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KOMMENTTI: Tähän asti Jumalan tuomiot ovat tulleet ”luonnollisten tapahtumien”, kuten sotien, 
luonnonmullistusten, ruttojen jne. kautta, mutta nyt Jumalan tuomiot tulevat suoraan Kristuksen 
hylkäävien ihmisten päälle (Jes. 5:20).  Seuraavat jakeet kertovat, mitä edellisen luvun (8) jakeen 13 
voihuudot tarkoittavat.  Nämä jakeet tuntuvat olevan Raamatun haastavimpien joukossa, mitä ne oikein 
tarkoittavat, silti meidän on hyvä yrittää ymmärtää niitä, vaikka näistä on olemassa useita erilaisia 
tulkintoja, varsinkin kun tässä annetaan selvästi tieto, että nyt kyseessä on jonkinlaisista symboleista, 
sanojen ”niinkuin,  kaltaiset, ikäänkuin” avulla voimme tietää tämän.  Raamatun tekstiä ei mielestäni pidä 
pääasiassa symbolisoida, ellei Raamattu itse sano, että kyseessä on kuvainnollinen asia, kuten tässä luvussa 
asia on selkeästi mainittu. Alla annan oman tulkintani ”symboleista”.  Tämän luvun perusteella meidän 
Jeesukseemme uskovien tulisi innostua todistamaan Jeesuksesta ja levittämään evankeliumia, jotta ihmiset 
selviäisivät näistäkin kauhuista. Lisäksi kaiken seuraavan tutkimisen pohjaksi on hyvä katsoa, mitä Apostoli 
Paavali sanoi viimeisten päivien ihmisistä: 
”Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, 
rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, 
epähurskaita, 3rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä,  
pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia; heissä on jumalisuuden 
ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Senkaltaisia karta.” 
 

Jae 1: Ja viides enkeli puhalsi pasunaan; niin minä näin tähden, taivaasta maan päälle pudonneen, ja sille 
annettiin syvyyden kaivon avain; 
Ajatuksia: Tässä kuvataan enkeliä taivaasta pudonneena tähtenä (Jes. 14:12–14; Luuk. 10:18) – jotkut 
ajattelevat tämän olevan vain joku enkeli, toiset tulkitsevat tämän olevan Jumalan enkeli, jolla on vastuu 
syvyyden kaivosta, koska voisiko langenneella enkelillä olla vastuu syvyyden kaivosta, eräät muut 
ajattelevat tämän olevan pelkästään symbolinen kuva. Itse ajattelen, että kyse on Saatanasta, sillä tässä 
jakeessa sanotaan ”putosi maan päälle” ja Jes 14:12 alkaa ” Kuinka olet taivaalta pudonnut, sinä 
kointähti…”.  Syvyyden kaivo mainitaan 7 kertaa Ilmestyskirjassa, jonne demoniset voimat ovat sidotut (2. 
Piet. 2:4; Juud. 6). Lisäksi tässä annetaan avaimet Saatanalle, jotta Saatana toteuttaisi Jumalan aivoitukset. 
 
Jae 2: ja se avasi syvyyden kaivon, ja kaivosta nousi savu, niinkuin savu suuresta pätsistä, ja kaivon savu 
pimitti auringon ja ilman. 
Ajatuksia: Syvyyden kaivo ei siis ole tulinen järvi, lopullinen pimeyden ja tuomion paikka.  Kaivo on kreikaksi 
φρέαρ (phrear) - Kuoppa, kaivo, säiliö, kuoppa maassa, ts. säiliö tai kaivo; kuvaannollisesti kuilu. Osa 
kommentaattoreista sanoo suurin piirtein seuraavasti: 
1) Sijaitsee maan ytimessä. Maan ytimessä olevaa paikkaa kutsutaan nimellä Tuonela (Luuk. 16:22–24[23]).  
2) Tuonelan syvin paikka on helvetti, jossa ovat enkelit ja demonit odottamassa tuomiota (Juud. 6). 
Tuonelassa ovat myös kuolleet ihmiset, odottamassa lopullista tuomiota.  
3) Lisäksi tässä mainitaan, että kaivon savu pimitti auringon ja ilman, kun maan sisällä olevasta syvyyden 
kaivosta lähti savu eli maahan tuli jonkinlainen repeytymä. 
Itse voin sanoa, että en tiedä pitääkö tässä uskoa kirjaimellisesti vai miten tämä pitäisi tulkita. Oikeastaan 
en löydä mistään hyvää selitystä tuolle ”savu pimitti auringon ja ilman”, jollei usko kirjaimelliseen paikkaan 
maan sisällä, josta tuo savu tulee vai kuvaako se pahojen henkien määrää.  Minun täytyy nyt nostaa hattua 
ja toivoa, että Pyhä Henki avaisi tämän kohdan minun sydämelleni. {Aina tulee tilanteita, jolloin miettii, 
mitä me ihmiset tiedämme edes maapallosta / 3.4.2022 – Iltalehti: Etelämantereen ikijään alta löytyi 700 
km kokoinen ”reikä” – Tutkijat hämmentyivät: ”Kuin pala mantereesta puraistu pois”} 



Jae 3: Ja savusta lähti heinäsirkkoja maan päälle, ja niille annettiin valta, niinkuin maan skorpioneilla on 
valta; 
Ajatuksia: Tässä mainitut heinäsirkat (2. Moos 10:12) kuvaavat demoneja, pahoja henkiä, jotka lähtevät 
maanpäälle ja maanpäälliset kauhut ylittävät luonnolliset rajat.  Yleisesti ottaen heinäsirkoilla ei ole 
kuningasta (San. 30:27), mutta tässä tapauksessa jakeessa 11 on mainittu tämän nimi Apollyon. Tässä 
voidaan ajatella, että edellisen jakeen savu voi merkitä suurta määrää ”heinäsirkkoja -> pahoja henkiä”, 
jotka peittävät auringon ja ilman, eli on suuri joukko. Näillä pahoilla hengillä on valta kuin skorpioneilla 
(Hes. 2:6; Luuk. 11:12; Luuk 10:19). Skorpioneilla on pistin, jolla ne voivat aiheuttaa voimakasta kipua, jopa 
tappaa. Mitä meidän pitää sitten muistaa on se, että ”meillä ei ole taistelua lihaa ja verta vastaan” (Ef. 
6:12). 
 
Jae 4: ja niille sanottiin, etteivät ne saa vahingoittaa maan ruohoa eikä mitään vihantaa eikä yhtään puuta, 
vaan ainoastaan niitä ihmisiä, joilla ei ole Jumalan sinettiä otsassaan. 
Ajatuksia: Tämä vitsaus kohdistuu tällä kertaa suoraan ainoastaan ihmisiin, niihin, joilla ei ole sinettiä – ei 
myöskään luontoon. Ilmestyskirja 7:4:ssä mainittiin 144 000 juutalaista, jotka ovat kääntyneet kristuksen 
puoleen ja joilla on sinetti. Itse uskon, että tässä jakeessa sinetöityjen joukkoon kuuluvat, myös ne, jotka 
ovat kääntyneet Jumalan puoleen näiden todistajien toimesta (2. Tim. 2:19). 
 
Jae 5: Ja niille annettiin valta vaivata heitä viisi kuukautta, vaan ei tappaa heitä; ja ne vaivasivat, niinkuin 
vaivaa skorpioni, kun se ihmistä pistää. 
Ajatuksia: Normaalisti heinäsirkkojen esiintymiskausi on Lähi-idässä toukokuusta syyskuuhun, siis 5 
kuukautta. Lisäksi VT:ssä Jumalan lähettämät vedet poistuivat maan päältä 150 päivän päästä (150 / 30 = 5 
kuukautta). Heinäsirkat eivät voineet aiheuttaa kärsimystä sinetöidyille, ainoastaan sinetöimättömiä 
piinattaisiin viisi kuukautta. Jumala rajoittaa siis saatanan valtaa (Job. 1:12).  
 
Jae 6: Ja niinä päivinä ihmiset etsivät kuolemaa, eivätkä sitä löydä; he haluavat kuolla, mutta kuolema 
pakenee heitä. 
Ajatuksia: Tässä huomataan, että nämä ihmiset itse etsivät kuolemaa. Jobin tapauksessa Jumala rajoitti 
saatanan valtaa tappaa Jobi ja nyt Jumala rajoittaa ihmisten valtaa ottaa itseltään henki. Tämä kohta on 
erityisen mielenkiintoinen, kun ajatelleen meidän yhteiskuntaamme, jossa puhutaan eutanasiasta. Nämä 
ihmiset eivät edes kykene tekemään itsemurhaa. Tässä kohtaa ajattelen, että jälleen kerran armon Jumala 
yrittää puhua ihmisille, että nämä kääntyisivät, jotteivat joutuisi ikuiseen kadotukseen, josta ei voi ”kuolla 
pois”. 
 
Jae 7: Ja heinäsirkat olivat sotaan varustettujen hevosten kaltaiset, ja niillä oli päässään ikäänkuin 
seppeleet, kullan näköiset, ja niiden kasvot olivat ikäänkuin ihmisten kasvot; 
Kommentti: Jakeet 7–10 Johannes kuvaa näkemäänsä sanoilla ”kaltaiset”, ”ikään kuin”, ”niin kuin”, näitä 
kirjaimellisia olevaisia olentoja. Monet kommentaattorit kuitenkin sanovat, että nämä ovat symboleita 
koskien Rooman Neroa ja muita sen ajan hallitsijoita, toiset taas sanovat, että kyseessä on harhaoppisuus 
jne. Nämä jakeet 7-10 ovat myös minun mielestäni vaikeita tulkita. 
Ajatuksia: Tässä selvästi kuvataan, että niille on tosiallisesti annettu auktoriteetti ja voima (hevoset (Joel. 
2:4) ja seppeleet ( Ps. 20:8), joilla ne voivat alistaa kaikki ihmiset, paitsi merkityt. Tästä ”sotaan varustetun 
hevosen kaltaiset” ovat eräät kommentaarit sanoneet tarkoittavan ihmisen omahyväisyyttä/itsensä 
pyhittämistä. Vielä näistä heinäsirkoista, joilla on kullan näköiset seppeleet, tulee mieleen Naahum. 3:17, 
jossa puhutaan päättäjistä (esim. eng KJV sanoo ” Thy crowned are as the locusts, and thy captains as the 
great grasshoppers”->” Sinun kruunattusi ovat kuin kulkusirkat, ja sinun päällikkösi kuin suuret 
heinäsirkat.”), siis niitä, joilla on omaisuutta ja valtaa – kuin kultaiset seppeleet. Lisäksi kun niillä oli ikään 
kuin ihmisten kasvot, tämä kuvaa luultavimmin demonisia olentoja, ihmisissä ja jotka ovat älyllisesti 



ihmismäisiä ja joiden ajatukset ovat jatkuvasti pahoja ja joille on tässä annettu kuvainnollinen merkitys.  
 
Jae 8: ja niillä oli hiukset niinkuin naisten hiukset, ja niiden hampaat olivat niinkuin leijonain hampaat. 
Ajatuksia: Tässä kuvataan naisten hiuksia ja tämä kertoo kaikesta, joka on kaunista ja aistikasta (lihan 
himoja). 
Leijonan hampaat kuvaavat näiden olentojen julmuutta (Joel. 1:6; Jes. 30:12; 1. Moos 6:11).  
 
Jae 9: Ja niillä oli haarniskat ikäänkuin rautahaarniskat, ja niiden siipien kohina oli kuin sotavaunujen ryske 
monien hevosten kiitäessä taisteluun. 
Ajatuksia: haarniskat tarkoittanevat, heidän sydämensä kovuutta, heidän etuoikeuksiaan heidän 
vääristynyttä omaatuntoansa, joka ei ollut rakkauden ja uskon haarniskaa pahuutta ja rakkaudettomuutta 
vastaan, vaan pelkästään itsekkyyttä. Näiden olentojen sisälle (sydämeen) on minkään hyvän mahdotonta 
mennä, sillä sitä suojaa haarniska.  
 
Jae 10: Ja niillä oli pyrstöt niinkuin skorpioneilla ja pistimet, ja pyrstöissänsä niillä oli voima vahingoittaa 
ihmisiä viisi kuukautta. 
Ajatuksia: Voisiko tämä tarkoittaa, että nämä ihmiset, joissa demonit ovat, ahdistavat ihmistä itseään ja 
toisia ihmisiä henkisesti? En tiedä. 

Jae 11: Niillä oli kuninkaanaan syvyyden enkeli, jonka nimi hebreaksi on Abaddon ja kreikaksi Apollyon. 
Ajatuksia: Syvyyden enkeli johti heidän joukkojaan. Kyseessä ei siis ole Antikristus, eikä väärä profeetta, 
jotka nousevat merestä ja maalta.  Yleensä heinäsirkat eivät kulje keneenkään johdossa, mutta tässä 
kuvataan kuningas, jolla on ehdoton määräysvalta ja joka on vastuussa kaikesta tuhosta. 
 
Jae 12: Ensimmäinen "voi!" on mennyt; katso, tulee vielä kaksi "voi!"-huutoa tämän jälkeen. 
Ajatuksia: Ensimmäinen voi huuto on ohi, jolloin Jumala on jo koetellut maailmaa suurella tuomiolla. 
Seuraavat kaksi ovat tulossa. 
 
Jae 13: ja kuudes enkeli puhalsi pasunaan; niin minä kuulin äänen tulevan kultaisen alttarin neljästä 
sarvesta, Jumalan edestä, 
Ajatuksia: Kultainen alttari (Ks. tämä keskustelusarja Ilm. 6:9).  Jokaisessa alttarin nurkassa ovat sarvet (2. 
Moos. 27:2; 2. Moos 30:2–3). 
 
Jae 14: ja se sanoi kuudennelle enkelille, jolla oli pasuna: "Päästä ne neljä enkeliä, jotka ovat sidottuina 
suuren Eufrat-virran varrella". 
Ajatuksia: Jumala ei milloinkaan anna lupaa pahan voimien toimia omien halujensa mukaan. Nämä ovat 
pahan voimia, siksi, että ne ovat sidotut (2. Piet. 2:4).  Eufrat-virta oli yksi Edenistä itään olevan pääjoen 
haara.  
 
Jae 15: Silloin päästettiin ne neljä enkeliä, jotka hetkelleen, päivälleen, kuukaudelleen ja vuodelleen olivat 
valmiina tappamaan kolmannen osan ihmisistä. 
Ajatuksia: Jumala antaa luvan enkeleille tiettynä ajankohtana tappaa kolmasosan ihmisistä, mutta luontoon 
ei kosketa. Eräät kommentaattorit ovat maininneet, että tässä kerrottu aika olisi päivä + kuukausi + vuosi = 
n. 13 kuukautta. Itse kuitenkaan ajattele näin, vaan oletan, että tämän ajankohta tapahtuu ”Jumalan 
määräämänä ajankohtana”. Aikaisemmin oli ilm. 6:8:ssa hallava hevonen tappanut ¼ ihmisistä. 
 
Jae 16: Ja ratsuväen joukkojen luku oli kaksikymmentä tuhatta kertaa kymmenen tuhatta; minä kuulin 
niiden luvun. 



Ajatuksia: Jotkut kommentaarit sanovat, että tässä jakeessa Johannes kuulee tarkan luvun, sillä tässä 
sanotaan ”kaksikymmentä tuhatta” x ”kymmenen tuhatta” ja mikäli Raamatussa olisi tarkoitus puhua 
yleensä valtaista joukosta, olisi heidän mukaansa käytetty ilmaisua ”kymmenen tuhatta” x ”kymmenen 
tuhatta”.  
 
Jae 17: Ja tämänkaltaisilta minusta näyttivät hevoset ja niiden selässä istujat näyssä: ratsastajilla oli 
tulipunaiset ja tummansinervät ja tulikivenkeltaiset haarniskat; ja hevosten päät olivat kuin leijonain päät, 
ja niiden suusta lähti tuli ja savu ja tulikivi. 
Ajatuksia: Monet kommentaattorit sanovat tässä kerrottavan suuresta armeijasta, 200 miljoonaisesta. Jos 
tässä olisi kyse armeijasta, niin voisiko olla olemassa esim. 200 miljoonainen määrä hävittäjiä ja muuta 
samankaltaista sotakoneistoa, sillä toisessa maailmansodassa on laskettu kaikkinensa olleen n. 70 
miljoonaa sotilasta?  Itse uskon, että edelleenkin puhutaan demoneista. Ratsastajilla oli haarniskat, jotka 
olivat a) tulipunaiset = tuli [tulenpunaiset] b) tummansinervät = savu [savunsiniset] c) tulikivenkeltaiset = 
rikki [rikinkeltaiset]. Leijonan kaltainen hevosenpää viitannee siihen, että nämä olivat pelottavia ja tuhoisia. 
Hevosten suusta lähti tuli, savu ja tulikivi (rikki) ja siksi tämä viittaa siihen, että tässä halutaan sekä 
ratsastajien, että hevosten osalta viitata tuleen, savuun ja tulikiveen (rikki).  
Tuli, Savu ja Tulikivi, muistuttaa Sodoman ja Gomorran tuhosta (1. Moos 19:24; Luuk. 17:29) ja Ilmestyskirja 
21:8 sanoo ”Mutta pelkurien ja epäuskoisten ja saastaisten ja murhaajien ja huorintekijäin ja velhojen ja 
epäjumalanpalvelijain ja kaikkien valhettelijain osa on oleva siinä järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa; 
tämä on toinen kuolema”  
 
Jae 18: Näistä kolmesta vitsauksesta sai kolmas osa ihmisiä surmansa: tulesta ja savusta ja tulikivestä, jotka 
lähtivät niiden suusta. 
Ajatuksia: Näin 1/3 ihmisistä tulee kuolemaan demonisten voimien kautta. Joh. 10:10 ”Varas (Saatana) ei 
tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan”. Toisin kuin demoniset heinäsirkat, jotka olivat 
skorpionein kaltaisia, näillä demoneilla on lupa tappaa. Mikä mieletön maailma on tällöin, kun nämä 
demoniset ihmiset haluavat tappaa toisiaan. 

Jae 19: Sillä hevosten voima oli niiden suussa ja niiden hännässä; niiden hännät näet olivat käärmeitten 
kaltaiset, ja niissä oli päät, joilla ne vahingoittavat. 
Ajatuksia: Halutaanko tässä ilmaista, että demoniset voimat ovat erittäin voimakkaat, sillä pää ja myös 
häntä vahingoittavat? 
 
Jae 20:  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. 
Ajatuksia: Ihmettelen, miksi nämä ihmiset nähtyään kaikki nuo edellä mainitut vitsaukset, eivät kääntyneet 
Jumalan puoleen ja tehneet parannusta, sillä aiemmin luvussa 6, ihmiset jollain tavalla ymmärsivät Jumalan 
Pyhyyden, kun käskivät vuorten langeta päälle. 
 
Jae 21: He eivät tehneet parannusta murhistaan eikä velhouksistaan eikä haureudestaan eikä 
varkauksistaan. 
Ajatuksia: Jumalan armo olisi ollut vielä heille tarjolla, mutta voi vain miettiä miten demonisoituneiden 
ihmisten on enää tässä vaiheessa mahdotonta kääntyä Jumalan puoleen. Luuk. 16:31 ” 'Jos he eivät kuule 
Moosesta ja profeettoja, niin eivät he usko, vaikka joku kuolleistakin nousisi ylös'.  

 


