
Ilmestyskirjan keskus – Ilmestyskirja 4 ja 5 

Kun kysytään Ilmestyskirjan keskusta, kysytään 
Jumalan ja Kristukseen paikkaa profetiassa.  Silloin 

tärkein ei ole jokin tapahtuma tai teko vaan 
henkilö:  Missä kohtaa Ilmestyskirjassa olemme 
aivan erityisesti Jumalan ja Kristuksen edessä?  

Näin tehden löydämme Jumalan istuimen ja 
Karitsan luvuissa 4 ja 5 Ilmestyskirjan keskuksena.  
Tämä itsestäänselvyys on aivan liian usein jäänyt 
piiloon tapahtuma-keskeisiltä intoilijoilta.  Tästä 

keskuksesta kaikki lähtee ja siihen palaa. 
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 Luvuissa 4 ja 5 olemme Hebrealaiskirjeen kanssa 
siellä, mitä evankeliumikirjat eivät voineet kuvata:  
Kristuksen ilmestyminen taivaaseen Jumalan ja 
ihmisten vihollisen voittajana, ”läpi taivasten” 
kulkeneena (Hebr. 4:14).  Kristuksen maanpäällinen 
ja taivaallinen salaisuus:  ”Ja tunnustetusti suuri on 
jumalisuuden (”ευσεβεια”) salaisuus: (1992: 
”uskomme pyhä salaisuus on suuri”) Hän, joka on 
ilmestynyt lihassa, vanhurskautunut Hengessä, 
näyttäytynyt enkeleille, saarnattu pakanain 
keskuudessa, uskottu maailmassa, otettu ylös 
kirkkauteen” (1 Tim. 3:16). 
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 Hebrealaiskirjeessä kohtaamme taivaan liturgiassa 
saman joukon kuin Ilmestyskirjan luvuissa 4 ja 5:  
”…te olette käyneet Siionin vuoren tykö ja elävän 
Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin tykö, 
ja kymmenien tuhansien enkelien tykö ja taivaissa 
kirjoitettujen esikoisten juhlajoukon ja seurakunnan 
tykö, ja tuomarin tykö, joka on kaikkien Jumala, ja 
täydellisiksi tulleitten vanhurskasten henkien tykö 
ja uuden liiton välimiehen, Jeesuksen, tykö, ja 
vihmontaveren tykö, joka puhuu parempaa kuin 
Aabelin veri” (Hebr. 12:22-24). 
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 Johannes on kutsuttu profeetaksi kuten Jesaja, 
Hesekiel tai ne profeetat joiden näkyä ei tarkemmin 
kuvailla.  Profetoiminen alkaa maan päällä, missä 
Kristus on kirkkonsa keskellä (1:9-20).  Maan päältä 
profeetta viedään taivaaseen.  llmestyskirja ei siis 
ole syntynyt yhdestä ainoasta näystä, vaan se 
perustuu näkysarjaan, jonka osat on saatu eri 
aikoina.  ”Hengessä” (4:2) sanoo sen, että Johannes 
itse pysyi karkoituksessaan Patmoksella, mutta 
hurmiossa hänen henkensä oli Jumalan luona. sen, 
että Johannes  
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 Tämän rinnalla on tärkeä Damaskon tiellä kutsutun 
ja myöhemmin Kristuksen ilmestyksissä nähneen 
(Apt. 18:9-10; 23:11, Gal. 2:1-2) Paavalin sana 
omasta taivasmatkastaan:  ”… oliko hän 
ruumiissaan, en tiedä, vai poissa ruumiista, en 
tiedä, Jumala sen tietää” (2 Kor. 12:2-3).  Paavalin 
suu oli sinetöity:  ” … temmattiin paratiisiin ja kuuli 
sanomattomia sanoja, joita ihmisen ei ole lupa 
puhua” (2 Kor. 12:4-5).  Toisin kuin Paavali, 
Johanneksen täytyy kuvata näkemänsä ja 
kuulemansa. Se on hänen profeetan tehtävänsä. 
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 Apostoli Paavali palasi taivasmatkaltaan maan 
päälle Saatanan enkelin rusikoitavaksi (2 Kor. 12:7-
10)  ja keisari Neron pyövelin mestattavaksi.  
Johannes palasi keisari Domitianuksen kuoltua v. 96 
Efesoon ja sai siellä aikanaan hautansa kuten ehkä 
Neitsyt Mariakin, jonka talo kristillisen ja 
islamilaisen perinteen mukaan sijaitsee n. 7 km:n 
päässä kaupungista itään. 

 Johanneksella oli taivasmatkallaan oppaana 
selittäjäenkeli (”angelus interpres”).   
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 Luvussa 4 seisomme Jumalan valtaistuimen edessä.  
Valtaistuimella istuvaa kunnioitetaan kaiken 
Luojana (4:11).  Hallitsija istuu muiden seistessä. 

 ”Herra Sebaot on kuningas Siionin vuorella ja 
Jerusalemissa, ja hänen vanhintensa edessä loistaa 
kirkkaus” (Jes. 24:23).  Kuningas hallitsee 24:n 
vanhimman keskellä.  Myös kruunatut vanhimmat 
hallitsevat kuninkaansa kanssa.  Tärkeimpiä 
profeettoja oli 24, leeviläisten pappisosastojen 
päämiehiä oli 24 (1 Aik. 24).   
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 j. 5 ukkosmyrsky oli yleinen VT:n teofania eli 
Jumalan ilmestymisen puku.  ”Seitsemän Jumalan 
henkeä” on Jumalan Hengen täyteys, jonka 
sanansaattajia ovat myös enkelit (Hebr. 1:7).  
Messiaan päällä lepää tämä täyteys (Jes. 11:2)  

 j. 6 ”lasinen meri” on temppelin vaskimeren 
esikuva.  Salomon temppelin vaskimeri veti 72000 
ltr. vettä.  Siinä toimitettiin kultillisia pesuja, mm. 
kun temppelipapistoa vihittiin virkaansa.  Ilm. 15 
”lasimereen” liittyy erityisesti Punaisen meren ihme 
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”Neljä enkeliolentoa” (ζωον) on ”neljän tuulen”, 
ilmansuunnan, koko maan piirin luku.  Niitä Jesaja 
kutsui kuusisiipisiksi serafeiksi (Jes. 6:2-3), Hesekiel 

nelisiipisiksi kerubeiksi (Hes. 10:15.20).  Meidän 
mielissämme ne olisivat hirviömäisiä, kun taas 

taivaassa nähtyinä ne ovat olleet uljaan kauniita 
Jumalan peljättävyyden, väkevyyden, viisauden ja 
kaikkitietävyyden mahteja.  Hesekielin neljä päätä 

kullakin ovat muuttuneet yhdeksi.  Olennot 
kutsuvat Isää ”Herraksi Sebaotiksi” kreikkalaisella 

vastineella ”Kaikkivaltias” (Παντοκρατωρ). 
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 j. 9-10  olennot tunnustavat Jumalan Kaikkivallan ja 
heittävät kultakruununsa (seppeleleensä) Isän 
eteen.  Futuuri, tulevan ajan muoto ilmaisee edessä 
olevan tapahtuman, käänteen 7. pasuunan jälkeen:  
”Ja ne 24 vanhinta, jotka istuivat valtaistuimillaan, 
Jumalan edessä, lankesivat kasvoillensa ja 
kumartaen rukoilivat Jumalaa” (Ilm. 11:15-18), joka 
on ottanut suuren voimansa hallituksen, jonka 
vihan eli tuomion aika Jumalaa vihaavia 
pakanakansoja vastaan (ps. 2) on koittanut.  
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 5:1  Valtaistuimella istuva on ihmisen kaltainen 
(Hes. 1:26), ”Jumalan kuvan” (”imago Dei”) 
alkukuva.  Kirjakäärö on nyt hänen testamenttinsa, 
hänen lopullisen, täyden tahtonsa ilmoitus, ei vain 
jokin tulevaisuuden profetia, kuten kirjakäärö oli  
Hesekielille.  Käärö on sinetöity Dan. 12:4 
mukaisesti: vain arvovaltainen (αξιος Ilm. 1:2) 
henkilö voi avata testamentin.  Sellaista ihmistä (1 
Moos. 3:15) ei  löydy mistään (j. 3).  Tämä tilanne 
vallitsi vielä Johanneksen lapsuudessa, kun Jeesus 
ei vielä ollut astunut esiin vaimon siemenenä ja 
Immanuelina.  UT:n kirjakäärö odotti aukaisijaa.        
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 ”Katso” on hepreassa tyypillinen tapa herättää 
huomio.  Uuden Testamentin kirjakäärön aukaisija 
onkin löytynyt.  Hän on osoittautunut mahdolliseksi 
täyttämällä kolme VT:n ennustusta: .  Hän on 
Juudan leijona (1 Moos. 49:8.10), jalo ja pelottava 
kuin Daavid.  Hän on Daavidin dynastian juuriverso, 
Daavidin jälkeläinen, jota ei koskaan kiistettykään.  
Hän on Jaakobin sanan mukaan saanut saalista kuin 
leijona voittamalla vihollisensa: pelastuksen kansa 
kaikkialta maailmasta on hänen verensä voittosaalis 
(Ilm. 5:9).   
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 Kristus Karitsana nousee VT:n esikuvien 
rikkaudesta, ei ristiriidasta.  Kaikki kuvat tarvitaan 
Kristuksen persoonan ja armotyön ymmärtämiseen.  
Kristus-Karitsan teurastaminen oli tapahtunut 
vuosikymmeniä aikaisemmin yhdessä n. 30 000:n 
teurastetun pääsiäislampaan kanssa (Joh. 18:28; 
19:38).  Johanneksen opetus oli tunnettu Efeson 
seudulla.  Karitsa voitti tulemalla teurastetuksi j. 6.  
Hän kantaa Jumalan Hengen 7-kertaista täyteyttä.  
”Karitsa” ei kirjakäärön ottamisen jälkeen ole enää 
vain kuva vaan pysyvä arvonimi kuten ”Kristus”. 
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 Ottamalla kirjakäärön ja avaamalla sen, Karitsa on 
ottanut tehtävän toteuttaa se Jumalan armopäätös, 
jonka nimi on Uusi Testamentti (”Ihmeellinen 
neuvonantaja” Jes. 9:5).  Nyt enkelit palvovat myös 
Karitsaa:  ”Kumartakoot häntä kaikki Jumalan enkelit” 
(Hebr. 1:6).  Vanhimmat ja enkeliruhtinaat 
tunnustavat ja alistuvat riemulla työnsä täyttäneen 
(Joh. 19:30) Karitsan kaikkivaltaan (Matt. 28:18).  Hän 
on nyt julkisesti Kristus ”Pantokrator”, ”Kaikkivaltias 
Herra Sebaot”: ”ilmestynyt lihassa, vanhurskautunut 
Hengessä,näyttäytynyt enkeleille”  
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 Kirjakäärön ottamista seuraa kolmikuoroinen ”uusi 
virsi”.  VT:ssa veisattiin erityisiä uusia virsiä, kun 
Jumala oli tehnyt jotakin ennenkuulematonta esim. 
ps. 33:3, 40:3, 96:1, 98:1, 144:1, 149:1, Jes. 42:10, 
samoin Mooseksen ja Mirjamin laulut (2 Moos. 15). 

 ”Uuden virren” veisaaminen on uskon tunnustus 
doksologiana, Jumalan ylistämisenä hänen 
tekojensa tähden.  Homologia luettelee Jumalan 
teot, antilogia torjuu väärän opin.  Vanhinten ja 
enkelien kanteleveisuuseen kuuluu pyhien 
rukouksien edeskantaminen Kristukselle.  Me kaikki 
uskovat maan päällä olemme niitä pyhiä. 
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 Taivaan vanhimmat ja neljä olentoa 9-10:   
Lunastetut kaikista kansoista ovat Karitsan 
voittosaalis ja Jumalan kuninkaallinen papisto eli 
oikea Israel (2 Moos. 19:5, 5 Moos. 7:6, 1 Piet. 2:9-
10), Jes. 62:12, 2 Kor. 4:6, Ef. 1:14, Kol. 1:13). 

 Taivaan kaikki enkelit 12-12: Fil. 2:5-8.9-11 Karitsaa 
palvotaan ”arvollisena” kuten Isää, Luojaa.  Kaikki 
viisauden ja tiedon aarteet ovat Kristuksessa (Kol. 
2:2-3). 

 Koko luomakunta ylistää Isää ja Kristusta 13-14. 

 Neljän olennon AAMEN ja vanhinten rukous. 
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