
ILMESTYSKIRJA LUKU 11 
 
KOMMENTTI: Tämä luku ei kerro jakeessa 1, kuka antaa sauvan ja sanoo, mutta koska alkuperäisissä 
käsikirjoituksissa ei ole lukujakoa, meidän tulee miettiä tätä edellisen luvun pohjalta. Tässä on 
mielenkiintoista, että useat tätä lukua tutkineet kommentaattorit mainitsevat luvun olevan 
vaikeaselkoinen. Yritämme jälleen miettiä, mikä on tämän luvun kirjaimellinen tarkoitus eli mitä 
mahdolliset merkit ja symbolit oikein tarkoittavat. Tämä luku on kuitenkin mielestäni paljon helpommin 
ymmärrettävissä kuin oli edellinen luku, koska tämä luku ei vaadi useinkaan tulkintaa, sillä tässä luvussa 
esiintyvä kuvainnollinen kieli ja sanonnat sekä niiden merkitys ovat löydettävissä myös muualta 
Raamatusta.  Tämä luku on varmastikin hankala niille, jotka sanovat tässä kerrottavan historiallisista 
tapahtumista tai jotka hengellistävät tämän luvun sisällön, jonkinlaiseksi humanistis -kristilliseksi 
tulkinnaksi.  

Jae 1: Ja minulle annettiin sauvan kaltainen ruoko ja sanottiin: "Nouse ja mittaa Jumalan temppeli ja alttari 
ja ne, jotka siinä kumartaen rukoilevat.  
Ajatuksia: Ilmeisimmin ruokoa on käytetty yleisimminkin mittavälineenä (Hes. 40:3). Tässä Johannes mittaa 
Jumalan temppelin ja alttariin, ei siis koko temppelialuetta (vrt Hes. 4).  Kun nyt otin viittauksen Hesekieliin, 
voisiko Hesekiel viitata neljänteen Temppeliin -  tuhatvuotisessa valtakunnassa rakennettavaan temppeliin? 
Nykyisin ei vielä ole kolmattakaan temppeliä olemassa, mutta uusi fyysinen temppeli tullaan rakentamaan 
”Ahdistuksen aikana” (Dan 9:27; 12:11; 2 Tes. 2:4). Eräät kommentaarit sanovat, että tässä jakeessa 
tarkoitetaan Kristittyjä, jotka ovat jumalan temppeli, mutta tällöin esim. 2 Tes. 2:4 asettaa aika outoon 
asemaan tämän Temppelin.  Lisäksi Efesolaiskirje 3:6 sanoo ”että näet pakanatkin ovat kanssaperillisiä ja 
yhtä ruumista ja osallisia lupaukseen Kristuksessa Jeesuksessa evankeliumin kautta” Tässä luvussa 
juutalaiset ja pakanat erotellaan toisistaan ja lisäksi tapahtumat sijoittuvat Jerusalemiin ja siinä olevaan 
temppeliin ja alttariin. Itse katson uskon silmillä, että Juutalaiset saavat luvan rakentaa kolmannen 
Temppelin, joka on anti-kristukselle ”omistettu”, jolloin tämäkin Raamatun jae asettuu kohdalleen, koska 
tässä mainitaan ”siinä kumartaen rukoilevat”.  Tässä rukoillaan alttarin luona, joka merkitsee myös, että 
tämä ei voi tarkoittaa kaikkein pyhimmässä olevaa suitsutusalttaria, sillä vain ylipapilla on oikeus mennä 
kaikkein pyhimpään.  

Jae 2: Mutta temppelin ulkopuolella oleva esikartano erota pois, äläkä sitä mittaa, sillä se on annettu 
pakanakansoille; ja he tallaavat pyhää kaupunkia neljäkymmentäkaksi kuukautta. 
Ajatuksia: Pakanat eivät saa mennä temppelin sisäpihalle, kuoleman rangaistuksen uhalla, vaan 
ulkopuolella on heille tarkoitettu esikartano. Tässä viitataan Jerusalemin tulevaan tuhoon ja sortoon Anti-
Kristuksen toimesta. Juutalaisen kansan tulee tällöin olla takaisin omassa maassaan, kuten he nyt ovatkin 
Tässä kerrotaan tuosta merkittävästä ajanjaksosta, ahdistuksen ajan toisesta puoliskosta, 42 kuukautta 
(Dan. 7:25; 8:13–14; 12:7), jolloin Anti-Kristus ilmestyy Jumalan temppeliin.   
 
Jae 3: Ja Minä annan kahdelle todistajalleni toimeksi säkkipukuihin puettuina profetoida tuhannen 
kahdensadan kuudenkymmenen päivän ajan." 
Ajatuksia: Näistä kahdesta todistajasta on paljon keskusteltu, sillä kuten jakeessa 6 sanotaan, heillä tuntuu 
olevan samanlainen valta, kuin oli vanhan testamentin profeetoilla. Jotkut ovat sanoneet, että tämä 
merkitsee seurakuntaa ja juutalaisia yhdessä, mutta mielestäni tämä ei voi olla oikea tulkinta, sillä nämä 
kaksi todistajaa nähdään kuolleina, Jerusalemissa, kaikkialta maailmasta (Ilm. 11:8–9).  
 
Jae 4: Nämä ovat ne kaksi öljypuuta ja ne kaksi lampunjalkaa, jotka seisovat maan Herran edessä. 
Ajatuksia: Näille kahdelle todistajalle on annettu 42 kuukautta aikaa todistaa. Sakarjan kirjassa on kaksi 
öljypuuta (todistajaa), jotka ovat tietyllä tavalla ”rinnakkaistettu” tämä jakeen kanssa, sillä siinä kerrotaan 
myös kahden todistajan todistajien toimineen Jumalan Hengen avulla ja Jumalan voimasta (Sak. 4:1–6). 



Keitä nämä kaksi todistajaa sitten voisivat olla?  
** Ehkä A) Eenok ja Elia: koska he eivät kuolleet ja koska Hebrealaiskirje 9:27 sanoo, että ”kaikkien on 
kerran kuoltava” (Mutta kaikki eivät kuole sillä 1. Tess. 4:17 sanoo ”..meidät, jotka olemme 
elossa…temmataan ..”). Elias mainitaan Luuk 1:16–17; Malakia 4:5 ja Elia sai myös tulen tulemaan alas 
taivaasta ja myös Eenok mainitaan Heb. 11:5; Juuda 1:14–15.  
** Ehkä B) Mooses ja Elias: sillä he esiintyivät kirkastusvuorella yhdessä Jeesuksen kanssa ja he edustivat 
lakia ja profeettoja. (Matt. 17:3; Markus 9;4; Luuk 9:30). Lisäksi Mooses oli mukana, kun Egyptiä koski 
samankaltaiset vitsaukset, kuin tässä jakeessa mainitaan.  Toisaalta Heb. 9:27, sanotaan olevan todiste, että 
Mooses ei voi olla yksi, sillä hänhän on jo kuollut kerran, toisaalta kuolihan Lasaruskin kahdesti.  
** Ehkä C) jotkut muut: Voi olla muutkin kuin edellä mainitut, kunhan he toimivat Pyhässä Hengessä ja 
Jumalan voimassa. 
 
 
 
 
Jae 5: Ja jos joku tahtoo heitä vahingoittaa, lähtee tuli heidän suustaan ja kuluttaa heidän vihollisensa; ja jos 
joku tahtoo heitä vahingoittaa, on hän saava surmansa sillä tavalla. 
Ajatuksia: Luultavimmin heillä on yliluonnollinen voima, Jumalan Sana (Jer. 5.14). Jälleen uskon, että tämä 
tapahtuma on kirjaimellinen, niin kuin oli Elian tapauksessa, kun hän sai tulen tulemaan alas taivaasta ja 
toisaalta Ananiaan tapauksessa, kun hänelle sanottiin, että tämä kuolisi (Apt. 5:5).  Itseäni hämmästyttää, 
miten kaikki yliluonnollinen halutaan laittaa ihmisjärjelle alamaiseksi useiden kommentaattorien toimesta 
ja keksiä tälle joku hengellinen tapa, jolla Jumala jotenkin rankaisee niitä, jotka yrittävät vahingoittaa 
Jumalan omia.  Heidän ympärillään olevat ihmiset tietävät heidän suustaan tulevan tulen, joka osoittaa sen, 
että Jumala toimii nyt näkyvästi Pyhiensä kautta, kuten hän on aiemmin toiminut Vanhassa Testamentissa. 
 
Jae 6: Heillä on valta sulkea taivas, niin ettei sadetta tule heidän profetoimisensa päivinä, ja heillä on valta 
muuttaa vedet vereksi ja lyödä maata kaikkinaisilla vitsauksilla, niin usein kuin tahtovat. 
Ajatuksia: Uskon, että ihmisillä ympäri maailmaa on ymmärrys, että näillä kahdella todistajalla on valta 
toteuttaa näitä vitsauksia, kaikkialla maailmassa ja myös se, mikä heidän sanomansa ydin on – todistus 
Jeesuksesta Kristuksesta. 
 
Jae 7: Ja kun he ovat lopettaneet todistamisensa, on peto, se, joka nousee syvyydestä, käyvä sotaa heitä 
vastaan ja voittava heidät ja tappava heidät. 
Ajatuksia: Uskon, että tässä yhteydessä mainittu peto on se sama peto, joka on mainittu Ilm. 9:ssä, ollen 
Saatana itse.  (Ks. tämä keskustelusarja Ilm. 9:11). En kuitenkaan usko, että kyse olisi Anti Kristuksesta (Ilm. 
13), sillä hän nousee merestä ei syvyydestä (pohjattomasta kuilusta). Jumala ottaa pois suojaavan kätensä 
näiden todistajien päältä ja antaa Saatanalle luvan/voiman tappaa heidät, kun he ovat tehneet tehtävänsä, 
muttei hetkeäkään aiemmin, näin on myös meidän kohdallamme, kuten Psalmi 91:3-7 sanoo ” 
Sillä hän päästää sinut linnustajan paulasta, turmiollisesta rutosta. 4 Sulillansa hän sinua suojaa, ja sinä saat 
turvan hänen siipiensä alla; hänen uskollisuutensa on kilpi ja suojus. 5 Et sinä pelkää yön kauhuja, et päivällä 
lentävää nuolta, 6et ruttoa, joka pimeässä kulkee, et kulkutautia, joka päiväsydännä häviötä tekee. 7Vaikka 
tuhat kaatuisi sinun sivultasi, kymmenen tuhatta oikealta puoleltasi, ei se sinuun satu.” 
 
Jae 8: Ja heidän ruumiinsa viruvat sen suuren kaupungin kadulla, jota hengellisesti puhuen kutsutaan 
Sodomaksi ja Egyptiksi ja jossa myös heidän Herransa ristiinnaulittiin. 
Ajatuksia: Se, että heidän ruumiinsa makaavat ilman hautaamista, osoittaa halveksuntaa näitä todistajia 
kohtaan.  Mielenkiintoista, että tässä Raamatun kohdassa mainitaan erikseen, että nyt puhutaan 
hengellisestä (huomaa tämä) Sodomasta (fyysinen: seksuaalinen moraalittomuus, hengellinen: haureus 



Jumalaa kohtaan) ja Egyptistä (epäjumalan palvelu). Tässä selvästi tarkoitetaan sijainniltaan fyysistä 
Jerusalemia, jossa on aina ollut myös hengellinen ulottuvuus. 
 
Jae 9: Ja ihmiset eri kansoista ja sukukunnista ja kielistä ja kansanheimoista näkevät heidän ruumiinsa 
kolme ja puoli päivää, eivätkä salli, että heidän ruumiinsa pannaan hautaan. 
Ajatuksia: Merkittävää tässä on, että ihmiset näkevät kaikkialta maailmasta ”suorana lähetyksenä”, eivätkä 
anna Juutalaisen tavan mukaisesti haudata heitä ”välittömästi” (5. Moos 21:22–23).  Tässä mainitaan 3,5 
päivää, jonka uskon olevan kirjaimelliset päivät, sillä he ovat jo todistaneet ” tuhannen kahdensadan 
kuudenkymmenen päivän ajan” (Ilm. 3:11). Koska Raamatussa mainitaan, että yksi päivä voi merkitä vuotta 
tai tuhatta vuotta, olen siksi joutunut miettimään olisiko kyseessä 3,5 vuoden ajanjakso, mutta kun 
ajattelen, että ruumiit makaisivat tällöin kadulla tuon 3,5 vuoden ajan, tuntuu päivä=vuosi käsitys aika 
mahdottomalta.   
 
Jae 10: Ja ne, jotka maan päällä asuvat, iloitsevat heidän kohtalostaan ja riemuitsevat ja lähettävät lahjoja 
toisilleen; sillä nämä kaksi profeettaa olivat vaivanneet niitä, jotka maan päällä asuvat. 
Ajatuksia: Tämä Raamatun kohta kertoo sen, minkälainen hengellinen ympäristö on viimeisinä päivinä. 
Ihmiset valitsevat mieluummin Saatanan kuin Jumalan. Eivät ihmeet ja merkit merkitse lopulta mitään, kun 
ihmiset eivät halua tulla jumalan luokse. 
 
Jae 11: Ja niiden kolmen ja puolen päivän kuluttua meni heihin Jumalasta elämän henki, ja he nousivat 
jaloilleen, ja suuri pelko valtasi ne, jotka näkivät heidät. 
Ajatuksia: Tässäkin kohdassa ilmaistaan taas kirjaimellinen tapahtuma, jonka ihmiset näkevät. 
Ymmärrettävästi tämä aiheuttaa pelon, kun he näkevät Jumalan osoittavan jälleen voimansa ja heidän 
aiempi ilonsa on ollut ennenaikaista. 
 
Jae 12: Ja he kuulivat suuren äänen taivaasta sanovan heille: "Nouskaa tänne!" Niin he nousivat taivaaseen 
pilvessä, ja heidän vihollisensa näkivät heidät. 
Ajatuksia: Lisäksi ihmiset eivät vain näe, vaan he myös kuulevat äänen. Kaksi todistajaa nousee taivaaseen 
samoin kuten Jeesuskin nousi, pilvessä. 
 
Jae 13: Ja sillä hetkellä tapahtui suuri maanjäristys, ja kymmenes osa kaupunkia kukistui, ja 
maanjäristyksessä sai surmansa seitsemäntuhatta henkeä, ja muut peljästyivät ja antoivat taivaan Jumalalle 
kunnian.  
Ajatuksia: Jerusalemissa tapahtuu maanjäristys, jossa kuolee 7000 ihmistä ja vasta nyt joukko ihmisiä 
ymmärtää, mitä on tapahtunut ja he osoittavat Jumalalle kunniaa. Itse ajattelen, että tässä mainitut 
ihmiset, jotka antavat kunnian Jumalalle ovat Juutalaisia, jotka eivät ole aiemmin tulleet uskoon ja nyt 
tämän tapahtuman seurauksena he kääntyvät elävän Jumalan puoleen. Tässä toteutuu Sakarjan ja Jeremian 
profetiat (Sak. 12:10; Sak. 13:1; Jer. 31:31–34). Lisäksi kun Jeesus ristiinnaulittiin, tapahtui maanjäristys. 
 
Jae 14: Toinen "voi!" on mennyt; katso, kolmas "voi!" tulee pian. 
Ajatuksia: Ennen kuin Israelin kääntyminen johtaa Tuhatvuotiseen valtakuntaan, tapahtuu vielä 
elinympäristössä huomattavia muutoksia.  

Jae 15: Ja seitsemäs enkeli puhalsi pasunaan; niin kuului taivaassa suuria ääniä, jotka sanoivat: 
"Maailman kuninkuus on tullut 
meidän Herrallemme 
ja hänen Voidellullensa, 
ja hän on hallitseva 



aina ja iankaikkisesti". 
Ajatuksia: Seitsemäs pasuuna sisältää seitsemän maljaa, jotka ovat selitetyt luvussa 15-16. Luvussa 19 
Jeesus julistetaan Kuninkaaksi ja luvussa 20 alkaa Tuhatvuotinen valtakunta.  Tämän maailman kuningas on 
ollut Saatana (2 Kor. 4:4; Joh. 12:31; Joh. 16:11), joka on tämän maailman hallitsijoiden kautta osoittanut 
vihaa Jeesusta kohtaan (Ps. 2:2), mutta Isä Jumala on antanut ne Jeesukselle (Ps. 2:8). Jeesus kukistaa 
vihollisensa ja perustaa valtakuntansa (Dan 2:44–45; 7:13–14; 7:18, 7:22; 7;27–28; Luuk. 1:31–33) ja tämä 
valtakunta kuuluu myös Isälle (1 Kor. 15:24).  Näiden jakeiden kautta ymmärrän, että nyt valmistaudutaan 
tulevien tuomioiden avulla (edellä jae 14, kolmas voi-huuto)  Kuninkaan,  Jeesuksen toiseen tulemiseen. 
 
Jae 16: Ja ne kaksikymmentä neljä vanhinta, jotka istuivat valtaistuimillaan Jumalan edessä, lankesivat 
kasvoillensa ja kumartaen rukoilivat Jumalaa, 
Ajatuksia:  (Ks. tämä keskustelusarja Ilm. 4:4). 
 
Jae 17: sanoen: 
"Me kiitämme sinua, 
Herra Jumala, Kaikkivaltias, 
joka olet ja joka olit, 
siitä, että olet ottanut suuren voimasi 
ja ottanut hallituksen. 
Ajatuksia: Lopultakin odotus on päättynyt ja Herralle annetaan kunnia, koska Hänen valtakuntansa on 
tullut.  
 
Jae 18: Ja pakanakansat ovat vihastuneet, 
mutta sinun vihasi on tullut, 
ja tullut on aika tuomita kuolleet 
ja maksaa palkka sinun palvelijoillesi 
profeetoille ja pyhille 
ja niille, jotka sinun nimeäsi pelkäävät, 
pienille ja suurille, 
ja turmella ne, jotka maan turmelevat." 
Ajatuksia: Kansakunnat ovat olleet täynnä raivoa ja yrittäneet sotia turhaan Jeesusta vastaan. Jumala 
vastaa kansakuntien vihaan ja maksaa palkan omilleen (Jes. 24:17–23; 2 Tes. 1:5–10). Jumalan vihan 
lopullinen vuodatus tapahtuu, kun hän tuomitsee kuolleet (Mat. 25:25–29; Joh. 5:25–29) ja heittää 
uskottomat ikuisiksi ajoiksi tuliseen järveen (Ilm. 20:15)  
 
Jae 19: Ja Jumalan temppeli taivaassa aukeni, ja hänen liittonsa arkki näkyi hänen temppelissään, ja tuli 
salamoita ja ääniä ja ukkosenjylinää ja maanjäristystä ja suuria rakeita. 
Ajatuksia: Eräät kommentaattorit ajattelevat, että tämä jae kuuluu seuraavan luvun alkuun.  Itsekin olen 
alkanut kääntyä siihen ajatukseen, että tässä alustetaan ihan kuin uusi tapahtuma.  Tämä vaikuttaa olevan 
hyvin samantapainen kuvaus kuin oli Ilmestyskirja 4:1–2:ssa - Jumalan temppeli avattiin taivaassa eli nyt 
paljastetaan jotain uutta ja tässä mainitut salamointi ja äänet kuvaavat Jumalan läsnäoloa. Tämän jälkeen 
tulee siis vielä uusi tarkempi kuvaus tapahtumista, ei tosin vielä maljatuomiota, jotka mainitaan vasta 
luvusta 15 alkaen, vaan seuraavista luvuista voimme lukea tarkennuksia niihin tapahtumiin joita aiemmissa 
luvuissa on jo kerrottu.  


