
Ilmestyskirja 



Prologi 1:1-3 

1. Jeesuksen Kristuksen ilmoitus, jonka 
Jumala antoi hänelle näyttääkseen 
palvelijoilleen, mitä pitää pian 
tapahtua, ja minkä hän lähettämänsä 
enkelin kautta ilmoitti näkyinä 
palvelijalleen Johannekselle. 2. Hän on 
todistanut tässä Jumalan sanan ja 
Jeesuksen Kristuksen todistuksen, 
kaiken sen, minkä hän näki. 3. Autuas 
se, joka lukee, ja autuaat ne, jotka 
kuulevat tämän profetian sanat ja 
pitävät sen, mitä siihen on kirjoitettu, 
sillä aika on lähellä! 



Tervehdykset ja doksologia 1:4-6 
 

4. Johannes seitsemälle Aasian maakunnan 
seurakunnalle: Armo teille ja rauha häneltä, 
joka on ja joka oli ja joka tuleva on, ja niiltä 
seitsemältä hengeltä, jotka ovat hänen 
valtaistuimensa edessä, 5. ja Jeesukselta 
Kristukselta, uskolliselta todistajalta, 
häneltä, joka on kuolleitten esikoinen ja 
maan kuningasten hallitsija! Hänelle, joka 
meitä rakastaa ja on pessyt meidät 
synneistämme verellään 6. ja tehnyt meidät 
kuninkaiksi, papeiksi Jumalalleen ja Isälleen, 
hänelle [olkoon] kunnia ja voima aina ja 
iäisyyksien iäisyyksiin! Aamen.  



Kristuksen toinen tulemus 1:7-8 

 

7. Katso, hän tulee pilvissä, ja jokainen 
silmä tulee näkemään hänet, nekin, 
jotka hänet lävistivät, ja kaikki maan 
sukukunnat vaikeroivat hänen 
tullessaan. Totisesti, aamen. 8. "Minä 
olen A ja O", alku ja loppu, sanoo Herra 
Jumala, joka on ja joka oli ja joka tuleva 
on, Kaikkivaltias. 

 



9. Minä, Johannes, teidän veljenne, joka olen kanssanne 
osallinen ahdistukseen, valtakuntaan ja Jeesuksen Kristuksen 
kärsivällisyyteen, olin Jumalan sanan ja Jeesuksen todistuksen 

tähden saaressa, jonka nimi on Patmos.  

Käsky kirjoittaa 1:9-11 



10. Olin Hengessä Herran päivänä, ja kuulin takaani suuren 
äänen, kuin torven äänen, 11. joka sanoi: "Minä olen A ja O, 
ensimmäinen ja viimeinen. Kirjoita kirjakääröön, mitä näet, ja 
lähetä niille seitsemälle seurakunnalle Aasian maakunnassa, 
Efesoon, Smyrnaan, Pergamoon, Tyatiraan, Sardeeseen, 
Filadelfiaan ja Laodikeaan."  

Käsky kirjoittaa 1:9-11 





Kirkastettu Kristus 



Kirkastettu Kristus 1:12-20 

12. Käännyin katsomaan kohti ääntä, joka puhui kanssani, ja 
kääntyessäni näin seitsemän kultaista lampunjalkaa, 13. ja 
seitsemän lampunjalan keskellä Ihmisen Pojan muotoisen, 
pitkäliepeiseen viittaan puetun ja rinnan kohdalta kultaisella 
vyöllä vyötetyn. 14. Hänen päänsä ja hiuksensa olivat valkoiset 
kuin valkoinen villa, kuin lumi, ja hänen silmänsä kuin tulen 
liekki. 15. Hänen jalkansa olivat ahjossa tulella puhdistetun, 
sulan vasken kaltaiset, ja hänen äänensä oli kuin paljojen 
vetten ääni. 16. Hänellä oli oikeassa kädessään seitsemän 
tähteä, ja hänen suustaan lähti kaksiteräinen, terävä miekka, ja 
hänen kasvonsa olivat kuin aurinko, kun se paistaa voimassaan.  



Kirkastettu Kristus 1:12-20 

17. Kun näin hänet, kaaduin kuin kuolleena hänen jalkojensa 
juureen. Mutta hän pani oikean kätensä päälleni sanoen: "Älä 
pelkää! Minä olen ensimmäinen ja viimeinen, 18. ja elän, ja 
olin kuollut, ja katso, elän iäisyyksien iäisyyksiin, ja minulla on 
helvetin ja kuoleman avaimet. 19. Kirjoita, mitä olet nähnyt, 
mitä nyt on ja mitä tämän jälkeen tapahtuu. 20. Seitsemän 
tähden salaisuus, jotka näit oikeassa kädessäni, ja seitsemän 
kultaisen lampunjalan salaisuus on tämä: ne seitsemän tähteä 
ovat seitsemän seurakunnan enkelit, ja ne seitsemän 
lampunjalkaa ovat seitsemän seurakuntaa."  



Seitsemän kirjettä seurakunnille 

1. Käsky kirjoittaa 

2. Kristuksen esittely 

3. Kiitos 

4. Moite 

5. Kehotus 

6. Kutsu kuulla 

7. Lupaus 



Kirje Efeson seurakunnalle 2:1-7 

1. "Efeson seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin 
sanoo se, joka pitää seitsemää tähteä oikeassa 
kädessään, se, joka kulkee seitsemän kultaisen 
lampunjalan keskellä: 2. Tiedän tekosi, 
vaivannäkösi ja kärsivällisyytesi, ja ettet voi 
sietää pahoja. Sinä olet koetellut niitä, jotka 
väittävät olevansa apostoleja eivätkä ole, ja 
olet havainnut heidät valehtelijoiksi. 3. Olet 
kestänyt ja sinulla on kärsivällisyyttä, ja olet 
tehnyt työtä nimeni tähden, etkä ole uupunut.  



Kirje Efeson seurakunnalle 2:1-7 

4. Mutta se minulla on sinua vastaan, että 
olet hylännyt ensimmäisen rakkautesi. 5. 
Muista siis, mistä olet langennut, ja tee 
parannus, ja tee ensimmäisiä tekoja. Mutta 
jos et, tulen pian luoksesi ja työnnän 
lampunjalkasi paikaltaan, ellet tee 
parannusta. 6. Mutta se sinulla on, että 
vihaat nikolaiittojen tekoja, joita minäkin 
vihaan.  



Kirje Efeson seurakunnalle 2:1-7 

7. Jolla on korva, kuulkoon, mitä Henki 
seurakunnille sanoo. Sen, joka voittaa, annan 
syödä elämän puusta, joka on Jumalan 
paratiisissa.' 

 



Kirje Smyrnan seurakunnalle 2:8-11 

8. Smyrnan seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin 
sanoo ensimmäinen ja viimeinen, joka kuoli ja 
virkosi eloon: 9. Minä tiedän tekosi, ahdistuksesi 
ja köyhyytesi  –  sinä olet kuitenkin rikas – ja 
tiedän kärsimäsi pilkan niiltä, jotka sanovat 
olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan ovat 
saatanan synagoga.  



Kirje Smyrnan seurakunnalle 2:8-11 

10. Älä pelkää sitä, mitä tulet kärsimään. Katso, 
perkele heittää muutamia teistä vankilaan, että 
teidät pantaisiin koetukselle, ja teillä tulee 
olemaan ahdistusta kymmenen päivää. Ole 
uskollinen kuolemaan asti, niin annan sinulle 
elämän kruunun. 11. Jolla on korva, kuulkoon, 
mitä Henki sanoo seurakunnille. Sitä, joka 
voittaa, toinen kuolema ei vahingoita.' 

 



Kirje Pergamon seurakunnalle 2:12–17 

12. Pergamon seurakunnan enkelille kirjoita: 
'Näin sanoo se, jolla on kaksiteräinen, terävä 
miekka: 13. Tiedän tekosi ja sen, missä asut, 
nimittäin siellä, missä on saatanan valtaistuin, ja 
pidät nimestäni kiinni etkä ole kieltänyt uskoa 
minuun niinäkään päivinä, jolloin Antipas, 
uskollinen todistajani, tapettiin luonanne, siellä, 
missä saatana asuu.  



Kirje Pergamon seurakunnalle 2:12–17 

14. Mutta minulla on jotakin sinua vastaan: 
sinulla on siellä niitä, jotka pitävät kiinni 
Bileamin opista, sen, joka opetti Baalakille 
Israelin lasten edessä viettelystä syödä 
epäjumalille uhrattua ja harjoittaa haureutta. 
15. Niin myös sinulla on niitä, jotka pitävät kiinni 
nikolaiittojen opista, jota vihaan. 16. Muuta siis 
mielesi. Mutta jos et, niin tulen luoksesi pian ja 
sodin heitä vastaan suuni miekalla.  



Kirje Pergamon seurakunnalle 2:12–17 

17. Jolla on korva, kuulkoon, mitä Henki 
seurakunnille sanoo. Sille, joka voittaa, annan 
salattua mannaa ja annan hänelle valkoisen 
kiven ja kiveen kirjoitetun uuden nimen, jota ei 
tiedä kukaan muu kuin sen saaja.' 

 



Kirje Tyatiran seurakunnalle 2:18–29 

18. Tyatiran seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin 
sanoo Jumalan Poika, jonka silmät ovat kuin 
tulen liekki ja jonka jalat ovat kuin kiiltävä vaski: 
19. Tiedän tekosi, rakkautesi, palveluksesi, 
uskosi, kärsivällisyytesi ja että viimeiset tekosi 
ovat useammat kuin ensimmäiset.  



Kirje Tyatiran seurakunnalle 2:18–29 

20. Mutta minulla on sinua vastaan jotakin, se, että sallit tuon 
naisen, Iisebelin, joka sanoo itseään profeetaksi, opettaa ja 
eksyttää palvelijoitani harjoittamaan haureutta ja syömään 
epäjumalille uhrattua. 21. Olen antanut hänelle aikaa 
mielenmuutokseen, mutta hän ei ole muuttanut mieltään. 22. 
Katso, minä syöksen hänet tautivuoteeseen, ja suureen 
ahdistukseen ne, jotka hänen kanssaan tekevät huorin, jos eivät 
muuta mieltään eivätkä luovu hänen teoistaan. 23. Hänen 
lapsensa surmaan kuolemalla, ja kaikki seurakunnat saavat 
tuntea, että minä olen se, joka tutkin munuaiset ja sydämet, ja 
annan teille kullekin tekojenne mukaan. 



Kirje Tyatiran seurakunnalle 2:18–29 

24. Mutta teille muille Tyatirassa oleville, 
kaikille, joilla ei ole tätä oppia, teille, jotka 
ette ole tulleet tuntemaan, niin kuin he 
sanovat, saatanan syvyyksiä, sanon: en 
pane päällenne muuta kuormaa. 25. 
Pitäkää vain se, mitä teillä on, siihen asti 
kunnes tulen.  



Kirje Tyatiran seurakunnalle 2:18–29 

26. Sille, joka voittaa ja ottaa loppuun asti vaarin 
teoistani, annan vallan hallita pakanoita, 27. ja 
hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, kuin 
saviastiat heidät särjetään – kuten minäkin sain 
siihen Isältäni vallan – 28. ja annan hänelle 
aamutähden. 29. Jolla on korva, kuulkoon, mitä 
Henki seurakunnille sanoo.'" 

 



Kirje Sardeen seurakunnalle 3:1–6 

1. "Sardeen seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin 
sanoo se, jolla on Jumalan seitsemän henkeä ja 
seitsemän tähteä: Tiedän tekosi: sinulla on se nimi, 
että elät, mutta olet kuollut. 2. Herää valvomaan ja 
vahvista jäljelle jääneitä, niitä, jotka ovat olleet 
kuolemaisillaan, sillä en ole havainnut tekojasi 
täydellisiksi Jumalani edessä. 3. Muista siis, kuinka 
olet saanut ja kuullut, ja säilytä se ja muuta mielesi. 
Jos et valvo, tulen päällesi kuin varas, etkä tiedä, 
millä hetkellä tulen päällesi.  



Kirje Sardeen seurakunnalle 3:1–6 

4. Sinulla on Sardeessakin muutamia harvoja 
nimiä, jotka eivät ole tahrineet vaatteitaan, ja he 
tulevat vaeltamaan kanssani valkoisissa 
vaatteissa, sillä he ovat siihen arvollisia. 5. Joka 
voittaa, puetaan valkoisiin vaatteisiin, enkä pyyhi 
pois hänen nimeään elämän kirjasta, ja olen 
tunnustava hänen nimensä Isäni edessä ja 
hänen enkeliensä edessä. 6. Jolla on korva, 
kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo.' 

 



Kirje Filadelfian seurakunnalle 3:7–13 

Kuva simonjenkins’ photos, julkaistu Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic 
 -lisenssillä 

7. Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoita: 
'Näin sanoo Pyhä ja Tosi, jolla on Daavidin 
avain, se, joka avaa, eikä kukaan sulje, ja 
joka sulkee, eikä kukaan avaa: 8. Tiedän 
tekosi. Katso, olen pannut eteesi avoimen 
oven, eikä kukaan voi sitä sulkea, sillä 
voimasi on vähäinen, ja olet pitänyt sanani 
etkä ole kieltänyt nimeäni.  



Kirje Filadelfian seurakunnalle 3:7–13 

Kuva simonjenkins’ photos, julkaistu Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic 
 -lisenssillä 

9. Katso, annan sinulle saatanan synagogasta 
niitä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä 
ole, vaan valehtelevat. Katso, olen pannut 
heidät tulemaan ja kumartumaan jalkojesi eteen 
ja tietämään, että minä olen sinua rakastanut. 
10. Koska olet pitänyt kärsivällisyyteni sanan, 
minäkin otan vaarin sinusta ja varjelen sinut 
koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko 
maanpiirin koettelemaan niitä, jotka asuvat 
maan päällä.   



Kirje Filadelfian seurakunnalle 3:7–13 

11. Katso, tulen pian. Pidä kiinni siitä, mitä 
sinulla on, ettei kukaan ottaisi kruunuasi. 12. 
Sen, joka voittaa, teen pylvääksi Jumalani 
temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä 
ulos, ja kirjoitan häneen Jumalani nimen ja 
Jumalani kaupungin nimen, sen uuden 
Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta 
Jumalani luota, ja uuden nimeni. 13. Jolla on 
korva, kuulkoon, mitä Henki seurakunnille 
sanoo.' 



Kirje Laodikean seurakunnalle 3:14-22 

Kuva Rjdeadly, julkaistu Creative Commons  Attribution-ShareAlike 3.0 Unported -lisenssillä 

14. Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo 
Aamen, uskollinen ja tosi todistaja, Jumalan luomakunnan alku: 
15. Tiedän tekosi: et ole kylmä etkä kuuma. Oi, jospa olisit 
kylmä tai kuuma! 16. Näin ollen, koska olet haalea, etkä kylmä 
etkä kuuma, oksennan sinut suustani ulos. 17. Sillä sanot: Olen 
rikas, olen rikastunut enkä tarvitse mitään, etkä tiedä, että sinä 
olet kurja, säälittävä, köyhä, sokea ja alaston. 18. Neuvon sinua 
ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisit, 
ja valkoiset vaatteet, jotta pukeutuisit niihin eikä alastomuutesi 
häpeä näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, jotta 
näkisit. 



Kirje Laodikean seurakunnalle 3:14-22 

19. Kaikkia niitä, joita rakastan, nuhtelen ja kuritan. 
Ahkeroi siis ja muuta mielesi. 20. Katso, seison ovella 
ja kolkutan. Jos joku kuulee ääneni ja avaa oven, käyn 
sisälle hänen luokseen ja aterioin hänen kanssaan, ja 
hän minun kanssani. 21. Sen, joka voittaa, annan istua 
kanssani valtaistuimellani, niin kuin minäkin olen 
voittanut ja istunut Isäni kanssa hänen 
valtaistuimellaan. 22. Jolla on korva, kuulkoon, mitä 
Henki sanoo seurakunnille.'" 
 





Kristus rakastaa Seurakuntaansa 

- Kristus kiittää Seurakunnan hyviä 
tekoja 

- Kristus huolehtii Seurakunnan 
hyvinvoinnista 

- Kristus varjelee Seurakuntansa 
koetusten keskellä 

- Kristus antaa Seurakunnalleen 
taivaan valtakunnan 



Seuraava raamattutunti 

21.11. klo 18.30,  

samassa paikassa 

Tervetuloa! 
Muut kerrat: 19.12. 

luterilainen.com 


