
UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 36ms 
 
ILMESTYSKIRJA I (jatk.) 
 
RAAMATTU – ENNUSTUSTEN KIRJA 
 
Raamattu on täynnä ennustuksia tulevaisuudesta. Joka neljäs jae sisältää ennustuksen 
tulevaisuudesta.  735 erilaista tapahtumaa ennustetaan Raamatussa. 596 niistä on jo 
kirjaimellisesti tapahtunut, eli 81 %. Suurin osa lopuista ennustuksista koskee maailman loppua. 
Alle 20 ennustusta pitää enää toteutua ennen kuin Jeesus tulee takaisin. Suurin osa 
toteutumattomista ennustuksista on Ilmestyskirjassa. 
 
VÄÄRIÄ TULKINTOJA 
 
1. INHOKIRJAIMELLINEN tulkinta. Monet Ilmestyskirjan asiat ovat symbolisia; ne ovat kuvakieltä.  
Se on tarpeen kommunikoitaessa tulevaisuuteen liittyvistä vaikeista asioista. 
2. GROTESKIN ALLEGORINEN, kaiken hengellistäminen. Näiden välillä on olemassa tasapaino. 
 
MILLAINEN KIRJA ILMESTYSKIRJA ON 
 
A. APOKALYPTINEN KIRJA 
 
APOKALYPSIS on kreikkaa ja tarkoittaa  ”paljastamista”. Sitä käytettiin kuningattaresta, joka 
paljasti nimeään kantavaa laattaa. Se on verhon vetämistä syrjään. Meidän ja tulevaisuuden 
välissä on verho. Apokalypsis on tulevaisuuden paljastamista – verhon vetämistä syrjään jotta 
näkisimme muilta salattuja asioita. Erityisesti se on JEESUKSEN PALJASTAMISTA, Hänen 
näyttämistään meille. Se paljastaa meille sellaisen Jeesuksen, jota emme ennen ole nähneet. 
 
Luojalle kiitos, että Hän ensin tuli aasin selässä rauhaa tekemään. Toisella kerralla hän on aivan 
toisenlainen. Ei-uskovat tulevat järkyttymään sen nähdessään. Hänen koko luonteensa paljastuu: 
kuinka hän rakastaa syntisiä, mutta vihaa syntiä. Ensimmäisellä kerralla näimme kuinka paljon HÄN 
RAKASTAA SYNTISIÄ, toisella kerralla KUINKA PALJON HÄN VIHAA SYNTIÄ! 
 
APOKALYPTINEN KIRJALLISUUS 
 
Apokalyptinen kirjallisuus koskee hyvän ja pahan välistä henkistä taistelua.  Taistelun 
lopputuloksena hyvä voittaa pahan. Apokalyptisessa kirjallisuudessa on neljä teemaa: 
 
1. PAHA SAA PALKKANSA 
 
Tulee päivä, jolloin Herra rankaisee pahuudesta. Tämä on aina läsnä tulevaisuutta paljastavassa 
apokalyptisessa kirjallisuudessa. 
 
2. HYVÄSTÄ PALKITAAN 
 
On siis tuomion hetki: paha saa rangaistuksen ja hyvä palkkion. Apokalyptisessä kirjallisuudessa 
paljastetaan, että tuomio on tulevaisuudessa edessämme. 



 
3. UUDISTUMINEN 
 
Kaikki tulee uudeksi. ”Uusi” on sana, joka aina liittyy apokalypsikseen: jotain uutta on tulossa.  
Ilmestyskirjassa  Jeesus sanoo: ”Katso uudeksi minä teen kaikki” (Ilm.21:5). 
 
4. JUMALA TULEE HALLITSEMAAN 
 
Jumalan valta on tulossa. Hän ottaa hallituksen haltuunsa. Hän tulee hallitsemaan ikuisesti. 
Näistä ”neljästä”  (1-4) on hienoja lauluja Ilmestyskirjassa.  Händelin Halleluja – kertosäe ylistää 
”näistä ensimmäistä” (1.). ”Halleluja, halleluja…” Tiedättekö mitä se tarkoittaa? SIINÄ YLISTETÄÄN 
MAAILMAN PÖRSSIN ROMAHDUSTA!, maailman talouden romahtamista. Katsokaa yhteyttä 
Ilmestyskirjan 19. luvussa (19:1-7). Siinä ylistetään kaupanteon ja rahamarkkinoiden romahdusta 
(18:5-24).  Tuskinpa pörssissä huudetaan hallelujaa kun sen tapahtuu – MUTTA ME KYLLÄ 
YLISTÄMME! Ylistämme sitä, että Jumala puuttuu tähän materialistiseen järjestelmään, 
järjestelmään, joka on tuhonnut niin monia ihmisiä. HALLELUJA, nyt maan valtakunnista tulee 
Jumalan valtakunta – ja Hän hallitsee ikuisesti! Ei siis ihme, että Ilmestyskirja on täynnä musiikkia. 
 
APOKALYPTISESSÄ KIRJALLISUUDESSA PALJASTETAAN TULEVAISUUTTA NELJÄN ASIAN KAUTTA 
1) ekstaattinen 
2) symbolinen 
3) historiallinen 
4) apokalyptinen 
 
-------------------------- 
 
1) EKSTAATTINEN KIRJA 
 
Kuka Ilmestyskirjan kirjoitti?   
1. TIETENKIN JOHANNES. Hän oli vankilassa. Hänen mielensä oli Raamatussa, sydämensä kirkossa 
ja sielunsa Hengessä.  Tämä oli Johanneksen sijainti tässä kirjassa.  
a) Hänen ruumiinsa oli vankilassa. 
b) Hänen mielensä oli kokonaan Raamatussa. Ilmestyskirjassa on 400 viitettä VT:n. Kun tunnemme 
VT:n ymmärrämme myös Ilmestyskirjaa. 
c) Hänen sydämensä oli 7 kirkon luona. 
d) Hän oli Hengessä. Hän koki olevansa ruumiinsa ulkopuolella, kävi taivaassakin. Hän näki 
kaikenlaisia näkyjä pienessä Patmos-sellissään. 
 
JOHANNES oli siis kirjan kirjoittaja – vai oliko? 
 
2. ENKELINHÄN piti viedä Johannesta ympäriinsä , näyttää taivas ja asioita maan päällä. Enkeli 
antoi hänelle tämän näyn. Enkeleiden piti viedä kirjoitus seurakunnille. Näyttää siltä, että Jumala 
oli antanut kullekin seurakunnalle  siitä huolehtivan enkelin. Kun olette palvomassa Jumalaa, 
olette enkelien seurassa. Jos joku kysyy, montako teitä oli, sanokaa: tuhansia. 
Enkelit katsovat hiustyyliämmekin. Paavali kirjoittaa miesten ja naisten hiusten pituudesta 
enkeleiden takia. Enkelit voivat loukkaantua siitä, miten käyttäydymme kirkossa. Kun taas yksikin 
syntinen kääntyy, he järjestävät juhlat ylhäällä (Luuk.15:10). 



Enkelit paljastavat näyt Johannekselle. He ovat postimiehiä ja jakavat kirkoille mitä Johannes 
kirjoitti. 
3. JEESUSHAN on kirjan kirjoittaja. Tämä on Hänen paljastamisensa! 
4. JUMALA on kuitenkin todellinen kirjoittaja. Tämä on Hänen sanansa, jonka hän on antanut 
Pyhän Hengen kautta. 
 
Johannes oli profeetta. Tämä on UT:n ainut kokonaan profeetallinen kirja; VT:ssa niitä on useita. 
 
2) SYMBOLINEN KIRJA 
 
A. Jotkut symbolit ovat SELVÄT. 
 
1. Tuomion päivänä AVATAAN KIRJAT. Ne ovat isoja punakantisia kirjoja, joiden kannessa on neljä 
sanaa: TÄMÄ ON SINUN ELÄMÄSI (This is your life). Mutta se ei ole puolen tunnin valikoituja  
elämän hyviä kohtia. Se on täydellinen elämäkerta. Kaikki mitä olet sanonut, ajatellut ja tuntenut. 
Voi meitä, kun se kirja avataan! 
2. TULINEN JÄRVI on myös selvä symboli. SUURI VALKOINEN VALTAISTUIN. Selviä symboleja, jotka 
eivät selitystä tarvitse. 
 
B. Symbolit, JOITA SELITETÄÄN. 
 
a)   7 TÄHTEÄ, 7 LAMPUNJALKAA.  Lampunjalat ovat seitsemän kirkkoa ja tähdet niiden enkeleitä. 
Kristus voi ottaa valon lampunjalasta niin ettei se enää loista (2:5). Seitsemästä kirkosta  ei enää 
yksikään loista valoa. Jumala voi sulkea kirkkoja. 
b)  SUITSUTUS = pyhien rukous 
      VALKOISET VAATTEET = Pyhien hyvät teot. Morsiamen vaate, kun hän valmistautuu häihin. 
      LOHIKÄÄRME = Paholainen 
      10 SARVEA = kuninkaita 
      PROSTITUOITU =  Babylon, oli tuolloin maailmankaupan keskus. 
c)  Joitain rinnastetaan toisiin. Näin erityisesti VT:n DANIEL, HESEKIEL, SAKARJA, JEREMIA, 
PSALMIT.  Ne on jo selitetty VT:ssa; Johannes ei selitä niitä uudelleen. 
d)  Joillakin symboleilla on rinnastus VT:ssa. Jotkut symbolit ovat niin hämäriä, etten pysty 
(Pawson) niitä selittämään. 
 
-------------------------------- 
 
Yhteensä Ilmestyskirjassa on 300 eri symbolia.  Meidän täytyy odottaa, että saamme tietää, mitä 
oudoimmat niistä tarkoittavat. 
 
1) Jeesus sanoo, että hän antaa VALKOISEN KIVEN niille, jotka voittavat. Minulla (Pawson) on siitä 
monta teoriaa, mutta tiedän varmasti kun saan sen. 
2) VIINIPURISTIN?  KAKSI TODISTAJAA (11:3-12)? Meillä tulee olla kunnioitusta tarpeeksi 
sanoaksemme ”ettemme vielä tiedä”. 
 
Väinö Hotti / David Pawson 
 
 


