
Jeesus tulee takaisin – Johanneksen Ilmestys Ilm. 1, 21-22   

PT=Päätotuus: Voittajan puolella 

Johdanto: Mitä maksaisit, jos saisit tietää tulevan? 

 

1. Johannes saa ilmestyksen Patmos –saarella (= Jeesuksen ilmestys) 

 - Raamatun viimeinen kirja: vaikea & mielenkiintoinen 

 - Jeesus käskee kirjoittaa seurakunnille (7=kaikille) 

- Älä pelkää. Minä olin kuollut, mutta nyt minä elän, elän aina ja 

ikuisesti. Minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet 

  

2. Taivaan ovi oli auki 

 - Jumalan salaisuuksien sinetöity kirjakäärö: löytyykö aukaisijaa? RTU! 

 ? Juudan heimon leijona, teurastettu Karitsa: kuka Hän on? > Jeesus 

 - Jeesus avaa sinetit, maassa tapahtuu asioita. 7 sinetti = hiljaisuus. 

 - Jumalan palvelijat merkitään > Keitä he ovat? Oletko sinä? PT 

 

3. Johannekselle näytetään tulevia tapahtumia 

 - Arvoitus: Televisio. > Jumala tietää kaiken tulevan!! 

 - Punainen kuu, maanjäristykset, sodat, tulvat, tähdet..mullistuksia. 

- Varoitus: Vastustajan (pedon) merkki > älä ota sitä otsaasi tai käteen! 

  

4. Kaiken päätös tulee: Jeesus tulee takaisin PT 

 - Jeesus tulee takaisin pilvissä 

 - Ihmiset kauhistuvat. Me: nostakaa rohkeasti päänne pystyyn.Lk.21:28 

 - Me pääsemme Jeesusta vastaan! 

 * Jeesus on Kuninkaiden kuningas > Pahat saavat tuomionsa! Sinä? 

 * Kaikki ollaan syntisiä, mutta uskovat ovat saaneet anteeksi! 

Minä tulen pian, ja tullessani minä tuon jokaiselle palkan. 

? Millaisen palkan sinä haluaisit? Mikä on parasta mitä voit kuvitella? 

 

5. Kultainen kaupunki 

- Pääset kultaiseen kaupunkiin ja saat syödä elämän puusta (1.Moos.3:22) 

- Autuaita = onnellisia, jotka pesevät vaatteensa?  

> Pyytävät synnit anteeksi. Miten? Rukoile Jeesukselta! 

- Kruunu = Kuninkaallisia = Hallitaan yhdessä Jeesuksen kanssa 

- Yötä ei enää ole, Jeesus on valo! 

- Eläimetkin iloitsevat ja ovat rauhassa > kukaan ei tee mitään pahaa! 

 

6. Uusi taivas ja uusi maa 

- Jumala itse on heidän luonaan 

* Pääsenkö minä ratsastamaan Jeesuksen kanssa valkealla hevosella? 

- Ei kyyneleitä, ei surua, ei murhetta, ei kipua, ei kuolemaa, ei mitään 

ikävää > kaikki on täydellistä! 

? Kuka haluaa taivaaseen? 

 

7. Tule pian Herra Jeesus. PT 

 - Jeesus on luvannut tulla ja Hän tulee 

 - Oletko sinä valmis? Onko kaverisi valmis? 

 - Jeesus antoi lähetyskäskyn, kertoa kaikille, Hän on tulossa takaisin 

 

Kertaus: Johannes näki tulevan ja sai tietää, että lopuksi Jeesus tulee takaisin. 

Kysymykset: Mikä on parasta mitä voit kuvitella? Millaista on taivaassa? Mistä tietää, 

että Jeesus tulee takaisin? (Lupasi), Kuka ja miten taivaaseen pääsee? 

OHJEET 
1.2.3..Pääkohdat 

? Esitä kysymys  

> ”Siitä seuraa” 

* Sovellus elämään 

PT:Toista päätotuus 

Kerro opetuksessa: 

 

† Jeesus nousi 

kuolleista 

 

Selitä Raamattu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Olemme kaikki 

syntisiä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolmiyhteinen 

Jumala 

 

Rm.3:23 Kaikki synt. 



Ilm.1, 21-22 

Mitä Herra teki? 

Kertoi tulevan Johannekselle. Voitti pahan. Tulee takaisin. Tuomitsee oikeudenmukaisesti. Paha saa 

palkkansa. Luo uuden taivaan ja uuden maan. Elää ihmisten keskellä. 

Mitä tämä osoittaa hänestä? 

Hän on Pyhä ja vanhurskas. Hän välittää miten asiat menee. Hän pitää lupauksensa. Hän on Kuningas. 

Mitä voimme oppia päähenkilöstä? 

Johannes ihmetteli ja kertoi näkemänsä. Jeesus voittaa pahan ja pitää lupauksensa. 

Mitä voimme oppia synnistä ja sen seurauksista? 

Synti saa palkkansa. Synnit saa anteeksi. Taivaassa ei ole enää syntiä. 

Onko kertomuksessa vaikea kohta joka pitäisi selittää? 

Ilmestys. Kuvakieli. Peto. Pedon merkki. Uusi Jerusalem. 

Totuuksia PT=Päätotuus: Jeesus tulee takaisin

 

 

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

on tapahtuva.  

Jumala lähetti enkelinsä ja ilmoitti kaiken tämän palvelijalleen Johannekselle,  

2. joka nyt omalla todistuksellaan vahvistaa Jumalan sanan ja Jeesuksen Kristuksen todistuksen, kaiken 

minkä on nähnyt.  

3. Autuas se, joka tämän toisille lukee, autuaat ne, jotka kuulevat nämä ennussanat ja ottavat varteen sen, 

mitä tähän kirjaan on kirjoitettu, sillä hetki on lähellä. 

 

9.Minä, veljenne Johannes, jolla on sama ahdinko, valtakunta ja Jeesukselta tuleva kestävyys kuin teillä, 

olin joutunut Patmos-nimiselle saarelle, koska olin julistanut Jumalan sanaa ja todistanut Jeesuksesta.  

10. Herran päivänä Henki valtasi minut, ja minä kuulin takaani kovan äänen, kuin olisi torveen puhallettu.  

11. Ääni sanoi: "Kirjoita, mitä näet, ja lähetä kirja seitsemälle seurakunnalle: Efesokseen, Smyrnaan, 

Pergamoniin, Tyatiraan, Sardekseen, Filadelfiaan ja Laodikeaan." 

 

17. Hänet nähdessäni minä vaivuin hänen jalkoihinsa kuin kuollut.  

Mutta hän laski oikean kätensä päälleni ja sanoi:  

"Älä pelkää. Minä olen ensimmäinen ja viimeinen,  

18. iäti elävä. Minä olin kuollut, mutta nyt minä elän, elän aina ja ikuisesti. Minulla on kuoleman ja 

tuonelan avaimet.  

19. Kirjoita siis, mitä näet: se, mikä on nyt, ja se, mikä on myöhemmin tapahtuva. 

Voittajan palkinnot 

Syödä elämän puusta, ei kuole, mannaa ja valkoinen kivi uudella nimellä, hallita kansoja, aamutähti, 

valkeat vaatteet, nimi elämän kirjassa, tunnustan omakseni, voitonseppele, pylväs Jumalan 

temppelissä, kirjoitan Jumalan nimen 

2:7  Sen, joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan puutarhassa. 

11. Siihen, joka voittaa, ei toinen kuolema kajoa. 

17. Sille, joka voittaa, minä annan kätkettyä mannaa ja valkoisen kiven, ja siihen kiveen on kirjoitettu uusi 

nimi, jota ei tunne kukaan muu kuin sen nimen saaja. 

26. "Sille, joka voittaa, sille, joka loppuun asti noudattaa minun tahtoani, minä annan vallan hallita 

kansoja.-- 28. Hän saa saman vallan, jonka minä olen Isältäni saanut; minä annan hänelle aamutähden. 

3:5. Se, joka voittaa, saa ylleen valkeat vaatteet, enkä minä pyyhi hänen nimeään elämän kirjasta, vaan 

tunnustan hänet omakseni Isäni ja hänen enkeliensä edessä. 

11. "Minä tulen pian. Pidä kiinni siitä mitä sinulla on, ettei kukaan vie voitonseppelettäsi. 12. Siitä, joka 

voittaa, minä teen pylvään Jumalani temppeliin, eikä hän joudu milloinkaan lähtemään sieltä. Minä 

kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, uuden Jerusalemin, joka laskeutuu 

taivaasta Jumalani luota, ja oman uuden nimeni. 



20. Minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen hänen luokseen, 

ja me aterioimme yhdessä, minä ja hän.  

21. "Sen, joka voittaa, minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niin kuin minäkin olen voittoni jälkeen 

asettunut Isäni kanssa hänen valtaistuimelleen. 

 

7: 13. Yksi vanhimmista kysyi minulta: "Keitä nämä valkeavaatteiset ovat? Mistä he ovat tulleet?"  

14. Minä vastasin: "Herra, sinä sen tiedät." Hän sanoi minulle:  

        - Nämä ovat päässeet suuresta ahdingosta. He ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan 

veressä. 

Televisio 

11: 9. Kolmen ja puolen päivän ajan käy ihmisiä eri kansoista, heimoista, kielistä ja maista katselemassa 

heidän ruumiitaan, eikä niitä anneta haudata. 

13: 15. Se on saanut vallan antaa pedon kuvalle hengen, niin että kuva jopa kykenee puhumaan, ja se on 

myös saanut vallan tappaa kaikki, jotka eivät kumarra pedon kuvaa. 

 

Pedon merkki 

16. Se pakottaa kaikki, pienet ja suuret, rikkaat ja köyhät, vapaat ja orjat, ottamaan oikeaan käteensä tai 

otsaansa merkin.  

17. Kenenkään ei ole lupa ostaa eikä myydä mitään, ellei hänellä ole tätä merkkiä, joka on pedon nimi tai 

sen nimen luku*.  

18. Tässä vaaditaan viisautta. Se, jolla on ymmärrystä, laskekoon pedon nimen lukuarvon: se on erään 

ihmisen luku, ja se luku on kuusisataakuusikymmentäkuusi. 

14: 11. Tulesta, joka ihmisiä kiduttaa, nousee savu aina ja ikuisesti. Heillä ei ole päivän, ei yön lepoa - ei 

niillä, jotka kumartavat petoa ja sen kuvaa, eikä kenelläkään, joka ottaa pedon nimen merkikseen. 

 

19:11 Minä näin taivaan avoinna: näin valkoisen hevosen ja sen selässä miehen. Hän on uskollinen ja 

totuudellinen, hän tuomitsee ja taistelee vanhurskaasti. 12. Hänen silmänsä olivat kuin tulen liekit, hänellä 

oli päässään monta kruunua, ja häneen oli kirjoitettu nimi, jota ei tunne kukaan muu kuin hän itse. 13. 

Hänellä oli pukunaan vereen kastettu viitta, ja hänen nimensä on Jumalan Sana. 14. Hänen jäljessään 

tulivat taivaan sotajoukot, valkoisilla hevosilla ratsastavat soturit, joiden puku oli hohtavan valkeaa 

pellavaa. 15. Hänen suustaan lähtee terävä miekka. Sillä miekalla hän lyö kansoja, hän paimentaa niitä 

rautaisella sauvalla ja polkee viinikuurnassa kaikkivaltiaan Jumalan hehkuvan vihan viinin. 16. Hänen 

viittaansa on reiden kohdalle kirjoitettu nimi: kuninkaiden Kuningas, herrojen Herra. 

 

20: 4. Minä näin valtaistuimia, ja niille, jotka asettuivat istuimille, annettiin tuomiovalta. Minä näin niiden 

sielut, jotka oli mestattu Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, niiden, jotka eivät olleet 

kumartaneet petoa eivätkä sen kuvaa eivätkä olleet ottaneet sen merkkiä otsaansa eivätkä käteensä. He 

heräsivät eloon ja hallitsivat yhdessä Kristuksen kanssa tuhat vuotta. 

 

10. Saatana, noiden kansojen eksyttäjä, heitetään samaan rikinkatkuiseen, tuliseen järveen kuin peto ja 

väärä profeetta, ja siellä niitä kidutetaan yötä päivää, aina ja ikuisesti. 

 

11.Minä näin suuren valkean valtaistuimen ja sen, joka sillä istuu. Hänen kasvojensa edestä pakenivat maa 

ja taivas, eikä niistä jäänyt jälkeäkään. 12. Näin myös kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen 

edessä. Kirjat avattiin, avattiin myös elämän kirja, ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli 

merkitty, kukin tekojensa mukaan. 

 

21: 1. Uusi taivas ja uusi maa  

Minä näin uuden taivaan ja uuden maan. Ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa olivat kadonneet, eikä 

merta ollut enää.  



2. Näin, kuinka pyhä kaupunki, uusi Jerusalem, laskeutui taivaasta Jumalan luota juhla-asuisena, niin kuin 

morsian, joka on kaunistettu sulhasta varten.  

3. Ja minä kuulin valtaistuimen luota voimakkaan äänen, joka sanoi: "Katso, Jumalan asuinsija ihmisten 

keskellä! Hän asuu heidän luonaan, ja heistä tulee hänen kansansa. Jumala itse on heidän luonaan,  

4. ja hän pyyhkii heidän silmistään joka ainoan kyyneleen. Kuolemaa ei enää ole, ei murhetta, valitusta 

eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on kadonnut."  

5. Valtaistuimella istuva lausui: "Uudeksi minä teen kaiken." Hän sanoi: "Kirjoita nämä sanat muistiin. Ne 

ovat luotettavat ja todet."  

6. Vielä hän sanoi minulle: "Nyt ne ovat käyneet toteen. Minä olen A ja O, alku ja loppu. Sille, jolla on 

jano, minä annan lahjaksi vettä elämän veden lähteestä.  

7. Tämä on voittajan palkinto. Minä olen hänen Jumalansa, ja hän on minun poikani.  

8. Mutta pelkurit, luopiot ja iljetysten kumartajat, murhamiehet ja irstailijat, noidat, epäjumalien palvelijat 

ja kaikki valheen orjat saavat tämän palkan: he joutuvat tuliseen järveen rikinkatkuisten lieskojen keskelle. 

Tämä on toinen kuolema."  

9. Uusi Jerusalem  

Yksi niistä seitsemästä enkelistä, joilla oli seitsemässä maljassaan seitsemän viimeistä vitsausta, tuli 

luokseni ja puhui minulle. Hän sanoi: "Tule, minä näytän sinulle morsiamen, Karitsan vaimon."  

 

16. Kaupunki oli neliön muotoinen, yhtä leveä kuin pitkä. Enkeli mittasi kaupungin kepillään ja sai 

tulokseksi kaksitoistatuhatta stadionmittaa*; pituus, leveys ja korkeus olivat kaikki tämänsuuruiset.  

22. Temppeliä en kaupungissa nähnyt, sillä sen temppelinä on Herra Jumala, Kaikkivaltias, hän ja Karitsa.  

23. Kaupunki ei myöskään tarvitse valokseen aurinkoa eikä kuuta, sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen, ja 

sen lamppuna on Karitsa.  

24. Kansat kulkevat sen valossa, ja maailman kuninkaat tuovat sinne mahtinsa kaiken loiston.  

25. Sen portteja ei suljeta päiväsaikaan, ja yötä siellä ei olekaan.  

26. Kaikki kansojen kalleudet ja ihanuudet tuodaan sinne.  

27. Mitään epäpuhdasta ei sinne päästetä, ei ainoatakaan iljettävän valheen palvelijaa, vaan ainoastaan ne, 

joiden nimet on kirjoitettu Karitsan elämänkirjaan.  

 

22:1. Enkeli näytti minulle elämän veden virran, joka kristallinkirkkaana kumpuaa Jumalan ja Karitsan 

valtaistuimesta.  

2. Kaupungin valtakadulla, virran haarojen keskellä kasvoi elämän puu. Puu antaa vuodessa kahdettoista 

hedelmät, uuden sadon kerran kuukaudessa, ja sen lehdistä kansat saavat terveyden.  

3. Mikään ei enää ole kirouksen kahleissa. Kaupungissa on Jumalan ja Karitsan valtaistuin, ja kaikki 

palvelevat Jumalaa.  

4. He saavat nähdä hänen kasvonsa, ja heidän otsassaan on hänen nimensä.  

5. Yötä ei enää ole, eivätkä he tarvitse lampun tai auringon valoa, sillä Herra Jumala on heidän valonsa. 

He hallitsevat kuninkaina aina ja ikuisesti.  

6. Herra Jeesus tulee pian  

Minulle sanottiin: "Nämä sanat ovat luotettavat ja todet. Herra Jumala, joka antaa Henkensä profeetoille, 

on lähettänyt enkelinsä näyttämään palvelijoilleen, mitä pian on tapahtuva.  

7. Minä tulen pian. Autuas se, joka ottaa varteen tämän kirjan ennussanat."  

8. Minä, Johannes, olen kaiken tämän kuullut ja nähnyt. Kuultuani ja nähtyäni sen minä heittäydyin 

kasvoilleni kumartaakseni enkeliä, joka oli sen minulle näyttänyt.  

9. Mutta hän sanoi: "Älä tee niin! Minä olen vain Jumalan palvelija, niin kuin sinä ja profeetat, sinun 

veljesi, ja kaikki ne, jotka ottavat varteen tämän kirjan sanat. Jumalaa sinun tulee kumartaa!"  

10. Sitten minulle sanottiin:  

"Älä sulje sinetillä tämän kirjan ennussanoja, sillä hetki on lähellä.  

11. Jumalaton eläköön yhä jumalattomasti, saastainen rypeköön saastassaan, vanhurskas harjoittakoon 

vanhurskautta ja pyhä edetköön pyhyyden tiellä.  

12. "Minä tulen pian, ja tullessani minä tuon jokaiselle palkan, maksan kullekin hänen tekojensa mukaan.  



13. Minä olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu.  

14. "Autuaita ne, jotka pesevät vaatteensa: he pääsevät syömään elämän puusta ja saavat mennä porteista 

sisälle kaupunkiin.  

15. Ulkopuolelle jäävät koirat ja noidat, irstailijat, murhaajat ja epäjumalien palvelijat ja kaikki, jotka 

rakastavat valhetta ja noudattavat sitä.  

16. "Minä, Jeesus, olen lähettänyt enkelin luoksenne, jotta seurakunnat saisivat tämän todistuksen. Minä 

olen Daavidin juuriverso ja suku, kirkas aamutähti."  

17. Henki ja morsian sanovat: "Tule!" Joka tämän kuulee, sanokoon: "Tule!" Joka on janoissaan, tulkoon. 

Joka haluaa, saa lahjaksi elämän vettä.  

18. Jokaiselle, joka kuulee tämän kirjan ennussanat, minä vakuutan: Jos joku panee niihin jotakin lisää, 

panee Jumala hänen kärsittävikseen ne vitsaukset, joista tässä kirjassa on kerrottu.  

19. Jos joku ottaa pois jotakin tämän ennustusten kirjan sanoista, ottaa Jumala pois hänen osallisuutensa 

elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kerrottu.  

20. Hän, joka todistaa tämän, sanoo: "Tämä on tosi, minä tulen pian." Aamen. Tule, Herra Jeesus!  

21. Herran Jeesuksen armo olkoon kaikkien kanssa. 


