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ILMESTYSKIRJAN  5. LUKU 
 
Näköala valtaistuimelle 
Jos neljännessä luvussa Johanneksen silmien eteen avautui valtaistuimella istuvan 
Isän hahmo, viidennessä kuva tarkentuu. Isän oikealla puolella istuva teurastettu 
Karitsa tulee polttopisteeseen. Neljännessä luvussa ylistetään Isän suuruutta, 
viidennessä Karitsa saa saman kiitoksen ja ylistyksen. 
 
Isä ja Poika ja Pyhä Henki 
Moni on ehkä ihmetellyt, miksi Ilmestyskirjan mukaan taivaassa ei kiitoksen ja 
ylistyksen kohteena ole myös Kolminaisuuden kolmas Persoona, Pyhä Henki, vaikka 
sekä neljäs että viides luku puhuvat Jumalan seitsemästä Hengestä (4:5 tulisoihdut 
Isän edessä ja 5:6 seitsemän Karitsan silmää). Seitsemän on tässä yhteydessä 
symbolinen luku, joka kertoo sen, että Pyhä Henki on kaikkialla läsnä oleva, Hän näkee 
kaiken täydellisesti. Avaimen asialle antaa 4. luvun jae 2: "Samassa minä olin 
Hengessä". 

 
Pyhä Henki on toki taivaassa siinä, missä Isä ja Poikakin, mutta helluntaina Isä antoi 
Pyhän Hengen omalle Pojalleen - Teurastetulle, verellään ihmiset Jumalan omaksi 
lunastaneelle Pojalleen, jotta Jeesus Kristus (ihminen ja Jumala) vuodattaisi Pyhän 
Hengen seurakunnan päälle. Pyhä Henki oli siis Johanneksessa, yhdessä seurakunnan 
jäsenessä, ja sitten tietysti koko seurakunnassa - niin perille päässeessä kuin vielä 
taistelevassakin. Pyhä Henki on siis se elämän veden virta, joka vuotaa Isän ja Karitsan 
valtaistuimesta ja osuu seurakuntaan. Pyhän Hengen saanut seurakunta näkee siksi 
Isän ihmeellisen tulen keskellä - tulen, joka ei kulu eikä kuluta. Pyhän Hengen saanut 
seurakunta näkee myös Jumalan Karitsan ristin uhrissa ilmaistun Jumalan rakkauden 
syvyyteen.  

 
Pyhä Henki avaa koko iankaikkisen taivaan ajan yhä syvemmältä Golgatan rakkauden 
salaisuutta ja synnyttää aina uuden ja kasvavan ylistysvirren Karitsalle ja Isälle. Pyhä 
Henki on siis seurakunnassa ja ylistää Isää ja Karitsaa. Isä antaa kunnian verensä 
vuodattaneelle Pojalleen: "Jokaisen polven on notkistuttava Jeesuksen edessä ja 
jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra." 

 
Pyhän Kolminaisuuden salaisuus on siis myös taivaan ihmeellisen dynamiikan sisältö. 
Taivaassa pelastettujen seurakunta suorittaa ikuista ja ihmeellistä tehtäväänsä, jota 
varten se on pelastettu. Se saa Pyhän Hengen vaikutuksesta antaa ikuisen kiitoksen ja 
ylistyksen Karitsan vaimona Jumalan armon kirkkauden kiitokseksi. (Ef. 1:5-7,9-12) 
 
Usko, toivo ja rakkaus 
Taivaassa pysyvät iankaikkisesti usko, joka aina ja ikuisesti ottaa Isästä ja Pojasta 
tulevan Pyhän Hengen rakkauden virran vastaan sydämiinsä asti. Taivaassa säilyy 
myös iankaikkisesti toivo, koska Pyhän Hengen silmillä näemme yhä syvemmin ja 
syvemmin ja aina ihmeellisempänä Golgatan veren ja uhrin salaisuutta. Taivaassa 
pysyy myös iankaikkinen rakkaus, jonka sisältö on samaa rakkautta, joka koko 
täyteydessään ilmaistiin Golgatalla. Tuo rakkaus synnyttää vastarakkautena ikuisen 
ylistyksen Karitsalle ja Isälle. Pelastettujen morsiusseurakuntaa ei siis jätetä ikään kuin 
Pyhän Kolminaisuuden ulkopuolelle vaan se pääsee Pyhässä Hengessä osalliseksi 
Jumalan salaisuuksien kaikista syvyyksistä, Hänen armonsa ja rakkautensa 
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iankaikkisesta syvyydestä, leveydestä, korkeudesta ja pituudesta. (1.Kor. 13:13 ja 
Ef.1:17-21; 3:14-21) 
 
Pyhitys ja taivas 
Kristityn kasvu on muutosprosessi, joka tähtää siihen, että eräänä päivänä hän tulee 
saamaan samanlaisen kirkastetun ylösnousemusruumiin, kuin minkä Paavali sai nähdä 
Damaskoksen tiellä ja myöhemmissä kokemuksissaan taivaasta. 

 
Mutta pelastetut eivät suinkaan ammenna tyhjäksi Kristuksen kirkkautta sillä hetkellä 
kun he pääsevät taivaalliseen päämääräänsä. Koko taivas ja iankaikkisuus on sitä, että 
saamme aina syvemmälle ja syvemmälle ammentaa Jeesuksen kirkkautta, Hänen 
armonsa ja rakkautensa syvyyttä. Taivaallisen ylistyksen ja kiitoksen keskuksessa on 
nimen omaan Teurastettu Karitsa. Loputtomasti saamme taivaassa päästä syvemmälle 
Jeesuksen ristin salaisuuteen. Siinä Kristuksen ja Jumalan koko kirkkaus tuli ilmi koko 
täyteydessään. Sen merkityksen pituutta, leveyttä, korkeutta ja syvyyttä saamme koko 
iankaikkisuuden tutkia, emmekä sitä voi milloinkaan loppuun ammentaa. Hän, 
teurastettu Karitsa Isän oikealla puolella on oleva kasvavan ylistyksen ja riemun 
iankaikkinen ja aina uusi aihe ja sisältö. 
 
Jumalan kirkkauden virta 
Taivaassa ei ole ratkaisevaa, miltä meistä siellä tuntuu, vaan että saamme nähdä Isän 
kirkkauden ja Pojan kirkkauden. Taivaassa olemme Jumalan suunnattoman rakkauden 
ja kirkkauden virrassa, Pyhän Hengen elävän veden virrassa, mutta mielenkiintomme 
kohdistuukin Jumalaan eikä omiin kokemuksiimme. Unohdamme itsemme kokonaan ja 
sydämemme täyttää käsittämätön ilo ja riemu siitä, miten Isä antaa Jeesukselle 
Kristukselle kunnian ja kirkkauden ja miten Jeesus antaa kaikessa kunnian Isälle. 
Riemuitsemme, kun näemme Isän sanoin kuvaamattoman rakkauden omaan 
Poikaansa. 
 
Yksityiskohtia jakeittain 
 
1. Minä näin, että valtaistuimella istuvan oikeassa kädessä oli kirjakäärö. Se oli 
molemmin puolin täyteen kirjoitettu ja seitsemällä sinetillä suljettu. 
 
Ilmestyskirjan suuri teema on Jumalan hallintavalta. Silloinkin, kun maan päällä 
tapahtuu järkyttäviä asioita, Jumala hallitsee ja toteuttaa suunnitelmaansa kaiken 
pahan ja vääryyden käsittelyksi sillä tavalla, että lopulta Hänen Valtakuntansa, 
oikeuden, totuuden, vanhurskauden ja rakkauden valtakunta on kaikki kaikessa. 
Ilmestyskirjan lukijat saattavat joutua mitä syvimpien ahdistusten keskelle, mutta he 
näkevät, että Jumala on edelleen taivaallisella valtaistuimellaan ja hallitsee kaikesta 
sen hetkisestä pimeydestä ja tuskasta huolimatta. Itse Karitsa, tuo ristillä verensä 
vuodattanut ja kolmantena päivänä haudasta noussut Vapahtaja ja Armahtaja, on se, 
joka toteuttaa Jumalan pyhän suunnitelman. Hän avaa sinetit, Hän toteuttaa Isän 
tahtoa lopunajan tuskallisenkin ajan keskellä. Hän ei tule jättämään työtään kesken. 
Lopullinen voitto on lähellä. Vähän vielä kärsivällisyyttä ja taivaallinen kirkkauden 
valtakunta avautuu eteemme. 

 
Inhimillisen ennustelun ja uususkonnollisen profetian tarkoituksena on antaa ihmisille 
mahdollisimman paljon tietoa tulevista tapahtumista, jotta ihmiset voisivat hallita ja 
manipuloida omaa tulevaisuuttaan itselleen mahdollisimman edulliseen suuntaan. 
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Ilmestyskirja puolestaan salaa lujien sinettien taakse Jumalan suunnitelman 
yksityiskohdat siihen asti, kunnes Karitsa avaa sinetit. Raamatullisen profetian tavoite 
ei siis ole antaa meille välineitä oman tulevaisuutemme hallintaan vaan osoittaa 
kulloisessakin tilanteessa, että Jumala hallitsee kaiken aikaa. Seurakunta, joka tuntee 
Karitsan omien syntiensä Anteeksiantajana ja ihmeellisenä Rauhanruhtinaana, saa 
hirveimpien mullistusten keskellä Ilmestyskirjasta vakuutuksen: "Minä tulen pian! - 
Näettekö, miten juuri Minä olen avaamassa näitä viimeisiä sinettejä. Teidän 
vapautuksenne on lähellä, vaikka maa näyttäisi olevan millaisessa kaaoksessa 
tahansa!" 
 
2. Ja minä näin mahtavan enkelin, joka kuulutti kovalla äänellä: "Kuka on arvollinen 
avaamaan tämän kirjan ja murtamaan sen sinetit?" 
 
Viidennen luvun peruskysymys kuuluu: "Kenellä on oikeus ja valta panna toimeen 
Jumalan pyhät tuomiot maan päällä, sillä tavalla että myös Jumalan ihmeellinen rauhan 
valtakunta pääsisi toteutumaan?" Jumalan ohjelma, Jumalan suunnitelma on hamasta 
maailman perustuksesta asti kirjoitettu valmiiksi. Se on sinetöity kirjaan. Suunnitelma 
tulee toteutumaan, mutta sille tarvitaan Suuri Toimeenpanija. Kysymys kuuluu siis: 
"Kuka täyttää ne laatuvaatimukset, että Hänellä olisi oikeus toimeenpanna Jumalan 
suunnitelma niin, että synti saisi lopullisen tuomionsa ja se tuhottaisiin täysin ja 
pelastettujen rauhanvaltakunta voisi päästä kukoistukseensa?" 

 
Tässä yhteydessä on syytä muistaa Jeesuksen laatuvaatimus syntisen naisen 
kuolemantuomion toteuttajille: "Nainen on todella ansainnut kuolemantuomion. Hän on 
hyljännyt elävän Jumalan ja ansaitsee tulla kivitetyksi kuoliaaksi Mooseksen kautta 
annetun Jumalan ilmoituksen mukaisesti, mutta ensimmäisen kiven heittäjältä 
vaaditaan synnittömyyttä. Vain synnittömällä on oikeus toimia tuomarina!" (Joh. 8:1-10) 
 
3. Kukaan taivaassa, maan päällä tai maan alla ei kyennyt avaamaan kirjaa ja 
katsomaan siihen. 
 
Taivaassa on paljon serafeja, enkeleitä ja vanhimpia, jotka kykenevät toimittamaan 
Jumalalta saamaansa hallintavaltaa, mutta kukaan heistä ei kykene sitä vyyhteä 
kerimään auki, jossa hyvä ja paha, synti ja vanhurskaus ovat ihmiskunnan historiassa 
sotkeutuneet toisiinsa. 

 
Maan päällä on toki myös kyvykkäitä ihmisiä, mutta kukaan heistä ei kykene hyvän ja 
pahan, synnin ja kuoleman, pimeyden ja valon tragediaan tuomaan elämän, 
vanhurskauden, totuuden ja rakkauden voittoa ja ratkaista vyyhteä. 

 
Tämän päivän humanistinen ihminen on suunnattomassa ylpeydessään nostanut 
itsensä kaiken mitaksi. Uususkonnollisuudessa hän on mennyt vielä pitemmälle 
mielettömyydessään. Hän kuvittelee löytävänsä itsestään hyvyyden ja jumalalliset 
voimavarat ratkoakseen ihmiskunnan ongelmat. Sokeudessaan hän ei näe kuitenkaan, 
että hän ei osaa edes luonnon vähäisimpiä asioita hallita niitä turmelematta. Tällaiselle 
ihmiselle Jumalan täytyy puhua kuin Jumala Jobille: "Otapa edes yhdeksi päiväksi 
hallintaasi luonnon lait ja fyysisen maailmankaikkeuden tapahtumat, vaihda esimerkiksi 
aikasi kuluksi yhdeksi päiväksi maan vetovoiman suunta, niin sitten voimme katsella, 
onko sinusta hyvän ja pahan, oikeuden ja vääryyden, kärsimyksen ja vanhurskauden 
suurten kysymysten ratkojaksi!" (Job 38-41) 



 4

 
Maan alla olevat, nuo pimeyden henkivallat ovat taas täydessä kapinassa Jumalan 
valtaistuinta vastaan. Heistä ei liioin ole Jumalan vanhurskaan suunnitelman 
toimeenpanijoiksi. 
 
4. Minä itkin katkerasti sitä, ettei ollut ketään, joka olisi ollut arvollinen avaamaan kirjan 
eikä katsomaan siihen. 
 
Johannes itki katkerasti. Hänen itkunsa tulisi olla jokaisen uskovan itkua ja huokausta. 
"Oi, Herra, sinä näet tämän vääryyden, pimeyden, synnin ja tuskan maan! Korota jo 
pyhä nimesi, anna jo valtakuntasi tulla. Saata jo pian voimaan oma pyhä tahtosi." 
Uskovan elämän suurena murheena tulisi olla se, että Jumalan tahto ei tapahdu täällä 
maan päällä. Mutta aivan erityisesti myös siinä, että hänen omassa elämässäänkään ei 
Jumalan tahto pääse toteutumaan niin kuin pitäisi. 
 
5. Yksi vanhimmista sanoi minulle: "Älä itke. Leijona Juudan heimosta, Daavidin 
juurivesa, on voittanut. Hän voi avata kirjan ja sen seitsemän sinettiä". 
 
Mutta yhdellä vanhimmista on Johannekselle ja meille kaikille suuri lohdutuksen sana: 
Totinen ihminen, Daavidin juurivesa, mutta samalla totinen Jumala, Leijona koko 
valtasuuruudessaan, on jo voittanut synnin, kuoleman ja Saatanan vallan. Hän on 
Golgatalla ja ylösnousemuksen päivänä saavuttanut ratkaisevan voiton. Hänellä on 
oikeus ja kyky ja valta ja valtuutus saattaa päätökseen Jumalan maailmansuunnitelma. 
Hän kykenee panemaan sen toimeen. 

 
Kristitylle perus vastaus ei ole se, mitä tapahtuu, vaan KUKA hallitsee ja KUKA 
toteuttaa Jumalan suunnitelman. Kristitty ei usko ensi sijassa kristilliseen oppiin, vaan 
siihen Valtiaaseen, joka osaa ja kykenee panemaan toimeen sen, minkä Raamattu 
lupaa. 
 
6. Minä näin, että valtaistuimen, niiden neljän olennon ja vanhinten keskellä seisoi 
Karitsa, kuin teurastettu. Hänellä oli seitsemän sarvea ja seitsemän silmää, jotka ovat 
Jumalan seitsemän henkeä, lähetetyt kaikkeen maailmaan. 
 
Mutta Jeesuksella Kristuksellakaan ei olisi oikeutta käydä Jumalan suunnitelman 
viimeistä vaihetta toimeenpanemaan, ellei Hän olisi teurastettu, tapettu Karitsa. Vain 
itsensä syntisen suvun puolesta Uhrikaritsaksi luovuttaneella Synnittömällä Ihmisen 
Pojalla on valta saattaa pelastetut taivaalliseen valtakuntaan asti, uuteen maahan, 
jossa ei enää ole mitään syntiä. 

 
Tämä viaton Uhrikaritsa on kuitenkin verellään hankkinut kansan sillä tavalla 
omakseen, että Hänellä on täydellinen, lopullinen valta (seitsemän sarvea - vrt: "Minulle 
on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä." Matt. 28:18-20) 

 
Karitsalla on myös Jumalan seitsemän Henkeä. Hän on helluntaina vuodattanut oman 
Henkensä kaikkialle maailmaan, kaiken lihan päälle, ja on nyt Sanansa ja Henkensä 
kautta kokoamassa kansaa iankaikkiseen taivaalliseen valtakuntaan. 
 
7. Hän tuli ja otti kirjan valtaistuimella istuvan oikeasta kädestä. 
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Kärsimällä voittanut Karitsa ei jää taivaassa ikään kuin hiljaiseksi sivustakatsojaksi. 
Hän, läpi taivasten kulkenut, suuri Ylimmäinen pappi ja esirukoilija, tarttuu asioiden 
kulkuun. Kuuliaisena Isän tahdolle ottaa hallintavallan omiin käsiinsä. Jeesuksen 
hallintavalta on Isän suunnitelman toteuttavaa hallintavaltaa. 
 
8. Kun hän oli ottanut kirjan, ne neljä olentoa ja 24 vanhinta lankesivat Karitsan eteen. 
Heillä oli kullakin kitara ja kultaiset maljat täynnä suitsutuksia, jotka ovat pyhien 
rukouksia. 
 
Vanhimmat alkavat ylistää Jeesusta Kristusta, Karitsaa, Hänen uhristaan Golgatalla, 
sillä sen perusteella Hän voi nyt hallita ihmissuvun lopulliseksi pelastukseksi. Jumalan 
kansan suurimpana ilona on Jumalan Karitsan kiittäminen ja ylistäminen, riemu siitä, 
että Herran ihmeellinen tahto pääsee vapaasti toteutumaan. 

 
Jumala on käsittämättömässä viisaudessaan liittänyt oman maailmanhallintansa myös 
seurakuntansa rukouksiin. Hän itse synnyttää Pyhän Henkensä kautta uskovien 
sydämissä tahtonsa mukaisia rukouksia ja sitten Hän antaa Karitsan lähteä 
toteuttamaan noiden rukousten sisältöä, jotka tiivistyvät Isä meidän rukouksessa: "Isä 
pyhitä jo nimesi, toteuta jo tahtosi!" 
 
9. He veisasivat uutta virttä ja sanoivat: "Sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja 
avaamaan sen sinetit, sillä sinut on teurastettu. Sinä olet verelläsi ostanut meidät 
Jumalalle kaikista sukukunnista, kielistä, kansoista ja heimoista. 
 
Uusi virsi on ylistysvirttä Golgatan verestä. Sitä tullaan laulamaan niin kauan kuin 
iankaikkinen taivas jatkuu. Ei koskaan tule löytymään suurempaa ja ihmeellisempää 
aihetta ylistykselle ja kiitokselle, kuin Jumalan Karitsan uhriveri syntisen sukukunnan 
pelastukseksi. 

 
Tunnetko Sinä jo elämän suurimman ilon, kiitollisuuden ja ylistyksen syyn: Jeesuksen 
uhriveren, Sinun edestäsi vuodatetun. 
 
10. Sinä olet tehnyt heidät Jumalallemme (armo)valtakunnaksi ja papeiksi, ja he tulevat 
hallitsemaan maan päällä". 
 
Jeesus pelasti omansa uhrillaan tehtävää varten. Herran oma on pelastettu Jumalaa 
varten, Jumalan hallittavaksi kansakunnaksi, ja Jumalan hallintavaltaa toteuttavaksi 
kansaksi. Pelastetut ovat myös pappeja, joiden suurena ilona on saada koko pitkän 
ikuisuuden ajan uhrata kiitosuhria Jumalalle, joka antoi oman Poikansa heidän 
Pelastajakseen. 
 
11. Minä näin ja kuulin monien enkelien äänen valtaistuimen, olentojen ja vanhinten 
ympäriltä. Heidän lukunsa oli 10.000 kertaa 10.000 ja 1000 kertaa 1000 (Sata yksi 
miljoonaa). 
 
Jumalan luomakuntaan kuuluu suunnaton määrä enkeleitä. Herralle uskollisina 
pysyneiden enkelien suurena haluna on olla pysyä lähellä Jumalan valtaistuinta. He 
haluavat toteuttaa Jumalan suunnitelmaa. 
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12. He sanoivat kovalla äänellä: "Karitsa, joka on teurastettu, on arvollinen saamaan 
voiman, rikkauden, viisauden, väkevyyden, kunnian, kirkkauden ja ylistyksen". 
 
Myös enkelit osaavat kiittämisen ja ylistämisen taidon. Heidän tehtävänsä on palvella 
niitä ihmisiä, jotka saavat Karitsan veren tähden periä pelastuksen Jumalan 
valtakunnassa. Vaikka he itse eivät pelastusta tarvitsekaan, heidänkin suuri ilonsa on 
saada kiittää ja kunnioittaa Pelastajaa, Karitsaa. 
 
13. Minä kuulin, kuinka kaikki luodut taivaassa, maan päällä, maan alla ja merellä, 
kaikki mitä niissä on, sanoivat: "Valtaistuimella istuvalle ja Karitsalle ylistys, kunnia, 
kirkkaus ja valta aina ja iäisesti!" 
 
Kun Jumalan suuri suunnitelma, joka on kirjoitettuna sinetöidyssä kirjassa ja jonka 
Karitsa panee toimeen, on lopullisesti toteutunut, Jumalan maailmankaikkeudesta, 
uudesta taivaasta ja uudesta maasta, nousee pelkkää kiitosta ja kunniaa Jumalalle. 
Maan alla asuvatkin, Jumalan tuomion saaneet ja kadotukseen joutuneetkin tulevat 
antamaan Jumalalle kunnian, sillä Jumala ei tee mitään muuta kuin oikein ja 
vanhurskaasti. Kaikki luodut tulevat antamaan iankaikkisen kiitoksen ja kunnian Isälle ja 
Isän tahdon toteuttaneelle ja toimeenpanneelle Karitsalle. 
 
14. Ne neljä olentoa sanoivat: "Amen." Vanhimmat lankesivat kasvoilleen ja kumartaen 
palvoivat. 
 
Viimeinen ja lopullinen, mitä ihminen voi tehdä, on langeta Pyhän Hengen täyttämänä 
kasvoilleen Isän ja Karitsan eteen, palvoen ja riemuiten. 

 
Kuulutko Sinä jo niihin, joille Jumalan ja Jeesuksen kiittäminen on parasta 
maailmassa? 
 
 


