) Ilm. 14:12 
Tässä kysytään pyhiltä kestävyyttä, niiltä 
jotka noudattavat Jumalan käskyjä ja 
uskovat Jeesukseen."

= v.92 käännös ”outo”, suorastaan nurin-
Kurinen
- olla -verbi korvattu kysytään -verbillä?

2

takaisin
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13 Minä kuulin taivaasta äänen, joka 
sanoi: "Kirjoita: Autuaita ne, jotka 
tästä lähtien kuolevat Herran omina. 
He ovat autuaita, sanoo Henki. He 
saavat levätä vaivoistaan, sillä heidän 
tekonsa seuraavat heitä."

Sadonkorjuun aika

14 Sitten näin tämän: Oli valkoinen 
pilvi, ja pilven päällä istui joku 
ihmisen kaltainen, jolla oli päässään 
kultainen seppele ja kädessään 
terävä sirppi. 

15 Temppelistä tuli toinen enkeli, joka 
kovalla äänellä huusi pilven päällä 
istuvalle: "Pane sirppisi työhön ja 
leikkaa, nyt on sadonkorjuun aika. 
Maan sato on kypsä korjattavaksi." 

- alkukielessä: ihmisen pojan kaltainen
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16 Silloin se, joka istui pilvellä, heitti 
sirppinsä maan päälle, ja niin 
korjattiin maan sato.

17 Taivaan temppelistä tuli taas 
enkeli, ja hänelläkin oli terävä sirppi. 

18 Myös alttarista tuli enkeli, se jolla 
on tuli vallassaan, ja hän huusi 
kovalla äänellä sille enkelille, jolla oli 
terävä sirppi: "Pane terävä sirppisi 
työhön ja korjaa tertut maan 
viinitarhasta. Rypäleet ovat 
kypsyneet." 

19 Silloin enkeli heitti sirppinsä maan 
päälle, korjasi sadon maan 
viinitarhasta ja heitti rypäletertut 
suureen altaaseen, Jumalan vihan 
viinikuurnaan. 

1

Dia 13
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Matt.24:
29 "Mutta kohta noiden päivien ahdingon 
jälkeen aurinko pimenee eikä kuu anna 
valoaan. Tähdet putoavat taivaalta ja taivaiden 
voimat järkkyvät. 30 Silloin taivaalle ilmestyy 
Ihmisen Pojan merkki. Kaikki maan sukukunnat 
puhkeavat valituksiin, kun näkevät Ihmisen 
Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suuressa 
voimassaan ja kirkkaudessaan. 31 Suuren 
torven soidessa hän lähettää enkelinsä 
neljälle ilmansuunnalle kokoamaan kaikkialta, 
maan kaikista ääristä ne, jotka hän on 
valinnut



20

20  Rypäleet poljettiin altaassa 
kaupungin ulkopuolella, ja verta 
pursui niin, että veri vielä 
tuhannen kuudensadan 
stadionmitan* päässä ulottui 
hevosen kuolaimiin asti.

- 1600 vakomittaa = 200mx1600 = 320000m
= n. 320km
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