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Ilmestyskirja toteutuu



 *  *



 *  *

1:1-2
Ilm. 1:1 Jeesuksen 
Kristuksen ilmestys, 
jonka Jumala antoi 
hänelle näyttääkseen 
palvelijoilleen, mitä 
pian on tapahtuva.  
Jumala lähetti 
enkelinsä ja ilmoitti 
kaiken tämän 
palvelijalleen 
Johannekselle,
Ilm. 1:2 joka nyt 
omalla 
todistuksellaan 
vahvistaa Jumalan 
sanan ja Jeesuksen 
Kristuksen 
todistuksen, kaiken 
minkä on nähnyt.
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2Piet.3:8:

Ilm.22:20:

Mutta älkää te, rakkaat 
ystävät, unohtako tätä: 
Herralle yksi päivä on kuin 
tuhat vuotta ja tuhat vuotta 
kuin yksi päivä.( 3:9 ) Ei Herra 
vitkastele täyttäessään 
lupaustaan, vaikka hän 
joidenkin mielestä on 
myöhässä. Päinvastoin: hän 
on kärsivällinen teitä kohtaan, 
koska ei halua kenenkään 
tuhoutuvan vaan tahtoo, että 
kaikki kääntyisivät.

Hän, joka todistaa tämän, 
sanoo: "Tämä on tosi, minä 
tulen pian." Aamen. Tule, 
Herra Jeesus!



 *  *

kaiken minkä on 
nähnyt.

Ilm. 1:3 Autuas se, joka 
tämän toisille lukee, 
autuaat ne, jotka 
kuulevat nämä 
ennussanat ja ottavat 
varteen sen, mitä tähän 
kirjaan on kirjoitettu, 
sillä hetki on lähellä.
Ilm. 1:4 Johannes 
tervehtii Aasian 
maakunnan seitsemää 
seurakuntaa. Armoa ja 
rauhaa teille häneltä, 
joka on, joka oli ja joka 
on tuleva, ja niiltä 
seitsemältä hengeltä, 
jotka ovat hänen 
valtaistuimensa 
edessä,
Ilm. 1:5 ja Jeesukselta 
Kristukselta, 
luotettavalta 
todistajalta, joka on 
esikoisena noussut 
kuolleista ja on 
maailman kuninkaiden 
hallitsija!  Hänelle, joka 
rakastaa meitä ...
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Jes.41:4

Sak.3:1,8-9

Sak.4:1-
10

Kuka on tämän tehnyt, kuka 
saanut aikaan? Hän, joka 
alusta alkaen on kutsunut 
sukupolvet elämään. Minä, 
Herra, olen ensimmäinen, ja 
viimeistenkin keskellä olen 
sama.

Kol. 3:16 Runsaasti asukoon 
teissä Kristuksen sana; 
opettakaa ja neuvokaa toinen 
toistanne kaikessa 
viisaudessa, psalmeilla, 
kiitosvirsillä ja hengellisillä 
lauluilla, veisaten kiitollisesti 
Jumalalle sydämissänne.

Sitten Herra antoi minun nähdä 
ylipappi Joosuan, joka seisoi Herran 
enkelin edessä. Saatana seisoi 
Joosuan oikealla puolella ja syytti 
häntä.
Sak. 3:8 Näin sanoo Herra:  "Kuule, 
Joosua, ylipappi! Sinä ja papit, jotka 
kokoontuvat sinun johdollasi, olette 
ennusmerkkinä siitä, että minä lähetän 
palvelijani. Hän on Uusi Verso.
Sak. 3:9 Näettekö kiven, jonka olen 
pannut Joosuan eteen? Siinä yhdessä 
kivessä on seitsemän silmää! -- 
Katsokaa, minä kaiverran siihen 
kirjoitukseni, sanoo Herra Sebaot. 
Yhdessä hetkessä minä otan pois 
tämän maan synnin.

Enkeli, joka oli selittänyt minulle näyt, 
tuli taas luokseni ja herätti minut kuin 
unesta.
Sak. 4:2 Hän kysyi minulta: "Mitä 
näet?" Minä vastasin: "Näen 
lampunjalan, joka on kokonaan kultaa, 
ja sen päällä öljyvadin. Vadin 
reunassa on seitsemän lamppua ja 
kussakin lampussa seitsemän liekkiä.
Sak. 4:3 Lampunjalan vieressä on 
kaksi oliivipuuta, toinen vadin oikealla 
ja toinen vasemmalla puolella."
Sak. 4:4 Minä kysyin enkeliltä, joka 
puhui kanssani: "Mitä nämä 
tarkoittavat?"
Sak. 4:5 Enkeli sanoi: "Etkö tiedä, 
mitä ne ovat?" Minä vastasin: "En 
tiedä, herrani."
Sak. 4:6 Silloin hän selitti minulle näin: 
 (H4:10b)"Nuo seitsemän tarkoittavat 
Herran silmiä. Ne tarkkaavat kaikkea 
maata."
Sak. 4:7 (H4:11)Minä kysyin enkeliltä: 
"Mitä ovat nämä kaksi oliivipuuta 
lampunjalan oikealla ja vasemmalla 
puolella?"
Sak. 4:8 (H4:12)Kysyin häneltä vielä: 
"Mitä tarkoittavat kaksi oliivipuun 
lehvää ja runsaat öljymarjat, joista 
vuotaa lamppuihin kultaista öljyä 
kahden kultaisen putken kautta?"
Sak. 4:9 Hän sanoi: "Etkö tiedä, mitä 
ne olivat?" Minä vastasin: "En tiedä, 
herrani."
Sak. 4:10 (H4:14)Silloin enkeli selitti: 
"Nämä tarkoittavat niitä kahta öljyllä 
voideltua, jotka ovat koko maailman 
valtiaan palveluksessa."

KR33/38 Hän sanoi: "Nämä ovat ne 
molemmat öljyllä voidellut, jotka 
seisovat kaiken maan Herran edessä".
ISV He said, “These are the two 
anointed ones, who continually stand 
beside the Lord of the whole earth.”
KJV Then said H559 he, These are 
the two H8147 anointed H3323 ones 
H1121, that stand H5975 by the Lord 
H113 of the whole earth H776. note
NET So he said, “These are the two 
anointed ones who stand by the Lord 
of the whole earth.”
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....ja on verellään 
vapauttanut meidät 
synneistämme,
Ilm. 1:6 hänelle, joka 
on tehnyt meidät 
kuningassuvuksi ja 
Jumalan, Isänsä, 
papeiksi, hänelle 
kunnia ja valta aina ja 
ikuisesti! Aamen.
Ilm. 1:7 -- Katso, hän 
tulee pilvissä! Kaikki 
ihmiset näkevät 
hänet, nekin, jotka 
hänet lävistivät, ja 
hänen tullessaan 
vaikeroivat maailman 
kaikki kansat. Näin on 
käyvä. Aamen.
Ilm. 1:8 "Minä olen A 
ja O, alku ja loppu", 
sanoo Herra Jumala, 
hän, joka on, joka oli 
ja joka on tuleva, 
Kaikkivaltias.
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1Piet.2:9
:

2Moos.19:6: 1. Piet. 2:9 Mutta te olette 
valittu suku, kuninkaallinen 
papisto, pyhä heimo, Jumalan 
oma kansa, määrätty 
julistamaan hänen suuria 
tekojaan, joka teidät on 
pimeydestä kutsunut 
ihmeelliseen valoonsa.
1. Piet. 2:10 Ennen te ette 
olleet kansa, mutta nyt te 
olette Jumalan kansa. Ennen 
te olitte armoa vailla, mutta 
nyt on Jumala teidät 
armahtanut.

2. Moos. 19:5 Jos te nyt 
kuuntelette minua ja pidätte 
minun liittoni, niin te tulette 
olemaan kansojen joukossa 
minun oma kansani. Koko 
maailma on minun,
2. Moos. 19:6 mutta teistä 
tulee minun 
pappisvaltakuntani ja pyhä 
kansani.' Tämä sinun tulee 
sanoa israelilaisille."

(Greek(Septuagint/OT)) 2. Moos. 3:14 και ειπεν ο θεος προς 
μωυσην εγω ειμι ο ων και ειπεν ουτως ερεις τοις υιοις ισραηλ ο ων 
απεσταλκεν με προς υμας
(HebrewOT(WLC)) 2. Moos. 3:14  ר רה אששר י ששרה ארהי ים ארל־מ ר אללהי שאמר יי ו
ר שאמר יי רה ו י ארהי
לייכרם׃   ניי אש לחחי רה שי י איל ארהי רח ישי ניי י ר ליבי שאמי שה ת כ
(Finnish(PyhäRaamattu)) 2. Moos. 3:14 Jumala sanoi Moosekselle: 
"Minä olen se joka olen." Hän sanoi vielä: "Näin sinun tulee sanoa 
israelilaisille: 'Minä-olen on lähettänyt minut teidän luoksenne.'"
(PyhäRaamattu(1933/1938)) 2. Moos. 3:14 Jumala vastasi 
Moosekselle: "Minä olen se, joka minä olen". Ja hän sanoi vielä: 
"Sano israelilaisille näin: 'Minä olen' lähetti minut teidän luoksenne".

jae 6 ...

jae 8 ...
2Moos.3:14
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Ilm. 1:9 Minä, 
veljenne Johannes, 
jolla on sama 
ahdinko, valtakunta 
ja Jeesukselta 
tuleva kestävyys 
kuin teillä, olin 
joutunut Patmos-
nimiselle saarelle, 
koska olin julistanut 
Jumalan sanaa ja 
todistanut 
Jeesuksesta.
Ilm. 1:10 Herran 
päivänä Henki 
valtasi minut, ja 
minä kuulin takaani 
kovan äänen, kuin 
olisi torveen 
puhallettu.
Ilm. 1:11 Ääni sanoi: 
"Kirjoita, mitä näet, 
ja lähetä kirja 
seitsemälle 
seurakunnalle: 
Efesokseen, 
Smyrnaan, 
Pergamoniin, 
Tyatiraan, 
Sardekseen, 
Filadelfiaan ja 
Laodikeaan."



 *  *

Apt.14:22:

Joh.15:19
-20

Apt.10:
10

Ap. t. 14:21 Paavali ja 
Barnabas julistivat Derbessä 
evankeliumia ja saivat monet 
kääntymään opetuslapsiksi. 
Sitten he palasivat Lystraan, 
Ikonioniin ja Antiokiaan,
Ap. t. 14:22 rohkaisivat 
opetuslapsia ja kehottivat 
heitä pysymään uskossa. He 
sanoivat: "Jumalan 
valtakuntaan meidän on 
mentävä monen ahdingon 
kautta."

jae 9 

Joh. 15:19 Jos te kuuluisitte 
tähän maailmaan, se 
rakastaisi teitä, omiaan. Mutta 
te ette kuulu maailmaan, 
koska minä olen teidät siitä 
omikseni valinnut, ja siksi 
maailma vihaa teitä.
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.

Ap. t. 10:9 Seuraavana 
päivänä, kun miehet olivat 
matkalla ja jo lähestyivät 
kaupunkia, Pietari nousi 
kuudennen tunnin vaiheilla 
katolle rukoilemaan.
Ap. t. 10:10 Hänen tuli nälkä 
ja hän halusi ruokaa, mutta 
sillä aikaa kun ateriaa 
valmistettiin hän joutui 
hurmoksiin.
Ap. t. 10:11 Hän näki taivaan 
avoinna, ja taivaasta tuli alas 
ikään kuin suuri purjekangas, 
joka laskettiin maahan 
neljästä kulmastaan 
kannateltuna.

jae10
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Ilm. 1:11 Ääni sanoi: 
"Kirjoita, mitä näet, ja 
lähetä kirja seitsemälle 
seurakunnalle: 
Efesokseen, 
Smyrnaan, 
Pergamoniin, 
Tyatiraan, Sardekseen, 
Filadelfiaan ja 
Laodikeaan."
Ilm. 1:12 Käännyin 
nähdäkseni, mikä ääni 
minulle puhui, ja kun 
käännyin, näin 
seitsemän 
kultajalkaista lamppua
Ilm. 1:13 ja lamppujen 
keskellä hahmon, joka 
oli ihmisen kaltainen. 
Hänellä oli yllään pitkä 
viitta ja rinnan 
ympärillä kultainen vyö.
Ilm. 1:14 Hänen 
päänsä ja hiuksensa 
hohtivat valkoisina kuin 
valkoinen villa, kuin 
lumi, ja hänen 
silmänsä olivat kuin 
tulen liekit.
Ilm. 1:15 Hänen 
jalkansa välkehtivät 
kuin sulatusuunissa 
hehkuva pronssi, ja 
hänen äänensä oli kuin 
suurten vesien pauhu.
Ilm. 1:16 Hänellä oli 
oikeassa kädessään 
seitsemän tähteä, 
hänen suustaan pisti 
esiin kaksiteräinen, 
terävä miekka, ja 
hänen kasvonsa olivat 
kuin loistava 
keskipäivän aurinko.
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Dan.7:9:

Apt.7:55:

Dan. 7:9 Kun minä sitä katselin, istuimet 
asetettiin paikoilleen, ja Ikiaikainen istuutui. 
Hänen pukunsa oli valkea kuin lumi ja hänen 
hiuksensa ja partansa kuin puhdas villa. 
Hänen valtaistuimensa oli tulen liekkejä, ja 
sen pyörät olivat palavaa tulta.
Dan. 7:10 Hänen luotaan lähti liikkeelle 
tulinen virta. Tuhannet ja taas tuhannet 
palvelivat häntä, miljoonat seisoivat odottaen 
hänen edessään. Oikeus asettui istumaan, ja 
kirjat avattiin.
Dan. 7:13 Yhä minä katselin yöllisiä näkyjä ja 
näin, miten taivaan pilvien keskellä tuli eräs, 
näöltään kuin ihminen. Hän saapui 
Ikiaikaisen luo. Hänet saatettiin Ikiaikaisen 
eteen,
Dan. 7:14 ja hänelle annettiin valta, kunnia ja 
kuninkuus, kaikkien kansojen, kansakuntien 
ja kielten tuli palvella häntä. Hänen valtansa 
on ikuinen valta, joka ei katoa, eikä hänen 
kuninkuutensa koskaan häviä.

Ap. t. 7:55 Mutta Pyhää 
Henkeä täynnä Stefanos nosti 
katseensa taivasta kohti ja 
näki Jumalan kirkkauden ja 
Jeesuksen, joka seisoi 
Jumalan oikealla puolella.
Ap. t. 7:56 Hän sanoi: 
"Taivaat ovat avoinna minun 
silmieni edessä, ja Ihmisen 
Poika seisoo Jumalan oikealla 
puolella!"
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Ilm. 1:16 Hänellä 
oli oikeassa 
kädessään 
seitsemän 
tähteä, hänen 
suustaan pisti 
esiin 
kaksiteräinen, 
terävä miekka, ja 
hänen kasvonsa 
olivat kuin 
loistava 
keskipäivän 
aurinko.
Ilm. 1:17 Hänet 
nähdessäni minä 
vaivuin hänen 
jalkoihinsa kuin 
kuollut.  Mutta 
hän laski oikean 
kätensä päälleni 
ja sanoi:  "Älä 
pelkää. Minä 
olen 
ensimmäinen ja 
viimeinen,
Ilm. 1:18 iäti 
elävä. Minä olin 
kuollut, mutta nyt 
minä elän, elän 
aina ja ikuisesti. 
Minulla on 
kuoleman ja 
tuonelan 
avaimet.

jae 18
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Mal.2:7:

Mal. 2:7 Papin suun tulee 
jakaa tietoa, hänen huuliltaan 
odotetaan opetusta. Hän on 
Herran Sebaotin 
sanansaattaja.

jae 16 ...

jae 17 ...

jae 18 ...

Hän on näkymättömän 
Jumalan kuva, esikoinen, 
ennen koko luomakuntaa 
syntynyt.
Kol. 1:16 Hänen välityksellään 
luotiin kaikki, kaikki mitä on 
taivaissa ja maan päällä, 
näkyvä ja näkymätön, 
valtaistuimet, herruudet, 
kaikki vallat ja voimat. Kaikki 
on luotu hänen kauttaan ja 
häntä varten.
Kol. 1:17 Hän on ollut 
olemassa ennen kaikkea 
muuta, ja hän pitää kaiken 
koossa.
Kol. 1:18 Hän on myös 
ruumiin pää, ja ruumis on 
seurakunta. Hän on alku. Hän 
nousi esikoisena kuolleista, 
jotta hän olisi kaikessa 
ensimmäinen.

Kol.1:15-18

Joh. 6:40 Minun Isäni tahtoo, 
että jokaisella, joka näkee 
Pojan ja uskoo häneen, on 
ikuinen elämä. Viimeisenä 
päivänä minä herätän hänet."
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- seurakuntien asema Jumalan edessä (kirjeet 7 
seurakunnalle)
- luvut 2 - 3 (4?)

Ilm. 1:19 Kirjoita siis, mitä näet: se, mikä on 
nyt, ja se, mikä on myöhemmin tapahtuva.
Ilm. 1:20 Sinä näit seitsemän tähteä oikeassa 
kädessäni ja seitsemän kultajalkaista lamppua, 
ja niiden salaisuus on tämä: seitsemän tähteä 
ovat seitsemän seurakunnan enkelit, ja 
seitsemän lamppua ovat ne seitsemän 
seurakuntaa.

jae 19

jae 20
- seitsemän tähteä/ seurakunnan paimenet
- seitsemän lamppua / seurakunnat
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