
  

Ilmestyskirja toteutuu

1 "Kirjoita Efesoksen 
seurakunnan enkelille:

Kikkohistoriallinen tulkinta: Apostolisen seurakunnan aika



  

Apostoli Johannes



  

"Näin sanoo hän, jolla on 
oikeassa kädessään 
seitsemän tähteä ja joka 
käyskentelee seitsemän 
kultajalkaisen lampun 
keskellä:
2 "Minä tiedän sinun 
tekosi, 
sinun vaivannäkösi ja 
kestävyytesi.
 Minä tiedän, ettet voi 
sietää pahoja ihmisiä. 
Sinä olet koetellut niitä, 
jotka sanovat itseään 
apostoleiksi vaikka 
eivät ole,
 ja olet havainnut heidät 
valehtelijoiksi.



  

1. Moos. 3:8 
Kun iltapäivä viileni,
 he kuulivat Jumalan kävelevän
 puutarhassa. Silloin mies ja nainen 
menivät Jumalaa piiloon puutarhan puiden sekaan.

Gal. 5:22-23
 Hengen hedelmää taas ovat
 rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys,
 ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, 
lempeys ja itsehillintä. 
Näitä vastaan ei ole laki.

2. Kor. 11:4 , 13-14, 22
Jos joku tulee luoksenne ja julistaa 
toista Jeesusta kuin me olemme 
julistaneet, jos te saatte jonkin 
toisen hengen kuin sen, 
jonka olette jo saaneet, 
tai toisen evankeliumin kuin sen,
 jonka olette jo ottaneet vastaan, 
niin sellaista te kyllä hyvin siedätte.
 Semmoiset ovat vääriä apostoleja, 
petollisia työntekijöitä, he vain
 tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi.  
Eikä ihme, tekeytyyhän itse 
Saatanakin valon enkeliksi. 
----------
 He ovat siis heprealaisia? Niin minäkin. 
He ovat israelilaisia? Niin minäkin. 
He ovat Abrahamin jälkeläisiä? Niin minäkin.

Jae 1 ...

Jae 2 ...



  

3 Kestävyyttäkin 
sinulla on, 
olethan joutunut
 moneen vaivaan 
minun nimeni tunnus-
tamisen tähden 
etkä ole antanut periksi.
4 Mutta sitä en sinussa 
hyväksy, 
että olet luopunut 
ensi ajan rakkaudesta.
5 Muista siis, 
mistä olet langennut, ...



  

Jae 3 ... Mark. 13:9-13
 "Pitäkää varanne! Teidät viedään 
oikeuteen ja teitä piestään synagogissa. 
Maaherrojen ja kuninkaiden eteen 
te joudutte minun nimeni tähden, 
todistukseksi heille.
Mutta sitä ennen on evankeliumi
 julistettava kaikille kansoille.
 Kun teitä viedään luovutettaviksi 
viranomaisille, älkää etukäteen olko 
huolissanne siitä mitä puhuisitte. 
Puhukaa ne sanat, jotka teille tuona 
hetkenä annetaan. Silloin ette puhu te, 
vaan Pyhä Henki.
 "Veli antaa veljensä surmattavaksi, 
isä lapsensa, ja lapset nousevat 
vanhempiaan vastaan ja tuottavat
 heille kuoleman.
 Kaikki vihaavat teitä minun nimeni tähden, 
mutta se, joka kestää loppuun asti, pelastuu.
------------



  

… käänny ja palaa
 tekemään ensi ajan 
tekoja. Ellet tee 
parannusta, minä 
tulen 
luoksesi ja siirrän 
lamppusi paikaltaan.
6 Siinä teet kuitenkin
 oikein, että inhoat 
nikolaiittojen tekoja,
 joita minäkin inhoan.
7 "Jolla on korvat, 
se kuulkoon, mitä 
Henki 
sanoo seurakunnille. 
Sen, joka voittaa, 
minä annan syödä 
elämän puusta,
 joka on Jumalan
 puutarhassa.



  

Jae 6...
Ap. t. 6:5
 Kaikki, jotka olivat koolla, pitivät tätä
 ehdotusta hyvänä. 
He valitsivat Stefanoksen, miehen, 
joka oli täynnä uskoa ja Pyhää Henkeä, 
sekä Filippoksen, Prokoroksen, Nikanorin, 
Timonin, Parmenaksen ja 
Nikolaoksen, antiokialaisen käännynnäisen.

Jae 7 ... Matt. 11:13-15
 Kaikki profeetat ja laki ovat 
Johannekseen asti olleet ennustusta,
 ja uskokaa tai älkää, juuri hän on Elia, 
jonka oli määrä tulla.
 Jolla on korvat, se kuulkoon!

1. Kor. 15:55-57
 Missä on voittosi, kuolema? 
Missä on pistimesi, kuolema?
 Kuoleman pistin on synti, 
ja synnin voimana on laki.
 Mutta kiitos Jumalalle, 
joka antaa meille voiton 
meidän Herramme 
Jeesuksen Kristuksen kautta!

Ilm. 22:1-3
 Enkeli näytti minulle elämän 
veden virran, joka kristallinkirkkaana 
kumpuaa Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta.
 Kaupungin valtakadulla, 
virran haarojen keskellä kasvoi elämän puu. 
Puu antaa vuodessa kahdettoista hedelmät, 
uuden sadon kerran kuukaudessa,
 ja sen lehdistä kansat saavat terveyden.
 Mikään ei enää ole kirouksen kahleissa. 
Kaupungissa on Jumalan ja Karitsan valtaistuin,
 ja kaikki palvelevat Jumalaa.



  

8 "Smyrnan seurakunnan 
enkelille kirjoita: 
 "Näin sanoo ensimmäinen
 ja viimeinen, hän, 
joka oli kuollut mutta
 heräsi eloon:
9 "Minä tiedän sinun
 ahdinkosi ja köyhyytesi 
-- sinun, joka kuitenkin 
olet rikas. 

Kirkkohistoriallinen tulkinta:vainotun seurakunnan aika
Konstantinus Suureen saakka



  

… Minä tiedän, miten 
sinua herjaavat nuo, 
jotka sanovat itseään 
juutalaisiksi vaikka
 eivät ole 
-- Saatanan synagogaa 
he ovat!
10 Älä yhtään pelkää sitä,
 mitä joudut kärsimään. 
Saatana on sulkeva 
muutamia teistä 
vankeuteen,
 jotta teitä koeteltaisiin, 
ja te joudutte ahdinkoon 
kymmeneksi päiväksi. 
Ole uskollinen kuolemaan 
asti, niin minä annan sinulle 
voitonseppeleeksi elämän.



  

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



  

11 "Jolla on korvat, 
se kuulkoon, 
mitä Henki sanoo 
seurakunnille.
 Siihen, joka voittaa, 
ei toinen kuolema kajoa.
-----

12 "Pergamonin seurakunnan 

enkelille kirjoita:  

Kirkkohistoriallinen tulkinta: maallistunut kirkko 
n.320-600 jKr.



  



  



  



  

-vrt. Keefas - Pietari 

???

Kirkkohistoriallinen tulkinta:
Keskiajan kirkko 600 – 1520 jKr



  



  

- ks. kuningatar Isebel, 1Kun.18:4



  



  



  

Jae 23 ...

Jae 24 ...

Jae 26 ...
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