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ILMESTYSKIRJA LUKU 6 
 
KOMMENTTI: Edellisten lukujen 4, jossa tuodaan Isän Jumalan rooli luojana (Ilm. 4:11) ja luvun 5 taivaassa 
tapahtuva Jeesuksen, lunastajan, ylistämisen ihmeellisyys (Ilm. 5:9,12) on hätkähdyttävässä ristiriidassa 
niiden jumalallisten tuomioiden kanssa, joiden kuvataan lankeavan maan päälle ahdistuksen aikana, kuten 
tässä luvussa 6 ja tästä eteenpäin paljastetaan. Erityisesti kannattaa huomata miten Jeesuksen puhe hänen 
maanpäällisen elämänsä aikana Matteus 24:ssä on rinnakkainen, tästä eteenpäin esille tulevien 
tapahtumien kanssa.  Tämän lisäksi kannattaa tutkia, mitä Luukas 21 ja Markus 13 sanovat asiasta.  Tässä 
näyssä keskeisellä sijalla on 4 erilaista ratsastajaa, joista jokaiselle eri Kerubi antaa, ”Tule” komennon ja 
joille Jeesus antaa valtuudet panna tuomiot käytäntöön. Lisäksi kun yksittäinen sinetti avautuu, käärö 
avautuu vain seuraavaan sinettiin asti. Näissä kohdin Ilmestyskirjaa kerrotaan paljolti siitä, mitä on jo 
asioista aiemmin kuvattu Vanhassa ja Uudessa Testamentissa.  
 
Luku 6 / Matteus 24: 4–31 vertailu 
1) Antikristus ilmestyy Matt 24: 4–5, 15, 24 Ilm. 6:1–2 
2) Sota   Matt. 24: 6–7   Ilm. 6: 3–4 
3) Nälänhätä  Matt. 24: 7   Ilm. 6: 5–6 
4) Kuolema  Matt. 24: 7–9  Ilm. 6: 7–8 
5) Marttyyrius  Matt. 24: 9–10, 16–22 Ilm. 6: 9–11 
6) Taivaalla ilmestyksiä Matt. 24: 29  Ilm. 6: 12-14 
7) Tuomioiden aikakausi  Matt: 24 ->   Ilm. 6: 15–17  
 
Vaikka Ilmestyskirjassa on runsaasti merkkejä ja symboleja, ne ovat tarkoitetut tulkittavaksi paljon 
kirjaimellisemmin, kuin miten yleisesti on tehty. Uskon, että nyt avautuvat sinetit (ensimmäinen 
ahdistuksen ajan puolisko / Ilmestyskirja 6), pasuunat (ensimmäinen ahdistuksen ajan puolisko / 
ilmestyskirja 8, 9) ja maljat (suuri ahdistuksen aika / Ilmestyskirja 15, 16) ovat toisiaan seuraavia 
kronologisia tapahtumia. Kuusi sinettiä näyttää avautuvan peräkkäin kronologisessa järjestyksessä. 
Seitsemännestä sinetistä tulee seitsemän pasuunan sarja ja seitsemännestä pasuunasta tulee Jumalan 
vihan seitsemää maljaa.  
 
Lisäksi on selvää, että Jeesus on taivaassa avaamassa kirjakääröä ja hän tuo esiin Jumalan tuomiot, sillä 
edellä Ilmestyskirja 5:7 ilmaisee ”Ja se tuli ja otti kirjan valtaistuimella-istuvan oikeasta kädestä.” (KR 38). 
Tämä seikka on tärkeä tuoda esiin, sillä useat kommentaattorit sanovat, että ahdistuksen ajan 
ensimmäinen puolisko ei ole lainkaan Jumalan vihan aikaa, vaan ainoastaan paholaisen, antikristuksen tai 
ihmisten aikaansaamia ja siksi seurakunta on yhä olemassa maan päällä, koska nämä tuomiot eivät ole 
jumalasta lähtöisin. Edellä mainitun takia nämä kommentaattorit sanovat, että ahdistuksen aika alkaisi siksi 
vasta danielin kirjassa mainitun 7 vuoden ajanjakson puolessa välissä. Itselleni on kuitenkin selvää, että 
nämä ovat Jumalalta (Jeesukselta) lähtöisin, koska hän avaa nuo sinetit ja siksi koko 7 vuoden ajanjakso on 
Jumalan vihan aikaa ja nämä tapahtumat alkavat jonkin ajan kuluttua sen jälkeen, kun seurakunta on otettu 
ylös (vrt 1 Tess. 1:10 ” ja odottamaan taivaista hänen Poikaansa, jonka hän on herättänyt kuolleista, 
Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta.”). Tähän liittyen mainitsen, että Vanhassa testamentissa 
on useita esimerkkejä, miten Jumala toimii epäsuorasti eri hallitsijoiden kautta, saattaakseen aivoituksensa 
päätökseen ja ne ovat silti Jumalan aivoituksia. Toki voimme ilmestyskirjasta havaita, että Saatana ja 
antikristus toimivat hyvin aktiivisesti Ahdistuksen aikana, mutta mitään tällaista ei voisi tapahtua, ellei 
Jeesus antaisi heille valtaa tehdä näin, avaamalla kirjakäärön sinettejä.  
 
Kun tulkitsemme näitäkin kohtia ja omaa aikaamme on hyvä sääntö se, että tutkimme Raamattua ja sitten 
katsomme maailmaa näiden kirjoitusten kautta, emmekä ensin tutki maailmaa ympärillämme ja yritä 
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sopeuttaa raamattua siihen.  
 
Kommentin lopuksi, on mielenkiintoista vielä pohtia Jeesuksen sanoja Joh. 12:48 ” Joka katsoo minut ylen 
eikä ota vastaan minun sanojani, hänellä on tuomitsijansa: se sana, jonka minä olen puhunut, se on 
tuomitseva hänet viimeisenä päivänä.” Kirjakääröön on tallennettu sanat ja siinä olevien sanojen (tekstien) 
kautta tulevat tuomiot maanpäälle.  

Jae 1: Ja minä näin, kuinka Karitsa avasi yhden niistä seitsemästä sinetistä, ja kuulin yhden niistä neljästä 
olennosta sanovan niinkuin ukkosen äänellä: "Tule!" 
Ajatuksia: Jumalan tuomiot alkavat kirjakäärön ensimmäisen sinetin avaamisella, jonka vain Jeesus kykenee 
tekemään.  Joka kerta kun sinetti aukeaa, uusi Jumalan tuomio toteutuu ”Ahdistuksen aikana” (Ks. tämä 
keskustelusarja Ilm. 3:10).  Oletan, että tässä on kyse yhdestä jo aiemmin mainituista 4:stä olennosta 
(Kerubi [Ensimmäisellä oli Leijonan kasvot] /Ks. tämä keskustelusarja Ilm. 4:6–8) puhuu ukkosen äänellä. 
Tässä ensimmäinen Kerubi antaa ”Tule” – komennon.  Tämä komento, on enemmänkin julistus, siitä mitä 
tulee tapahtumaan, sillä Jeesus saa aikaan nuo tuomiot, avaamalla sinetit. 

Jae 2: Ja minä näin, ja katso: valkea hevonen; ja sen selässä istuvalla oli jousi, ja hänelle annettiin seppele, 
ja hän lähti voittajana ja voittamaan. 
Ajatuksia: Raamatun historiallinen tulkinta pitää valkoisen hevosen ilmestystä pikemminkin historiallisena 
tapahtumana kuin profetiana, tämän ajatusmallin mukaan tässä puhutaan Jeesuksesta ja evankeliumista, 
joka on voitokkaasti levinnyt ympäri maailman. Tämän tulkintamallin keskeisimmistä perusteluista on ollut 
se, että Ilm. 19:11, kertoo myös valkoisesta hevosesta. Lisäksi seppeleen on ajateltu kertovan voittajasta (1. 
Kor. 9:24–25).  Kerubin kasvoilla, leijona, on tässä tulkinnassa katsottu olevan erityinen painoarvo, sillä 
Jeesus on Juudan Leijona. Lisäksi tässä jakeessa, ei ole erikseen mainintaa tuomioista. Tässä tulkinnassa 
mainitaan usein habakuk 3:9, kun halutaan tehdä viittaus jouseen. Itse olen kuitenkin kallistunut toiselle 
kannalle ja ajattelen, että tästä luvusta eteenpäin puhutaan tuomioista ja siksi myös tämä valkoisen 
hevosen täytyy merkitä tuomioita. Varsinkin, kun Jeesus sanoo Matteus 24:5 ”Sillä monta tulee minun 
nimessäni sanoen: 'Minä olen Kristus', ja he eksyttävät monta” ja lisäksi Joh 5:43 ” Minä olen tullut Isäni 
nimessä, ja te ette ota minua vastaan; jos toinen tulee omassa nimessään, niin hänet te otatte vastaan.” ja 
myös 2. Kor. 11:14 ” Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi”. Lisäksi kun Raamattu puhuu 
Jumalan sota-asusta, tällöin puhutaan uskosta kilpenä, pelastuksesta kypäränä ja Jumalan sanan sanotaan 
olevan Hengen miekka (Ef. 6:16–17), ei jousi.  Vastaavaa kreikan kielen ”jousi” sanaa en löytänyt netin 
työkaluilla muualta Uudesta Testamentista. Lisäksi ilmestyskirja 19:12 mainitsee, että hänen (Jeesuksen) 
päässä oli monta kruunua ja tässä mainitaan, että hevosen selässä istuvalle annettiin seppele. Lisäksi 
mielestäni on outoa ajatella (tässä nyt pohdin ihmisviisaudella), että tässä olisi viittaus Jeesukseen, sillä 
tällöinhän tämä tarkoittaisi, että Jeesus avaa sinetin, antaa sisällön Kerubille ja Kerubi komentaa Jeesusta 
sanomalla ”Tule”.  Lisäksi mielestäni uskottava selitys on, että valkoisen hevosen ratsastaja ei ole kukaan 
muu kuin Daniel 9:26:n "ruhtinas, joka on tuleva", jonka on määrä johtaa uudelleen herätettyä Rooman 
valtakuntaa ja josta tulee lopulta maailman hallitsija. Tämä valkoisella hevosella ratsastaja tulee valon 
enkelinä tuomaan petoksen avulla rauhan, levottomuuden keskelle. Miten niin rauhan? Kun luen Ilm. 6:4 
”… ja sen selässä istuvalle annettiin valta ottaa pois rauha maasta..”, niin on ilmeistä, että rauha on 
saavutettu, ilmeisimminkin valkoisen ratsastajan toimesta, sillä Daniel 9:27 sanoo ” Ja hän tekee liiton 
raskaaksi monille yhden vuosiviikon ajaksi, ja puoleksi vuosiviikoksi hän lakkauttaa teurasuhrin ja 
ruokauhrin..”. Israel saa rauhan, tämän sopimuksen kautta Hes. 38:8 ” he asuvat turvallisina kaikki tyynni” 
ja Hes. 38:11 ” jotka asuvat turvallisina — asuvat muuria vailla kaikki tyynni, ja joilla ei ole salpoja, ei ovia”.  
Tämän liiton lopputulos on mainittu jesaja 28:18 ”Teidän liittonne kuoleman kanssa pyyhkäistään pois, ja 
teidän sopimuksenne tuonelan kanssa ei kestä; kun vitsaus tulee niinkuin tulva, niin se teidät maahan 
tallaa.”. Kaikki tätä jaetta seuraavat sinetit, pasuunat ja maljat ovat Jumalan osa tuomioiden sarjaa, joten 
on mielestäni outoa perustella, että ratsastaja olisi Jeesus tai voittoisa evankeliumi.  Tässä jakeessa 
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puhutaan siis eksyttäjästä, joka matkii Jeesuksen olemusta, sillä Saatana haluaa olla Jumalan kaltainen ja 
jonka Jumala sallii tulla maan päälle ja siksi seurakunnan täytyy olla otettu ylös, koska Jumalan elävä 
seurakunta vastustaisi tätä eksytystä, jota maallistunut kirkko ei tee. Ihmisjärjellä ajatellen, koska Jeesus 
kuvaa seurakuntaa morsiamenaan olisi outoa, jos sulhanen löisi omalla vihallaan morsiantaan, joten myös 
siksi Kristuksen seurakunnan täytyy olla taivaassa. 
 
Jae 3: Ja kun Karitsa avasi toisen sinetin, kuulin minä toisen olennon sanovan: "Tule!" 
Ajatuksia: Toinen sinetti avataan. Toinen olento/ Kerubi (Härän näköinen/Ks. tämä keskustelusarja Ilm. 
4:6–8) antaa ”Tule” – komennon. Tässä on yksi seikka, joka kannattaa painaa mieleen on se, että kyseessä 
on toinen sinetti, siis ensimmäisen sinetin jälkeen tulee toinen eli kyseessä on tapahtumien järjestys. Näin 
siis myös jatkossa, jos ole erimieltä niin mieti samoin perustein voitko laittaa eri järjestykseen 2 Moos 1-14 
mainitut Jumala lähettämät Egyptiin kymmenen vitsausta. 

Jae 4: Niin lähti toinen hevonen, tulipunainen, ja sen selässä istuvalle annettiin valta ottaa pois rauha 
maasta, että ihmiset surmaisivat toisiaan; ja hänelle annettiin suuri miekka. 
Ajatuksia: Tämä kuvaus onkin, jo selvempi. Valherauha, jonka on jakeessa 2 mainittu valkoisella hevosella 
ratsastaja tuonut maanpäälle, otetaan pois maanpäältä ja ihmiset surmaavat toisiaan. Väri itsessään 
merkitsee sotia. Suuri miekka merkinnee suurta määrää sodassa kuolleita. Jeesus sanoi Matteus 24:6 ” Ja te 
saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista; katsokaa, ettette peljästy. Sillä näin täytyy tapahtua, 
mutta tämä ei ole vielä loppu. 7 Sillä kansa (ethnos) nousee kansaa (ethnos) vastaan ja valtakunta 
valtakuntaa vastaan…” (Tähän lisäyksenä se, että ethnos, voi tarkoittaa myös etnisiä ryhmiä).  Uskon, että 
Hesekiel 38 tapahtumat toteutuvat tässä. 

Jae 5: Ja kun Karitsa avasi kolmannen sinetin, kuulin minä kolmannen olennon sanovan: "Tule!" Ja minä 
näin, ja katso: musta hevonen; ja sen selässä istuvalla oli kädessään vaaka. 
Ajatuksia: Kolmas olento/ Kerubi (Ihmiskasvoinen/Ks. tämä keskustelusarja Ilm. 4:6–8) antaa ”Tule” – 
komennon. Tässä voimme miettiä, mitä aiemmin on tapahtunut. Edellä on ollut sota ja sota tuhoaa usein 
mahdollisuuden viljellä maata. Musta merkitsee tässä yhteydessä nälänhätää (Valitusvirret 5:9). Se, että 
tässä kuvataan vaaka, selviää seuraavasta jakeesta paremmin. 

Jae 6: Ja minä kuulin ikäänkuin äänen niiden neljän olennon keskeltä sanovan: "Koiniks-mitta nisuja yhden 
denarin, ja kolme koiniksia ohria yhden denarin! Mutta älä turmele öljyä äläkä viiniä." 
Ajatuksia: Jotta vaaka olisi tasan, on ruuasta maksettava tietty summa. Tässä kuvataan, että päiväpalkalla 
(Matt. 20:2), eli koko päivän työllä saa ostettua noin litran vehnää (Koiniks-mitta nisuja) ja kolme litraa 
ohria (kolme koiniksia).  Tähän liittyen olen kuullut kommentaattorien mainitsevan, että aikoinaan denarilla 
sai 10 litraa vehnää ja 30 litraa ohria, eli ruuan hinta moninkertaistuu, kun Jeesus avaa kolmannen sinetin. 
Tarkoitetaanko tässä, että ostaessaan parempaa ruokaa olisi varaa vain yhteen ateriaan ja ostaessaan 
halvempaa saisi 3 ateriaa, mutta varoja ei jäisi öljyyn tai viiniin, joita pidettiin Raamatun aikana 
välttämättöminä? Elintarvikkeet ovat kalliit ja niistä on siis puute ja se aiheuttaa suuren nälänhädän.  
Mielenkiintoista on kuitenkin miettiä, mitä lopulta tuolla ”älä turmele öljyä äläkä viiniä” tarkoitetaan. Itse 
olen kuullut kaksi varsinaista vaihtoehtoa: Ensiksi se tarkoittaa, että Jumala huolehtii tässäkin tilanteessa, 
että metsän marjat, sienet, oliivipuun hedelmät tuottavat edelleenkin syötävää ihmisille, koska niitä ei 
tarvitse erikseen viljellä (Matt. 6:26). Toiseksi tämä kertoo, että tavalliset työssäkäyvät ihmiset joutuvat 
käyttämään kaikki ansiot ruuan hankintaan/elämiseen, ja tämä Jumalan tuomio ei kosketa rikkaita, jotka 
käyttävät tilannetta hyväksi, palkkaamalla ihmisiä tuottamaan haluamiaan asioita nälkäpalkalla eli onko 
tässä kyse maailmanlaajuisesta talouskriisistä. Tähän liittyen on mielenkiintoista pohtia valtioiden todellisia 
velkoja, siis budjetoituja ja budjettien ulkopuolisia, myös suomen. 
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Jae 7: Ja kun Karitsa avasi neljännen sinetin, kuulin minä neljännen olennon äänen sanovan: "Tule!" 
Ajatuksia: Neljäs olento/ Kerubi (kotkan näköinen/Ks. tämä keskustelusarja Ilm. 4:6–8) antaa ”Tule” – 
komennon.  Ks. Jeesus / Kotka - Matt24:28. 

Jae 8: Ja minä näin, ja katso: hallava hevonen; ja sen selässä istuvan nimi oli Kuolema, ja Tuonela seurasi 
hänen mukanaan, ja heidän valtaansa annettiin neljäs osa maata, annettiin valta tappaa miekalla ja nälällä 
ja rutolla ja maan petojen kautta. 
Ajatuksia: Tässä esiintyy hallava hevonen, joka jo värinsäkin perusteella kertoo kuolemasta ja sairaudesta. 
Tässä hevosen selässä istuu Kuolema, aiemmin ei muiden ratsastajan nimiä ole kerrottu, tämä ei siis ole 
saatana. Tuonela (Luuk 16:23; Ilm. 1:18; Ilm. 20:13) seuraa hänen mukanaan. Ne ihmiset, jotka eivät usko 
Jeesukseen joutuvat Tuonelaan, odottamaan lopullista tuomiota. Tässä ratsastajan valtaan annettiin ¼ osa 
maapallon asukkaista, joita tapetaan ”miekalla, nälällä, rutolla ja petojen kautta” (Vrt Hes. 14:21 - Näin 
sanoo Herra Jumala: Miten käykään, kun lähetän Jerusalemiin kaikki neljä ankaraa rangaistustani: miekan, 
nälänhädän, pedot ja ruton! Ne hävittävät sieltä sekä ihmiset että eläimet.”; Jer 14:12; Jer. 15:3; Jer. 21:6; 
Jer 24:10; Hes. 5:12; Hes. 33:27).  Voisiko tässä Tuonela olla liitettynä vain tähän neljänteen ratsumieheen 
vai onko Tuonela mukana siksi, että se on yhteenveto kaikkien neljän ratsumiehen toiminnasta? Tässä 
jakeessa on mainittu rutto ja pedot, joista aiemmissa luvuissa ei ollut mainintaa, siksi nyt myös ruttoa 
esiintyy, ehkä juuri noiden edellisten sinettien takia. Tuo maininta pedoista on mielenkiintoista, kun 
mietimme, miten kristittyjä kohdeltiin Rooman kolosseumilla, kun tässä luvussa mainitut ihmiset joutuivat 
petojen raatelemiksi (Room 12:19 ”…Minun on kosto, minä olen maksava, sanoo Herra.”). Osa 
kommentaattoreista ajattelee, että vaikka Ilmestyskirjassa itsessään ei mainita tarkkaan, mikä tapahtuma 
aloittaa suuren ahdistuksen ajan, neljännessä sinetissä paljastuvat piirteet viittaavat siihen, että suuri 
ahdistuksen saattaisi olla tuolloin käynnissä. Itse en ajattele, että vielä olisi suuri ahdistuksen aika olisi 
kyseessä, sillä Raamattu mainitsee, että tämän jälkeenkin kuolee 1/3 (Ilm. 9;18) ihmisistä eli (ensiksi ¼ ja 
sitten 1/3 eli yhteensä n. 1/2 ihmisistä).  Jeesus sanoi Matt. 24:21 ” Ahdinko on oleva niin suuri, ettei 
sellaista ole ollut maailman alusta tähän päivään asti eikä tule koskaan olemaan.”, siksi nämä tapahtuvat 
eivät ole voineet tapahtua menneisyydessä (usein preteristit viittaavat vuoteen 70 jKr, kun Rooma 
”valloitti” Jerusalemin tai kirkkohistorialliset tapahtumat, kirkon 2000 vuotisen historian aikana.) Toisessa ja 
kolmannessa sinetissä ennustetut sodat ja nälänhädät eivät ole tuntemattomia tapahtumia 
maailmanhistoriassa, mutta koskaan ennen Nooan ajan jälkeen ei ole toteutunut niin tuhoisaa tuomiota, 
että neljäsosa maapallon väestöstä olisi tuhoutunut kerralla, saati sitten tämän jälkeen eloonjääneistä 1/3.  
Vielä näihin Raamatun kommentaareihin, jotka sanovat, että Ilmestyskirja 6 ja 9 puhuvat samasta asiasta, ei 
tämä voi pitää paikkaansa, koska Raamattu sanoo, että ensiksi  ¼ ihmisistä tuhoutuu ja sitten 1/3, ja siksi on 
oltava kyse eri tapahtumista, jotka toteutuvat kronologisessa järjestyksessä. 

Jae 9: Ja kun Karitsa avasi viidennen sinetin, näin minä alttarin alla niiden sielut, jotka olivat surmatut 
Jumalan sanan tähden ja sen todistuksen tähden, joka heillä oli. 
Ajatuksia: Nyt näkymä siirtyy taas maasta taivaaseen. Käsittääkseni tässä alttari viittaa suitsutusalttariin 
(Ilm. 5:8; 2. Moos. 40:5), joka kuvasi pyhien rukousten nousemista jumalan luo ja kun tässä mainitaan 
erityisesti tietyt sielut, marttyyrit, niin uskon, että tässä kohtaa ilmestyskirjassa halutaan keskittyä 
erityisesti näiden marttyyrien rukouksiin. Tässä ei siis puhuta polttouhrialttarista, joka viittaa Jeesuksen 
Kristuksen kertakaikkiseen sovintotyöhön.  Nämä ovat marttyyreitä kahden asian takia, ensiksi he pitävät 
kiinni Jumalan sanasta ja toiseksi todistavat Jeesuksesta Kristuksesta (2 Tim. 3:12 ” Ja kaikki, jotka tahtovat 
elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi.”). Käsitykseni mukaan tässä puhutaan 
niistä kristityistä, jotka ovat tulleet uskoon ahdistuksen aikana, sen jälkeen, kun armonajan kristityn ovat 
temmatut taivaaseen. Samalla tiedostan, että monet ilmestyskirjan tulkitsijat ajattelevat näihin sieluihin 
kuuluvan myös Vanhan Testamentin ajan pyhiä – marttyyreita, vaikka itse en ajattele niin.   
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Jae 10: Ja he huusivat suurella äänellä sanoen: "Kuinka kauaksi sinä, pyhä ja totinen Valtias, siirrät tuomiosi 
ja jätät kostamatta meidän veremme niille, jotka maan päällä asuvat?" 
Ajatuksia: Ja he huusivat suurella äänellä,  ..... suurella innolla ja kiihkeydellä, hyvin painokkaasti ja 
vaativasti, mikä osoittaa, että he olivat hereillä, eivätkä nukkuneet, ja että sielu ei nuku ruumiin kanssa 
haudassa.  Henkilö, jota he puhuttelevat on joko Isä tai Jeesus ja sanovat häntä Pyhäksi. Jumala ei ole vain 
armahtava vaan myös Pyhä ja Jumalan Pyhyys vaatii, että hän ei voi olla vihaamatta ja kostamatta ihmisten 
pahoja tekoja (”Minun on kosto” / 5. Moos 32:35; Room 12:19; Heb .10:30).   He eivät epäilleet, etteikö hän 
aikoisi tuomita ja kostaa heidän vihollisillensa, mutta he näyttävät haluavan tietää, milloin se tapahtuisi. He 
toimivat näin, jotta Jumalan pyhyys ja oikeudenmukaisuus tapahtuisi, varsinkin kun heidän vainoojansa 
ovat mitä ilmeisemmin vielä elossa. Myös Jumala tietää kaiken tämän pahuuden jo ihmiskunnan alusta 
alkaen, sillä esim. 1.Moos 4:10 sanoo Kainista, kun hän murhasi veljensä: ”Ja hän sanoi: "Mitä olet tehnyt? 
Kuule, veljesi veri huutaa minulle maasta.” ja jo silloin on ollut nähtävillä huuto jumalan puoleen, että pyhä 
Jumala korjaisi tämän vääryyden. Myös minä huudan usein Jumalan puoleen, että hän korjaisi kokemani 
vääryyden, joka saattaa toki johtua usein myös minusta itsestäni.  Tässä mietityttää sekin, kun ihmiset 
saattavat ajatella, että ihmisille ei tule taivaassa enää mieleenkään maalliset tapahtumat, mutta tässä 
kuitenkin marttyyrit muistuttavat Jumalaa, mitä heille on maanpäällä tehty. Itse uskon, että vasta kun 
luodaan Uusi Taivas ja Maa, niin tuolloin ei enää mieleen palaa nämä menneet asiat. 

Jae 11: Ja heille kullekin annettiin pitkä valkoinen vaippa, ja heille sanottiin, että vielä vähän aikaa pysyisivät 
levollisina, kunnes oli täyttyvä myös heidän kanssapalvelijansa ja veljiensä luku, joiden tuli joutua 
tapettaviksi niin kuin hekin. 
Ajatuksia: jokaiselle heistä annettiin valkoiset vaatteet; valkoiset kunnian ja pyhän elämän vaatteet (Ilm. 
3:4–5), Jeesuksen vanhurskauden vaatteet (Ilm. 19:8). Samalla Jumala toteaa, ettei ihan vielä ole lopullisen 
tuomion aika ja heidän on odotettava vielä vähän aikaa, sillä Raamatun profetioiden on toteuduttava ja 
heidän joukkoonsa tulee vielä lisää marttyyreja. Tuhannet joutuvat marttyyrikuoleman uhriksi ja sinetöivät 
todistuksensa omalla verellään. Heidän on siis odotettava Kristuksen paluun ajankohtaa, jolloin hän palaa 
voimassa ja kirkkaudessa, jolloin Jumala antaa tuomionsa jumalattomille.  
Pohdintoja: 
1) Millainen ruumis näillä on, sillä heillä ei ole fyysistä ruumista, eikä ilmeisestikään ylösnousemusruumista, 
mutta jonkinlainen väliaikainen ruumis heillä täytynee olla, kun heidät puetaan valkoisiin vaatteisiin. Heille 
annettaneen ylösnousemusruumis, kun he palaavat maan päälle yhdessä meidän ja Kristuksen kanssa. 
Tästä väliaikaisesta/lopullisesta ylösnousemusruumiista ja milloin sen saa voi mielestäni olla hyvinkin 
erilaisia käsityksiä. 
2) Voisiko kolme ja puoli vuotta olla erottimena, nimittäin siten, että alussa on tietyt marttyyrit ja lopussa 
tietyt marttyyrit vai onko tämä jae erottimena eri marttyyrien kesken. Ilmestyskirjassa ei koskaan puhuta 
seitsemästä vuodesta, vaan ainoastaan kolmen ja puolen vuoden, neljänkymmenen kahden kuukauden 
jaksoista, vaikka koko Danielin kirjan jakso kestää 7 vuotta siis 2 * 3,5 vuotta. 

Jae 12: Ja minä näin, kuinka Karitsa avasi kuudennen sinetin; ja tuli suuri maanjäristys, ja aurinko meni 
mustaksi niinkuin karvainen säkkipuku, ja kuu muuttui kokonaan kuin vereksi, 
Ajatuksia: Ensimmäiset viisi sinettiä ovat seurausta ihmisen toiminnasta, jota Jumala käytti tarkoitustensa 
toteuttamiseen, tässä vaiheessa Hän alkaa puuttumaan asioihin suoraan (Matt. 24:29; Luuk 21:25).  Tästä 
eteenpäin Herran Vihan päivä tulee esiin täydessä voimassa (Ilm. 6:17).  Tässä sinetissä kuvatut tapahtumat 
tekevät tietä seitsemännelle sinetille, joka sisältää pasuunatuomiot (Ilm. 8; Ilm. 9) ja maljatuomiot (Ilm. 16).   
Erikseen mainitaan suuri maanjäristys (Matt. 24:7), jonka uskon olevan maailmanlaajuinen, josta myös 
seuraa, se, että kaikkialla on oleva tulivuorten purkauksia. Tulivuorten purkaukset johtavat tuhkan 
kerääntymisen ilmakehään ja sitä kautta auringon valo ei pääse maahan ja samalla kuun ”valo” näyttää 
punaiselta. (Matt. 24:29; Luuk. 13:24) . Myös Ilmestyskirja 16:18 puhuu maanjäristyksestä, joka on 
suurempi, kuin tässä mainittu: Ilm. 16:18” Ja tuli salamoita ja ääniä ja ukkosenjylinää; ja tuli suuri 
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maanjäristys, niin ankara ja suuri maanjäristys, ettei sen vertaista ole ollut siitä asti, kuin ihmisiä on ollut 
maan päällä.” 

Jae 13: ja taivaan tähdet putosivat maahan, niinkuin viikunapuu varistaa raakaleensa, kun suuri tuuli sitä 
pudistaa, 
Ajatuksia: Tässäkin kohdassa joudun taas pitäytymään oman ihmismielen mukaiseen ymmärrykseen, kuten 
aiempien vuosisatojen Raamatun tulkitsijat, jotka yrittivät tulkita Raamattua sen aikaisten käsitysten 
kautta, joka on meille arkipäiväistä (esim. mahdollisuus nähdä samanaikaisesti kaikkialla maailmassa 
kahden todistajan ruumiit, Jerusalemissa). Mieleeni tulee lähinnä valtaisa meteoriittisade, mutta koska 
seuraavassa jakeessa mainitaan taivaan pois väistyminen, voi tämä tarkoittaa konkreettisesti jotain 
muutakin. 

Jae 14: ja taivas väistyi pois niinkuin kirja, joka kääritään kokoon, ja kaikki vuoret ja saaret siirtyivät 
sijoiltansa. 
Ajatuksia: Tässä kuvataan, että taivas sellaisena kuin me tunnemme sen, muuttuu dramaattisesti (Jes. 
34:4).  Kaikkien taivaallisten tapahtumien ja suuren maanjäristyksen takia maan muoto muuttuu ja 
mantereet siirtyvät paikoiltaan. Toisaalta on mielenkiintoista miettiä, että  

Jae 15: Ja maan kuninkaat ja ylimykset ja sotapäälliköt ja rikkaat ja väkevät ja kaikki orjat ja vapaat 
kätkeytyivät luoliin ja vuorten rotkoihin 
Ajatuksia: Tämä tuomio koskee kaikkia maanpäällä asuvia riippumatta heidän asemastaan. Tästä voimme 
havaita, että vuoret eivät olleet tässä vaiheessa hävinneet, vaan ne ovat yhä olemassa, vaikka niiden sijainti 
on muuttunut. 

Jae 16: ja sanoivat vuorille ja kallioille: "Langetkaa meidän päällemme ja kätkekää meidät hänen 
kasvoiltansa, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsan vihalta! 
Ajatuksia: Nämä ihmiset ymmärtävät, että kaikki nämä tuomiot tulevat Jumalalta. Tässä he näyttävät myös 
ymmärtävän Jumalan Pyhyyden, siis jopa Karitsan vihan, tosin liian myöhään. Tätä ennen he ovat eläneet, 
kuin Jumalaa ei olisi (Matt. 24:37–39).  Ilmestyskirjan myöhemmistä luvuista voimme huomata, miten 
ihmisten uhmakkuus Jumalaa kohtaa kasvaa, kun tässä vielä piiloudutaan Jumalalta, Ilmestyskirja 9:20 
sanoo ” Ja jäljelle jääneet ihmiset, ne, joita ei tapettu näillä vitsauksilla, eivät tehneet parannusta kättensä 
teoista, niin että olisivat lakanneet kumartamasta riivaajia ja kultaisia ja hopeaisia ja vaskisia ja kivisiä ja 
puisia epäjumalankuvia, jotka eivät voi nähdä eikä kuulla eikä kävellä.” eli jatkossa ihmiset eivät edes halua  
piiloutua vaan jatkavat Jumalanvastaista elämäänsä ja vielä enemmän lopulta jopa käyvät sotaan itse 
Jumalaa vastaan Ilm. 19:19 ” Ja minä näin pedon ja maan kuninkaat ja heidän sotajoukkonsa 
kokoontuneina sotiaksensa hevosen selässä istuvaa vastaan ja hänen sotajoukkoansa vastaan.” Tämän 
jakeen kohdalla mielestäni näkyy hyvin se, että symbolisen tulkinnan vaikeudet ovat ylitsepääsemättömiä, 
kun taas kirjaimelliseen tulkintaan ei liity minkäänlaisia vaikeuksia. Mikä saisi rikkaat, kuninkaat ja ylimykset 
haluamaan omaa kuolemaa, ellei tapahtumat ole aivan konkreettisia, varsinkin kun he ymmärtävät, että 
viha tulee Isältä Jumalalta ja Karitsalta. 

Jae 17: Sillä heidän vihansa suuri päivä on tullut, ja kuka voi kestää?" 
Ajatuksia: Tässä ”vihan suuri päivä” on Herran Päivä (Jooel. 4:14–15).  Tämä ei ole vielä Jeesuksen paluun 
aika, vaikka suuria asioita tapahtuukin maan muodossa, koska seuraavassa luvussa 7 jakeessa 1 sanotaan 
”Sen jälkeen” eli mitä on edellä tässä luvussa 6 sanottu ja tapahtunut, niin tätä lukua seuraa uudet 
tapahtumat….. Se mikä on mielestäni mielenkiintoista, että aika monet kommentaattorit sanovat, että 
ennen jakeita 16 ja 17, ei ole vielä ollut Jumalan Vihan aikaa, vaan vasta jakeesta 16 lähtien. Tämä on 
mielestäni outo tulkinta, sillä Jeesus on jo avannut näitä sinettejä alkaen jakeesta 1 ja kun vasta näissä 
jakeissa 16 ja 17 nimenomaisesti Jumalattomat sanovat/tajuavat, että kyse on Jumalan vihan ajasta. Itse 
uskon, että meillä uskovilla on Jumalan Hengen antama ymmärrys, että Jumalan viha on jo tullut 
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ihmiskunnan päälle jo jakeesta 1 alkaen, eikä meidän tarvitse pitäytyä Jumalattomien ymmärrykseen 
tapahtumien kulusta tai syystä. 


