
 ***  ***

1. 
"Sardeksen seurakunnan 
enkelille kirjoita: 
"Näin sanoo hän, jolla on 
Jumalan 
seitsemän henkeä ja 
seitsemän tähteä: 
"Minä tiedän sinun tekosi. 
Sinä olet 
elävien kirjoissa, 
mutta sinä olet kuollut. 
2. Herää ja vahvista sitä, 
mikä vielä 
on jäljellä, sitä,
 mikä jo oli kuolemaisillaan. 

Ilmestyskirja toteutuu

Kirkkohistoriallinen tulkinta:kirkko (Rooma) uskonpuhdistuksen 
aikana 1520-1600



 ***  ***

Mark. 14:
38. Valvokaa ja rukoilkaa,
 ettette joutuisi kiusaukseen. 
Tahtoa ihmisellä on, 
mutta luonto on heikko."

1Kor.16:13-14
Valvokaa, pysykää uskossanne lujina,
 olkaa urheita, olkaa vahvoja. 
14. Kaikki, minkä teette, tehkää 
rakastavin mielin!

1Piet.5:8-9
8. Pitäkää mielenne valppaana ja 
valvokaa. Teidän vastustajanne 
Saatana kulkee ympäriinsä kuin 
ärjyvä leijona ja etsii, kenet voisi 
niellä. 
9. Vastustakaa häntä, uskossa 
lujina! Tiedättehän, että veljenne 
kaikkialla maailmassa joutuvat 
kokemaan samat kärsimykset.



 ***  ***

Ilm. 3:2 Herää ja 
vahvista sitä, mikä 
vielä on jäljellä, sitä, 
mikä jo oli 
kuolemaisillaan. 
Olen havainnut, että 
tekosi eivät täytä 
minun Jumalani 
vaatimusta.
Ilm. 3:3 Muista, 
kuinka kuulit sanan 
ja otit sen vastaan, 
tarkkaa sitä ja tee 
parannus. Ellet ole 
hereillä, minä tulen 
kuin varas, yllätän 
sinut hetkellä, jota 
et aavista .



 ***  ***

1Kor.5:6-7
6. Te teette väärin, kun kerskutte. 
Ettekö tiedä, että pieni määrä 
hapatetta hapattaa koko taikinan? 
7. Puhdistakaa siis talonne 
hapantaikinasta, niin että teistä 
tulee uusi taikina.

Matt.5:46-48
46. Jos te rakastatte niitä, 
jotka rakastavat teitä, 
minkä palkan te siitä ansaitsette?
 Eivätkö publikaanitkin* tee niin? 
47. Jos te tervehditte vain ystäviänne, 
mitä erinomaista siinä on? 
Eivätkö pakanatkin tee niin? 
48. Olkaa siis täydellisiä, 
niin kuin teidän taivaallinen Isänne 
on täydellinen. 



 ***  ***

4. "Muutamia sinulla sentään 
on Sardeksessa, jotka eivät ole 
tahranneet vaatteitaan. He 
saavat käyskennellä minun 
seurassani 
valkeissa vaatteissa; 
he ovat sen arvoisia. 

Filadelfia
- sana merkitsee veljesrakkautta
-n. 50 km Sardeesta kaakkoon
- pieni kaupunk i  viljavan laakson laidalla
- hedelmällistä maanviljelysseutua

5 Se, joka voittaa, saa ylleen 
valkeat vaatteet, enkä minä 
pyyhi hänen nimeään 
elämän kirjasta, vaan 
tunnustan hänet omakseni 
Isäni ja hänen enkeliensä 
edessä.

6 "Jolla on korvat, se 
kuulkoon, mitä Henki sanoo 
seurakunnille.

7 "Filadelfian seurakunnan 
enkelille kirjoita:  



 ***  ***

Luuk.10:18-20
18. Jeesus sanoi heille: 
"Minä näin, kuinka Saatana 
sinkoutui taivaasta kuin salama. 
19. Niin, minä olen antanut teille 
vallan: te voitte polkea käärmeitä
 ja skorpioneja ja kaikkea 
vihollisen voimaa, 
eikä se vahingoita teitä. 
20. Mutta älkää siitä iloitko, 
että henget teitä tottelevat. 
Iloitkaa siitä, että teidän nimenne 
on merkitty taivaan kirjaan." 

Ps.139:16
16.     Sinun silmäsi näkivät minut
 jo idullani, sinun kirjaasi on 
kaikki kirjoitettu. 
Ennen kuin olin elänyt päivääkään, 
olivat kaikki päiväni jo luodut. 

Ilm. 3:5 ο νικων ουτος περιβαλειται εν 
ιματιοις λευκοις και ου μη εξαλειψω το 
ονομα αυτου εκ της βιβλου της ζωης 
και εξομολογησομαι το ονομα αυτου 
ενωπιον του πατρος μου και ενωπιον 
των αγγελων αυτου

Luuk. 10:20 πλην εν τουτω μη χαιρετε 
οτι τα πνευματα υμιν υποτασσεται 
χαιρετε δε μαλλον οτι τα ονοματα 
υμων εγραφη εν τοις ουρανοις

KR33/38 Älkää kuitenkaan siitä iloitko, 
että henget ovat teille alamaiset, vaan 
iloitkaa siitä, että teidän nimenne ovat 
kirjoitettuina taivaissa."

Matt. 10:32 "Joka tunnustautuu minun 
omakseni ihmisten edessä, sen minäkin 
tunnustan omakseni Isäni edessä 
taivaissa.
Matt. 10:33 Mutta joka ihmisten edessä 
kieltää minut, sen minäkin kiellän Isäni 
edessä taivaissa.

(Greek(Stephanos/NT)) Fil. 4:3 και ερωτω 
και σε συζυγε γνησιε συλλαμβανου αυταις 
αιτινες εν τω ευαγγελιω συνηθλησαν μοι μετα 
και κλημεντος και των λοιπων συνεργων μου 
ων τα ονοματα εν βιβλω ζωης



 ***  ***

"Näin sanoo Pyhä ja Tosi, 
Daavidin avaimen haltija, 
hän, jonka avaamaa ovea 
ei kukaan sulje, hän, 
jonka sulkemaa ovea ei kukaan 
avaa:

 

8. "Minä tiedän sinun tekosi. 
Edessäsi on nyt avoin ovi, 
minä olen sen avannut, 
eikä kukaan voi sitä sulkea. 
Sinun voimasi ovat vähäiset,
 mutta sinä olet ottanut sanani 
varteen etkä ole kieltänyt nimeäni. 



 ***  ***

Hes. 34:22 Mutta minä 
pelastan lampaani, eivätkä ne 
enää ole teidän armoillanne. 
Minä pidän siitä huolen, että 
oikeus toteutuu lampaiden 
kesken.
Hes. 34:23 "Minä panen 
yhden paimenen heitä 
kaitsemaan, palvelijani 
Daavidin. Hän kaitsee heitä, 
hän on oleva heidän 
paimenensa.
Hes. 34:24 Minä, Herra, olen 
heidän Jumalansa, ja 
palvelijani Daavid on heidän 
kaikkien ruhtinas. Minä, 
Herra, olen puhunut.

Kol. 4:3 Rukoilkaa samalla 
meidänkin puolestamme, jotta 
Jumala avaisi meille oven 
sanansa julistamiseen ja me 
saisimme puhua Kristuksen 
salaisuudesta, jonka vuoksi 
juuri olen vankinakin.

Jes. 22:20 Sinä päivänä minä 
kutsun palvelijani Eljakimin, 
Hilkian pojan,
Jes. 22:21 ja hänen ylleen 
minä puen sinun pukusi, 
hänen vyötäisilleen sidon 
sinun vyösi, hänen käteensä 
annan sinun valtasi, ja 
hänestä tulee isä Jerusalemin 
asukkaille ja koko Juudan 
sukukunnalle.
Jes. 22:22 Hänen olalleen 
minä ripustan Daavidin 
huoneen avaimen. Hän 
avaa, eikä kukaan sulje, hän 
sulkee, eikä kukaan avaa.



 ***  ***

9. Niinpä minä annan sinulle 
väkeä Saatanan synagogasta, 
niitä valehtelijoita, jotka 
sanovat itseään juutalaisiksi
 vaikka eivät ole.
 Minä panen heidät tulemaan 
luoksesi ja kumartumaan 
maahan jalkojesi edessä, 
ja he ymmärtävät silloin, 
että sinä olet minun valittuni. 

10. Sinä olet tarkoin seurannut 
sanaani ja kestänyt, ja siksi 
minä puolestani tarkoin 
varjelen sinua ja pelastan sinut 
siitä koetuksen hetkestä, 
joka kohtaa koko maailman 
ja panee koetteelle 
maan asukkaat. 

11. "Minä tulen pian. 
Pidä kiinni siitä mitä sinulla on,
 ettei kukaan vie 
voitonseppelettäsi. 

12. Siitä, joka voittaa, 
minä teen pylvään 
Jumalani temppeliin, 
eikä hän joudu milloinkaan 
lähtemään sieltä.



 ***  ***

(Finnish(PyhäRaamattu)) Joh. 15:20 
"Muistakaa, mitä teille sanoin: ei 
palvelija ole herraansa suurempi. 
Jos minua on vainottu, vainotaan 
teitäkin. Jos minun sanaani on kuultu, 
kuullaan myös teidän sanaanne.

Mat 17:1 Ja kuuden päivän kuluttua 
Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä 
Jaakobin ja hänen veljensä 
Johanneksen ja vei heidät korkealle 
vuorelle, yksinäisyyteen.

Mat 26:37 Ja hän otti mukaansa 
Pietarin ja ne kaksi Sebedeuksen 
poikaa; ja hän alkoi murehtia ja tulla 
tuskaan.

Mar 5:37 Ja hän ei sallinut kenenkään 
muun seurata mukanansa kuin 
Pietarin ja Jaakobin ja 
Johanneksen, Jaakobin veljen.

Luk 22:8 Ja hän lähetti Pietarin ja 
Johanneksen sanoen: "Menkää ja 
valmistakaa meille pääsiäislammas 
syödäksemme".

Matt. 20:20 Jonkin ajan kuluttua tuli 
Sebedeuksen poikien äiti yhdessä 
poikiensa kanssa hänen luokseen ja 
polvistui anovasti hänen eteensä.
Matt. 20:21 "Mitä haluat?" Jeesus 
kysyi. Nainen sanoi hänelle: 
"Lupaathan, että nämä kaksi poikaani 
saavat valtakunnassasi istua 
vierelläsi, toinen oikealla ja toinen 
vasemmalla puolella."



 ***  ***

Minä kirjoitan häneen 
Jumalani nimen
 ja Jumalani kaupungin nimen, 
uuden Jerusalemin, joka 
laskeutuu taivaasta 
Jumalani luota, ja oman uuden 
nimeni. 

13. "Jolla on korvat, se 
kuulkoon, mitä Henki sanoo 
seurakunnille. 

14."Laodikean seurakunnan 
enkelille kirjoita: 
"Näin sanoo Aamen, uskollinen 
ja luotettava todistaja, 
Jumalan luomakunnan alku: 

15. "Minä tiedän sinun tekosi: 
sinä et ole kylmä etkä kuuma. 
Kunpa olisitkin joko kylmä tai 
kuuma! 

16. Mutta sinä olet haalea, 
et kuuma etkä kylmä, ja 
siksi minä oksennan sinut 
suustani. 

17. "Sinä kerskut, että olet 
rikas, entistäkin varakkaampi, 
etkä tarvitse enää mitään. 

Kirkkohistorial./ prof. tulkinta:luopumuksessa elävä kirkollisuus



 ***  ***

1. Tim. 6:17 Varoita niitä, 
jotka tässä maailmassa ovat 
rikkaita, etteivät he ylpeilisi 
eivätkä panisi toivoaan 
epävarmaan rikkauteen, vaan 
Jumalaan, joka antaa kaikkea 
runsain mitoin 
nautittavaksemme.
1. Tim. 6:18 Kehota heitä 
tekemään hyvää, keräämään 
rikkaudekseen hyviä tekoja ja 
jakamaan anteliaasti 
omastaan muille.
1. Tim. 6:19 Näin he kokoavat 
itselleen aarteen, hyvän 
perustuksen tulevaisuutta 
varten, niin että voittavat 
omakseen todellisen 
elämän.

1. Kor. 4:8 Te olette näköjään 
jo kylläisiä, teistä on tullut 
rikkaita, olette päässeet 
kuninkaiksi -- toisin kuin me. 
Kunpa olisittekin kuninkaita, 
niin että mekin saisimme 
kuninkaina hallita teidän 
kanssanne!
1. Kor. 4:9 Jumala näyttää 
asettaneen meidät apostolit 
vihoviimeisiksi: olemme kuin 
kuolemaantuomitut areenalla, 
koko maailman katseltavina, 
enkelien ja ihmisten.
1. Kor. 4:10 Me olemme 
hulluja Kristuksen tähden, te 
viisaita Kristuksessa. Me 
olemme heikkoja, te 
voimakkaita; teitä 
kunnioitetaan, meitä 
halveksitaan.

(Finnish(PyhäRaamattu)) Joh. 
1:1 Alussa oli Sana. Sana oli 
Jumalan luona, ja Sana oli 
Jumala.
(PyhäRaamattu(1933/1938)) 
Joh. 1:1 Alussa oli Sana, ja 
Sana oli Jumalan tykönä, ja 
Sana oli Jumala.

(Greek(Stephanos/NT)) Joh. 1:3 παντα δι 
αυτου εγενετο και χωρις αυτου εγενετο ουδε 
εν ο γεγονεν

(Finnish(PyhäRaamattu)) Joh. 1:3 Kaikki 
syntyi Sanan voimalla. Mikään, mikä on 
syntynyt, ei ole syntynyt ilman häntä.

(PyhäRaamattu(1933/1938)) Joh. 1:3 Kaikki 
on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja 
ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä 
syntynyt on.



 ***  ***

Et tajua, mikä todella olet: 
surkea ja säälittävä, köyhä, 
sokea ja alaston. 

18. Annan sinulle neuvon: 

3)



 ***  ***

(Greek(Stephanos/NT)) Ilm. 3:17 οτι λεγεις οτι πλουσιος 
ειμι και πεπλουτηκα και ουδενος χρειαν εχω και ουκ 
οιδας οτι συ ει ο ταλαιπωρος και ελεεινος και πτωχος 
και τυφλος και γυμνος

(Finnish(PyhäRaamattu)) Ilm. 3:17 "Sinä kerskut, että 
olet rikas, entistäkin varakkaampi, etkä tarvitse enää 
mitään. Et tajua, mikä todella olet: surkea ja säälittävä, 
köyhä, sokea ja alaston.

(PyhäRaamattu(1933/1938)) Ilm. 3:17 Sillä sinä sanot: 
Minä olen rikas, minä olen rikastunut enkä mitään 
tarvitse; etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja 
ja köyhä ja sokea ja alaston.

... että sinä olet ...



 ***  ***

18. ..... osta minulta tulessa 
puhdistettua kultaa, niin tulet 
rikkaaksi, osta valkoiset 
vaatteet  ja pue ne yllesi, niin 
häpeällinen alastomuutesi 
peittyy, 
osta silmävoidetta ja voitele 
silmäsi, niin näet. 

19. Jokaista, jota rakastan, 
minä nuhtelen ja kuritan. 
Tee siis parannus, luovu 
penseydestäsi! 

20. Minä seison ovella ja 
kolkutan. Jos joku kuulee 
minun ääneni ja avaa oven, 
minä tulen hänen luokseen, ja 
me aterioimme yhdessä, minä 
ja hän. 

21. "Sen, joka voittaa, minä 
annan istua  kanssani 
valtaistuimellani, 
niin kuin minäkin olen voittoni 
jälkeen asettunut Isäni kanssa 
hänen valtaistuimelleen. 
22. "Jolla on korvat, se 
kuulkoon, mitä Henki sanoo 
seurakunnille." 

Hepr. 12:4 Ette vielä ole verille 
asti tehneet vastarintaa, 
taistellessanne syntiä vastaan,
Hepr. 12:5 ja te olette unhottaneet 
kehoituksen, joka puhuu teille 
niinkuin lapsille: "Poikani, älä pidä 
halpana Herran kuritusta, äläkä 
menetä toivoasi, kun hän sinua 
nuhtelee;
Hepr. 12:6 sillä jota Herra 
rakastaa, sitä hän kurittaa; ja 
hän ruoskii jokaista lasta, jonka 
hän ottaa huomaansa".
Hepr. 12:7 Kuritukseksenne te 
kärsitte; Jumala kohtelee teitä 
niinkuin lapsia. Sillä mikä on se 
lapsi, jota isä ei kurita?

Ilm. 20:4 Ja minä näin 
valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja 
heille annettiin tuomiovalta; ja 
minä näin niiden sielut, jotka olivat 
teloitetut Jeesuksen todistuksen ja 
Jumalan sanan tähden, ja niiden, 
jotka eivät olleet kumartaneet 
petoa eikä sen kuvaa eivätkä 
ottaneet sen merkkiä otsaansa 
eikä käteensä; ja he virkosivat 
eloon ja hallitsivat Kristuksen 
kanssa tuhannen vuotta.

jae 19 jae 21



 ***  ***

 1Kor.2:12
12. Mutta me emme ole saaneet maailman 
henkeä, vaan Jumalan oman Hengen, 
jotta tietäisimme, mitä hän on lahjoittanut 
meille. 

Joh.14:23
23. Jeesus vastasi: 
"Jos joku rakastaa minua, hän noudattaa 
minun sanaani. Minun Isäni rakastaa häntä, 
ja me tulemme hänen luokseen ja 
jäämme asumaan hänen luokseen.

venäjjän tsaarin vaaltaistuin

synti = kapina Jumalaa 
kohtaan
eli ihminen haaluaa syöstä 
Jumalan pois valtaistuimelta!
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