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KOMMENTTI: Jumala antaa jälleen kerran pienen tauon kuudennen ja seitsemännen pasuunan välille, 
jolloin Jumala voi lohduttaa ja rohkaista omiansa, kaiken kauhun keskellä ja osoittaa että hänellä on yhä 
kaikki valta. Ihmiset ovat edellisissä luvuissa olleet hyvinkin tietoisia, että tapahtuneet tuomiot ovat tulleet 
Jumalalta. On mielenkiintoista, että vaikka ilmestyskirjaa ei ole pääsääntöisesti sinetöity, tässä Jumala on 
kuitenkin katsonut hyväksi sinetöidä tietyt tapahtumat.  Lisäksi vaikuttaa jälleen siltä, että Jumala 
armossaan antaa pienen hengästystauon ihmisille, jotta he voisivat kääntyä hänen armonsa turviin. Jälleen 
kerran olemme tutkimassa lukua, josta kommentaattorit ovat hyvinkin erimielisiä.  

Jae 1:  Ja minä näin erään toisen, väkevän enkelin tulevan alas taivaasta; hänen verhonaan oli pilvi, ja 
taivaankaari oli hänen päänsä päällä, ja hänen kasvonsa olivat niinkuin aurinko, ja hänen jalkansa niinkuin 
tulipatsaat, 
Ajatuksia: Osa kommentaattoreista sanoo, että tässä on kuvaus Jeesuksesta ja perusteluna on esimerkiksi 
Ilmestyskirja 1:12-16, Matteus 17:2, Matteus 24:30, mutta useat mainitsevat että tässä olisi alkutekstin 
mukaan kyse toisesta samankaltaisesta enkelistä ja siksi tämä ei voi olla viittaus Jeesukseen . Lisäksi 
Ilmestyskirjassa mainitaan väkevä enkeli (Ilm. 5:2; Ilm. 18:21) tai eräs toinen enkeli (Ilm. 18:1), joka ei ole 
sama kuin Jeesus.  Tässä ilmeisimmin keskeinen asia on, miten lauseessa oleva kreikan kielen sana ἄλλον 
(allon) – erään toisen, sana ymmärretään, onko kyse ”toinen erilainen kuin”, vai ”toinen samankaltainen 
kuin”.  Kun katson koko Ilmestyskirjaa, niin en ainakaan omien lasieni kautta löydä, että Jeesusta 
kuvattaisiin enkeliksi, vaan Karitsaksi ja siksi itse käännyn siihen ajatukseen, että tässä on kyse enkelistä. 
Kukin päättäköön itse ja rukoilkoon Pyhältä Hengeltä johdatusta tämänkin Raamatun paikan osalta. 

Jae 2: ja hänellä oli kädessään avattu kirjanen. Ja hän laski oikean jalkansa meren päälle ja vasemman maan 
päälle 
Ajatuksia: Tässä enkelin kädessä on avattu kirjanen, joka tarkoittaa, että viimeisetkin tuomiot ovat nyt 
esillä.  Lisäksi tässä enkeli laskee jalkansa meren ja maan päälle ja tämä tarkoittaa, että kyseisellä enkelillä 
on valta/annettu valta yli senkin vallan, joka Saatanalle oli alunperin annettu (Matt 4:8–9; Ef 6:12). 

Jae 3: ja huusi suurella äänellä, niinkuin leijona ärjyy; ja kun hän huusi, antoivat ne seitsemän 
ukkosenjylinää ääntensä puhua 
Ajatuksia: Tässä huudetaan suurella äänellä, niinkuin leijona ärjyy. Aiemmin ilmestyskirjassa ”Suurella 
äänellä” ovat huutaneet mm. enkelit (Ilm. 5:2, Ilm. 7:2, Ilm 8:13).  Seitsemän ukkosenjylinää antoi ääntensä 
puhua ((Ks. tämä keskustelusarja Ilm. 4:5; Ilm. 8:5). 

Jae 4: Ja kun ne seitsemän ukkosenjylinää olivat puhuneet, yritin minä kirjoittaa, mutta minä kuulin äänen 
taivaasta sanovan: "Pane sinetin taakse, mitä ne seitsemän ukkosenjylinää puhuivat, äläkä sitä kirjoita". 
Ajatuksia: Useat Raamattuun syvällisesti perehtyneet, ovat miettineet, mitä Johannes oli kirjoittamassa, 
mutta mielestäni tämä on turhaa, sillä Jumala on sinetöinyt ja me emme saa selville vaikka kuinka 
yrittäisimme tutkia ja samalla on mielenkiintoista, miten Jumala on kuitenkin sanonut Ilmestyskirja 22:10 ” 
Ja hän sanoi minulle: "Älä lukitse tämän kirjan profetian sanoja; sillä aika on lähellä.” eli ne sanat jotka ovat 
tarkoitetut meidän tietoomme ovat tutkittavissa ja selitettävissä, mutta ne sanat, jotka ovat Jumalan 
salaisuuksia pysyvät myös sellaisina. 

Jae 5: Ja enkeli, jonka minä näin seisovan meren päällä ja maan päällä, kohotti oikean kätensä taivasta kohti 
Ajatuksia: Tämä enkeli seisoo siis meren ja maan päällä.  Kun Jeesus tulee takaisin, hänen jalkansa sanotaan 
olevan öljymäellä (Sak. 14:4) ei siis meren päällä ja vasta Ilmestyskirja 19 kohdalla mainitaan Jeesuksen 
tulevan suurella voimalla.   

Jae 6: ja vannoi hänen kauttansa, joka elää aina ja iankaikkisesti, hänen, joka on luonut taivaan ja mitä siinä 
on, ja maan ja mitä siinä on, ja meren ja mitä siinä on, ettei enää ole oleva aikaa, 



Ajatuksia: Tässä vannotaan hänen kauttansa, joka elää aina ja iankaikkisesti, joka on luonut taivaan ja 
maan. Hebrealaiskirje 1:2 sanoo ”Pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän 
myös on maailman luonut” ja 1 .Moos 1:1 . sanoo  ”Alussa loi Jumala taivaan ja maan.” Jumala – ים ִה֑ -ĕ’ ֱא
lō-hîm” ja 1. Moos 1:26 ” Ja Jumala sanoi: "Tehkäämme ihminen kuvaksemme,”. Tässä voi taas miettiä, 
kuka vannoo ja kenen kautta. Toisaalta Hebrealaiskirja 6:13 sanoo, että ” Sillä kun Jumala oli antanut 
lupauksen Aabrahamille, vannoi hän itse kauttansa, koska hänellä ei ollut ketään suurempaa, kenen kautta 
vannoa, ”. Itse yhä uskon, että kyse on enkelistä. Mitä sitten voisi merkitä, ettei aikaa enää ole? Selityksiä, 
joita olen lukenut ovat esim. a) ”nyt ei enää viivytellä asioiden loppuun saattamista” b) ” että seitsemännen 
pasuunan soiton ja profetioiden täyttymisen välillä ei olisi viivettä” c) ”ei tarkoita vielä iankaikkisuutta” d) ” 
Osoittaa, että opetuslasten odottama aika on tullut, sillä heidän rukouksensa ovat nyt kuullut”. 

Jae 7: vaan että niinä päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu hänen puhaltaessaan pasunaan, 
Jumalan salaisuus käy täytäntöön sen hyvän sanoman mukaan, jonka hän on ilmoittanut palvelijoillensa 
profeetoille. 
Ajatuksia: Jumalan hyvä sanoma Jeesuksen suorittamasta pelastuksesta, joka on julistettu Kristuksen ja 
hänen apostoliensa kautta on tulossa päätökseen ja Jumala hävittää syntiset ja perustaa valtakuntansa 
maan päälle (Ilm. 11:15).  

Jae 8: Ja sen äänen, jonka minä olin kuullut taivaasta, kuulin taas puhuvan minulle ja sanovan: "Mene ja ota 
tuo avattu kirjakäärö, joka on meren ja maan päällä seisovan enkelin kädessä". 
Ajatuksia: Tässä jälleen pysähdyn ja mietin, kuka pyytää ja keneltä ottamaan kirjakäärön, luultavimmin 
enkeliltä eikä Jeesukselta. 

Jae 9: Ja minä menin enkelin tykö ja pyysin, että hän antaisi minulle sen kirjasen. Ja hän sanoi minulle: "Ota 
ja syö se; se on karvasteleva vatsassasi, mutta suussasi se on oleva makea kuin hunaja". 
Ajatuksia: Tässä Johannes konkreettisesti syö Jumalan sanaa, joka toisaalta on karvasteleva. Onko tässä 
kuvaus siitä, mitä Jumalan tuomio merkitsee niille, jotka eivät ota Jumalan sanaa vastaan vai kuten jotkut 
kommentaattorit ovat maininneet, että kirja karvasteli, koska sitä on vaikea käsittää. Suussa oleva Hunajaa 
on meille, jotka otamme Jumalan Sanan vastaan, makeaa (Ps. 119:103).   

Jae 10: Niin minä otin kirjasen enkelin kädestä ja söin sen; se oli minun suussani makea kuin hunaja; mutta 
sen syötyäni minun vatsaani karvasteli. 
Ajatuksia: Jumalan sana on makeaa kuin hunaja (Hes. 2:8–10; Hes. 3:1–7). 

Jae 11: Ja minulle sanottiin: "Sinun tulee taas profetoida monista kansoista ja kansanheimoista ja kielistä ja 
kuninkaista". 
Ajatuksia: Tässä vielä uudelleen kehotetaan Johannesta varoittamaan viimeisen pasuunan ja 7 maljan 
tuomioista. 


