
Johanneksen Ilmestys ja Vanha Testamentti 

”Ja hän alkoi Mooseksesta ja kaikista 
profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä oli 
kaikissa kirjoituksissa sanottu” (Luuk. 24:27). 

Monet oppineet ovat sanoneet, että he 
olisivat halunneet kuulla tuon Emmauksen 
tien oppitunnin ymmärtääkseen, kuinka VT 

valmistaa Kristusta ja UT:a.  Ilmestyskirja 
opettaa meille, miten varhaisin kirkko luki 

apostolien opettamana VT:n kirjoja. 



 Johanneksen Ilmestys on alusta loppuun 
täynnä VT:a, samalla kun sen keskus on 
Jeesus Kristus, hänen armotyönsä, 
kuninkuutensa ja voittonsa kaikista 
vihollisistaan.  Ilmestyskirjan avulla opimme 
lukemaan UT:n ”ulos” VT:sta, kuten Kristus ja 
pyhät apostolit häntä seuraten tekivät. 

 Kristus VT:ssa ei ole valokuva.  Se on esikuva 
(kr. τυπος):  Kristus ja hänen tekonsa sopivat 
eri puolilta rakenteellisesti yhteen VT:n eri 
teksteihin.  VT:ssa on esikuva, UT:ssa ilmiasu. 



 

Mikä on suhteellisuusteorian nopeuden ja ajan suhteellisuuden 
”kuva”? 

 

 

 

 

     

 

nopeuden suhteellisuus  ajan suhteellisuus 
v=kappaleiden välinen suhteellinen nopeus t 0 =kellon mittaama aika 

V1 ja v2 kappaleiden nopeudet 

C = valon nopeus 



 Miten kuvata Jumalan tahtoa ja armotyötä 
Kristuksessa?  Niillä on omat kuvansa, jotka 
nekin ovat todellisuuden kieltä: 

 Jumalan Karitsa pääsisäislampaana, uhrina ja 
Herran kärsivänä  palvelijana 

 Temppelin uhripalvelus ja virat 

 Siionin kuningas, Daavidin Herra 

 Taivaallinen Ihmisen Poika 

 Kuolleista nouseva Herran kärsivä palvelija 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Juudan Leijona, Jumalan Karitsa Ilm. 5:5-7 



 Ilman VT:ia ei olisi mahdollista käsittää sitä 
kaikkea, minkä Jumala teki Kristuksessa, 
koska UT edellyttää koko VT:n tullakseen 
oikein ymmärrretyksi:  ”Mutta kun aika oli 
täytetty, lähetti Jumala Poikansa, vaimosta 
syntyneen, lain alaiseksi tehdyn lunastamaan 
lain alaiset, että me pääsisimme lapsen 
asemaan” Gal. 4:4-5.  VT:n moninaisuus ei 
ole ristiriitaisuutta vaan sitä, että Jumalan 
teot sisältävät niin monia eri puolia. 

    



. 
 Se suuri ero fysiikan kaavan sekä muun 

inhimillisen kuvauksen ja Jumalan sanan 
välillä on se, että P. Raamatun sana ei vain 
kuvaa ja kerro jotakin ja jostakin.  Jumalan 
sana tuo meidän ulottuvillemme, tarjoaa ja 
antaa sekä tekee täysin määrin osalliseksi 
siitä, mitä se ilmoittaa.  Olemme kuin VT:n 
profeettojen asemassa, kun heille ”tuli 
Herran sana”.  He saivat sen silloin  tällöin.  
Me saamme aina Raamatun ääressä, koska 
takanamme on Hengen vuodattaminen 
kaikille Helluntaina.  



 VT ei siten syntynyt uskonnon oppikirjaksi.  
Se on rikkaasti ja eri tavoin tallettanut sen, 
miten Jumalan kansa on historiansa aikana 
kohdannut Jumalan, ollut hänen kanssaan 
tekemisissä.  Kaikki nämä kohtaamiset ovat 
jatkumoa ja selittäneet mennyttä sekä 
avanneet näköalan eteenpäin Jumalan 
lupaamaan tulevaisuuteen.  Tällä tavoin VT:n 
sisälle syntyi se lupauksen ja tulevaisuudessa 
odottavan täyttymyksen kaari, jota kutsutaan 
pelastushistoriaksi. 





 Kuuluisa oppinut Hermann Sasse (1895-1976) 
on kirjoittanut, että jos kaikki UT:n kappaleet 
häviäisivät, kristillinen kirkko kykenisi silti 
saarnaamaan evankeliumia VT:a lukien, 
kuten varhaisin kirkkokin oli tehnyt. 

 Kristuksen kuva VT:ssa ei siis ole valokuva 
vaan esikuva, johon sopii ja jonka täyttää 
UT:ssa sen vastakuva.  Sellainen oli esim. 
Paavalilla eksodus 1. Korinttolaiskirjeessä: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Kristus on täällä 



    ”Isämme olivat kaikki pilven alla ja kulkivat 
kaikki meren läpi ja saivat kaikki kasteen 
Moosekseen pilvessä ja meressä ja söivät 
kaikki samaa hengellistä ruokaa ja joivat 
kaikki samaa hengellistä juomaa. Sillä he 
joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä 

seurasi; ja se kallio oli Kristus. … Tämä, mikä 
tapahtui heille, on esikuvallista (τυπικως 

συνεβαινεν) ja on kirjoitettu varoitukseksi 
meille, joille maailmanaikojen loppukausi on 

tullut” (1 Kor. 10:1-3.11)  



 Ilmestyskirja seuraa VT:n profeetallisia kirjoja 
siinä, että se alkaa profeetan erityisellä 
kutsumisella sekä alussa että profetian 
uudistamisessa (Ilm. 1:10-31; Ilm. 10).  VT:n 
profeetat kutsuttiin  joko sanoilla tai 
kutsumusnäyssä, jossa profeetta kuuli 
kutsusanat (2 Moos. 3:1-10 NP, Jes. 6 NP, Jer. 
1:2.4-10 P, Hes. 1:26-10 NPT, Hoosea 1:1-4 PT, 
Jooel 1:1 P, Aamos 1:1 NP, Obadja 1:1 NP, 
Miika 1:1 PN, Naahum 1:1 PN, Habakuk 1:1 
PN, Sefanja 1:1 P, Haggai 1:1 P, Sakarja 1:1 P) 



 Kuinka erilainen onkaan alkukirkossa 
suositun ”Hermaan Paimenen alku”, 
Hermaan ja Roden kohtaaminen (Paimen 1).  
Jumalan raamatullisen ilmoituksen sijasta 
teoksen läpi kulkee vahva korkeaan moraaliin 
kehoittava pareneettinen sanoma:  olkoon 
sydämesi puhdas, elä puhtaasti jne. 

 Naiset Hermaan näkyjen esiintyjinä enkelien 
sijasta.  Kuulemme Hermaan alun.  



 Profeettojen kutsuun ja toimintaan saattoi 
liittyä profeetallisia tekoja, jotka kuvittivat ja 
kiteyttivät profeetan saaman ”Herran sanan” 
tavalla, jota ei voinut unohtaa esim. Jer. 19, 
Hes. 4-5.12.24, Hoosean avioliitto.   

 Samanlaisen profeetan vertauskuvallisen 
teon kohtaamme apostoli Paavalin elämässä: 



  Mutta seuraavana päivänä me … tulimme 
Kesareaan, jossa menimme evankelista 
Filippuksen tykö, … Niin tuli sinne Juudeasta 
eräs profeetta, nimeltä Agabus.  Ja tultuaan 
meidän luoksemme hän otti Paavalin vyön, 
sitoi sillä jalkansa ja kätensä ja lausui: "Näin 
sanoo Pyhä Henki: 'Sen miehen, jonka vyö 
tämä on, juutalaiset näin sitovat 
Jerusalemissa ja antavat pakanain käsiin'.”  
(Apt. 21:8-11).  





käärme - lohikäärme 

  

 VT:n alkukertomukset:  Lohikäärme = 
Leviatan alkuhirviö (ps. 74:14, Jes. 27:1) ja 
syntiinlankeemuksen (1 Moos. 3) ”vanha 
käärme” eli Perkele ja Saatana (Ilm. 12:6) 

 Lohikäärmeen/Perkeleen ja vaimon 
siemenen sota taivaassa ja maan päällä (1 
Moos. 3:15/Ilm. 12:3-17)      





  
 - Sodoman synti, Egyptin paatumus (Ilm. 11) 

 - Aabrahamin saama lupaus jälkeläisistään: ”Jos 
voidaan lukea maan tomu, niin voidaan lukea 
myöskin sinun jälkeläisesi” (1 Moos. 13:16).  
”Katso taivaalle ja lue tähdet, jos ne taidat.  … 
Niin paljon on sinulla oleva jälkeläisiä” ( 1 Moos. 
15:5). 

 ”Suuri paljous, kuin on tähtiä taivaalla ja kuin 
meren rannalla hiekkaa, epälukuisesti”. (Hebr. 
11:12).   

  



”laskea, lukea”  αριθμησαι 

 ”Tämän jälkeen minä näin, ja katso, oli suuri 
joukko, jota ei kukaan voinut lukea, kaikista 
kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista 
ja kielistä, ja ne seisoivat valtaistuimen 
edessä ja Karitsan edessä puettuina pitkiin 
valkeihin vaatteisiin, ja heillä oli palmut 
käsissään, …” (Ilm. 7:9). 



Jeremia - Hesekiel 

 Jeremian kirjasta Ilmestyskirjaan on tullut 
keskeiset ”vihan maljat” ja Baabelin tuho 
(Jer. 50 – 51). 

 Hesekielin kirjasta on saatu Jumalan 
valtaistuimen näky (Ilm. 4) ja sen neljä 
olentoa, syöty kirjakäärö (Hes. 2-3), Googin ja 
Maagogin sota  (Hes. 38-39), Ilmestyskirjan 
temppeliteologia (Hes. 40-46), elämän veden 
paratiisivirta (Hes. 47:1-12). 





Daniel 

 Matteus mainitsee Danielin kirjan, joka on 
ollut tärkeä Ilmestyskirjalle.  Danielin kirjan 
taivaallinen ”Ihmisen Poika” (Dan. 7:13-14) 
on vaikuttanut Jeesuksen julistukseen, 
evankeliumeihin ja myös Johanneksen 
Ilmestykseen.  Danielin kirjan neljä petoa 
(Dan. 7:1-8) ovat sulautuneet kahdeksi (Ilm. 
13).  Siellä on myös ylienkeli Miikaelin sota 
(Dan. 12:1), ylösnousemus ja tuomio (Dan. 
12:2-3).     



 Myös profeetta Sakarjan kirja on mukana: 

 -5:n yöllisen näyn kaksi öljypuuta eli kaksi 
Herran voideltua (Sak. 4)/kaksi todistajaa 
(Ilm. 11:3-14) 

 -Neljät valjakot (Sak. 6) /neljä ratsastajaa 
(Ilm.6). 

 - Pakanakansojen hyökkäys Daavidin 
kaupunkia vastaan ja niiden lopullinen 
tuhoutuminen (Sak. 12/Ilm. 20:7-10). 

 Taivaankappaleiden valo lakkaa Jumalan 
kirkkauden tieltä, elävän veden virta (Sak. 
14/ Ilm. 22:1-5) 



  

 Ilmestyskirja sisältää paljon aineistoa 
psalmien kirjasta.  Se tarkoittaa, että psalmit 
ovat lauluina olleet samalla profetioita.  
Ilmestyskirjassa on teemapsalmeja sekä suuri 
määrä eri puolille hajautuneita säkeitä. 

 Pakanakansojen kapina ja viha Kristusta ja 
hänen valtakuntaansa vastaan (ps. 2).  Siionin 
jumalallinen kuningas, hänen sotansa, 
voittonsa ja hääjuhlansa (ps. 45). 

 



Psalmien kirja 

  

 -Voittamaton Siion luonnon kaaoksen ja 
Jumalan vihollisten sotien keskellä (ps. 46). 

 -Jumalan kaupungin Siionin ihanuus (ps. 48, 87). 

 -Herra on kuningas taivaassa ja Siionissa (ps. 93, 
97, 98, 99, 122, 132)  

 - Herra on pakanoidenkin kuningas (ps. 96, 138). 

 - Siionin voitollinen kuningas (ps. 110). 

  



 -Baabelin sortovalta ja hävitys (ps. 137). 

 Psalmit sisältävät ikivanhaa kanaanilaista 
aineistoa, joka oli muokkaantunut uudelleen 
Israelin Jumala-uskon mukaiseksi.  Poistettu 
on pakanuus.  JHWH-ilmoituksen oikea 
sisältö on puettu tuttuun kuvaan, jollainen 
on esim. Jumalan vuori, aivan erityisesti 
Siionin vuori, taivaasta vuoren rinteitä 
virtaava elävä vesi, jumalallinen aamurusko. 



Psalmien kirja 

  

 Suurien teemapsalmien lisäksi Ilmestyskirjan 
teksti on täynnä viittauksia psalmisäkeisiin, 
jotka profeetallisina lainauksina vahvistavat 
Ilmestyksen sanat ja tapahtumat.  Tällä 
tavoin Raamattu itse selittää ja vahvistaa 
omaa tekstiään.  Ilmestyskirja ei siis ole 
jotakin uutta, ennenkuulumatonta vaan VT:n 
profeetallisen sanan kristologinen yhdistelmä 
ja täyttymys.   



 Kun VT:n suuret aiheet ja niiden kuvat 
yhdistyvät Johanneksen Ilmestyksessä on 
selvää, että niistä syntyy uudenlainen 
kokonaisuus.  Se ei ole ristiriitainen eri 
profeetallisten lähteittensä kanssa vaan 
yhdistyessään toisiin, se täyttää lähteensä:  
”Jumalan salaisuus käy täytäntöön sen hyvän 
sanoman mukaan, jonka hän on ilmoittanut 
palvelijoillensa profeetoille” (”jonka hän 
evankelioi palvelijoilleen profeetoille”) Ilm. 
10:7. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ”Sillä ei Herra , Herra tee mitään ilmoitttamatta salaisuuttaan 
palvelijoillensa profeetoille.  Leijona ärjyy, kuka ei pelkäisi?  Herra, Herra 
puhuu kuka ei ennustaisi? ”  Aamos 3:7-8 


