
Psalmien 2 ja 110 täyttymys - Israel 

Luku 14: 1.  Karitsa ja 144 000 sinetöityä 

Siionin vuorella (1- 5) 

2.  Kolme enkeliä: iankaikkinen evankeliumi, 

Babylonin kukistuminen, pedon palvelijoiden 

tuomio Jumalan vihan maljojen särpijöinä (6-3) 

3.  Edessä oleva Ihmisen Pojan tulemus 

autuudeksi ja tuomioksi kuvataan 

sadonkorjuuna, joka niittää maan hyvän 

viljasadon Jumalalle ja kokoaa vihan hedelmät 

Jumalan vihan viinikuurnaan.(14 -20). 
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 “Ja minä näin, ja katso” (j. !) ilmaisee, että 
siirrytään uuteen asiaan.  Peto jää taustalle 17. 
lukuun saakka.  Pedon merkin ottaneiden 
vastakohtana on 144 000 Jumalan sinetillä 
sinetöityä, joiden otsassa on Karitsan ja hänen 
Isänsä nimi.  “Siionin vuori” on enemmän kuin 
kukkula Jerúsalemissa.  Se on pyhien leiri, jonka 
huippu ulottuu taivaaseen, koska Karitsa on 
heidän keskellään.  Jesajan ennustuksien joukot 
eivät mahtuisi pienelle Siionin vuoren kukkulalle. 
Síksi jo Jesaja tarkoitti seurakuntaa, kirkkoa.  
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 Siionin vuori oikeana kristikuntana ei siis ole 
vain epäperäistä “Kaanaan kieltä” vaan nousee 
VT:n profetioista. Herra on siellä läsnä (Jes. 
25:6-10) “kaikkien kansojen” pelastukseksi.  
Herran Kristuksen läsnäolo on se keskus, joka 
luo Siionin, ei maantiede.  Se perustuu samalla 
siihen, mikä historiassa  ja maantieteessä 
tapahtui “kun aika oli täytetty” Jerusalemissa.  
Jerusalemista Siion kasvoi Juudeaan, Galileaan 
ja Samariaan ja maan ääriin.  Siionissa Herra on 
läsnä (Matt. 28:20).  Se toteutuu sanassa ja 
sakramenteissa (Matt. 28:18-19; 1 Kor. 11:24-
25). 
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 Jes. 4:3-5: “Sinä päivänä on Herran Vesa oleva 

Israelin pelastuneille kaunistus ja kunnia ja 
maan hedelmä heille korkeus ja loisto. Ja ne, 
jotka Siionissa ovat säilyneet ja Jerusalemissa 
jäljelle jääneet, kutsutaan pyhiksi, kaikki, jotka 
ovat kirjoitetut Jerusalemissa elävien lukuun-
silloin kun Herra on pessyt pois Siionin tytärten 
saastan ja huuhtonut Jerusalemista sen 
verenviat tuomion ja puhdistuksen hengellä. Ja 
Herra luo Siionin vuorelle koko asuinsijansa ylle 
ja sen juhlakokousten ylle pilven päivän ajaksi ja 
savun ynnä tulenliekin hohteen yöksi, sillä 
kaiken kirkkauden yllä on oleva peite ja verho 
varjoamassa päivän helteeltä sekä turvaamassa 
ja suojaamassa rajuilmalta ja sateelta.”  
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 Näin täyttyy Jeesuksen sana Sykarin kaivolla:  

“Jeesus sanoi hänelle: ‘Vaimo, usko minua! 

Tulee aika, jolloin ette rukoile Isää tällä vuorella 

ettekä Jerusalemissa. Te kumarratte sitä, mitä 

ette tunne; me kumarramme sitä, minkä me 

tunnemme. Sillä pelastus on juutalaisista. Mutta 

tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat 

rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa; sillä 

senkaltaisia rukoilijoita myös Isä tahtoo. Jumala 

on Henki; ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee 

rukoilla hengessä ja totuudessa’” (Joh. 4:21-24).  
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 Ilm. 7 luvun hajallaan olleet juutalaiset sinetöitiin 

Kristuksen omiksi.  Nyt he ovat kaikki koossa.  
Viimeiset ovat tulleet ensimmäisiksi.  Nyt on totta 
Jeesuksen profetia: “Jerusalem, Jerusalem, 
sinä, joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka ovat 
sinun tykösi lähetetyt, kuinka usein minä 
olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi, niinkuin 
kana kokoaa poikansa siipiensä alle! Mutta te 
ette ole tahtoneet. Katso, 'teidän huoneenne on 
jäävä hyljätyksi'. Mutta minä sanon teille: te ette 
näe minua, ennenkuin se aika tulee, jolloin te 
sanotte: 'Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran 
nimeen'“ (Luuk. 13:34-35).  
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 144 000:n joukko on Paavalin “kaikki Israel”  

Room. 11:25-27:  “Israelia on osaksi kohdannut 

paatumus-hamaan siihen asti, kunnes pakanain 

täysi luku on sisälle tullut, ja niin kaikki Israel on 

pelastuva, niinkuin kirjoitettu on: ‘Siionista on 

tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman 

menon Jaakobista.Ja tämä on oleva minun 

liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois 

heidän syntinsä.’“  Se on ryhmittynyt Kristuksen 

ympärille ps. 110:3 täyttymyksenä.  Ensi kertaa 

sitten Daavidin ja Salomon Israel on koossa 

Messiaansa ja Jumalansa edessä. 
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 Vulgata n. 400 j.Kr.: “Minä synnytin sinut 

aamukoiton kohdusta” 

 Ps. 110:3:  Biblia 1776: “Sinun lapses 

synnytetään sinulle niinkuin kaste aamun 

ruskosta.” 

 Franz Delitzsch 1867: “Aamuruskon kohdusta 

saapuu sinun nuorten miestesi kaste.” 

 Hans-Joacim Kraus 1972: “Pyhillä vuorilla minä 

olen synnyttänyt sinut kuin kasteen aamun 

ruskosta.”  

 1992: “Pyhillä vuorilla minä sinut synnytin, sinä 

synnyit kuin kaste aamuruskon helmasta.” 
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 Kysymyksessä ei siten ole vain kielikuva, 
metafora, vaan jumalallisen, taivaallisen 
syntymän salaisuus, joka käy yksiin Jeesuksen 
sanojen kanssa:  “… joka ei synny uudesti 
ylhäältä … jos joku ei synny vedestä ja 
Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan 
valtakuntaan” (Joh. 3:3.5).  “Kaikki Israel” käy 
vedestä ja Hengestä syntyneenä miljoonien 
pakanoiden jälkeen osaansa:  “Sillä jos heidän 
hylkäämisensä on maailmalle sovitukseksi, mitä 
heidän armoihin-ottamisensa on muuta kuin 
elämä kuolleista” (Room. 11:15). 
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 Psalmiin 110 liittyy psalmissa 2 Jesajan kirjan 

Immanuel-aihe:  Siionin kuningas on Jumalan 

oma Poika:  “Sinä olet minun poikani, tänä 

päivänä minä sinut synnytin.  Ano minulta, niin 

minä annan pakanakansat sinun perinnöksesi ja 

maan ääret sinun omiksesi” (Ps. 2:7-8). Varoitus 

 Pojan suututtamisesta (Ps. 2:12) on viimeinkin 

täyttymässä: “,,, pakanakansat ovat vihastuneet, 

mutta sinun vihasi on tullut” (Ilm. 11:18).  

“Pakanat” on nyt Jumalan Israelin vastapuoli, 

kun pakanoiden luku on täyttynyt (Room. 11:25). 
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 144 000 juutalaista eli “kaikki Israel” eivät ole 
jokin muita parempi erityisluokka pelastettujen 

joukossa. Jumalan ilona on täyttää sanansa  
Aabrahamin lihan ja veren jälkeläisille, kun on 
tullut todeksi, että kaikki maan sukukunnat ovat 
tulleet siunatuiksi pelastuksen osallisuudella (1 
Moos. 12:39).  Israelin kääntyminen tapahtuu, 
kun kirjoitukset avautuvat ja Kristuksen läsnäolo 
seurakunnassaan VT:n täyttymyksenä korvaa 
synagoogan vuosituhantiset varjomenot.  Tämä 
“esikoislahja” (απαρχη) tulee viimeisenä kuin 
ensimmäinen.  Sen kokoaminen aloittaa korjuun. 
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 ”Esikoislahja” sadosta tarkoittaa vanhan maan 

ihmisiä, jotka ovat Ilm:n lopussa koittavan uuden 

luomakunnan kansa.  Se on syntynyt ja ostettu 

ennen uuden luomakunnan ilmestymistä.  Ilm. 

14:1-5 antaa kättä ”Siionin vuorelle” (Hebr. 

12:22-24).  Sekä miehet että naiset voivat olla 

παρθενος, ”neitsyt”.  Sen tilan voi menettää 

yksityinen kristitty ja seurakunta (2 Kor. 11:2).  

Sen sijaan ruokalajihurskaus ja Jumalan 

asettaman avioliiton kieltäminen on pelkästään 

vahingollista ”demonien oppia” (1 Tim. 4:1-4).      
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 Avioliitossa elävä ei saastuta itseään puolisonsa 

kanssa, päinvastoin, ellei keskinäinen yhteys 

suistu sopimattomaan hillittömyyteen eli 

epäjumalanpalvelukseen.  ”Naisten kanssa 

itsensä saastuttaneet” viittaa enkelien 

lankeemukseen (1 Moos. 6:2).  Vielä enempi se 

istuu Israelin erämaavaelluksen historiaan: 

Bileamin pettämät lankesivat Mooabin naisten 

kanssa epäjumalien palvontaan ja haureuteen 

Sittimissä (4 Moos. 25).  Sitä ilmeni Pergamossa 

ja Tyatirassa (Ilm. 2:14.20) Nikolaoksen oppina. 
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 ”Karitsan seuraaminen” nousee tässä 
sadonkorjuun luvussa Jer. 2:2-3: morsiusajan 
rakkaus, jota osoittaessaan Israel oli ”sadon 
esikoinen”.  Karitsan seuraajat tulevat hänen 
kaltaisikseen Jes. 53:n: heidän suussaan ei ole 
valhetta, he ovat ”virheettömiä”, mikä on VT:n 
uhrilakien kieltä.  Valhe on ollut erityisesti 20. 
vuosisadan diktatuurien ominaisuus. 

 Ilm:n lähetyskirjeet paljastavat paljon syntiä 
kristittyjen joukosta.  Sen lääke on parannus ja 
anteeksisaaminen.  ”Moitteettomuus” on 
lahjavanhurskautta ja siitä nousevaa pyhyyttä.   
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 Pedon valtakunta ja Jumalan seurakunta ovat 

nyt asemissa toisiaan vastapäätä.  Ennen lopun 

yhteenoton alkamista kolme enkeliä kuuluttaa, 

mitä on edessäpäin. 

 ”Iankaikkinen evankeliumi” on pakanakansoille, 

koska sen perusteena on luominen, ei Israelin 

historia.  Samalla tavoin Paavali aloitti puheen 

Ateenassa luomisesta, ei Aabrahamista (Apt. 

17:24-28).  On viimeinen kutsu, vaikka 

”pakanakansat ovat vihastuneet, mutta sinun 

vihasi on tullut” (Apt. 17:18).     
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 Toinen enkeli kuuluttaa Babylonin kukistumisen 

niin kuin se olisi jo tapahtunut.  Niin varma on 

sen tuomio ja tuho.  Ilm. käyttää profeetallista 

perfektiä.  Tuo kuulutus neuvoo kuoleman 

vaarassa olevia pakenemaan, ennen kuin he 

hukkuvat sen raunioihin.  VT:ssa Baabelin tuhoa 

profetoivat Jes. 13-14, Jer. 50-51.  Suureksi sitä  

sanotaan Daniel 4:27. 

 Porttona se on täynnä epäjumalanpalveluksen ja 

lihallisten syntien saastaa, jota se edistää ja 

levittää kaikille ihmisille ja kietoo otteeseensa.   
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 “Vihan maljat” tulevat VT:sta: Ps. 75:9, Jes. 
51;17, 22; Jer. 25:15.  Pedon sakramentin ottajat 
saavat osan, joka odottaa sen tien päässä: 
Jumalan vihan tuomio.  Juopunut tekee 
mielettömiä tekoja vaikka tietääkin niiden olevan 
vääriä.  Oma aikamme on nopeasti juopunut 
koko maailman, erityisesti länsimaiden 
jumalatomuudesta niin, että inhottavimpiakin 
iljetyksiä ja kauhistuksia pidetään 
asiaankuuluvina ilmiöinä.  Eurooppaan sopii se, 
mitä 1800-luvulla sanottiin Napoleonin 
sotaleiristä:yksi valtava liikkeeellä oleva bordelli.  
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 Vihan viini on laimentamatonta. Ps. 11:6:  “Hän 
antaa sataa jumalattomien päälle pauloja, tulta 
ja tulikiveä; polttava tuli on heidän maljansa 
osa.”   Tuomio vahvistaa vainottuja kristittyjä.  
Heidän vaivansa kestää vain hetken, heidän 
vainoojiensa iankaikkisesti.  Se ajatus ei ole 
vahingoniloinen vaan varjelee luopumasta 
uskosta.  Piispa Polykarpos tuomarilleen: “Sinä 
uhkaat tulella, joka hetken palaa ja vähän ajan 
kuluttua sammuu.  Sinähän et tunne tulevan 
tuomion tulta, joka odottaa jumalattomia heidän 
iankaikkiseksi rangaistuksekseen”.  
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 Jumalan vihan maljojen tuomio tarkoittaa sitä, 
että ihmiset joutuvat särpimään sen, mitä ovat 
halunneet vastoin Jumalan tahtoa naukkailla.  
Kaikki johtaa lopulta päämääräänsä, ellei Pyhän 
Hengen vaikuttama parannus ja usko sitä kulkua 
katkaise:  “Älkää eksykö, Jumala ei salli itseänsä 
pilkata; sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös 
niittää.  Joka lihaansa kylvää, se lihasta 
turmeluksen niittää …” (Gal. 6:7-8). 

 On vaikea sanoa tarkkaan, mitä enkelit ovat 
historiassa, kutka on valittu enkelin tehtävään, 
jotkut Lutherin ja muiden suurten isien 
kokoluokkaa. Ihmisiä he joka tapauksessa ovat.   



Psalmien 2 ja 110 täyttymys – Israel 

 
Vasili Blohin 1895 -1955 

Stalinin pääteloittaja, 

joka ampui kuoliaaksi 

kymmeniä tuhansia 

ihmisiä 1926-1952.  

Sai potkut ja menetti 

arvonsa 1953.  Joi 

itsensä hulluksi ja 

kuoliaaksi ilman, että 

juominen olisi tuonut 

apua syyllisyyteen. 
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 Pyhät ottavat vaarin/pitävät kiinni Jumalan 

käskyistä ja Jeesuksen uskosta, siis laista ja 

evankeliumista.  Gal. 2:20 tavoin “usko” on 

Jeesuksen, joka antaa sen lahjana omilleen.  

Kautta Ilmestyskirjan siis kulkee kaksoiskäsite: 

Jumalan sana/käskyt – Jeesuksen todistus/usko/ 

evankeliumi.   Jeesuksen opetuslapset ja 

apostolinen alkuseurakunta olivat pyhä jäännös, 

johon lähetyskäskyn seurauksena oli liitetty 

kasteen ja sanan kautta pakanat. Vaikeudet 

huipistuvat, mutta myös lepo ja ilo ovat käsillä.  
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 Sadonkorjuu on kaksoisvertaus autuudesta 
(vilja) ja tuomiosta (viininkorjuu), jotka toteutuvat 
seuraavassa luvussa ja lopullisesti Ilm. 19:ssa. 
Ihmisen Pojan kaltainen (Dan. 7:13) on valmiina. 

 Sirpillä leikataan vilja (Mark. 4:29).  Korjuuväki   
on enkeleitä (Matt. 13:39).  Vilja korjattiin 
Pääsiäisen ja Helluntain välisenä aikana. “Ja 
pilvellä istuva heitti sirppinsä maan päälle, ja 
maa tuli leikatuksi” (j. 16);  kaikki tapahtuu 
hetkessä.  Se sopii Paavalin sanaan 1 Tess. 
4:16-17 uskovien tempaamisesta Kristusta 
vastaan. 
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 Viljan leikkasi Ihmisen Poika.  “Vihan hedelmät” 

leikkasi enkeli (j. 18-19).  “Verilöylyn” toimittajaa 

verrataan viinikuurnan polkijaan (Jes. 63:1-6) 

VT:ssa.  Maailman tuomion kuurna on tässä 

selvästi Jerusalemin Joosafatin tai Kidronin 

puron laaksossa esikuvana, koska se ei kokonsa 

puolesta riittäisi maailman tuomioon (Hes. 39:19 

Joel 4:12-13.  

 Ennen hirmuista vihan tuomiota on kaikki Herran 

omat yhdellä keralla korjattu tähän maailmaan 

palaavaa Kristusta, Ihmisen Poikaa vastaan.      


