
  

Luento 5

luku 5: Suljettu kirjakäärö

1. Ja minä näin valtaistuimella-
istuvan oikeassa kädessä 
kirjakäärön, sisältä 
ja päältä täyteen kirjoitetun, 
seitsemällä sinetillä suljetun. 

Ilmestyskirja toteutuu

1. Ja minä näin ...
 - Jaohannes on viety taivaalliseen valtaistuinsaliin (lk.4)
 - "silminnäkijän/ todistajan raportti" , 
 vrt. 1Joh.1:1-3, Luuk.1:1-4
 - toistuu lukemattomia kertoja ilmestyksessä

1.  ... oikeassa kädessä kirjakäärön ...
 - Jumalan oikea käsi ja oikea puoli jotenkin erityistä 
 Raamatun ilmoituksessa (?)
 - vrt. 5.Moos.33:1-2, Ps.16:8-11, Jer.22:24, Matt.26:63-64, 
 Apt.7:55-56, Room.8:34

 "Minä vannotan sinua elävän Jumalan nimessä: 
sano meille, oletko sinä Messias, Jumalan
Poika." 64. "Itsepä sen sanoit", vastasi Jeesus. 
"Ja minä sanon teille: vastedes te saatte nähdä 
Ihmisen Pojan istuvan Voiman oikealla puolella
 ja tulevan taivaan pilvien päällä."

34. Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus - mutta hän
 on kuollut meidän tähtemme, ja enemmänkin: hänet on 
herätetty kuolleista, hän istuu Jumalan oikealla puolella 
ja rukoilee meidän puolestamme! 

1. ... kirjakäärön ... seitsemällä sinetillä suljettu
 - lukittu asiakirja, jota ei saa asiaan kuulumaton 
 avata = sinetöity
 - biblion (biblia mon./kreik.)= kirjakäärö, kirja
 - Raamattu on kirjasto (biblia)
 - sanasta  -gramma(ta)0 kirje, kirjallinen asiakirja,
 Pyhä kirjoitus
 - grammateus (kr.) = kirjanoppinut, opettaja
 - Jeesus = didaskalos (opettaja) 

… sinetti

21. Mutta Jumala itse vahvistaa meitä ja teitä 
uskossamme Kristukseen, Voideltuun, ja on myös
 antanut meille voitelunsa: 22. hän on painanut 
meihin sinettinsä ja antanut meidän sydämiimme 
vakuudeksi Hengen. (2Kor.1:21-22)



  

Mikä on alusta alkaen ollut, minkä olemme kuulleet, 
minkä omin silmin nähneet, mitä katselleet ja käsin 
koskettaneet, siitä me puhumme: elämän Sanasta. 
2. Elämä ilmestyi, me olemme nähneet sen, ja siitä me 
todistamme. Me ilmoitamme teille iankaikkisen elämän, 
joka oli Isän luona ja ilmestyi meille. 
3. Minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me myös teille
julistamme, jotta teilläkin olisi yhteys meihin. Meillä on yhteys 
Isään ja hänen Poikaansa Jeesukseen Kristukseen. 

1Joh.1:1-3

Jo monet ovat ryhtyneet työhön ja laatineet kertomuksia
 niistä asioista, jotka meidän 'keskuudessamme ovat 
toteutuneet, 2. sen mukaan kuin meille ovat kertoneet ne, 
jotka alusta alkaen olivat silminnäkijöitä ja joista tuli 
sanan palvelijoita. 3. Niin olen nyt minäkin, otettuani alusta 
asti kaikesta tarkan selon, päättänyt kirjoittaa yhtenäisen 
esityksen sinua  varten, kunnioitettu Teofilos, 4. jotta 
tietäisit,
 kuinka luotettavaa sinulle annettu opetus on.

Luuk.1:1-4

Tämä on se siunaus, jonka Mooses, Jumalan 
mies, ennen kuolemaansa lausui israelilaisille. 
2. Hän sanoi:  - Herra tuli Siinailta, Seiristä hän 
loisti kirkkaana kuin aurinko, hän ilmestyi Paranin 
vuorelta ja saapui Meribat-Kadesiin.* Tuli loimusi 
hänen oikealla puolellaan. 

5.Moos.33:1-2

8. Minä pysyn aina lähellä Herraa. Kun hän on 
oikealla puolellani, minä en horju.  9. Minun sydämeni 
iloitsee, mieleni riemuitsee, minun ruumiini ei 
pelkoa tunne. 10. Sinä et hylkää minun sieluani
 tuonelaan, et anna palvelijasi joutua kuoleman 
valtaan. 11. Sinä osoitat minulle elämän tien, 
sinun lähelläsi on ehtymätön ilo, 
sinun oikealla puolellasi ikuinen onni. 

 Ps.16:8-11

24."Niin totta kuin minä elän", sanoo Herra, 
"vaikka sinä Konja* - Jojakimin poika, Juudan 
kuningas - olisit sinettisormus oikeassa kädessäni, 
minä repisin sinut irti! 

Jer.22:24

55. Mutta Pyhää Henkeä täynnä Stefanos nosti 
katseensa taivasta kohti ja näki Jumalan kirkkauden 
ja Jeesuksen, joka seisoi Jumalan oikealla puolella. 
56. Hän sanoi: "Taivaat ovat avoinna minun silmieni 
edessä, ja Ihmisen Poika seisoo Jumalan oikealla 
puolella!"

Apt.7:55-56

Jokainen profeetan näky on teille kuin sinetöity kirjakäärö. 
Jos se ojennetaan lukutaitoiselle ja sanotaan: "Lue tämä", 
hän vastaa: "En voi, kun se on suljettu ja sinetöity." 
12. Jos taas käärö annetaan lukutaidottomalle ja sanotaan
 hänelle: "Lue tämä", hän vastaa: "Enhän minä osaa lukea." 
13.     Herra sanoi: - Koska tämä kansa lähestyy minua vain 
suullaan ja kunnioittaa minua vain huulillaan,  koska sen 
sydän on vetäytynyt minusta kauas ja koska sen kuuliaisuus 
minua kohtaan on vain opittujen ihmiskäskyjen noudattamista, 
14. niin minä teen uudelleen tälle kansalle ihmeellisiä, 
hämmästyttäviä ihmetekoja, ja sen viisaiden viisaus häviää
 ja sen ymmärtäväisten ymmärrys katoaa. 

- Jes. 29:11-14



  

2. Ja minä näin väkevän 
enkelin, joka suurella äänellä 
kuulutti: "Kuka on arvollinen
 avaamaan tämän kirjan ja 
murtamaan sen sinetit?" 

3. Eikä kukaan taivaassa eikä 
maan päällä eikä maan alla 
voinut avata kirjaa eikä katsoa 
siihen. 

4. Ja minä itkin kovin sitä, 
ettei ketään havaittu arvolliseksi 
avaamaan kirjaa eikä 
katsomaan siihen. 

5. Ja yksi vanhimmista sanoi 
minulle: "Älä itke; 
katso,jalopeura Juudan 
sukukunnasta, Daavidin 
juurivesa, on voittanut, niin 
että hän voi avata kirjan ja 
sen seitsemän sinettiä." 

13. Kristukseen tekin nyt uskotte kuultuanne totuuden sanan, 
pelastuksenne evankeliumin. Häneen uskoessanne te myös 
olette saaneet luvatun Pyhän Hengen sinetiksenne. 
14. Se on meidän perintöosamme vakuutena, joka takaa 
meille lunastuksen, Jumalan kirkkauden ylistykseksi. (Ef.1:13)

2. … Kuka on arvollinen …

 - eli kenelle kirjakäärö (kirje) on osoitettu!?
 - kenen arvo ja arvovalta riittää avaamaan sinetit?

26. Johannes vastasi: "Minä kastan vedellä, mutta teidän
 keskellänne on jo toinen, vaikka te ette häntä tunne, 
27. hän, joka tulee minun jälkeeni. Minä olen arvoton 
edes avaamaan hänen kenkiensä nauhoja."(Joh.1:26-27)
- KR38 – en ole arvollinen / axios (kreik.) = arvollinen

4. Ja minä itkin kovin …
 
 - itkeä valittaen, surra (klaioo, kreik.)
 - Johanneksen annettiin kokea rauhassa lohdutto-
 muus ja toivottomuus (riittävän kauan?!)
 - näin usein ajallisessa elämässäkin (?!)

5. ...,jalopeura Juudan sukukunnasta, 
Daavidin juurivesa, …

 - Juuda (Lean poika) / nimi viittaa Herran 
 ylistämiseen , ks. 1Moos.29:35
 - Jaakobin (Israelin) neljäs poika
 - pelasti Joosefin hengen (veljien käsistä)
 - anoo armoa Benjamin ille (Joosefilta, jota ei tuntenut)

18.     - Murhe murtaa minut, sydämeni on sairas. 
19. Kaikkialta maasta kuuluu kansani, oman tyttäreni, 
huuto: "Eikö Herra ole enää Siionissa, eikö sen 
kuningas ole enää siellä?" (Jer.8:18-19)

10.Sinä päivänä Iisain juurivesa kohoaa merkkiviirinä
kansoille. Hänen luokseen pyrkivät kaikki kansat, 
hänen asuinsijaansa ympäröi kunnian hohde.(Jes.11:10)

5.  .. juurivesa ..
 - Daavidin poika ( Daavid oli Iisain nuorin poika)



  

14.     Minä käyn Efraimin kimppuun kuin leijona, 
Juudan kimppuun kuin jalopeura. Minä revin, minä 
raatelen saaliini ja vien sen pois, ei kukaan voi sitä pelastaa. 
15. Sitten palaan takaisin paikalleni ja odotan, 
kunnes he katuvat ja etsivät minun kasvojani.

Hoos. 5:14

9. Juuda, sinä nuori leijona, saaliilta olet noussut, 
poikani. Hän on kyyristynyt, käynyt makuulle kuin 
leijona, kuin jalopeura. Kuka uskaltaa häntä häiritä? 
10. Ei siirry valtikka pois Juudalta, ei käskijän sauva 
hänen suvultaan. Hänen heimostaan on tuleva se, 
jolla on valta, häntä kansat tottelevat. 
11. Viiniköynnökseen hän sitoo aasinsa, 
jaloon köynnökseen aasinsa varsan. Hän pesee 
viinissä vaatteensa, rypäleiden veressä pukunsa. 
12. Hänen silmissään on viinin hehku, 
hänen hampaissaan maidon valkeus. 

1. Moos. 49:9-12

kartta



  

6. Ja minä näin, että 
valtaistuimen ja niiden 
neljän olennon ja vanhinten 
keskellä seisoi Karitsa, 
ikäänkuin teurastettu; sillä oli 
seitsemän sarvea
 ja seitsemän silmää, jotka ovat 
ne seitsemän Jumalan henkeä, 
lähetetyt kaikkeen maailmaan. 

7. Ja se tuli ja otti kirjan 
valtaistuimella-istuvan 
oikeasta kädestä. 

6.... Karitsa
- Johannes näkee nyt Jeesuksen karitsan 
hahmoisena (?)
 - teurastettu... seisoi ( ei maannut
 - seitsemän sarvea... seitsemän silmää... 
seitsemän henkeä seitsemän (7)

seurakuntaa
 + 7 sinettiä
 +7 pasuunaa 
 +7 ukkosen jylinää
 +7 kultaista maljaa täynnä Jumalan vihaa 
 +7 tuhatta henkeä sai surmansa 
maanjäristyksessä
 +7 päätä ja kruunua tulipunaisella 
lohikäärmeellä 
 + 7 päätä = 7 vuorta = 7 kuningasta

7.... se otti (karitsa )
- engl. käännöksissä / he = hän ? ! 
- ruot. / det = se
- karitsan (Jeesuksen ) ei tarvinnut pyytää!
Joh.17:9 -10 
Minä rukoilen heidän edestänsä; en minä 
maailman edestä rukoile, vaan niiden edestä, 
jotka sinä olet minulle antanut, koska he ovat
 sinun -ja kaikki minun omani ovat sinun, ja 
sinun omasi ovat minun- ja minä olen 
kirkastettu heissä. 

Mark.12:36 Onhan Daavid itse sanonut 
Pyhässä Hengessä: 'Herra sanoi minun 
Herralleni: Istu minun oikealle puolelleni,
 kunnes minä panen sinun vihollisesi 
sinun jalkojesi alle'.

- karitsa ottaa kirjakäärön 
(ja istuutuu Isän oikealle puolelle? ) 
ja alkaa avaamaan sinettejä



  

8. Ja kun se oli ottanut kirjan, niin 
ne neljä olentoa
 ja kaksikymmentä neljä vanhinta 
lankesivat Karitsan eteen,
 ja heillä oli kantele kullakin, ja 
heillä oli kultaiset maljat
 täynnä suitsutuksia, jotka ovat 
pyhien rukoukset, 

8. ... lankesivat 
8. ....heittäytyivät (92)
- kumartuivat alas (heillä oli soittimet 
käsissä) 

- piptoo (kreik.) = "kumartua syvään", 
laskeutua alas jne. - ks. 4:10 jossa 
vanhimmat... ensin (piptoo) ja sitten 
rukoilevat

- kantele... harppu (92)...
 - lyyra - kithara (kreik.)

... suitsutuksia ..

... uhrisavua (92)
 - Original: θ υ μ ι  ́ α μ α -
. an aromatic substance burnt, incense(= 
arominen, palanut aine, suitsuke)

... jotka ovat pyhien rukoukset 
- Original: π ρ ο σ ε υ χ η  ́ -

Hepr.13:15 Uhratkaamme siis hänen 
kauttansa Jumalalle joka aika kiitosuhria, 
se on: niiden huulten hedelmää, jotka 
hänen nimeänsä ylistävät.



  



  

9.... veisasivat uutta virttä.
9.... lauloivat uutta laulua …

- Original: α  ̓  ́ δ ω. - ylistää, laulaa - - - - Original: ω  ̓ δ η  ́ 
- laulu, "oodi"

- ylistys valtaistuinsalissa muuttui karitsan saavuttua 
voittajana takaisin Isän luo 
- alkoi uuden laulun aika enkeli-maailmassa
 - tämä uusi laulu kaikuu myös täällä maan päällä

... ostanut verelläsi...

 - Original: α  ̓ γ ο ρ α  ́ ζ ω. (ostaa, lunastaa - molempia 
käytetty käännöksissä
- karitsa eli Jeesus on maksanut vaaditun hinnan (= 
kuolema)!

hepr.9:22 
Niin puhdistetaan lain mukaan miltei kaikki verellä, ja 
ilman veren-vuodatusta ei tapahdu anteeksiantamista

-1Piet.1:17-21 
 Ja jos te Isänänne huudatte avuksi häntä, joka 
henkilöön katsomatta tuomitsee kunkin hänen tekojensa 
mukaan, niin vaeltakaa pelossa tämä muukalaisuutenne 
aika, 18 tietäen, ettette ole millään katoavaisella, ette 
hopealla ettekä kullalla, lunastetut turhasta, isiltä 
peritystä vaelluksestanne, 19 vaan Kristuksen kalliilla 
verellä, niinkuin virheettömän ja tahrattoman karitsan, 
20 hänen, joka tosin oli edeltätiedetty jo ennen 
maailman perustamista, mutta vasta viimeisinä aikoina 
on ilmoitettu teitä varten, 21 jotka hänen kauttansa 
uskotte Jumalaan, joka herätti hänet kuolleista ja antoi 
hänelle kirkkauden, niin että teidän uskonne on myös 
toivo Jumalaan. 

Gal. 3:13
 Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän 
tuli kiroukseksi meidän edestämme - sillä kirjoitettu on: 
"Kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu" 

-Original: ε  ̓ ξ α γ ο ρ α  ́ ζ ω - ostaa pois, ostaa vapaaksi, 
lunasta

9. ja he veisasivat uutta virttä, 
sanoen: 
"Sinä olet arvollinen ottamaan 
kirjan ja avaamaan 
sen sinetit, sillä sinä olet tullut 
teurastetuksi ja olet verelläsi 
ostanut Jumalalle ihmiset 
kaikista sukukunnista ja kielistä 
ja kansoista ja kansanheimoista 



  

10. ja tehnyt heidät meidän 
Jumalallemme
 kuningaskunnaksi ja papeiksi, ja 
he tulevat
 hallitsemaan maan päällä." 

10....kuningaskunnaksi ja 
papeiksi...

- 1Piet.2:9-10 
 Mutta te olette "valittu suku, 
kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, 
omaisuuskansa, julistaaksenne sen 
jaloja tekoja", joka on pimeydestä 
kutsunut teidät ihmeelliseen 
valkeuteensa; 10 te, jotka ennen "ette 
olleet kansa", mutta nyt olette 
"Jumalan kansa", jotka ennen "ette 
olleet armahdetut", mutta nyt "olette 
armahdetut".

... hallitsemaan maan päällä

- Matt. 19:27-28 
Silloin Pietari vastasi ja sanoi hänelle: 
"Katso, me olemme luopuneet 
kaikesta ja seuranneet sinua; mitä me 
siitä saamme?" 28 Niin Jeesus sanoi 
heille: "Totisesti minä sanon teille: 
siinä uudestisyntymisessä, jolloin 
Ihmisen Poika istuu kirkkautensa 
valtaistuimella, saatte tekin, jotka 
olette minua seuranneet, istua 
kahdellatoista valtaistuimella ja 
tuomita Israelin kahtatoista 
sukukuntaa. 

 Ilm. 20:4 
Minä näin valtaistuimia, ja niille, jotka 
asettuivat istuimille, annettiin 
tuomiovalta. Minä näin niiden sielut, 
jotka oli mestattu Jeesuksen 
todistuksen ja Jumalan sanan tähden, 
niiden, jotka eivät olleet kumartaneet 
petoa eivätkä sen kuvaa eivätkä olleet 
ottaneet sen merkkiä otsaansa eivätkä 
käteensä. He heräsivät eloon ja 
hallitsivat yhdessä Kristuksen kanssa 
tuhat vuotta.



  



  

11. Ja minä näin, ja minä kuulin monien 
enkelien äänen valtaistuimen ja 
olentojen ja vanhinten ympäriltä, 
ja heidän lukunsa oli 
kymmenentuhatta
 kertaa kymmenentuhatta ja tuhat 
kertaa tuhat, 

12. ja he sanoivat suurella äänellä: 
"Karitsa, joka on teurastettu, on 
arvollinen saamaan voiman ja 
rikkauden ja viisauden ja väkevyyden 
ja kunnian ja kirkkauden ja 
ylistyksen." 

13. Ja kaikkien luotujen, jotka ovat 
taivaassa ja  maan päällä ja maan alla 
ja meren päällä,  ja kaikkien niissä 
olevain minä kuulin sanovan:
 "Hänelle, joka valtaistuimella istuu, ja 
Karitsalle  ylistys ja kunnia ja krkkaus ja 
valta aina ja iankaikkisesti!" 

14. Ja ne neljä olentoa sanoivat: 
"Amen",  ja vanhimmat lankesivat 
kasvoilleen ja kumartaen rukoilivat

12. ... saamaan...

- voiman... Original: δ υ  ́ ν α μ ι ς 
- rikkauden ... Original: π λ ο υ τ ο ς
- viisauden ...Original: σ ο φ ι  ́ α
- väkevyyden ... Original: ι  ̓ σ χ υ  ́ ς
- kunnian ... Original: τ ι μ η  ́
- kirkkauden ...Original: δ ο  ́ ξ α
- ylistyksen. .. Original: ε υ  ̓ λ ο γ ι  ́ α

13.... kaikkien luotujen, jotka...

- Johannes kuulee koko luomakunnan 
tunnustuksen, ei vain taivaassa 
olevien (?)

- room:14:11 
Sillä kirjoitettu on: "Niin totta kuin minä 
elän, sanoo Herra, minun edessäni 
pitää jokaisen polven notkistuman ja 
jokaisen kielen ylistämän Jumalaa".

-  Fil.2:9-11 
Sentähden onkin Jumala hänet 
korkealle korottanut ja antanut hänelle 
nimen, kaikkia muita nimiä 
korkeamman,  niin että kaikkien 
polvien pitää Jeesuksen nimeen 
notkistuman, sekä niitten, jotka 
taivaissa ovat, että niitten, jotka maan 
päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla 
ovat,  ja jokaisen kielen pitää 
tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, 
että Jeesus Kristus on Herra.

14. ...kumartaen rukoilivat
- Original: π ρ ο σ κ υ ν ε  ́ ω - suudella 
käteen ( koira nuolee isäntänsä kättä) 
- palvonta
-  Original: π ρ ο σ ε υ  ́ χ ο μ α ι - 
rukoilla 
-   matt.6:9. / isä meidän
- Original: δ ε  ́ ο μ α ι - pyytää, haluta, 
rukoilla
---Luuk.10:2 Ja hän sanoi heille: "Eloa on 
paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis 
elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä 
elonkorjuuseensa.
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