
Johannes Patmos-saarella (Ilm. 1) 

Kirkkoisät suurelta osin tukivat Ilmestyskirjan 
apostolisuutta, että se oli Johannes evankelistan: 

Hierapoliin piispa Papias n. 120, Justinos Marttyyri 
(+ n. 165); Smyrnan marttyyripiispa Polykarpos (+ 
155), Johanneksen oppilas, joka oli alle 30-vuotias 

kirjan syntyaikaan opetti Ireneusta (+ 202); 
Tertullianus (+ 230), Hippolytos (+ 235), 

Aleksandrian Kleemes (+ n. 215), Origenes (+ 
211/216) ja Canon Muratori (n. 170) sekä 

Aleksandrian Athanasios Suuri (+ 373)    



Johannes Patmos-saarella (Ilm. 1) 

 Ilmestyskirjan apostolisuus kiistettiin 
Kappadokiassa ja Origeneen koulukunnan 
piirissä (Aleksandrian piispa Dionysios + 265, 
historioitsija  Eusebios + 339) 1000-
vuotisvaltakunnan opetuksen vuoksi.  Dionysios 
kiinnitti huomion siihen, miten Ilm:n kreikka 
poikkeaa  Johanneksen evankeliumin kielestä.  
Ilm. on erikoislaatuista, seemiläisiä rakenteita 
käyttävää kreikkaa, jollaista ei ole tavattu 
muualla.  Entä jos Ilm:ssa puhuu juutalainen 
Johannes, evankeliumissa kouluja käynyt 
sihteeristö ”me” (Joh. 21:24)?  



Ilmestys Patmos-saarella (Ilm. 1) 

 Ireneus sanoi Ilm:n syntyajaksi v. 96 murhatun 
keisari Domitianuksen hallitusajan loppupuoli.  
Domitianus ei järjestänyt laajoja kristittyjen 
vainoja eikä vaatinut keisarin palvontaa.  Hänen 
aikanaan kristittyjä kyllä painostettiin Vähässä 
Aasiassa 90-luvulla (Plinius Nuorempi 112-113).  
Usein juutalaiset olivat tällaisen vainon 
alkuunpanijoita.  Todennäköisimmin Ilm:ssa elää 
se järkytys, jonka keisari Neron julmat vainot 
v:n 64 jälkeen Roomassa synnyttivät. 



Ilmestys Patmos-saarella (Ilm. 1) 



Ilmestys Patmos-saarella (Ilm. 1) 

 ”Johannes” apostoli Johannes, joka asui Efesossa 
Neitsyt Maria äitipuolenaan, ainoa, joka ei 
kuollut vainossa. 

 Kristittyjen painostuksen aikaan 80/90-lukujen 
vaiheessa hän sai kevyen karkoitusrangaistuksen 
Patmos-saarelle Vähän-Aasian rannikolle. 

 Neron vaino 60-luvulla saa selityksensä Ilm:ssa.  
Kirkon kannalta se ei ollut yksittäinen tapahtuma 
vaan osoitus siitä, mitä oli edessäpäin, 10 
vainoaaltoa v:een 313 mennessä.  Kristinusko on 
ollut ja edelleen on maailman vainotuin uskonto.  



Ilmestys Patmos-saarella (Ilm. 1) 



Vähä-Aasia 



Vähä-Aasia, Patmos ja Ilmestyksen kaupungit 



Ilmestys Patmos-saarella (Ilm. 1) 

 

 

 

 

 

 

 
      Keisari Nero  54-68  Keisari Domitianus 82-96 



Ilmestyskirjan 1:n luvun rakenne 

 1-3:  Esipuhe, prologi.  Se ilmaisee, että ilmestys on 
Jumalan antama ”Jeesuksen Kristuksen ilmestys” 
(αποκαλυψις).  1 Piet 1:7.13 tarkoittaa Kristuksen 
ilmestymistä koko maailmalle.  Siitä on kysymys 
Johanneksenkin kirjassa (Ilm. 20:11).  Jeesuksen 
”ilmestys” on annettu Johannekselle.  Siksi se 
tarkoittaa myös koko Ilmestyskirjan sisältöä. P. 
Henki vaikuttaa seurakunnassa viisauden ja 
ilmestyksen Henkenä  vahvistaen kristittyjä heidän 
toivossaan (Ef. 1:17).  



Ilmestyskirjan 1:n luvun rakenne 

• ”Jumalan sana/käskyt” ja ”Jeesuksen Kristuksen 
todistus”.  Jumalan sanan ”korkeassa veisussa” ps. 
119 alussa (1-8) Jumalan sanaa ylistetään 
”tienä/lakina”, ”todistuksina”, ”asetuksina”, 
”käskyinä”, ”vanhurskauden oikeuksina” ja 
”säädöksinä”; yksi ja monta eri puolta.  

• ”Todistus” merkitsee tässä oikeaksi todistamista.  
Siksi Kristuksen ”todistus” on hänen täytetty 
työnsä, joka UT:ssa vahvisti vanhurskaaksi ja täytti 
koko Vanhan Testamentin. 

• Onko tässä Antikristuksen kaksoispidättäjä 2 Tess. 
2:6-7?  (ο κατεχων - το κατεχον)?     



Ilmestyskirjan 1:n luvun rakenne 

 ”Autuas” (μακαριος) on se, joka seurakunnassa 
lukee tämän kirjan sanat toisille ja se , joka ottaa 
vaarin luetusta ilmestyksen sanasta.  Kristityt ovat 
”vaarinottajia”, koska valittu kreikan sana on 
hepreaksi ”natsar” ja kristittyjen nimitys 
”nasarealaiset” viittaa kristityistä käytettyyn 
heprean sanaan ”notserim” (”vaarinottajat”) kuin 
myös Jesajan profetian sanaan ”netsär” (”vesa”) 
Jes. 11:1. ”Aika on lähellä”: Danielin profetia 
sinetöitiin (Dan. 12), UT on avattu.  VT:n ja UT:n 
profetioiden täyttymys lähestyy.  



Ilmestyskirjan 1. luku: tervehdys j. 4-8 

 Vähän Aasian lisäksi seurakuntia oli myös 
Myysiassa, Fryygiassa ja Lyydiassa.  Valitut 7 kirkkoa 
edustivat täyteydessään (7) koko kirkkoa siellä ja 
myöhemmin myös Vakka-Suomessa.  Johannes oli 
tunnettu, koska hän ei esittelyjä kaipaa. Apostolin 
tervehdys on samanlainen kuin Paavalilla.  Jumalan 
nimi on nimen JHWH ( 2 Moos. 3:14) käännös, joka 
omistetaan Kristukselle (Hebr. 13:8).  Jumala ei vain 
tule olemaan vaan hän tulee lopulllisesti, kuten hän 
on ”tullut” historiaan aikaisemminkin.      



Ilmestyskirjan 1. luku: tervehdys j. 4-8 

 Tervehdys on Kolminaisuudelta, kun Jumalan ja 
Jeesuksen Kristuksen kanssa puhutaan Jumalan 
seitsemästä hengestä eli Hengen koko täyteydestä.  
”Uskollisena todistajana” Jeesus on vahvistanut 
isille annetut lupaukset (Lk. 1:54-55, Room. 15:8).  
”Jeesuksen Kristuksen todistus” on Ilm:n sisällys: 
kuinka VT kokonaan täyttyy.  Niin täyttyy ps. 89:28 
”Minä asetan hänet esikoiseksi, maan kuninkaista 
korkeimmaksi” (Hebr. 1:6/Room. 8:29/ps. 97:7. 



Ilmestyskirjan 1. luku: tervehdys j. 4-8 

 Seuraa ylistyslause Kristukselle (j. 6) , koska hän on  
verellään päästänyt (tai  ”pessyt”) meidät 
synneistämme verellään.  Mark. 10:45, ehtoollisen 
asetussanat sekä 1 Piet. 1:18-21: Meidät on 
lunastettu vapaiksi.  Lunastus ja vapaaksi 
pääseminen ovat syntien anteeksisaamista.  
Syyllisyyden sovitus ja syntisaastan puhdistaminen 
kuuluvat yhteen.  Takana Siinain liiton esikuva (2 
Moos. 19:10):  Israel oli peseytynyt ja pessyt 
vaatteensa.  Sen jälkeen vihmottu veri puhdisti 
heidät synnistä niin, että Mooses, Aaron ja 70 
muuta voivat nousta vuorelle Herran eteen (24:9-
11).  



Ilmestyskirjan 1. luku: tervehdys j. 4-8 

  Lunastetut kaikista kansoista ovat Karitsan 
voittosaalis ja Jumalan kuninkaallinen papisto eli 
oikea Israel (2 Moos. 19:5, 5 Moos. 7:6, 1 Piet. 2:9-
10), Jes. 62:12, 2 Kor. 4:6, Ef. 1:14, Kol. 1:13).  
Kuningassuku hallitsee, pappissukantaa Jumalalle 
kiitosuhreja (Hebr. 13:15-16). 

 ”Katso, hän tulee pilvissä” (j. 7) Ihmisen Poika (Dan. 
7:13-14), joka tulee, on Jeesus Kristus (Matt. 24:30; 
26:64, 1 Tess. 16-17).  Pilvi on Jumalan vaunut 
VT:ssa.  Ajatuksen alkuperä lienee kanaanilainen.  
Nyt se on raamatullinen. 



Ilmestyskirjan 1. luku: tervehdys j. 4-8 



Ilmestyskirjan 1. luku: tervehdys j. 4-8 

 ”kaikki silmät saavat nähdä hänet, niidenkin, jotka 
hänet lävistivät, ja kaikki maan sukukunnat 
vaikeroitsevat hänen tullessansa; Sak. 12:10  (Joh. 
19:35-37 lävistäminen).  Israelin sukukunnat 
Sakarjan kirjassa ovat laajentuneet kaikiksi 
maailman kansoiksi. 

 Α ja Ω on Israelin Jumalan JHWHn nimi (2 Moos. 
3:14).  Hän itse julisti myös olevansa ensimmäinen 
ja viimeinen ( Jes. 41:4, 44:6, 48:12).  ”Herra 
Jumala”: Jumalan kaksoisnimi JHWH ELOHIM 
kreikaksi. 



Ilmestyskirjan 1. luku – Johannes näkee Jeesuksen j. 9 - 20 

 ”Osallinen ahdistukseen ja valtakuntaan ja 
kärsivällisyyteen Jeesuksessa” (j. 9).  Ahdistukset 
ovat Kristuksen.  Ne täyttyvät hänen ruumiissaan eli 
kirkossa (Kol. 1:24).  Valtakunta on hänen ja 
hänessä meidän pappiskuninkaina.  Kärsivällisyys 
on Kristuksen kuten oikea uskokin (Gal. 2:20).  Ne 
kaikki tulevat häneltä hänen omilleen (Rm. 5:1-5).  
”Jumalan sana ja Jeesuksen todistus” on Jumalan 
kokonaisen sanan saarna, ”sana” on Mooses ja 
profeetat, Jeesuksen todistus evankeliumi. 



Ilmestyskirjan 1. luku – Johannes näkee Jeesuksen j. 9 - 20 

 Johanneksen kevyt karkoitus kidutuksen sijasta 
osoittaa hänen arvonantoaan Efesossa.  ”Herran 
päivä” (j.10) on Herran Jeesuksen kuolleista 
nousemisen päivä, viikon ensimmäinen, sunnuntai. 
Pasuunan ääni on väliin Kristuksen, väliin enkelin, 
joka puhuu Kristuksen nimissä.  Johannes on 
kutsuttu kirjaprofeetaksi: ”Kirjoita, mitä näet” 
toisin kuin monet VT:n profeetat, jotka saarnasivat 
ja joiden saarnat oppilaat tai kirjuri kirjoittivat 
talteen.    



Ilmestyskirjan 1. luku – Johannes näkee Jeesuksen j. 9 - 20 

 Papyruskäärö alkoi vaihtua koodeksiksi eli sidotuksi  
kirjaksi toisella vuosisadalla.  Seitsemän kultaista 
”jalkalamppua” muistuttavat ilmestysmajan ja 
temppelin 7-haaraisesta ”Menorasta”.  
Johanneksen näyssä lampunjalka on seurakunta, 
joiden keskellä on Kristus Danielin kirjan ”Ihmisen 
Poikana”, ei vain ”ihmisen kaltaisena” kuten v:n 
1992 Kirkkoraamatussa.  ”Ihmisen Poika”, ”bar 
änash” (Dan. 7:13) on yksilö, ei lajinimi kuten ”ben 
adam”.  Kristus esiintyy ylimmäisen papin puvussa. 



Ilmestyskirjan 1. luku – Johannes näkee Jeesuksen j. 9 - 20 



Ilmestyskirjan 1. luku – Johannes näkee Jeesuksen 
j. 9 - 20 



Ilmestyskirjan 1. luku – Johannes näkee Jeesuksen j. 9 - 20 



Ilmestyskirjan 1. luku – Johannes näkee Jeesuksen j. 9 - 20 

 Kuten aikaisemmin on ollut puhe, ”temppeli” 
UT:ssa on Jerusalemin temppelin historiallisia 
viittauksia lukuunottamatta Kristuksen ruumis eli 
kirkko/seurakunta.  Keisari Titus vei tuhotun 
temppelin arvoesineet Roomaan.  Sen jälkeen ainoa 
”menora” Herran edessä on ollut kristillinen 
seurakunta, kuten Johannes näki 
kutsumusnäyssään.  Kristus seurakuntiensa keskellä 
pitää lupauksensa:  ”Minä olen teidän kanssanne 
maailman loppuun asti” (Matt. 28:20).  



Ilmestyskirjan 1. luku – Johannes näkee Jeesuksen j. 9 - 20 



Ilmestyskirjan 1. luku – Johannes näkee Jeesuksen j. 9 - 20 

 7 lampunjalkaa ovat 7 seurakuntaa (. 20).  Entä 
enkelit, nuo 7 tähteä (Otava) Ihmisen Poika - 
Kristuksen oikeassa kädessä?  Raamatussa enkeleitä 
on taivaassa ja maan päällä.  Enkelit toimittavat 
Jumalan asioita maan päällä.  Niihin osallistuvat 
ihmiset ovat myös Herran enkeleitä (1 Moos. 18:1-
3, Hebr. 13:2).  VT:ssa Jumalan sanaa opettavat 
papit ovat Herran enkeleitä (Mal. 2:7).  ”ja ne, jotka 
monta vanhurskauteen saattavat, niin kuin tähdet, 
aina ja iankaikkisesti” (Dan. 12:3).  Näin myös 
Luther ja kristikunnan opettajien enemmistö. 



Ilmestyskirjan 1. luku – Johannes näkee Jeesuksen j. 9 - 20 

 Luther (1530):  ”… enkeli pitää tästälähin muissakin 
kuvissa ja näyissä ymmärtämän piispat ja opettajat 
kristikunnassa, muutamat hyvät, niin kuin pyhät 
isät ja piispat, muutamat pahat niin kuin väärät 
opettajat ja piispat …”  Taivaan enkeleitä ei voi 
uhata viran/seurakunnan menetyksellä kuten Ilm. 
2-3.  Kristus saarnaa evankeliumin ihmisenkeleiden 
viran välityksellä.  Johannes oli taivaan enkeli 
ilmoittaessaan Vähän-Aasian kristityille ja meille 
Jumalan salaisuuksia. 

 



Ilmestyskirjan 1. luku – Johannes näkee Jeesuksen j. 9 - 20 

 Suun kaksiteräinen miekka (Hebr. 4:2): Herran 
palvelijan kutsu Jes. 49:2: ”Hän teki minun suuni 
terävän miekan kaltaiseksi.”  Jumala toteuttaa 
armonsa ja tuomionsa sanansa mukaan ja sanalla.  
Deboran ”uusi virsi”(Tuom. 5:31): ”Mutta ne, jotka 
häntä rakastavat, ovat niin kuin aurinko, kun se 
nousee voimassansa.”  Syntisen silmät eivät kestä 
Jumalan kirkkautta, pyhätkin vain vaivoin.  Omin 
voimin pyhätkään eivät nouse pyhyyden edessä.  
Kristus nostaa hänet kätensä kosketuksella, joka oli 
profeetalle tuttu vuosikymmenien takaa.  



Ilmestyskirjan 1. luku – Johannes näkee Jeesuksen j. 9 - 20 

 ”Älä pelkää” : tuttu menettely ja puhuttelu 
osoittavat Johannekselle, että kirkkauden Kristus on 
sama hänen tuntemansa historiallinen Jeesus. 

 ”Minä elän (aina ja iankaikkisesti)”:  On vain yksi 
kaiken elämän lähde, Jumala.  Näillä sanoilla Kristus 
vahvistaa itsensä totisena, oikeana Jumalana, 
iankaikkisen elämän lähteenä (Joh. 2:11, 4:14, 7:37-
39).  Kuolleeksi kaatuneen Johanneksen nosti 
kuoleman kokonansa maistanut kuoleman voittaja. 



Ilmestyskirjan 1. luku – Johannes näkee Jeesuksen j. 9 - 20 

 ”Minulla on kuoleman ja helvetin avaimet”: 
Kuolema on murhanhimoinen rosvo ja sen 
valtapiiri, ”tuonela, helvetti” linnoitusvankila, jonka 
kaltaisessa Johannes Kastajakin menetti päänsä.  
Kristus ei astunut alas kärsimään helvetissä vaan 
julistamaan voittonsa, särkemään sen ja 
vapauttamaan sen vangit.  Avaimensa vallan Kristus 
on antanut seurakunnallensa, vallan sitoa ja antaa 
anteeksi.  Helvetti ei voi voittaa hänen kirkkoansa 
(Matt. 16:18)  



Ilmestyskirjan 1. luku – Johannes näkee Jeesuksen j. 9 - 20 
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Ilmestyskirjan 1. luku – Johannes näkee Jeesuksen j. 9 - 20 

 ”Mitä olet nähnyt”:  Johanneksen kutsumusnäky 
(Ilm. 1) 

 

 ”Mikä nyt on”:  Taivaallinen jumalanpalvelus (Ilm. 
4-5) Lähetyskirjeet Vähän Aasian seitsemälle 
seurakunnalle Efesoille, Smyrnalle, Pergamolle, 
Tyatiralle, Sardeelle, Filadelfialle ja Laodikaialle 
(Ilm. 2-3) 

 

 ”Mitä tämän jälkeen on tapahtuva”: Näyt Ilm. 6:1 
alkaen  


