
SINETTINÄYT – ILM. 6 

Edessä on kaksi seitsenosaista näkysarjaa, 7 
sinettiä (Ilm. 6:1-7:1) ja 7 pasuunaa (Ilm. 8:2-9:21; 
11:15-19).  Niiden lomiin kudotut välinäyt (Ilm. 7; 

10:1-11:1-14) osoittavat VT:iin, miltä osin se 
täyttyy ja missä pelastushistorian kohdassa.  

Sinettien murtaminen avaa sanan salat.  Kristus, 
sinettien murtaja on Raamatun Herra ja sisällys: 

“Katso, minä tulen – kirjakääröön on minusta 
kirjoitettu – tekemään sinun tahtosi, Jumala. … 

Hän poistaa ensimmäisen, pystyttääkseen toisen” 
(Hebr. 10:7.9).  Pasuunat soittavat Raamatun 

sanan salaisuuksien täyttymisen kohta kohdalta.  
Sinetit ja pasuunat vievät kohti Antikristusta (Ilm. 

13). 
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 Sinetti sinetiltä viimeisen ajan, UT: n ajan, sisältö 
paljastuu. Se muistuttaa läheisesti Jeesuksen 
opetuspuhetta Öljymäellä Matt. 24:1-31 ja Mark. 
13:5-27.  Nyk. Slovenian Ptujin (Poetovio, 
Pettau) marttyyripiispa Victorinus (+303/304) 
korostaa vanhimmassa Ilm:n selitysteoksessa 
200-luvun lopulla, että kirjakäärö on testamentti 
eikä lakikirja.  Mooses, joka oli valmistavassa 
tehtävässä peitti kasvonsa.  Nyt Kristuksen 
testamentti ilmoitetaan (apokalypsis) avoimesti: 
iankaikkinen uhri on annettu, Jumalaa tästä 
lähtien palvellaan uudella, iankaikkisella tavalla.    
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 Jes. 9:6: “Herraus on oleva suuri ja rauha 
loppumaton Daavidin valtaistuimella ja hänen 
valtakunnallansa. Se perustetaan ja 
vahvistetaan tuomiolla ja vanhurskaudella nyt 
ja iankaikkisesti.  Herran Sebaotin kiivaus on 
sen tekevä.”  Jumalan erityinen läsnäolo 
historiassamme tuo aina tavalla tai toisella sekä 
mitassa tai toisessa tuomion ja vanhurskauden, 
kunnes lopussa kumpikin täyttyvät kokonaan.  
“Herra on kuningas, vaviskoot kansat – hän, 
jonka valtaistunta kerubit kannattavat – 
huojukoon maa” (ps. 99:1). On laki ja 
evankeliumi, tuomio ja armo.  Uskommeko sen?     
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 Antiokian marttyyripiispa Ignatios efesolaisille 

(19): “Tähti syttyi loistamaan taivaalla … 

Tietämättömyys poistui, ja vanha valtakunta 

kukistui, kun Jumala ilmaantui ihmishahmossa 

saaden aikaan uuden, iankaikkisen elämän.  

Näin sai alkunsa tapahtumasarja, joka Jumalan 

tykönä jo oli valmiina.  Tästä alkaen kaikki oli 

rauhattomassa liikkeessä sen tähden, että 

kuoleman tuho oli  hankkeilla.”  1 Kor. 15:25-26: 

Näin Kristus psalmin 110 Siionin kuninkaana 

tekee vanhan vallan kouristellessa tuomittuna.  



SINETTINÄYT – ILM. 6 

 Tämä malli kohdataan jo Eksoduksessa: Israelin 
pelastus koitui Egyptin ja Kanaanin maan 
tuomioksi, samoin epäuskoisten israelilaisten.  
Egyptin 10 vitsausta olivat eräs Ilmestyskirjan 
vitsausnäkyjen malli: Niilin muuttuminen vereksi, 
sammakot, sääsket, paarmat, karjarutto, paiseet, 
rakeet, heinäsirkat, pimeys ja esikoisten surma 
(2 Moos. 3-12). 

 Varsinaisesti sinetti- ja pasuunanäyt seuraavat 
e.m. Jeesuksen opetusta Mt;lla, Mk:lla ja Lk:lla.  
Sinettinäyt rakentuvat suhteessa 4:2:1: 
Viimeisestä sinetistä avautuvat pasuunat, 
viimeisestä pasuunasta vihan maljat.    
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 Onko sinettien, pasuunoiden ja maljojen takana 
kolme eri tapahtumasarjaa vai yksi ainoa?  
Victorinus ja häntä seuraavat ajattelevat tällä 
tavoin rekapitulaatiota, saman toistoa.  
Victorinus: P. Henki kiirehtii koko ajan alusta 
loppuun ja takaisin lisätäkseen jotakin.  Siksi 
vaikuttaa, siltä että kysymyksessä olisi kolme eri 
tapahtumasarjaa.  Ei pidä etsiä tapahtumien 
järjestystä vaan merkitystä.   

 Tätä vastaan on todettava, että tapahtumien 
merkitykseen kuuluu myös niiden järjestys ja 
esiintymisvoima.  
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 Vitsaukset yltyvät sineteistä (¼) pasuunoihin 

(1/3) ja vihan maljoihin (kaikki).  Samalla ne 

muuttuvat yleisistä erityisiksi.  Synoptisissa 

evankeliumeissakin vitsaukset sekä toistuvat 

että yltyvät:  “kaikki tämä on synnytystuskien 

alkua … kun te siis näette” (Matt. 24:8.15).  

Uuden Testamentin maailmanaika on levoton 

taistelukenttä, koska aika on tullut tuomita synti 

ja surmata kuolema.  On pantava merkille, että  

Ilmestyskirjan näkökenttä on lähes modernilla 

tavalla maailmanlaaja, globaalinen.   
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 Leijonanhahmoinen eli ukkosen äänellä ärjyvä enkeli (Aam. 
3:8, Hoos. 11:10, Jooel 3:16) kutsuu valkoisen ratsumiehen 
työhönsä.  Sakarjan kirjan yönäyssä (Sak. 6) on neljän eri 
värin valjakoita.  Neljä ilmansuuntaa osoittavat, että tehtävä 
on maailmanlaajuinen. 

    

 Toinen, kolmas ja neljäs ratsastaja ovat vitsauksia: sota ja 
verenvuodatus, kallis aika ja nälänhätä sekä 
joukkokuolemat luonnon, tautien ja sotien kautta 
ihmiskunnan neljänneksen osalta.  

  

 Jeesus: “Kansa nousee kansaa vastaan, valtakunta 
valtakuntaa vastaan, tulee maanjäristyksiä monin paikoin, 
tulee nälänhätää.  Tämä on synnytystuskien alkua” (Mark. 
13:8). 
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 Entä valkoinen?  Siihen ei liity vitsauksia kuten 
kolmeen seuraavaan.  Se on alusta alkaen 
voittaja: “Hänelle annettiin seppele, ja hän lähti 
voittajana ja voittamaan” (6:2).  Löydämme 
samanlaisen hahmon ps. 45 Siionin kuninkaana:  
“Sinun nuolesi ovat terävät, kansat kaatuvat 
sinun allesi; kuninkaan vihollisten sydämet 
lävistetään.”   Tämän kuninkaan hallitessa 
Jumala hallitsee (ps. 45:8-9; Hebr. 1:8-9).  
Psalmin 45 sota päättyy Siionin kuninkaan 
häihin (ps. 45:9-18), Ilm. puolestaan Karitsan 
häihin (Ilm. 19:7-9; 21:2).  Yhtäläisyys on riittävä. 



SINETTINÄYT – ILM. 6 

 Myös mainittu marttyyripiispa Victorinus yhdistää 

valkoisen hevosen evankeliumiin eikä Idän 

uhkaaviin ratsastajakansoihin kuten parthilaisiin:  

“Valkoinen ratsu on sanan saarna, joka on P. 

Hengen kanssa lähetetty maailmaan, sillä Herra 

sanoo:  ‘Tämä evankeliumi pitää saarnattaman 

koko maailmassa todistukseksi kaikille, ja sitten 

tulee loppu.’”   Terävät nuolet ovat Victorinuksen 

mukaan P. Hengen sanoja, jotka lävistävät 

ihmissydämiä ja kukistavat epäuskon.    
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 5. sinetti Ilm. 6:9-11: seurataan Jeesuksen 
suuren opetuspuheen järjestystä: kristittyjen 
vainot Mark. 13:11-13.  Marttyyrit ovat Jumalan 
kunniaksi annettu uhri.  “Alttarin alle” valui 
temppelissä uhrieläinten veri, jossa oli niiden 
sielu (3 Moos. 17:14).  Marttyyrien sielut ovat 
tallessa Jumalan edessä.  Heidät on tapettu 
Jumalan sanan ja heidän oman todistuksensa 
tähden.  Kristuksen “todistus” eli kaiken täyttänyt 
työ on heidän itsensä oma evankeliumin 
tuomassa uskossa. “Tappaminen” näkyy 
taivaaseen uhrin rituaaliteurastamisena Jumalan 
edessä. 
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  Viaton veri huutaa taivaaseen aina Aabelin 

murhasta alkaen (1 Moos. 4:10).  Viidennen 

käskyn rikkominen jättää verivelan kirouksen.   

 Marttyyrien veren huuto Jumalalle ei ole ihmisen 

luontaista taipumusta kostoon.  Jumalan sanasta 

osallisina heissä oleva sanan vanhurskaus 

kysyy vanhurskauden täyttymistä:  kuinka kauan 

kestää, ennenkuin Jumala lausuu lopullisen 

tuomionsa?  Verityö sinällään tehdään ihmiselle 

vastoin Jumalan käskyä. Martyyreissa väkivalta 

kohdistuu suoraan Kristukseen ja Isään. 
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 Jumalan pyhä vanhurskaus tuo joko synnin 

vihan tuomion katumattomalle tai Jumalan 

armon ihmeenä syntien anteeksiantamuksen 

syntinsä katuvalle, jolloin Kristuksen sovitus 

sammuttaa ja upottaa Jumalan Pojan vereen 

kaikki syytökset ja rangaistusvaatinukset.  Moni 

kristittyjä surmannut roomalainen sotilas liittyi 

myöhemmin marttyyrien valkopukuiseen 

joukkoon apostoli Paavalin tavoin.  Viidennen 

sinetin näky ilmoittaa, että marttyyrien suuri luku 

on vielä täyttymättä-  Miljoonia oli vielä tulossa.  



SINETTINÄYT – ILM. 6 



SINETTINÄYT – ILM. 6 

 Kristittyjen vainot eivät kuulu pelkästään kauas 
menneisyyteen vaan lähihistoriaan ja aivan 

nykyaikaan. Islamin piirissä kristittyjä on vainottu 
jatkuvasti, erityisesti Persian ja Turkin vallan alla 
ja Intiassa.  Armenialaiset ja Egyptin koptit ovat 
kärsineet kauan ja paljon. Ranskan 
vallankumous sai kristittyjä vainoavan 
kansanmurhan piirteitä 1790-luvulla (150000-
400000).  1900-luvulla kristittyjen vainot 
puhkesivat Venäjällä (ainakin 500000), 
Meksikossa,  Saksassa sekä tasavaltalaisessa 
Espanjassa, myöhemmin Kiinassa.  
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 Vainot ovat evankeliumin voiton kääntöpuoli.  Se 
johtuu synnin turmelemasta ihmiskunnasta.  Niin 
paha se on, me olemme.  Sen paljastaa vain 
Jumalan sana lakina ja evankeliumina.  Paavali:  
“Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja 
jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan 
tuntemista vastaan ja vangitsemme jokaisen 
ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle” (2 Kor. 10:5).  
Kristittyjen kärsimyksen kautta maailman tulee 
ylenpalttisen syylliseksi.  Mitä se tekisikään itse 
Jumalalle, kun se pitää näin pahoin hänen 
lapsensa?  Vastaus  
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 P. kaste on pukeutumista vanhurskauteen, kuten 
VT:n pappisvihkimyksessä ensin pestiin, sitten 
puettiin ja voideltiin (2 Moos. 29:4-9). Sardeen 
epistolassa valkea vaate on Kristuksen 
seurueen puku (Ilm. 3:4).  Vanhan kirkon suuri 
kiitosvirsi 300-luvulta “Te Deum laudamus” 
lainaa tätä 6. luvun kohtaa: “Te martyrum 
candidatus laudat exercitus – Sinua ylistää 
marttyyrien valkopukuinen sotajoukko.”   Se ei 
ole ylösnousemusruumis, jonka aika koittaa 
vasta Ilm. 20:4.  Se korostaa marttyyrien 
erityisasemaa Jumalan valinnan mukaan     
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 Odottaville marttyyreille annetaan ensimmäisenä 
kaikista heidän triumfivaatteensa osoittamaan 
heidän voittoaan ja heidän vanhurskauden 
tekojansa (Ilm. 19:8): “Autuaat ovat ne kuolleet, 
jotka Herrassa kuolevat tästedes.  Totisesti – 
sanoo Henki – he saavat levätä vaivoistansa, 
sillä heidän tekonsa seuraavat heitä” (14:13).  
Pukeminen tapahtuu vasta, kun marttyyrien 
valtava joukko on täysilukuinen ajan päättyessä.  
Viides sinetti valmisti kirkkoa tulevaisuuteen, 
joka oli tuskin vielä alkanut.  Todellisuus ennen 
turhia ruuusuisia unelmia!      
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Varhaisessa kirkossa suuruuksia olivat marttyyrit.  

Marttyyrien rääkkäyspaikat ja haudat muuttuivat 

pian pyhiinvaelluspaikoiksi, joissa pidettiin jopa 

kyseenalaisen riehakkaita muistojuhlia.  

Marttyyrit ja ihmeidentekijät, thaumaturgit, olivat 

kirkon salatun voiman takana.   

 Pakanallinen filosofikeisari Marcus Aurelius 

(121-180) halveksi vainoamiaan kristittyjä 

pässinpäinä, joilla ei ollut kunnon syytä 

kuolemaansa.  Ranskalainen Voltaire (1694-

1778) pyrki puolestaan vähättelemään 

marttyyrien määrää, vakavuutta ja merkitystä 
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 Kuten todettu, sinettinäyt seuraavat Matt. 24:3-

31, Mark. 13:2-31 ja Luuk. 21:6-32 opetusta. 

Niistä puuttuu kuitenkin yksi osa: “Hävityksen 

kauhistus” eli Antikristus.  Se nousee 

Ilmestyskirjassa pääosaansa vasta myöhemmin 

Ilm. 11:7 ja varsinaisesti 13 lähtien.  Sinettinäyt 

siirtyvät vainoista suoraan Kristuksen toiseen 

tulemiseen, parusiaan ja Ihmisen Pojan päivän 

tuomioon, mikä seuraa kuudennen sinetin 

murtamista (Ilm. 6:12-17).  Sinettinäyissä loppu 

on siis tullut, MUTTA EI VIELÄ TAPAHTUNUT.    



1. Kuningas jalo, ihana, mahtinsa, kaikkivaltansa on 

aihe laululleni. 

Hän sydämeni lämmittää, kieltäni, kynää yllyttää 

veisaamaan Herralleni. 

Suloiset ovat huulensa, hän ihanin on kaikista kaikessa 

maailmassa, siunattu Jumalassa. 

 

2. Vyötä nyt miekka vyöllesi onnekas sotasankari 

totuuden kunniaksi. 

Kurjille hankit oikeuden, sorretut saavat vapauden, kun 

sodit ankarasti. 

Terävät ovat nuolesi, kaatuvat vastustajasi, kun 

sydämiinsä saavat, nuoltesi syvät haavat. 



3. Jumala, istuimesi on  pysyvä horjuttamaton, nyt sekä 

iäisesti. 

Valtasi vahva valtikka oikeuden kaunistamana hallitsee 

ainaisesti. 

Vanhurskautta rakastat, vääryyttä vihaat, inhoat. 

Ei pääse väkivalta Jumalan vihan alta. 

 

4. Jumala iloöljyllä on enemmän kuin veljiä voidellut 

uljaan pääsi. 

Norsunluupalatsista käyt, kaikessa loistossasi näyt 

pyhyyden vaatteissasi.   

Ympäröi tuoksu mirhamin yljän ja sotasankarin.  Hän 

kaipaa morsianta, tytärtä ihaninta. 



5. Sankarin luokse loistossaan käy Siion, tytär 

kuninkaan vaatteissa vanhurskauden. 

Unohda lapsuuskotisi, vanhempasi ja veljesi, sä tähti 

ihanuuden! 

Sun kuninkaasi, Herrasi, sai halun kauneuteesi, siis 

morsiamenansa kumarra suuruuttansa. 

 

6. Tässä on suuri salaisuus, Jumalan ihmeteko uus: 

Kristus ja pyhä kirkko. 

Se esikuva meille on, siunaus suuri, loputon: 

 miehen ja naisen liitto.   

Nyt seurakunta äitinä siunatun suvun synnyttää.  Se 

valtaa kuninkaamme levittää maailmaamme. 


