UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 34ms
ILMESTYSKIRJA (taustaa)
JOHANNES – KYNÄN PITÄJÄ
”Jotkut eivät pääse siihen sisälle, toiset eivät pääse siitä ulos.” – Tällä Pawson tarkoittanee
toisaalta sitä, että Ilmestyskirja ei ole helppo ymmärtää. Toinen puoli taas merkinnee sitä, että
jotkut sisälle päästyään uppoutuvat lopunajan tapahtumiin niin, etteivät halua tietää muista kuin
lopunajan profetioista. Kovin yksipuoliseksi evankeliumin julistus silloin käy. Tällainen ylivirittynyt
Jeesuksen tulon odotus oli Tessalonikan seurakunnassa, 2. Tess.2:1-4.
Ilmestyskirja on ainutlaatuinen kirja syntynsä puoleen. Johannes ei ole kirjan kirjoittaja; hänen
kätensä vain piti kynää, joka piirsi kirjaimet. Johannes ei sepittänyt sitä. Muille UT:n kirjoille on
kirjoittajan ajattelutapa ja persoona antaneet leimansa; Ilmestyskirjan sepitti Jeesus itse.
- enkeli antoi viestin Johannekselle
- Pyhä Henki antoi sen enkelille
- Jeesus antoi sen Pyhälle Hengelle
”Jeesuksen Kristuksen ilmestys, jonka Jumala antoi hänelle, näyttääkseen palvelijoillensa, mitä
pian tapahtuman pitää; ja sen hän lähettämänsä enkelin kautta antoi tiedoksi palvelijalleen
Johannekselle, joka tässä todistaa Jumalan sanan ja Jeesuksen Kristuksen todistuksen, kaiken sen,
minkä hän on nähnyt” (Ilm.1:-2).
Ilmestyskirja on lähempänä suoraa sanelua Jumalalta kuin mikään muu kirja. Samalla tasolla on
1. Mooseksen kirja. Johannes vain kirjoitti sen mitä hän näki ja kuuli.
HUONOA KREIKKAA
Tässä on selitys Ilmestyskirjan kehnolle kreikalle. Kielioppi on surkeaa ja lauseista puuttuu usein
verbi. Johanneksen evankeliumissa ja kirjeissä käytetty kreikka on hyvää. Monet ajattelevat, ettei
Johannes ole voinut kirjoittaa niin huonoa kreikkaa.
”Kirjoita tämä, kirjoita tämä.” Johanneksen oli mentävä juosten eteenpäin. Ei ole varaa eikä
mahdollisuutta huomioida kieliopin sääntöjä. Kun sitten kaikki on kirjoitettu, Jumala sanoo:
”Kirottu se joka ottaa jotain tästä pois. Se, joka ottaa pois jotain siitä, mitä on kirjoitettu, ei pääse
taivaaseen.” Johannes ei uskaltanut hioa tekstiä. Olisitteko te uskaltanut? Tämä selittää kielen
hiomattomuuden. Se on kuin pikakirjoitustekstiä. Näky näyltä ja sana sanalta hän näki ja kuuli
asioita.
PATMOS
Johannes oli vankina Patmos-saarella. Länsi - Turkissa sijaitsivat ne seitsemän kirkkoa, joille viestit
lähetettiin.
”Minä, Johannes, teidän veljenne, joka teidän kanssanne olen osallinen ahdistukseen ja
valtakuntaan ja kärsivällisyyteen Jeesuksessa, minä olin Jumalan sanan ja Jeesuksen todistuksen
tähden saaressa, jonka nimi on Patmos” (Ilm.1:9).

”Johannes seitsemälle Aasian seurakunnalle: Armo teille ja rauha häneltä, joka on ja joka oli ja joka
tuleva on, ja niiltä seitsemältä hengeltä, jotka ovat hänen valtaistuimensa edessä” (Ilm.1:4).
Patmos-saarelle pahat ihmiset lähetettiin eristyksiin muusta. Johannes oli siellä Jumalan sanan ja
Jeesuksen todistuksen tähden. Tämä tapahtui suunnilleen 96 jKr.
HERRAN PÄIVÄ
Tässä on kysymyksessä ”herran päivä”. Se oli ”tiettynä herran päivänä”. Sunnuntai ei kuitenkaan
ollut kysymyksessä.
Ensimmäinen kristittyjen vaino oli Neron valtakaudella. Se ei kuitenkaan ollut pahin. Se jälkeen
tulivat pahat vainot 1. vuosisadan lopulla. Tällöin oli kristityillä vaikeat oltavat.
Jo ennen Kristusta Julius Caesar oli julistanut olevansa jumala. Augustus hänen jälkeensä
rakennutti itselleen temppeleitä. Keisarinpalvonta oli voimakkainta juuri Länsi-Turkissa.
Augustukselle rakennettuja temppeleitä oli siellä paljon. Johanneksen aikaan ruvettiin palvomaan
keisaria uudella tavalla.
Kerran vuodessa jokaisen piti palvoa keisaria menemällä hänen temppeliinsä. Heidän oli heitettävä
ripaus suitsuketta alttarille ja sanottava: KEISARI ON HERRA. Jokaisen on tehtävä tämä kerran
vuodessa tai muuten he olivat pettureita. Tuota päivää kutsuttiin erityiseksi ”herran päiväksi”. Itse
asiassa kreikassa käytettiin adjektiivia: herrallinen päivä tai herraisa päivä. Se oli keisarin itsensä
antama nimi päivälle. Kristittyjen piti siis valita. He eivät voineet sanoa, että keisari on jumala,
koska Jeesus on Herra. Muuten he olisivat asettaneet keisarin Jeesuksen rinnalle. Jokaisen kristityn
oli tehtävä valinta: Kieltää keisari ja olla siten petturi tai sanoa, että keisari on jumala ja siten
kieltää Kristus.
TAVALLISILLE IHMISILLE
Johanneksen kautta tulee viesti 7 seurakunnalle, jotta nämä valmistautuisivat vainoihin. Kirje on
kirjoitettu tavallisille ihmisille, ei teologeille ja tutkijoille yliopistoissa. Siksi sitä on luettava
maalaisjärjellä ja tavallisen puheen säännöillä. Sanat tarkoittavat mitä ne sanovat ellei muuta
ilmoiteta.
VAINOTUILLE
Kiinalaiset kristityt kärsivät vainoista ja tämä on heille rakas kirja - ja he ymmärtävät sitä. Meille se
on enemmänkin teoreettinen pähkinä. Mutta kun meitä uhkaa kuolema Jeesuksen tähden, viesti
on yksinkertainen; se rohkaisee meitä.
EI SENSAATIONÄLKÄÄN
Ilmestyskirjan tarkoitus ei ole tyydyttää uteliaisuuttamme tulevaisuuden suhteen. Ilmestyskirja ei
ole almanakka, jossa on ennustuksia maailmanlopusta. Ilmestyskirjassa on tosin monia
ennustuksia tulevaisuudesta: 56 ennustusta. 63 % jakeista on ennustavia (eli 2/3). Kaikki
Raamatun tulevaisuuden ennustukset ovat tarkoitetut auttamaan meitä nykyisyydessä. Jumala
kertoo meille, mitä tarvitsemme tulevaisuudesta tietää elääksemme oikein NYT. Kirjaa ei ole tehty

uteliaisuuden tyydyttämiseksi, vaan siksi, että valmistautuisimme ja tietäisimme mitä tehdä kun
kriisi tulee.
KRIISIAIKA EDESSÄ
Tulevaisuuden ennustamisen tarkoitus on ilmaistu keskellä Ilmestyskirjaa. Ensin on pelottavia
ennustuksia siitä, mitä tulee tapahtumaan. Tämän vuoksi tarvitaan kärsivällistä kestävyyttä
pyhiltä, jotka tottelevat Jumalan käskyjä ja pysyvät uskollisina Jeesukselle.
”Tässä on pyhien kärsivällisyys, niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon”
(Ilm.14:12).
Nyt Johannes kärsii Jeesuksen tähden. Näyssä hän näkee, että kärsimykset tulevat kaikkien
muidenkin kristittyjen osaksi. Hekin joutuvat ennen pitkää samaan kriisiin.
MARTTYYRIUDEN KÄSIKIRJA
Ilmestyskirja on siis marttyyriuden käsikirja! Se on täynnä marttyyreita, ihmisiä , jotka kuolevat
Jeesuksen tähden. Vuonna 1999 kuoli uskonsa tähden 264 000 kristittyä. Jeesuksen kuoleman
jälkeen ei ole ollut vuosikymmentä, jolloin hänen puolestaan ei ole kuoltu. Marttyyrius on
yleisempää kuin mukavassa Englannissa luullaan. Ihmisten on valittava joko Jeesuksen kieltäminen
ja elämä tai Jeesuksen tunnustaminen ja kuolema. Siksi meitä kutsutaan olemaan uskollisia
kuolemaan saakka:
”Älä pelkää sitä, mitä tulet kärsimään. Katso, perkele on heittävä muutamia teistä vankeuteen,
että teidät pantaisiin koetukselle, ja teidän on oltava ahdistuksessa kymmenen päivää. OLE
USKOLLINEN KUOLEMAAN ASTI, NIIN MINÄ ANNAN SINULLE ELÄMÄN KRUUNUN” (Ilm.2:10).
POISTAAKO USKO ONGELMAT?
Jotkut sanovat, että heidän ongelmansa ovat kadonneet, kun ovat tulleet uskoon. Ennen olin
(Pawson) heille kateellinen. NYT EPÄILEN HEIDÄN TODISTUSTAAN. Minä sanon, että hankaluuteni
alkoivat kun tulin uskoon. Pyhän Hengen kasteesta ne vain lisääntyivät. Viimeksi kuluneen 5
vuoden aikana hankaluuksia on ollut entistäkin enemmän. Jeesus ei luvannut ruusutarhaa vaan
hankaluuksia.
JOKA VOITTAA
Ilmestyskirjan avainsana on ”voittaa”. Ei vain kärsivällisesti kestää, vaan VOITTAA. Tämä sana
esiintyy läpi Ilmestyskirjan, esimerkiksi kirjeissä 7:lle seurakunnalle. Jokaisessa kirjeessä: ”Hän joka
voittaa saa palkinnon.” Ilmestyskirja on kirjoitettu paineen alla oleville kristityille. Heidän oli määrä
voittaa.
NIMI ELÄMÄN KIRJASSA
”Joka voittaa, se näin puetaan valkeihin vaatteisiin, enkä minä pyyhi pois hänen nimeänsä elämän
kirjasta” (Ilm.3:5). – Tämän mukaan, sen nimi, joka ei voita, pyyhitään pois Elämän kirjasta.

MOOSES oli valmis luopumaan taivasosuudestaan kansansa hyväksi:
31. Ja Mooses palasi Herran tykö ja sanoi: "Voi, tämä kansa on tehnyt suuren synnin! He ovat
tehneet itselleen jumalan kullasta.
32. Jospa nyt antaisit heidän rikoksensa anteeksi! Mutta jos et, niin PYYHI MINUT POIS KIRJASTASI,
JOHON KIRJOITAT."
33. Mutta Herra vastasi Moosekselle: "Joka on tehnyt syntiä minua vastaan, sen minä pyyhin pois
kirjastani” (2. Moos.32:31-33).
PAAVALILLA oli sama mieli:
”Sillä minä soisin itse olevani kirottu pois Kristuksesta veljieni hyväksi, jotka ovat minun
sukulaisiani lihan puolesta” (Room.9:3).
On olemassa kahdenlaisia kristittyjä, niitä, jotka antavat periksi paineen alla, ja niitä, jotka
voittavat. Nimi voidaan poistaa Elämän kirjasta. Ilmestyskirja on kirjoitettu niille, joilla on edessä
vaikeat ajat. Se sanoo: seisokaa, kestäkää, voittakaa – tulevaisuutenne vuoksi! Kärsimys on
lyhytaikaista verrattuna ikuiseen kunniaan. Koko kirjan tarkoitus on pitää kristittyjen nimet Elämän
kirjassa.
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