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Ilmestyskirjan rakenne 



Ilmestyskirjan rakenne 

 Johanneksen Ilmestyksen monilukuiset 
yksityiskohdat on luettava tekstiyhteydessä 
(konteksti) , jotta vältyttäisiin mielivaltaisilta 
selityksiltä.  Yksityiskohta tekstiyhteydessään täytyy 
ymmärtää osana Ilmestyskirjan koko rakennetta 
tullakseen oikein ymmärretyksi.  Pitää kysyä, mitä 
suuremmassa rakenneosassa tapahtuu kirjan 
kokonaisuuden kannalta: valmistelu, huipennus, 
hengen vetäminen ennen uutta vaihetta vai mitä? 



Ilmestyskirjan rakenne 

 Minkälaatuinen kirjallinen tuote Ilmestyskirja 
on?  Kirjallinen laji (genre) määrää aina myös 
esitystavan.   

 Johanneksen Ilmestyksellä on epistolan eli 
antiikin kirjeeseen perustuvan UT:n kirjeen 
tuntomerkit:   Ilm. 1:4 kirjoittaja tervehtii 
vastaanottajia.  1:9 kirjoittamispaikka ja –
tilanne.  Lopputoivotukset Ilm. 22:18-21.   



Ilmestyskirjan rakenne 

 Antiikin kirjeet olivat yleensä lyhyitä ja 
kaavamaisia.  UT:n laaja epistola oli 
apostolien ainutlaatuinen luomus.  Epistola 
palveli seurakuntien  tervehtimistä, 
opettamista ja tukemista.  Ilmestyskirja 
epistolana eroaa kuitenkin muista siten, että 
se sisältää profeetallisen kehotus- ja 
varotuspuheen (pareneesin Ilm. 2-3) sekä 
profeetallisen osan Ilm. 4-22 :17.      



Ilmestyskirjan alku 
1:1-8: TERVEHDYS Johannekselta 7:lle Vähän Aasian kirkolle 

1:9-20  JOHANNEKSEN KUTSUMUSNÄKY  Jeesus Ihmisen Pojan 
kaltaisena ja seurakuntiensa keskellä läsnäolevana (1:12-13) 
kutsuu Johanneksen kirjoittavaksi profeetaksi. 

------------------------------------------------------------------------------- 

2:1 – 3:22  LÄHETYSKIRJEET SEITSEMÄLLE VÄHÄN-AASIAN 
SEURAKUNNALLE  Efeso 2:1-7, Smyrna 2:8-11, Pergamo  
2:12-17, Tyatira :18-29, Sardes 3:1-6, Filadelfia 3:7-13, 
Laodikaia 3:14-22 

 



Ilmestyskirjan keskus 

  4. luku:  JUMALAN VALTAISTUIN TAIVAASSA sisältää aineksia 
Hesekielin kirjasta, Jesajalta ja psalmeista, ei VT:n 
ulkopuolelta. 

 Jumalaa ylistetään kaiken Luojana (4:11). 

 5.  luku:  KOROTETTU KRISTUS JUUDAN JALOPEURANA, 
DAAVIDIN JUURIVESANA JA TEURASTETTUNA KARITSANA 
ottaa seitsemällä sinetillä suljetun kirjakäärön Isän Jumalan 
kädestä, koska hän on ainoa taivaassa, maan päällä ja maan 
alla, joka on mahdollinen  murtamaan sinetit ja 
aukaisemaan kirjakäärön.  Ihmisten ja luomakunnan 
vapahdus riippuu tuosta kirjakääröstä 



Uuden Testamentin kirjakäärö 
 6:1 – 8:1  UUDEN TESTAMENTIN SEITSEMÄN SINETIN 

MURTAMINEN  lopun ajan yleispiirteet  Kristuksen toiseen 
tulemiseen (paruusiaan) synoptisen apokalypsin (Matteus 24 ja 
Markus 13) mukaisesti: ihmiskunnan ja luomakunnan vitsaukset 
(6:3-8), kristittyjen vainot (6:9-11).  Maan ja taivaan järkkyminen 
ennen Kristuksen paruusiaa, Jumalan ja Karitsan vihan päivää 
”dies irae” (6:12-17). 

--------------------------------------------------------------------------- 

 Seitsemännen luvun välinäky (144 000 israelilaisen sinetöinti ja 
laskemattoman suuri joukko Jumalan valtaistuimen edessä) 
ajoittaa loppua ja toimii kuin näytön suurentaja, joka paljastaa, 
mitä kaikkea muuta loppu tuo tullessaan 



Kuka on ensimmäisen sinetin ratsastaja? 1  

 ”.. Katso; valkea hevonen; ja sen selässä istuvalla oli jousi, ja 
hänelle annettiin seppele, ja hän lähti voittajana 
voittamaan” (Ilm. 6:2).  Tämä ratsastaja ei ole vitsaus eikä 
tuhon tuoja kuten kolme seuraavaa:  sota, nälkä ja kuolema.  
Me löydämme sotivan voittajakuninkaan jousi kädessään 
psalmissa 45:  ”Vyötä miekka vyöllesi, sinä sankari, … Nouse 
sotavaunuihisi … ja oikea kätesi opettakoon sinulle 
peljättäviä tekoja.  Sinun nuolesi ovat terävät, kansat 
kaatuvat sinun allesi; kuninkaan vihollisen sydämet 
lävistetään.  Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy aina ja 
iankaikkisesti, sinun valtakuntasi valtikka on oikeuden 
valtikka.  … Sentähden on Jumala, sinun Jumalasi voidellut 
sinua iloöljyllä enemmän kuin sinun osaveljiäsi” (ps. 45:4-8). 



Kuka on ensimmäisen sinetin ratsastaja?   

 Psalmi 45 on erityinen Kristus-psalmi, jota lainataan mm. 
Hebrealaiskirjeen alussa.  On pantava edelleen merkille, että 
psalmi 45, joka alkaa Siionin voitollisen kuninkaan sodalla, 
päättyy hänen hääjuhlaansa (ps. 45:9-18):  ”Ylen ihana on 
kuninkaan tytär sisäkammioissa, kultakudosta on hänen 
pukunsa.  Kirjailluissa vaatteissa hänet saatetaan kuninkaan 
tykö. … Ilolla ja riemulla heitä saatetaan kuninkaan 
palatsiin”.  Ensimmäisestä sinetistä lähtenyt sota päättyy 
luvussa 19. Karitsan häihin, joissa morsian on valmis 
kaikessa kaunistuksessaan:  ”Iloitkaamme ja riemuitkaamme 
ja antakaamme kunnia hänelle, sillä Karitsan häät ovat 
tulleet, ja hänen vaimonsa on  itsensä valmistanut” (Ilm. 
19:7-9).   

   



Kuka on ensimmäisen sinetin ratsastaja?   



Kuka on ensimmäisen sinetin ratsastaja?  

 Sotavaunuja käytettiin pääasiassa 1300-400 e.Kr.  

Sittemmin niiden tehtävät siirtyivät kokonaan 
ratsuväelle, joskus taistelunorsujen kanssa. 

 Psalmin 45 profetia Siionin kuninkaasta ja hänen 
häistään on siis se suuri kaari, jonka alle jäävät viimeiset 
tapahtumat Babylonin hävitykseen sekä Antikristuksen 
ja väärän profeetan tuomioon. 

 ”Ja tämän valtakunnan evankeliumi pitää 
saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi 
kaikille; ja sitten tulee loppu” (Matt. 24:14). 



Armon aika päättyy – Herra tulee 



Armon aika päättyy – Herra tulee 
 8:1-5  VALMISTAUTUMINEN SEITSEMÄÄN PASUUNAAN 

------------------------------------------------------------------------------ 

 8:7-13 NELJÄ ENSIMMÄISTÄ PASUUNAA SOIVAT  luonnon, taivaan 
ja ihmiskunnan pahenevat vitsaukset mitassa 1/3, ei siis vielä 
lopullisessa määrässä.  Pasuunavitsaukset toistavat enentäen 
sinettivitsaukset. 

 9:1-19 KAKSI ENSIMMÄISTÄ VOI-HUUDON VITSAUSTA  syvyyden 
heinäsirkat ja ennennäkemätön maailmansota 

------------------------------------------------------------------------------- 

 9:20-21  TULOS:  IHMISKUNNAN PAATUMUS  ”He eivät tehneet 
parannusta murhistaan eikä velhouksistaan eikä haureudestaan 
eikä varkauksistaan. 



Armon aika päättyy – Herra tulee 

 10:1-3:  Leijonan äänellä ärjyvän jättiläisenkelin profetia 
seitsemän ukkosenjylinän jyristessä 

 10:4-7:  Jättiläisenkelin vala:  seitsemännen pasuunan pauhatessa  
Jumalan profeetoilleen puhuma salaisuus käy evankeliumina 
täytäntöön 

 10:8-11:  Johannes syö kirjakäärön profetoidakseen monia kansoja 
ja kansanheimoja ja kieliä ja kuninkaita vastaan. 

 11:1-2:  Jumalan temppelin, alttarin ja rukoilijoiden mittaaminen  
pelastukseen, esikartanon mittaaminen tuhon omaksi 
pakanakansojen tallattavaksi: sana otetaan pois. 

 11:3-14:  Kaksi todistajaa saarnaa Jerusalemissa Mooseksen ja 
Elian ihmein Antikristuksen tuloon 



Armon aika päättyy – Herra tulee 

 ”Todistus” (μαρτυρια) on eräs Johanneksen Ilmestyksen 

keskeinen käsite.  Se esiintyy myös Jeesuksen opetuksessa:  
”Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman 
kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja 
sitten tulee loppu” (Matt. 24:14).  Leijonan äänellä ärjyvän 
jättiläisenkelin profetia tarkoittaa, että ”todistus” päättyy 
kahden todistajan saarnaamiseen ja ihmeisiin Jerusalemissa.  
Sen jälkeen Peto nousee hallitsemaan maailmaa ja Jumalan 
sana on otettu pois julkisuudesta säilymään niissä, jotka 
ovat sen uskoneet ja tulleet osallisiksi alttarista eli 
Kristuksen täydellisestä uhrista. 



Armon aika päättyy – Herra tulee 

  



Armon aika on päättynyt – Antikristuksen valta 



Armon aika on päättynyt – Antikristuksen valta 

 Jumala ei tee mitään ilmoittamatta sitä ensin omilleen.  
Siksi Raamatussa viitataan aina sanaan, jonka 
toteutumisen kertoo pelastushistoria.  Ennen kuin 
pedot nousevat 13:ssa luvussa, lohikäärmeen ja vaimon 
siemenen välinen vihollisuus ja sota esitetään 
Raamatun omin pelastushistorian kuvin luvussa 12. 
Lohikäärme eli Saatana (Ilm. 12:9), joka on myös 
Paratiisin käärme (1 Moos. 3) ja monipäinen Leviatan 
(Jes. 21:1), joka oli eksoduksessa Israelin tiellä 
Kaislameressä (ps. 74:13-15).  Siksi se on ”vanha 
käärme” (12:9). 



Armon aika on päättynyt – Antikristuksen valta 

 Lohikäärmettä vastassa on Eevan siemen (1 Moos. 

3:15), poikalapsi, joka murskaa käärmeen pään oman 
kärsimyksensä hinnalla.  Vaimolle annettu lupaus 
yhdistyy VT:n profeetallisen neitsyt, tytär Siionin kanssa 
(Sef. 3:14-15, Sak. 2:10-13; 9:9, Luuk. 21:4-5).  Sama 
poikalapsi ja käärmeen viha tulee vastaan Matteuksella 
Beetlehemin lastenmurhissa Jeesuksen synnyttyä 
(Matt. 2:13-18).  Kristityt joutuvat kokemaan samaa 
vihaa (13:17).  Ajan täytyttyä Jeesuksen äiti neitsyt 
Maria oli tytär Siion. 



Tytär Siion - Jumalansynnyttäjä 



Messias – Kristus - Immanuel 

 Miksi luvussa 12 puhutaan vain ”poikalapsesta”?  Miksi Kristus 

ei esiinny aikuisena, kuten muualla, esim. 11:8: ”Jossa myös 
heidän Herransa ristiinnaulittiin.” 

 Syy on nähdäkseni luvun perustuminen VT:iin.  Eevan 
jälkeläinen eli ”vaimon siemen” on poikalapsi suhteessa 
äitiinsä.  Toiseksi Jesajan kirjassa on arvoituksellinen sarja 
”Immanuel”-profetioita.  Neitsyen pojassa Jumala itse on 
kansansa kanssa (Jes. 7:14; 9:5-6).  Jesajan kirja ja sen 
Immanuel-profetiat ovat voimakkaasti vaikuttaneet  
Matteuksen evankeliumiin.  Tytär Siionin pojan pysyminen 
lapsena luvussa 12 johtuu mielestäni tästä VT:n perinnöstä. 



Antikristuksen nousu ja tuomio 

13: Evankeliumin todistuksen päätyttyä alkaa 
Antikristuksen valta, joka on myös sen ja kaikkien 
hänen seuraajiensa tuomio 

13:1-10 Merestä nouseva 7-päinen peto saa 
Saatanalta vallan.  Se kapinoi avoimesti Jumalaa 
vastaan ja vainoaa hänen omiansa. 

13:11-18  Toinen peto eli väärä profeetta nousee 
maasta villitsemään koko ihmiskuntaa ja 
sinetöimään itsensä tuomioon pedon merkillä 666. 



Antikristuksen nousu ja tuomio 

  



Antikristuksen nousu ja tuomio 

 14:1-5: Luvussa 7 hajaannuksessa sinetöidyt 
israelilaiset on koottu yhteen Kristuksen ympärille 
psalmin 110 mukaan, kuten P. Paavali opettaa 
Room. 11:25-27 

 14:6-13 Kolme enkeliä julistaa evankeliumin, 
Baabelin kukistumisen ja Pedon seuraajien tuomion 

 14:14-20 Ihmisen Poika toimittaa elonleikkuun 
Jumalalle sekä vihan hedelmien korjuun Jumalan 
vihan kuurnaan 



144 000 oikeaa juutalaista 

  



Antikristuksen nousu ja tuomio 

 15:1-5  Vainottujen pyhien Punaisen meren 
ihme 

 

 15:6-8  Pyhä sota alkaa taivaan temppelistä 
Antikristusta ja sen suurta Babylonia vastaan 
lähettämällä 7 enkeliä vuodattamaan 7 vihan 
maljaa 



”Se on tapahtunut” 

 16:  Seitsemän vihan maljaa vuodatetaan 
maan päälle, mereen, jokiin, aurinkoon, 
pedon valtaistuimelle, Eufrat virtaan 
valmistamaan Harmagedonin taistelua ja 
ilmaan.  Babylonin ja kaikkien pakanoiden 
kaupunkien tuho. 

 Jumalan armokutsun hylännyt ja avoimeen 
kapinaan Pedon johdolla noussut paatunut 
ihmiskunta pilkkaa Jumalaa. 



”Se on tapahtunut” 

 17-18:  Edellisessä luvussa mainittu 
Babylonin tuho suurennuslasin alla. 

 17:  Kuolemaantuomittu Babylon tuodaan 
esiin 

 18:  Babylonin tuho esitetään kuin sen ajan 
julkinen teloitus 



”Se on tapahtunut” 



”Se on tapahtunut” 



”Se on tapahtunut” 

 19:1-10  Taivas riemuitsee Babylonin 
tuomiosta ja kuuluttaa kutsun Karitsan 
Siionin kuninkaan häihin 

 

 19:11-21 Antikristus, väärä profeetta ja 
heidän liittolaisensa lyödään Harmagedonin 
taistelussa 



Tuhatvuotinen valtakunta 

 20:1-10:  Saatanan sitominen tuhanneksi 
vuodeksi, marttyyrien hallitsema rauhan 
valtakunta 

    Googin ja Maagogin viimeinen hyökkäys 

 

 20:11-15:  Yleinen ylösnousemus ja viimeinen 
tuomio 



Viimeinen tuomio 



Iankaikkinen autuus 

 21:1-7:  Uudet taivaat ja uusi maa.  Uusi 
Jerusalem 

 Kristuksen morsiamena ja vaimona 

 21:8-27: Yksi maljaenkeli näyttää Uuden 
Jerusalemin ihanuuden ja mittaa sen.  Kaupunki 
on VT:n kaikkien pelastusprofetioiden 
täyttymys. 

 22:1-5:  Uusi Jerusalem Jumalan asumuksena, 
Paratiisina, jonka halki virtaa elämän veden virta   



”Marana ta” - Oi Herramme tule  

 22:8-9  Johannes vakuuttaa sanansa tosiksi. 

 22:10-11  Enkelin vakuutus 

 22:12-16  Jeesuksen loppukehoitus vanhan kirkon 
kastepareneesin mukaisesti (1 Kor. 6:9, Gal. 5:21, Ef. 5:5) 

 22:17 Morsiamen vastaus Hengessä:”Marana ta” 

 22:18-19:Johanneksen varoitus ja todistus 

 22:20: ”Marana ta” yljän ja morsiamen vuoropuheluna 

 22:21:  Apostolinen lopputoivotus 


