
UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 37ms 
 
ILMESTYSKIRJA I (jatk.) 
 
3) HISTORIALLINEN KIRJA 
 
Syntyi määrätynlaisesta taustasta. Tämä kirjoitettiin vainon alla oleville kristityille.  Se ei tunnu 
auttavan meitä, koska emme ole samassa tilanteessa. Se on Kiinan kristittyjen lempikirja. Pekingin 
kansanedustossa on 666 paikkaa. Vasta kun olemme todella virallisten tahojen vainon alaisia 
alamme ymmärtää tätä kirjaa. Nyt tämä on meille teoreettista harjoitusta. 
 
Poliittinen ympäristö 
 
Kirjoitettu hieman myöhemmin kuin muut tutkimamme kirjat. Nyt Roomassa on toiset keisarit; 
alkaa todella kova vaino. Kirjan taustalla on Rooman viranomaisten harjoittama raskas vaino. 
Roomaan viitataan Babylonissa ettei viesti olisi ilmiselvä. Tuohon aikaan keisari oli totalitaarinen 
diktaattori kuten Stalin ja Hitler. 
 
Entä uskonnot? 
 
Ei-juutalainen maailma oli täynnä epäjumalanpalvontaa ja synkretismiä ja keisarinpalvontaa. 
Kerran vuodessa kaikkien oli seisottava keisarin kuvan edessä, nostettava käsi ylös ja sanottava 
nämä kolme sanaa: KEISARI ON JUMALA. Jos he eivät näin tehneet, heidät surmattiin. 
 
---------------------------------- 
 
ERI KOULUKUNNAT 
 
1. PRETERISTI – koulukunta.  
 
Koko kirja kuvaa menneisyyttä. Se kertoo 1. vuosisadasta jKr. Se on historiallinen kirja ja perustuu 
Rooman seitsemään kukkulaan. Monet liberaaliteologit uskovat näin. 
 
2. HISTORISTIEN  koulukunta.  
 
Kuvaa nykyaikaa. Kertoo kirkon 7 aikakaudesta. Kertoo kaikista vuosisadoista jKr. 7 kirkkoa jaetaan 
efesolaiseen kauteen kirkon historiassa. Me olemme nyt laodikealaisten aikakaudessa. Kirjan luvut 
yritetään sovittaa historian vuosisatoihin. Tässä on vaikeutena se, että jokainen tutkija päätyy eri 
tulokseen. 
 
3. FUTURISTIKOULUKUNTA 
 
Suurin osa Ilmestyskirjaa ei ole vielä tapahtunut. Koko kirja koskee siis viimeistä vuosisataa jKr. 
 
4. IDEALISTINEN tulkinta. 
 



Ei ole kyseessä mikään erikoinen aikakausi. Ilmestyskirja voidaan soveltaa mihin tahansa aikaan 
jKr. On kysymys henkisistä periaatteista, joita voidaan soveltaa missä ja milloin vain. 
 
------------------------------- 
  
Kaikki nämä ovat totta joiltain osin. Suurin osa Ilmestyskirjan tapahtumista ei ole vielä tapahtunut. 
Mutta historian lopussa nämä tulevat tapahtumaan. Selvää on, että Aasian 7 kirkkoa kuuluu 1. 
vuosisadalle. Moni asia Ilmestyskirjassa sopii heidän tilanteeseensa. 
HISTORIALLISTA tulkintaa (2) pidän kaikkein vähiten uskottavana. Olemmeko nyt luvussa 16 vai 
17? Tämän tulkinnan soveltaminen on todellista ”mutapainia”. Minusta (Pawson) tämä tulkinta on 
väärä. 
IDEALISTINEN tulkinta tekee kirjasta liian epätodellisen. 
FUTURISTIN (3) tulkinta on paras (Pawson) – ja osittain PRETERISTIEN (1). Myönnän, että siinä on 
periaatteita, joita voidaan soveltaa milloin vain. Läpi kahden vuosituhannen kirja on ollut 
merkityksellinen.  Uskon, että suuri osa sen teksteistä kuvaa tulevaisuutta. 
 
----------------------------- 
 
ILMESTYSKIRJAN RAKENNE 
 
Ensimmäinen osio 1 – 5 
 
1-3  Alkaa kuvauksella ylösnousseesta Herrasta ja 7 lampunjalasta. Kirjeet 7 kirkolle. 
4-5  Näitä luetaan paljon kirkoissa. Luoja Jumala on valtaistuimellaan ympärillään Häntä palvovat 
olennot. 
5  Verraton kuvaus lampaasta, joka näyttää tapetulta, mutta samalla se onkin Juudan heimon 
leijona.  Leijona alkaa rikkoa käärön sinettejä. Kääröön Jumala on kirjoittanut historian viimeiset 
tapahtumat – ja loppulaskennan. 
Luvun 5 loppuun asti kaikki ovat tyytyväisiä. Se on selkeää, ymmärrettävää ja innoittavaa. Kirjeet 
kirkoille olivat ehkä haastavia, mutta erityisesti luvut 4 ja 5 olivat innoittavia. Niissä on ylistystä ja 
kaikki huutavat hallelujaa ja kumartuvat Jumalan edessä. Se kuvaa ihanasti palvontaa 
valtaistuimen edessä. Lasimeri ja safiirivaltaistuin ovat kuvattuina. Samoin sateenkaari 
valtaistuimen yllä. Se on hieno kuvaus ja sopii hyvin luettavaksi jumalanpalveluksessa. 
Luvussa 6 kaikki muuttuu. 6-19 ovat kuvaus katastrofeista toinen toisensa perään. Monen 
lukeminen jää tähän, kun kaikki kauheat asiat alkavat tapahtua. Kirjakääröön on kirjoitettu 
maailman lopun tapahtumat. 
 
1. Ja minä näin valtaistuimella-istuvan oikeassa kädessä kirjakäärön, sisältä ja päältä täyteen 
kirjoitetun, seitsemällä sinetillä suljetun.  
2. Ja minä näin väkevän enkelin, joka suurella äänellä kuulutti: "Kuka on arvollinen avaamaan 
tämän kirjan ja murtamaan sen sinetit?"  
3. Eikä kukaan taivaassa eikä maan päällä eikä maan alla voinut avata kirjaa eikä katsoa siihen.  
4. Ja minä itkin kovin sitä, ettei ketään havaittu arvolliseksi avaamaan kirjaa eikä katsomaan siihen.  
5. Ja yksi vanhimmista sanoi minulle: "Älä itke; katso, jalopeura Juudan sukukunnasta, Daavidin 
juurivesa, on voittanut, niin että hän voi avata kirjan ja sen seitsemän sinettiä". (Ilm.5:1-5). 
 



Meidän (Pawson) lähellämme on ilmavoimien tukikohta. Se ulkopuolella on naisparka 
pahvihökkelissään protestoimassa. Ihmiset pelkäävät, että joku painaa väärää nappia ja aloittaa 
ydintuhon.  
Minä (Pawson) en pelkää sitä, SILLÄ SORMI ON JO NAPPULALLA – SE ON JEESUKSEN SORMI! Vain 
Hänelle Jumala voi uskoa maailmanlopun tekemisen. Hän rikkoo sinetit ja aloittaa historian 
loppulaskennan. Tapahtumat ovat varsin hirveitä. 
 
Väinö Hotti / David Pawson 
 


