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Johdanto
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Leijona ärjyy savannilla, muiden eläinten pelätessä ja vavistessa leijonanpentu on iloinen: ”se on
iskä”!
o Tällaisella ajatuksella saamme lukea tänään Ilmestyskirjaa, vaikka siellä on monia
pelottaviakin kohtia se kertoo kuitenkin siitä, kuinka Jumala vie suunnitelmansa päätökseen
ja pitää huolen omistaan.
Kertaus
o Ilmestyskirjan tarkoitus: Ilmestyskirja on lohdutuksen ja rohkaisun kirja. Sen moniulotteiset
näyt ovat herättäneet monenlaisia tulkintoja, mutta sen pääsanoma on kuitenkin hyvin
selkeä.
o Ilmestyskirja jakaa itsensä kolmeen osaan: ”Mitä olet nähnyt, mitä nyt on, ja mitä tämän
jälkeen on tapahtuva.” (Ilm.1:19)
Tämä kerta
o Jumala hallitsee, luvut 4-5
o Jumala tuomio alkaa, luvut 6-7

Jumala hallitsee (Ilm. 4-5)
-

-

Tästä eteenpäin siirrytään siihen ”mitä on tuleva” (Ilm. 1:19)
o On totta, että tämä osa sisältää käsittämättömän hirvittäviä näkymiä ja ennustuksia
o Kuitenkin luvut 4 ja 5 antavat näkökulman, joka on aina syytä pitää mielessä tulevien
lukujen aikana
▪ Muurahainen on pieni otus. Jos katsot sitä voimakkaasti suurentavalla
suurennuslasilla, se voi näyttää hyvinkin isolta ja pelottavalta, mutta silti
muurahainen on vain pieni otus. Näkökulman muistaminen auttaa hahmottamaan,
mikä on oma suhde kohteeseen / asiaan.
”Taivaassa oli valtaistuin ja valtaistuimella istuja” (Ilm. 4:2)
o Tämä on ensimmäinen asia, jonka Johannes näkee
▪ Jumalaa ja hänen suuruuttaan kuvataan vertauksin: ”kuin”, ”ikään kuin” ja
symbolein; arvokkuus, valta, VT:n taustat
• kalliit jalokivet
• hohtava sateenkaari
• lasinen meri
▪ Jumalan suuruus ja loiste ylittää kielen ja ymmärryksen mahdollisuudet kertoa
suoraan
• ”Hän asuu valkeudessa, johon kukaan ei voi tulla. Häntä ei yksikään
ihminen ole nähnyt eikä voi nähdä” (1. Tim. 6:16)
• Samanlaisia olivat vastaavat näyt VT:ssa
o Jes. 6
o Hes. 1
o Tämä on myös kaiken keskipiste ja sen ympärillä on laajeneva palvojien kehä
▪ 24 vanhinta
• tavallisin tulkinta on nähdä tässä edustus VT:stä ja UT:sta – Israelin 12
heimoa ja 12 apostolia
▪ 4 olentoa
• yhdistelmä Hesekielin (Hes. 1) ja Jesajan (Jes. 6) näyistä
• 4 erilaista kasvoa kuvastavat Jumalan luomakunnan eri puolia ja
ominaisuuksia ja ovat ryhmiensä hallitsijoita
o leijona - kuninkaallinen valta – villieläimet
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o härkä – voima – kesytetyt eläimet
o ihminen – hengellisyys & viisaus
o lentävä kotka – nopeus - linnut
• tehtävä on ylistää lakkaamatta Jumalaa < luomakunta ylistää Jumalaa
10 000 x 10 000 ja 1000 x 1000 enkeliä
• valtava määrä
kaikki luodut taivaassa, maan päällä ja maan alla ja merellä
• tämä ei ole vielä ollut, mutta tulee olemaan historiallista todellisuutta <
Ilmestyskirjan näyissä voidaan liikkua jossain määrin vapaasti ajassa
• 1. Kor. 15:24-28
• Fil. 2:9-11

Käärö
o Ilm. 5:1-2: Minä näin valtaistuimella istuvan oikeassa kädessä kirjakäärön, joka oli
kirjoitettu täyteen sisältä ja päältä ja suljettu seitsemällä sinetillä. 2Ja minä näin väkevän
enkelin, joka kuulutti kovalla äänellä: ”Kuka on arvollinen avaamaan tämän kirjan ja
murtamaan sen sinetit?”
o hyvin erityinen käärö
▪ ”kirjoitettu täyteen sisältä ja päältä”
• tavallisesti kääröt oli kirjoitettu vain yhdelle puolelle
• molemmin puolin kirjoitettu täyteen
• > kuvaa käärön laajaa sisältöä, oikeastaan koko Ilmestyskirjan loppu sisältyy
kääröön: sen seitsemäs sinetti pitää sisällään 7 pasuunaa, joiden viimeiseen
pasuunaan sisältyy 7 maljaa
• > kuvaa käärön henkilökohtaisuutta, myytävät tai julkiset kääröt oli
kirjoitettu vain yhdelle puolelle, jossa teksti säilyi turvassa käärön sisällä
▪ ”suljettu seitsemällä sinetillä”
• ilmeisesti kääröä pääsi lukemaan paloittain yhden sinetin avaamisen
jälkeen
• sinetti oli tae, että vain oikeutettu henkilö sai avata sen
• Jumalan henkilökohtainen käärö, hänen suunnitelmansa maailman
historian loppuun saattamisesta, kuka voisikaan olla arvollinen avaamaan
sen?
Karitsa
o erilaiset näkökulmat
▪ kuulla: Leijona Juudan suvusta (Ilm. 5:5)
• Jeesuksen valta ja voimakkuus
▪ nähdä: Karitsa, joka oli ikään kuin teurastettu (Ilm. 5:6)
• Jeesuksen uhrikuolema
• on yksi asia, joka taivaassa on ihmisten tekemää: Jeesuksen haavat
▪ kuoleman takia Jeesus on arvollinen avaamaan sinetit (Ilm. 5:9)
o myös palvonnan kohde
Syitä palvoa Jumalaa
1. Jumala on (Ilm. 4:8)
• olemus on sellainen, että Johannes kuvailee sitä vain vertauksin
• Minä olen (JHVH > Jahve; yleensä käännetty sanalla Herra) - Jumalan Moosekselle
aikanaan ilmoittama nimi, kun Mooses saa tehtävän vapauttaa Israelin kansa
orjuudesta; 2. Moos. 3:13-
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Minä olen kuvaa
o Jumalan ikuisuutta, hän on ajan ulkopuolella; ”Alussa oli Sana, ja Sanan oli
Jumalan luona ja Sana oli Jumala” (Joh. 1:1)
o Jumalan riittävyyttä itsessään; ”elämä itsessään” (Joh. 5:26), ”hänessä oli
elämä” (Joh. 1:4)
o Jumalan riittävyys meidän elämässämme
▪ VT: ”Herra, sinun parantajasi” 2. Ms. 15:26; ”Herra on minun lippuni” 2.
Ms. 17:15
▪ UT: minä olen: elämän leipä, maailman valo, portti, hyvä paimen,
totinen viinipuu, ylösnousemus ja elämä, tie totuus ja elämä,
”Pyhä, pyhä, pyhä”
o ainoa Jumalan olemuksen määrite, joka on toistettu kolmesti sekä VT:ssä (Jes. 6:3)
että Ut:ssa
o pyhä tarkoittaa erotettu, erilleen asetettu. Se ei kuvaa ainoastaan Jumalan
täydellistä moraalista puhtautta vaan myös hänen täydellistä erilaisuuttaan ja
ylemmyyttään suhteessa luomakuntaan ja meihin ihmisiin
Jumalan olemus sellaisenaan, vaikka hän ei tekisi mitään, on ylistyksen arvoinen

2. Jumala on luoja
• Jumalan riittävyydestä itsessään seuraa hänen suuruutensa luojana. Jumala voi päättää
tulemisesta olevaksi; me voimme päättää ainoastaan tämän ajallisen elämän
lopettamisesta!
• elämän kaiken tekemisen ja pyrkimisen keskellä, me toisinaan pysähdymme ja
havahdumme olemassaolon sittenkin hyvin heikkoon siteeseen; yksi hetki voi muuttaa
kaiken
• Ps. 104:27-29
• hän on meidänkin omistajamme luomisen perusteella; mutta me ihmiset huonosti
kunnioitamme häntä; Joh. 1:10-11
3. Jumala on pelastaja
• synti - meidän loukkauksemme Jumalaa kohtaan on ollut suunnaton
• Jes. 1:2-3
• mutta Jumala on järjestänyt meille pelastuksen
• kuulee – näkee
o asiat meidän näkökulmastamme ja Jumalan näkökulmasta
• kaksinkertaisesti hänen omiaan
4. Yhteenveto
• Jumalalle kuuluu ylistys ja palvonta
• Tämä oli keskeinen haaste Ilmestyskirjan kirjoittamisen aikaan: ketä palvoa Keisaria vai
Kristusta?
• Tämä on keskeinen haaste ajan lopussa. Mutta myös koko kristillisen historian aikana.
Se on todellisuutta, jota monet kristityt elävät tänäkin päivänä
• Jumalan ylistäminen kuuluu kristityn elämään, ei lainomaisena pakkona tai
suorituksena vaan vastauksena Jumalan persoonan ja tekojen suuruuteen ja
ihmeellisyyteen
• Jumalan persoona ja teot ovat myös oikean ylistyksen sisältö
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kertaus
o Jumala hallitsee! Mitä ikinä sitten tapahtuukin, kaikki on hänen hallussaan
o Jumala on kaiken palvonnan arvoinen!

Jumalan tuomio alkaa
-

-

-

Jumalan viha & tuomiot
o sinettien avaamisen myötä Jumalan vihan tuomiot alkavat
o ajatus rakastavan Jumalan vihasta voi olla vaikea
▪ meidän vihamme usein nousee itsekkyydestä, en saa mitä haluan tai joku ei toimi
niin kuin tahdon; meidän vihamme saattaa perustua luuloon tai oletukseen
▪ Jumalan vihan pohja on hänen moraalisesti täydellisessä persoonassaan: hän ei
vihastu itsekkäästi, hänen vihansa ei perustu puutteelliseen tietoon; täydellisenä
hän ei hyväksy syntiä
▪ Jumalan tuomiot eivät ole satunnaisia
o erottamaton osa Raamattua; pohjimmiltaan Jumala haluaa pelastaa ja olla armollinen,
mutta jossain kohtaa tule raja vastaan
Sinetit
o vahva yhteys Jeesuksen puheisiin maailman lopusta (Matt. 24, Luuk. 21); ”synnytystuskien
alku”
o 1-4 erilaisia ratsastajia
o 5 näkymä marttyyreistä
o 6 kosminen järistys
o välinäky
o 7 johtaa seitsemään pasuunaan
ratsastajat
o pohjana Sakarian näky erivärisistä ratsuista (Sak. 1:8-11)
o 1. sinetti – valkoinen – voittaja
▪ tulkinnat jakautuu: Kristus vai väärät kristukset?
▪ parempi nähdä tämä viittauksena vääriin kristuksiin
• kokonaisuudessa on kyse tuomioista
• Jeesuksen puhe varoittaa vääristä kristuksista (Matt. 24:4-5)
▪ On syytä korostaa, että tässä on kyse tuomiosta niille, jotka eivät ole ottaneet
vastaan Jeesusta. Me emme saa ajatella Jumalaa eksyttäjänä, joka huijaisi ihmisiä
pois pelastuksesta. Tämä on niille, jota ”eivät ole ottaneet vastaan rakkautta
totuuteen” (2. Tess. 2:10)
o 2. sinetti – tulipunainen – sota
▪ Matt. 24:6-7
▪ tätä on tapahtunut kautta historian, mutta 1900-luku on ollut tähän asti
ehdottomasti verisin
o 3. sinetti – musta – nälänhätä
▪ Matt. 24:7
o 4. sinetti – kellanvihreä – sairaudet ja kuolema
▪ Matt. 24:6-8; seurauksena myös aiemmista
▪ kosketti neljäsosaa, myöhemmin pasuunoiden myötä vaikutus on kolmasosaan
(Ilm. 8:7-) ja maljat koskettavat koko maailmaa (Ilm. 16:1-)
o 5. sinetti – marttyyrien sielut
▪ Matt. 24:9-10
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Koko kristillisen historian todellisuutta, joka on ollut kasvussa. Arvio on, että
viimeisen sadan vuoden aikana on uskonsa tähden kuollut enemmän kristittyjä kuin
koko edeltävänä historiana
▪ Kristinuskon erityisyys: kosto kuuluu Jumalalle. Tietysti on oikeus puolustaa itseään,
mutta Raamatun vahva opetus on, että kosto kuuluu Jumalalle. Jumalan
varsinainen tahto on pelastaa myös vainoajat, mutta lopulta tulee kohta, jolloin
hän tuomitsee
6. sinetti
▪ Matt. 24:29
▪ Raamatussa kosmiset kuvaukset kertovat Herran päivästä ja tulevasta tuomiosta
(Jes. 2:10-, Hes. 32:7-8; Jooel 3:3-4)
▪ kuvaus on enemmän vertauskuvallinen, mutta kertoo vahvasta ja yleisestä hädästä,
joka valtaa ihmiset sekä käsityksestä, että Jumalan tuomio on alkanut
▪ Ilm. 6:15-17 ”Kaatukaa päällemme ja kätkekää meidät valtaistuimella istuvan
kasvoilta ja Karitsan vihalta, sillä heidän vihansa suuri päivä on tullut! Kuka voi sen
kestää?”
• melkoinen ero Herran siunaukseen ja moniin Raamatun rukouksiin: ” Herra
siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja
olkoon teille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja
antakoon teille rauhan”
• Jumalan omina meillä on suuri etuoikeus pyytää Jumalaa kirkastamaan
kasvonsa meille; heille, jotka eivät ole Jumalan omia, se on valtavan
kauhistuttava asia
Välinäky, luku 7
▪ sinettien avaaminen keskeytyy hetkeksi ja tulee väliosa; tämä on melko tavallista
Ilmestyskirjassa;
▪ tässä on kaksi erillistä osaa
• 144 000 sinetillä merkittyä israelilaista
o sukukunnat erityiset: Juuda ensimmäisenä, Leevi on mukana, Dan
jätetty pois epäjumalanpalveluksen takia (1. Kun. 12:29-30), Efraim
on korvattu Joosefin heimolla
• suuri valkopukuinen joukko
▪ kaksi yleisintä tulkintaa
• 144 000 kuvaa konkreettisesti juutalaisia, jotka jäävät evankelioimaan
seurakunnan ylösoton jälkeen ja suuri joukko kuvaa pelastuneita
• molemmat kuvaavat kaikkia pelastuneita kahdesta eri näkökulmasta:
kuulin (7:4) ja näin (7:9); ensimmäinen näky kertoo, että kaikki Jumalan
omat ovat tallella, lukujen symboliikka painottaa täydellisyyttä. Toinen
näky kertoo, että joukko on valtavan suuri
7. sinetti
▪ taivaassa tulee hiljaisuus, vrt aikaisempaan valtavan toiminnan täyteiseen
kuvaukseen
▪ annetaan pasuunat, siirtymä seuraavaan vaiheeseen
▪ hiljaisuus ei tarkoita passiivisuutta eikä uneliaisuutta
▪ taivaassa kuullaan rukoukset (Ilm. 8:3-4) ja enkelit vielä vahvistavat niitä
• silloinkin, kun meistä tuntuu, että rukouksia ei kuulla, ne ovat kaikki tallella;
”kaikkien pyhien rukoukset”!
▪ aikanaan Jumala vastaa
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Lopetus
-

Jumala hallitsee ja vie suunnitelmansa päätökseen
Hänen vihansa ja tuomionsa ovat todellisuutta, jotka vielä syvenevät tästä eteenpäin mentäessä
mutta Jeesuksen omat ovat turvassa, vaikka täällä ajassa kohtalo saattaakin olla karu

