
ILMESTYSKIRJA LUKU 7 
 
Taustaa: 
Luku 7 muodostaa siteen kuudennen sinetin (Ilm. 6:12–17) ja seitsemännen sinetin (Ilm. 8) välille ja vastaa 
luvun 6 lopussa esitettyyn kysymykseen ” kuka voi kestää”. Tässä välissä Jumala haluaa olla yhä uudelleen 
armollinen, ennen kuin avaa seitsemännen sinetin, siis Jeesus avaa tuon seitsemännen sinetin. Kaksi 
erillistä ryhmää selviytyy jumalallisesta vihasta, 144 000 juutalaista evankelistaa maan päällä (jakeet 1–8) ja 
7 vuotisen ahdistuksen ajan ensimmäisen 3½ vuoden aikana uskoon tulleet kristityt, joista osa on 
marttyyreinä taivaassa (jakeet 9–17). Jotkut tulkitsevat, että kaikki kolme erillistä tuomiota (sinetti, 
pasuuna ja malja) kuvaavat samoja tapahtumia. Itse en tulkitse näin vaan uskon, että tapahtumat ovat 
peräkkäisiä ja osittain myös päällekkäisiä.  
Jakeissa (5–8) kerrotaan, Jumalan valitsemista Juutalaisista evankeliumin julistajista. Jumala on kääntynyt 
nyt takaisin oman Juutalaisen kansansa puoleen julistaakseen heidän kauttaan evankeliumia. Tässä 
kuvataan jälleen aivan konkreettisia tapahtumia. Tulee olemaan 12 sukukuntaa ja kustakin 12000 
evankelistaa eli 144 000 erityistä juutalaiskristittyä, jotka välittävät Jumalan sanaa tuomioiden keskellä.  
Mielenkiintoista on, kun verrataan näitä 12 sukukuntaa 1. Moos 49 mainittuihin sukukuntiin, on se, että 
tässä ilmestyskirjan kohdassa mainitaan muutama sukukunta, joita kyseisessä luvussa ei ole mainittu. 
(Vanhassa Testamentissa on kaikkiaan 19 erillistä listaa Israelin (Jaakobin) sukukunnista ja yksikään ei ole 
samanlainen, kuin on tässä ilmestyskirjan kohdassa). Kerron tämän siksi, että tiedän, joidenkin 
perustelevan, että tässä sukukuntien erossa olisi peruste sille, ettei Raamattu voi tarkoittaa Israelin 
sukukuntia vaan seurakuntaa. Koska jakeessa 9 kerrotaan ”lopuista”, niin olisi mielestäni outoa, mikäli 
ensiksi mainitaan tarkka luku ”Israelin sukukuntia” ja sitten määrittelemätön luku muita.  Lisäksi usein 
kommentaattorit kikkailevat Raamatun lukuarvoilla (esim. ihmisen luku 6, täydellisyyden 7 jne.), ja kun he 
miettivät, mitä 144 000 voisi merkitä, lukuarvoilla kikkaileminen voi johtaa outoihin tulkintoihin. Usein 
nämä tulkinnat johtuvat asioiden tekemisestä symbolisiksi ja kun kuuntelen näitä kommentaattoreita, niin 
symbolisia selityksiä on yhtä monta kuin on selittäjiä.  Eli lyhyesti sanottuna jakeet 1-8 kertoo, Jumalan 
pelastussuunnitelmasta tietyn evankelioivan ihmisryhmän kautta,  joita on tietty lukumäärä ja jakeet 9-17 
kertoo hengellisestä heräämisestä, ilmeisimminkin edellä mainittujen 144 000 juutalais-kristityn julistuksen 
toimesta. 
 
Vielä tähän asioiden kronologiseen järjestykseen, niin muutamissa ilmestyskirjan luvuissa ja jakeissa 
tapahtumat seisahtuvat hetkeksi, kun ilmestyskirjassa kerrotaan yksityiskohtaisemmin asioiden 
taustatekijöistä, jolloin voidaan katsoa taaksepäin mistä olemme tulossa ja eteenpäin, minne olemme 
menossa. Pyhä Henki aivan kuin haluaisi selvittää meille, mitä olemme juuri lukeneet ja mitä nyt tapahtuu 
tästä eteenpäin ja miksi tapahtumat toteutuvat tietyllä tavalla. Näitä selventäviä paikkoja on 
ilmestyskirjassa ainakin 5: 
1) Ilmestyskirja 7, 144 000 Juutalaista evankelistaa. Tässä on esimerkiksi vastaus luvun 6 lopun 
kysymykseen ”kuka voi kestää”: ”Tauko 6´s sinetti.  
2) Ilmestyskirja 10:1–11:4. Ilmoitus, ettei enää ole viivästyksiä ja kaksi todistajaa: Tauko 6`s pasuuna. 
3) Ilmestyskirja 12–14, kaksi petoa, 6 toivon pilkahdusta: Tauko 6´s malja 
4) Ilmestyskirja 16:13–16, kansakuntien kokoontuminen israelia vastaan, Armageddonin sodassa.  
5 Ilmestyskirja 17:1–19:6, Babylonian kukistuminen 
 
Jae 1: Sen jälkeen minä näin neljä enkeliä seisovan maan neljällä kulmalla ja pitävän kiinni maan neljää 
tuulta, ettei mikään tuuli pääsisi puhaltamaan maan päälle eikä meren päälle eikä yhteenkään puuhun. 
Ajatuksia: Tässä ”sen jälkeen” kertoo, että nyt on kyse uudesta näystä.  Jumala kertoo enkeleistään, että ” 
Hän tekee enkelinsä tuuliksi...” (Heb 1:7–14). Tässä siis enkelit ovat Jumalan palvelijoita, hyviä enkeleitä, 



jotka estävät, etteivät tuhotuulet pääse puhaltamaan maanpäälle.  Yleisesti ajatellaan että, maan neljä 
kulmaa (Ilm. 20.8) tarkoittavat kompassisuuntia, pohjoinen, itä, etelä ja länsi eli koko maapalloa.  

Jae 2: Ja minä näin erään muun enkelin kohoavan auringonnoususta, ja hänellä oli elävän Jumalan sinetti, ja 
hän huusi suurella äänellä niille neljälle enkelille, joille oli annettu valta vahingoittaa maata ja merta, 
Ajatuksia: Tässä viides enkeli kohoaa auringonnoususta, siis idästä. Mielenkiintoista on, että Eedenin 
puutarha oli myös Idässä (1. Moos 2:8) ja kun Ihmiset ajettiin pois puutarhasta, heidät ajettiin pois Jumalan 
läheisyydestä ja useissa Raamatun kohdissa mainitaan, että ”Jumalallinen pelastus tulee idästä” (Hes. 43:2, 
Matt. 2:1).  Tämä sinetti sisälsi, ei vain tuomiota, vaan myös suojelun näille 144 000:lle ja todistuksen siitä, 
että tämä joukko on Jumalalle niin merkittävä, että heimojen nimet ja kustakin heimosta pelastettavien 
määrä on annettu yksityiskohtaisesti (ks. jakeet 5–8). 

Jae 3: ja sanoi: "Älkää vahingoittako maata älkääkä merta, älkää myös puita, ennen kuin me olemme 
painaneet sinetin Jumalamme palvelijain otsaan". 
Ajatuksia: Tässä kerrotaan ihan konkreettista asioista, joita tulee tapahtumaan, kun tuulet vapautetaan, 
meri myrskyää ja puut kaatuvat.  Jokainen voi ymmärtää minkälaista on olla kovan myrskyn keskellä. Jumala 
tulee merkitsemään omansa (2 Moos. 12:13) ennen tuhon langettamista maan päälle, näin Jumala haluaa 
merkitä ja suojella palvelijansa. Raamatun mukaan kaikille uskoville on annettu sinetti Ef. 1:13 ” Hänessä on 
teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu 
luvatun Pyhän Hengen sinetti, ”. Tämän jakeen pohjalta uskon, että nyt katsotaan takaisin tapahtumiin, 
jotka alkavat juuri ennen toista sinettiä (Ilm. 6:3), sen jälkeen, kun valkoisella hevosella ratsastaja on tuonut 
valherauhan. 

Jae 4: Ja minä kuulin sinetillä merkittyjen luvun, sata neljäkymmentä neljä tuhatta merkittyä kaikista 
Israelin lasten sukukunnista: 
Ajatuksia: Jumala laittaa merkin näihin todistajiin. Onko se näkyvä merkki, kuten oli näkyvästi Israelin 
lasten ovenpielessä (2. Moos. 12:7; 2. Moos. 12:13) Egyptissä, kun tuhon enkeli kävi tappamassa Egyptin 
esikoiset (2. Moos. 2:29) vai Kainin merkki (1. Moos 4:15)? Mutta näistä jakeista me voimme havaita, että 
Jumala merkitsee omansa, jotta he selviytyvät, kun sinettejä avataan. Lisäksi kun mietimme Jumalan 
sydäntä, niin vielä tässäkin vaiheessa Jumala julistaa näiden todistajien kautta Evankeliumiaan – Herramme 
on vielä tällöinkin armollinen.  Vielä tässäkin vaiheessa israel kansakuntana on epäuskossa, mutta Jumala 
on valinnut heidän joukostaan itselleen evankeliumin julistajia. 

Jae 5: Juudan sukukunnasta kaksitoista tuhatta merkittyä, Ruubenin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, 
Gaadin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, 
Ajatuksia:  

Jae 6: Asserin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Naftalin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Manassen 
sukukunnasta kaksitoista tuhatta, 
Ajatuksia: Dan on korvattu Manassella. Syyksi mainitaan usein, että Dan oli keskeinen tekijä väärässä 
Jumalanpalveluksessa (esim. Tuom. 18) ja siksi Jumala hylkäsi Danin. 

Jae 7: Simeonin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Leevin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Isaskarin 
sukukunnasta kaksitoista tuhatta, 
Ajatuksia:   

Jae 8: Sebulonin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Joosefin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Benjaminin 
sukukunnasta kaksitoista tuhatta merkittyä. 
Ajatuksia: No miksi sitten Manasse on mainittu, muttei Efraim, jonka Israel kuitenkin siunasi esikoiseksi, 
vaikka Manasse oli vanhempi (1. Moos 48:13–14).  Itse ajattelen että Efraim peri Joosefin, eli kun 
Ilmestyskirjan sukukunnissa mainitaan Joosef, niin tämä edustaa samalla myös Efraimia sillä 4. Moos. 1: 



32:ssa mainitaan ”Joosefin jälkeläisiä, Efraimin jälkeläisiä, oli… ” ja kun heti perään 4. Moos. 1:34 sanoo 
erikseen, että ”Manassen jälkeläisiä”.  
Kommentti: Olen kuullut mainittavan, että nämä heimot eivät voi tarkoittaa Israelin heimoja, sillä vuoden 
722 (2. Kun 17) eKr. jälkeen, tietyt heimot ovat kadonneet ja niitä ei ole enää tämän jälkeen ollut olemassa 
ja siksi tässä ei voida puhua kirjaimellisista Israelin heimoista. Tähän vastaan, että ihmisten mielestä 
kadonneet, mutta eivät Jumalan mielestä, sillä Paavali sanoo Apt. 26:6–7 ”Ja nyt minä seison oikeuden 
edessä sentähden, että panen toivoni siihen lupaukseen, jonka Jumala on meidän isillemme antanut 7ja 
jonka meidän kaksitoista sukukuntaamme, yötä ja päivää herkeämättä palvellen Jumalaa, toivovat heille 
toteutuvan; tämän toivon tähden, kuningas, juutalaiset minua syyttävät.”. Tässä Uuden Testamentin 
jakeessa Paavali tunnistaa olevan olemassa 12 sukukuntaa, eivätkä ne ole kadoksissa. Lisäksi Jaak 1:1 sanoo 
” Jaakob, Jumalan ja Herran Jeesuksen Kristuksen palvelija, lähettää tervehdyksen kahdelletoista hajalla 
asuvalle sukukunnalle.”, joten myös Jaakob on tietoinen kahdestatoista Israelin sukukunnasta. Voisin vielä 
mainita, että esimerkiksi Luuk 2:36 sanoo ” Ja oli naisprofeetta, Hanna, Fanuelin tytär, Asserin sukukuntaa. 
Hän oli jo tullut iälliseksi. Mentyään neitsyenä naimisiin hän oli elänyt miehensä kanssa seitsemän vuotta,”. 
Näistä Raamatun jakeista voimme hyvin huomata, että kaksitoista heimoa, eivät ole kadoksissa.  

Jae 9: 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, 
Ajatuksia: Jae alkaa ”Tämän jälkeen”, joka merkitsee, että edellä mainitut asiat (Israelin lasten sukukunnat 
ja 144 000) ja tässä jakeessa mainitut asiat ovat erillisiä näkyjä.  Tässä näyssä selkeästi erotellaan nämä 
muut sukukunnat ja kansat edellisissä luvuissa mainituista Israelin sukukunnista, ilman erityistä lukumäärää 
– ”suuri joukko”. Voisiko ”suuri joukko” merkitä jopa sitä, että tässä puhutaan, että tuolloin on kyse 
maailman suurimmasta koskaan tapahtuvasta herätyksestä?  Lisäksi nyt ollaan takaisin taivaassa, kun 
edellisissä jakeessa oltiin maan päällä. Jeesuksen uskovat ovat nyt pukeneet ylleen hänen vanhurskautensa 
(Ilm. 3:4–5; Ilm. 19:8) ja he osoittavat kunniaa voitokkaalle kuninkaalle käsissään olevilla palmuilla (Joh. 
12:13). Uskon, että nämä ovat ne, jotka ovat tulleet uskoon seurakunnan ylös tempauksen jälkeen, 
pääasiassa edellä mainittujen 144 000 juutalaisen evankelistan kautta, Danielin kirjan 7 vuotiskauden 
ensimmäisen 3 ½ vuotisjakson aikana. Jälleen voimme havaita Jumalan olevan armollinen ja pelastavan 
nämä ”jotka, siitä suuresta ahdistuksesta tulevat (Ilm 7:14)”.  Se mikä tässä on hienoa, on se, että 
Armonajan seurakunta on jo aiemmin otettu tempauksessa ylös taivaaseen ja nyt 7 vuoden ahdistuksen 
aikana, lukematon määrä, kristittyjä on päässyt taivaaseen – Jumala armahtaa yhä. Sen lisäksi, kun ihmiset 
kysyvät miten käy sitten niille, jotka asuvat paikassa xxx, eikä heillä ole tietoa Kristittyjen Jumalasta – tämä 
kohta antaa minusta siihen hienon vastauksen, että Jumala omalla kaikkivaltiudellaan kykenee tuomaan 
valtaistuimen eteen ihmisiä kaikista, siis kaikista kansanheimoista hänen valtakuntaansa, häneltä eivät 
keinot lopu, vaikka me emme ymmärtäisi, miten se on mahdollista. Jumala kykenee tuomaan todistuksen ja 
pelastuksen Kristuksessa kaikkialle – Joh. 7:17 ”Joka tahtoo noudattaa hänen tahtoaan, pääsee kyllä selville 
siitä, onko opetukseni lähtöisin Jumalasta vai puhunko omiani.”, varsinkin kun Ilmestyskirja 14:6 sanoo ” Ja 
minä näin lentävän keskitaivaalla erään toisen enkelin, jolla oli iankaikkinen evankeliumi julistettavana 
maan päällä asuvaisille, kaikille kansanheimoille ja sukukunnille ja kielille ja kansoille. ”. Vielä kerran - 
pelastus on Evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta. 
Viittaakohan Ilm. 6:9–11, samaan ryhmään, kuin Ilm. 7:9? Ilm. 6:ssa ryhmä on tietyllä tavalla surullinen ja 
odottaa Jumalan toimivan ja Ilm. 7:ssa taas ryhmä iloitsee, kun ovat päässeet Jumalan luokse, palmut 
käsissään. 

Jae 10: ja he huusivat suurella äänellä sanoen: 
"Pelastus tulee meidän Jumalaltamme,  
joka valtaistuimella istuu, 
ja Karitsalta". 



Ajatuksia: Uskovat antavat kunnian pelastuksesta sekä Isälle Jumalalle ja Jeesukselle, siis kolminaisuuden 
kahdelle persoonalle.   

Jae 11: Ja kaikki enkelit seisoivat piirissä valtaistuimen ja vanhinten ja neljän olennon ympärillä ja lankesivat 
kasvoilleen valtaistuimen eteen ja kumartaen rukoilivat Jumalaa, 
Ajatuksia: Koko taivas yhtyy tässä Jumalan ylistykseen. Vanhin (Ks. tämä keskustelusarja Ilm. 4:4). Neljä 
olentoa (Ks. tämä keskustelusarja Ilm. 4:6). 

Jae 12: sanoen: 
"Amen! Ylistys ja kirkkaus ja viisaus ja kiitos ja kunnia ja voima ja väkevyys meidän Jumalallemme aina ja 
iankaikkisesti, amen!" 
Ajatuksia: Tässä on taas mielenkiintoista, että Jumalan ylistys alkaa sanalla ”Amen” ja loppuu sanaan 
”amen”.  Näiden Amen sanojen välissä annetaan kuvaus Jumalan 7:stä ominaisuudesta. Luku 7 esiintyy 
jälleen.  

Jae 13: Ja yksi vanhimmista puhui minulle ja sanoi: "Keitä ovat nämä pitkiin valkeihin vaatteisiin puetut, ja 
mistä he ovat tulleet?" 
Ajatuksia: Vanhin (Ks. tämä keskustelusarja Ilm. 4:4). 

Jae 14: Ja minä sanoin hänelle: "Herrani, sinä tiedät sen". Ja hän sanoi minulle: "Nämä ovat ne, jotka siitä 
suuresta ahdistuksesta tulevat, ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä. 
Ajatuksia: Mielenkiintoista että tässä vanhimmasta käytetään nimeä ”Herrani”.  Onko tässä siis kyse 
Jumalasta vai hierarkiasta, itse ajattelen että tässä on kyse hierarkkisesta asemasta.  Tässä nimenomaisesti 
mainitaan, että nämä ovat tulleet ”SIITÄ Suuresta Ahdistuksesta” (Matt. 24:15; Matt 24;21) eli Danielin 
mainitseman 7 vuosiviikon (Dan. 9:27) ajanjaksosta. 

Jae 15: Sentähden he ovat Jumalan valtaistuimen edessä ja palvelevat häntä päivät ja yöt hänen 
temppelissään, ja hän, joka valtaistuimella istuu, on levittävä telttamajansa heidän ylitsensä . 
Ajatuksia: Tämä kertoo, että nämä saavat lohdutuksen Isän Jumalan edessä ja he puolestaan kunnioittavat 
Isää. Mielenkiintoista, että lause ”Jumala levittää telttamajansa” on löydettävissä sisällöllisesti Joh. 1:14 
”Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme”.  

Jae 16: Ei heidän enää tule nälkä eikä enää jano, eikä aurinko ole sattuva heihin, eikä mikään helle, 
Ajatuksia: Kaikki, se kärsimys mikä on tullut heidän osakseen, on nyt ikuisesti poissa. 

Jae 17: sillä Karitsa, joka on valtaistuimen keskellä, on kaitseva heitä ja johdattava heidät elämän vetten 
lähteille, ja Jumala on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä." 
Ajatuksia: Jeesus ja Isä on nyt kaiken elämän ja lohdutuksen lähde, eikä enää ole oleva surua ja kyyneleitä. 


