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Tuokiokuvia Ilmestyskirjasta –yleisnäkymä 
 

Jeesuksen Kristuksen ilmestys 

Olen vuoden 2010 koko loppupuolen työskennellyt ajatuksissani Ilmestyskirjan parissa. Tämä 

aihe on ollut kuin kaiken muun taustalla. Hyvin monet Raamatun kirjat ovat kuin uudella tavalla 

avanneet yhteyden Ilmestyskirjaan. Oikeastaan en voi enää löytää juuri mitään osaa Raamatusta, 

josta ei nousisi edes yksi yhteys tähän Raamatun lopun huikeaan kirjaan.  

Johannes antaa jo heti alussa tietoon kirjan nimen. Se on Jeesuksen Kristuksen ilmestys.                      

Ilm.1: 1.Jeesuksen Kristuksen ilmestys, jonka Jumala antoi hänelle, näyttääkseen palvelijoillensa, 

mitä pian tapahtuman pitää; ja sen hän lähettämänsä enkelin kautta antoi tiedoksi palvelijalleen 

Johannekselle, 

Ilmestyskirja kertoo Jeesuksesta, Kristuksesta. Se käyttää hänestä nimeä Karitsa. Löysin Karitsan 

isolla alkukirjaimella eri taivutusmuodoissaan Ilmestyskirjasta 34 kertaa. Muualla Raamatussa se 

esiintyy kaksi kertaa. Eli Ilmestyskirja on näin ennen muuta Karitsan kirja. 

Tyypillistä juuri Ilmestyskirjalle on Kristuksesta käytetty ilmaisu A ja O. Alku ja loppu. 

Ensimmäinen ja viimeinen. Tai ”joka on ja joka oli ja joka tuleva on”. Samoin ”Minä olen” 

toistuu lukuisia kertoja Jumalan pyhänä lausumattomana nimenä. Ilmaukset Jumalan ikuisesta 

alkuperästä, ja iankaikkisesta, kaikkivaltiaasta olemuksesta sitovat Ilmestyskirjan kokonaisuutta 

yhteen. Juuri ne ilmenevät aivan alussa ja aivan lopussa myös.  

Ilm. 1:8 : "Minä olen A ja O", sanoo Herra Jumala, joka on ja joka oli ja joka tuleva on, 

Kaikkivaltias. Ilm. 22:13: Minä olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu. 

Tulee väistämättä mieleen useita Vanhan testamentin kohtia.                                                                        

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."                                                                                                                 

Jes. 44:6: Näin sanoo Herra, Israelin kuningas, ja sen lunastaja, Herra Sebaot: Minä olen 

ensimmäinen, ja minä olen viimeinen, ja paitsi minua ei ole yhtäkään Jumalaa. 

 

Jeesuksen Kristuksen ilmestys 

Ilm.1: 1.Jeesuksen Kristuksen ilmestys, jonka Jumala antoi hänelle, näyttääkseen palvelijoillensa, 

mitä pian tapahtuman pitää; ja sen hän lähettämänsä enkelin kautta antoi tiedoksi palvelijalleen 

Johannekselle,  

Kyseessä on ilmestyksen muodossa saatu Jumalan ilmoitus. Tämän vuoksi olen pyrkinyt 

ajattelemaan Jumalan avaamia näkymiä sekä tässä kirjassa, että muualla Raamatussa. On 

luonnollista, että olen kyennyt nostamaan tähän kokonaisuuteen juuri niitä asioita, jotka ovat 

itselleni merkittäviä. Samoin luulen, että itsessäni olevat taiteellisuuden lahjat ovat vaikuttaneet 

sen, että astian maku on esillä myös. Toisaalta Jumala antaa meille kaiken heikkojen 

palvelijoidensa välityksellä. Näistä syistä olen ikään kuin antanut Jumalalle luvan käyttää minun 

luovuuttani ja sisäistä kykyäni nähdä ja yhdistellä asioita. 

http://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?ref=Ilm.+1%3A8&rnd=1293440849467
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Kuulijallani on velvollisuus arvioida oman tietämyksensä ja Hengen ilmoituksen kautta sitä, 

mitä tulen sanomaan. Tämä on nyt aloituspuheenvuoro aiheesta, josta olen kerännyt runsaasti 

materiaalia. Varmaan kuljen pitkän matkan Ilmestyskirjan parissa ja näkemykseni asioista 

täsmentyvät ja virheisiini löytyy oikaisua. 

Juuri tähän visuaaliseen taipumukseen liittyy se, että olen koko tämän tutkimusmatkani ajaksi 

kuvitellut yläpuolelleni taivasnäkymän Ilmestyskirjan pohjalta. Kirjoitin olohuoneen sohvalla 

istuen näin: Ajattelen kattoon näkymän Karitsan valtaistuimesta. 'Pyhä', 'Pyhä', 'Pyhä'. Tahtoisin 

pitää tämän näkymän auki mielessäni. Tahtoisin nähdä sisäisillä silmilläni asioita, joita henkeni 

janoaa. Ilmestyskirja aiheena on kyllä imaissut minut täysin. Puhtaus, kirkkaus, pyhyys, voitto, 

kunnia! Taistelu on poissa, kyyneleet on pyyhitty. Elämän veden virrat. Ikuinen virvoitus, 

taivaallinen yhteys Häneen, joka on valtaistuimella. Sen hän sanoi Hengestä. Kuvittele! Perillä 

emme janoa enää. Saamme kokea Hengen täyteyttä. Perillä ei ole mitään taistelua enää. Siellä ei 

ole kipua, surua, ei kuolemaa.                                                                           Ilm. 21:6: Ja hän 

sanoi minulle: "Se on tapahtunut. Minä olen A ja O, alku ja loppu. Minä annan janoavalle elämän 

veden lähteestä lahjaksi 

Miksi teen näin? Koin Ilmestyskirjaa lukiessani, että Johannekselle avattiin näkymä taivaallisiin 

taistelujen keskelle. Ja meitä kehotetaan nostamaan päämme, kun nämä kaikki tapahtuvat. Ja 

milloin nämä sitten tapahtuvat? Mielestäni koko Kristuksen seurakunta on taistelujen keskellä. 

Meillä kaikilla, kaikkina aikoina, on syytä nostaa päämme ja katsoa edessä olevaan Karitsan 

voittoon.           Luuk. 21:28: Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja 

nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä.                                                                                                                                                

Koen, että nostakaa päänne, tarkoittaa myös sitä, että näkisimme sisäisillä silmillämme perillä 

kohtaamamme pyhyyden, kirkkauden ja Karitsan voiton. Olemme ahdistusten keskellä, mutta 

kirkkauden alla ja Karitsan veren suojissa. 

 

Kristus seurakuntansa kanssa 

Ilm.1: 3. Autuas se, joka lukee, ja autuaat ne, jotka kuulevat tämän profetian sanat ja ottavat 

vaarin siitä, mitä siihen kirjoitettu on; sillä aika on lähellä! 

Ensinnäkin tässä puhutaan siitä kuka on autuas. Löysin Ilmestyskirjasta autuaaksijulistukset, 

jotka myös ikään kuin sitovat kirjaa yhteen. Tuossa edellä oli ensimmäinen autuaaksijulistus ja 

viimeinen on Ilm. 22:14: Autuaat ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi valta syödä elämän 

puusta ja he pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin! Kirja on kirjoitettu taistelevalle 

seurakunnalle, jotta sen jokainen jäsen tietäisi autuaaksi tulon tien ja kestäisi lujana loppuun asti. 

Ensimmäinen autuaaksijulistus muistuttaa perustuksesta, joka on profetian sanat. Edellinen jae 

vielä selventää profetian sanojen tehtävää. Se ”todistaa Jumalan sanan ja Jeesuksen Kristuksen 

todistuksen”. Viimeinen autuaaksijulistuksen kohta muistuttaa: ”Autuaat ne, jotka pesevät 

vaatteensa.” Tiedämme sen tarkoittavan Jeesuksen sovituskuoleman vastaanottamista omalla 

kohdalla. Ilmestyskirja puhuu Karistan verestä, joka vuoti puolestamme, tähtemme. 

”Autuas se, joka lukee, ja autuaat ne, jotka kuulevat”. Jumalan sana on tarkoitettu luettavaksi ja 

kuultavaksi. Sen tulee olla esillä niin seurakunnan kokoontumisissa, kuin kodeissa. Seurakunta on 

sekä yhdessä, että hajallaan. Jokaisella tulee olla Jumalan sana sekä suussa, että sydämessä. Jo 

Maria kätki sanat sydämeensä. 
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Meillä on vastustaja 

Eikö meidän vastustajamme ole Perkele, joka niin monin eri tavoin on Jumalan omia vastassa? 

Ilmestyskirja kuvaa tätä vastustajaa monin eri tavoin ja painotuksin. Kun puhun vastustajasta, 

pedosta, niin liitän asian Raamatun kokonaisilmoitukseen. Kiinnitän myös huomioni kaikkeen 

siihen, mitä on liitetty lopun ajan eksytykseen. Minulle eri maailmanaikojen epäjumalien ja 

kulttien henkivallat ovat ajassamme läsnäolevia pimeyden henkivaltoja ja voimia. Joskus ne ovat 

olleet liitettävissä maailmanvaltojen yhteyteen. Juuri tällä hetkellä elämme synkretismissä. 

Egyptin vanhan valtakunnan jumalien temppelit ja hautakammiot ovat kaivetut esille. 

Hellenismin ja vanhan Rooman valtakunnan pylväät ja alttarit ovat näkyvillä. Idän uskontojen 

monumentit ovat meille tuttuja. 

Ehkä useampikin meistä voisi sanoa, että hautojen kuoleman henget ja pettävät käärmevoimat 

ovat hengellistä todellisuutta tänä äärikarismaattisuuden ja New Agen aikana. 

 

Vastustajalla on vahvempansa 

Ilm.19: ...kumarra ja rukoile Jumalaa. Sillä Jeesuksen todistus on profetian henki." 11. Ja minä 

näin taivaan auenneena. Ja katso: valkoinen hevonen, ja sen selässä istuvan nimi on Uskollinen ja 

Totinen, ja hän tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa. 12. Ja hänen silmänsä olivat niinkuin tulen 

liekit, ja hänen päässään oli monta kruunua, ja hänellä oli kirjoitettuna nimi, jota ei tiedä kukaan 

muu kuin hän itse, 13. ja hänellä oli yllään vereen kastettu vaippa, ja nimi, jolla häntä kutsutaan, 

on Jumalan Sana. 14. Ja häntä seurasivat ratsastaen valkoisilla hevosilla taivaan sotajoukot, 

puettuina valkeaan ja puhtaaseen pellavavaatteeseen. 15. Ja hänen suustaan lähtee terävä miekka, 

että hän sillä löisi kansoja. Ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, ja hän polkee 

kaikkivaltiaan Jumalan vihan kiivauden viinikuurnan. 16. Ja hänellä on vaipassa kupeellaan 

kirjoitettuna nimi: "Kuningasten Kuningas ja herrain Herra." 

Jes.11: 4. vaan tuomitsee vaivaiset vanhurskaasti ja jakaa oikein oikeutta maan nöyrille; suunsa 

sauvalla hän lyö maata, surmaa jumalattomat huultensa henkäyksellä. 5. Vanhurskaus on hänen 

kupeittensa vyö ja totuus hänen lanteittensa side... 

Tuossa edellä ja monessa muussa kohtaa korostetaan sovitusta Jeesuksen veressä (vereen kastettu 

vaippa). Suusta lähtevä miekka voi tuskin tarkoittaa muuta kuin Jumalan sanaa. Puhutaanhan 

Raamatussa useammassa kohtaa Sanasta Hengen miekkana. Ilmestyskirja viittaa useassa kohtaa 

siihen, että Kristus on Pyhän Henkensä kautta omiensa apuna. Oikeastaan emme ole mitään ilman 

Häntä. Emme voi mitään ilman Häntä tehdä. Samoin toistuu läpi koko kirjan eri muodoissaan se, 

että Kristus on Kuningasten Kuningas ja herrain Herra. Vastustajalla on vahvempansa joka hetki. 

Ilmestyskirjan alussa on seurakuntakirjeiden kautta ohjeita kristityille. Kuitenkin kokonaisuus 

avaa näkymiä siihen, miten Kristus on Henkensä kautta pahan voimia vastassa. Ei ole missään 

sellaista kuvausta, missä pieni ihminen taistelisi itse perkeleen voimia vastaan. Kristus lähettää 

oman Henkensä omiensa avuksi, ja Hän on se, joka taistelee ja voittaa.  
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Voitto on Kristuksen 

Ilmestyskirjassa kuvataan Kristuksen täydellinen voitto pedosta. Vihollisesta tulee ikään kuin 

astinlauta, kuten Heprealaiskirje kuvaa asiaa: Hepr. 1:13: Kenelle enkeleistä hän koskaan on 

sanonut: "Istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi 

astinlaudaksi"? 

Ilmestyskirja kuvaa Karitsaa valtaistuimellaan. Kuningas Salomon valtaistuimen edessä oli 

astinlauta ikään kuin seitsemäntenä askelmana. Valtaistuimelle johti Raamatun mukaan kuusi 

porrasta. Mm. seuraava kohta kertoo tästä. 2. Aik. 9:18: Valtaistuimessa oli kuusi porrasta ja 

astinlauta, kullalla kiinnitettyinä valtaistuimeen. Istuimen kummallakin puolella oli käsinoja, ja 

kaksi leijonaa seisoi käsinojan vieressä. 

Luuk.20: 42-43: Sanoohan Daavid itse psalmien kirjassa: 'Herra sanoi minun Herralleni: Istu 

minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi.' 

DIGINOVUM: Messias on hallitseva rajattomalla vallalla. Sanonta on itämainen ja korostaa 

voittajan valtaa. Viholliset on kukistettu niin täydellisesti, että heidän täytyy tyytyä alistettuun 

asemaan. Tämä on ehdottoman voiton vertauskuva. Paavali puhuu siitä, että Kristus on voittava 

jokaisen vihollisen, viimeisenkin, joka on kuolema. 

Tuosta voitosta ja Karitsan lopullisesta vallasta Ilmestyskirja kertoo meille. Jumalan 

täydellisyyden luku 7 esiintyy sekä suoraan, että kätkettynä tavattoman monessa kohtaa. Minusta 

tämä kertoo siitä, että huomiomme kuuluu olla Jumalan täydellisyydessä enemmän kuin pedossa, 

jonka luku 666 on ilmaistu vain yhden kerran (Ilm. 13:18 ). Kun vertaa lukua 6 lukuun 7, niin 

näemme myös sen, että peto ei koskaan eikä missään muodossaan yllä Jumalan yläpuolelle. 

 

Milloin ja missä kirjoitettu? 

Ilm lienee kirjoitettu 90-luvulla jKr. Tuolloin Rooman imperiumia hallitsi keisari Domitianus. 

Yhtenäistääkseen hajanaista valtakuntaa Domitianus määräsi, että jokaisen Rooman valtakunnan 

asukkaan - juutalaisia lukuunottamatta - on kumarrettava keisaria Jumalana. Tähän kristityt eivät 

tietenkään voineet suostua - he tiesivät, mitä ensimmäinen käsky sanoo. Seurauksena oli ankara 

kristittyjen vaino: kuolemalla uhaten heitä pakotettiin keisarin patsaan eteen kumartamaan sitä. 

Ilmeisesti näissä vainoissa Johannes karkoitettiin saarelle nimeltä Patmos. Siellä Jeesus ilmestyi 

hänelle ja näytti sen, mitä Ilm:aan on kirjoitettu.   

http://www.sley.fi/luennot/Rpiiri/Ilm/Johdanto.htm  

Ilm. 1: 1.Jeesuksen Kristuksen ilmestys, jonka Jumala antoi hänelle, näyttääkseen 

palvelijoillensa, mitä pian tapahtuman pitää; ja sen hän lähettämänsä enkelin kautta antoi tiedoksi 

palvelijalleen Johannekselle,  

... 

7. Katso, hän tulee pilvissä, ja kaikki silmät saavat nähdä hänet, niidenkin, jotka hänet lävistivät, 

ja kaikki maan sukukunnat vaikeroitsevat hänen tullessansa. Totisesti, amen. 8. "Minä olen A ja 

O", sanoo Herra Jumala, joka on ja joka oli ja joka tuleva on, Kaikkivaltias. 9. 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.  

... 

http://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?ref=Ilm.+13%3A18&rnd=1293960612660
http://www.sley.fi/luennot/Rpiiri/Ilm/Johdanto.htm
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17. Ja hän pani oikean kätensä minun päälleni sanoen: "Älä pelkää! Minä olen ensimmäinen ja 

viimeinen, 18. ja minä elän; ja minä olin kuollut, ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti, ja 

minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. 19. Kirjoita siis, mitä olet nähnyt ja mikä nyt on ja 

mitä tämän jälkeen on tapahtuva. 

 

Jeesus on luvannut olla omiensa kanssa maailman loppuun saakka. Meidän on myös pidettävä 

kaikki, mitä Jeesus käskee meidän pitää. 

Matt. 28: 18-19: Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: "Minulle on annettu kaikki 

valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, 

kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä 

minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman 

loppuun asti." 

 

Hän on luvannut, että hänen paluunsa tapahtuu samaan tapaan kuin taivaaseen nousemisensakin. 

Apt.1:6-12: Niin he ollessansa koolla kysyivät häneltä sanoen: "Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen 

rakennat Israelille valtakunnan?" Hän sanoi heille: "Ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, 

jotka Isä oman valtansa voimalla on asettanut, vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte 

voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja 

Samariassa ja aina maan ääriin saakka." Kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän 

nähtensä, ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään. Ja kun he katselivat taivaalle hänen 

mennessään, niin katso, heidän tykönänsä seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa; ja nämä 

sanoivat: "Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä 

ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla, kuin te näitte hänen taivaaseen menevän." Silloin he 

palasivat Jerusalemiin vuorelta, jota kutsutaan Öljymäeksi ja joka on lähellä Jerusalemia, 

sapatinmatkan päässä.  

Mielestäni tuohon viittaavat Ilmestyskirjan sanat: ”Katso, hän tulee pilvissä, ja kaikki silmät 

saavat nähdä hänet.” Itse luen myös jakeen, jossa sanotaan, ettei ole tarpeellista tietää aikoja ja 

hetkiä, jotka Isä on oman valtansa voimalla asettanut. Kunnioitan niitä, jotka näitä asioita 

tutkivat, mutta minulle ei sitä ole annettu. Seurakuntaan vuodatettiin Pyhä Henki. Nyt vain toivon 

ja rukoilen, että myös minä voisin olla astia Jumalan käytössä ja vaeltaa Pyhän Hengen johdossa 

ja hallinnassa. 

 

Stefanuksesta sanotaan: 

Ap.t. 7:55-56: Mutta täynnä Pyhää Henkeä hän loi katseensa taivaaseen päin ja näki Jumalan 

kirkkauden ja Jeesuksen seisovan Jumalan oikealla puolella ja sanoi: "Katso, minä näen taivaat 

auenneina ja Ihmisen Pojan seisovan Jumalan oikealla puolella."  

Tätä kohtaa harvoin liitetään Ilmestyskirjan opetuksiin. Kuitenkin marttyyrikuoleman edessä 

olevalle Stefanukselle näytettiin taivaat auenneena, vähän kuin Johanneksellekin. Uskon, että 

kaikkina aikoina, ja erityisesti vainojen ja muiden ahdistusten edessä kristittyjä kehotetaan 

ajattelevan taivaallisia. Jumalalle on mahdollista myös avata ilmestyksenomaisesti tulevaa. Se on 

Hänen kädessään.  

Meille tärkeintä on, että ymmärrämme Jumalan sanaa Pyhän Hengen avaamana. Jumalan sana, 

Raamattu, on kuitenkin meille ainoa muuttumaton ja luotettava perusta. 
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Loppusanat kertovat miksi Ilmestyskirja kirjoitettiin 
 

Ilm.22: 13. Minä olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu. 14. Autuaat ne, jotka 

pesevät vaatteensa, että heillä olisi valta syödä elämän puusta ja he pääsisivät porteista sisälle 

kaupunkiin! 15. Ulkopuolella ovat koirat ja velhot ja huorintekijät ja murhaajat ja 

epäjumalanpalvelijat ja kaikki, jotka valhetta rakastavat ja tekevät. 16. Minä, Jeesus, lähetin 

enkelini todistamaan näitä teille seurakunnissa. Minä olen Daavidin juurivesa ja hänen 

suvustansa, se kirkas kointähti." 17. Ja Henki ja morsian sanovat: "Tule!" Ja joka kuulee, 

sanokoon: "Tule!" Ja joka janoaa, tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi. 18. 

Minä todistan jokaiselle, joka tämän kirjan profetian sanat kuulee: Jos joku panee niihin jotakin 

lisää, niin Jumala on paneva hänen päällensä ne vitsaukset, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan; 19. 

ja jos joku ottaa pois jotakin tämän profetian kirjan sanoista, niin Jumala on ottava pois sen osan, 

mikä hänellä on elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kirjoitettu. 20. Hän, 

joka näitä todistaa, sanoo: "Totisesti, minä tulen pian." Amen, tule, Herra Jeesus! 21. Herran 

Jeesuksen armo olkoon kaikkien kanssa. Amen.  

 

A ja O, kreik. alfa ja oomega ovat ensimmäinen ja viimeinen kirjain klassisen (joonialaisen) 

kreikan aakkostossa. Kirjaimia käytetään myös ilmaisussa "Tämä on kaiken A ja O", jolloin 

puhutaan asian perusytimestä, asian tärkeimmästä osasta. Käsite alfa ja oomega on suora 

toisinto heprean kielikuvasta, jossa ensimmäistä kirjainta alef käytetään yhdessä viimeisen 

kirjaimen taw kanssa ilmaisemaan kokonaisuutta, kokonaisvaltaisuutta. (Wikipedia) 

 

Ilmestyskirjan tärkein sanoma on Jeesuksessa Kristuksessa, joka ei hylkää taistelevaa 

seurakuntaansa. Se puhuu lahjavanhurskaudesta Jeesuksen sovitusveressä. Se rohkaisee. Se 

muistuttaa siitä, että kärsimys päättyy kerran niiltä, jotka turvaavat kaikessa Jumalan Sanaan ja 

Karitsan vereen. Ilmestyskirja sisältää jatkuvan vakuutuksen siitä, että Kristus on lähettänyt 

Pyhän Henkensä avuksi omilleen. Meille luodaan silmiemme eteen näkymiä tulevasta autuuden 

valtakunnasta, jonne on pääsy vain Kristuksen omilla. ”Minä olen” ja ”Minä tulen” ovat 

Ilmestyskirjan perusviestit meille tänäänkin. 
 

”...tule, Herra Jeesus! Herran Jeesuksen armo olkoon kaikkien kanssa. Amen.” 

http://suomisanakirja.fi/Alfa
http://suomisanakirja.fi/Oomega
http://suomisanakirja.fi/Kreikkalainen_kirjaimisto
http://suomisanakirja.fi/Alef
http://suomisanakirja.fi/Tav

