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yhä kiinnostava ja ajankohtainen. Vuosien varrella olen todennut kerta
toisensa jälkeen, että Ilmestyskirjan suggestiiviset kuvat elävät edelleen nykyihmisten piilotajunnassa ja mielissä. Ehdottamani tulkinta
pureutuu uskonnonfilosofisiiin ongelmiin, jotka ovat askarruttaneet
ihmisiä muinaisista ajoista tähän päivään, sekä kuvaa yksityisen ihmisen sisäistä kehitystietä.
Käyttämäni tärkeimmät lähteet ovat enimmäkseen oman alansa
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uusia, ja jokunen kuva on nyt värillisenä. Toivon tuon pienen kuvaliitteen valottavan tulkintaani.
Espoossa 2020
Irma Korte
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JOHDANTO
ILMESTYSKIRJA JA SEN TULKINTA
”Minä, Johannes, teidän veljenne, – – olin Jumalan sanan ja Jeesuksen
todistuksen tähden saaressa, jonka nimi on Patmos. Minä olin hengessä Herran päivänä, ja kuulin takaani suuren äänen, ikäänkuin pasunan äänen, joka sanoi: ’Kirjoita kirjaan, mitä näet.’” (Ilm. 1:19–11.)
Nämä Ilmestyskirjan alussa esitetyt sanat ovat lähes ainoa tieto, joka
meille on säilynyt kirjan tekijästä ja syntyvaiheista.1
Vaikka Johanneksen ilmestyksen alkuperä on jäänyt hämärään, itse
teksti on kiehtonut ihmismieliä lähes kahden tuhannen vuoden ajan.
Tekstinä Ilmestyskirja mahdollistaa lukemattomia tulkintoja.
Tässä kirjassa oletan, että Johanneksen ilmestys pohtii näyn myyttisellä kielellä syvähenkisen elämän tärkeimpiä ongelmia. Sanaa
”myytti” käytetään arkikielessä osoittamaan, että myytiksi leimattu
asia ei ole totta, mutta tämä ei ole kirjassani sovellettu merkitys. Sen
sijaan myytti edustaa kuvallista hahmotusta, joka poikkeaa tavallisesta
ajattelustamme ja jonka luonnetta kohta esittelen tarkemmin. Se onko
myytti totta vai ei, riippuu tulkinnasta, jonka myytille annamme, sekä
omista arvoistamme.
Keskeisiä, yleisinhimillisiä ja yleismaailmallisia ongelmia, joita
luen Ilmestyskirasta, ovat ensinnäkin ne, joiden luonne on nykykielellä ilmaisten uskonnonfilosofinen. Ne koskevat ihmisen ja koko todellisuuden perimmäistä olemusta, pahuuden luonnetta ja sen olemassaolon arvoitusta sekä vieraantuneen, pinnallisen uskonnollisuuden ja
aidon syvähenkisyyden merkitystä. Toiseksi näihin ikuisiin kysymyksiin kuuluvat ihmisen sisäinen elämä ja sen eri vaiheet – ei teoriana,
vaan sellaisina kuin ihminen itse ne kokee. Toisin sanoen Ilmestyskirjasta välittyy tulkintani mukaan myös näkemys ihmisen henkisestä vapautumisesta alkaen tajunnallisten lukkiutumien avaamisesta ja päätyen korkeimpiin ihmiselle avoinna oleviin tajunnantiloihin.
Tulkintani tueksi esitän Ilmestyskirjan kuville runsaasti vertauskohteita kristinuskosta sekä muista maailman uskonnoista, mytologioista, filosofioista ja jopa nykyihmisten kokemuksista ja unista. Tapa,
jolla näitä kuvia tulkitsen, rinnastuu lähinnä jungilaisen psykologian
näkemykseen myyttikuvien luonteesta, vaikka tulkinnoissani ylitän
psykologian rajat.
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Painotan tulkintani aikana keskeisinä pitämieni aiheiden kehittelyä,
ja toivon, että kirjaani voitaisiin lukea myös siinä käsiteltyjen sisällöllisten ongelmien takia.
Ennen yksityiskohtaista tulkintaani selvennän Ilmestyskirjan luonnetta myyttinä, pohdin tarkemmin myyttien tulkintaa, kerron lyhyesti
Ilmestyskirjan erilaisista historiallisista tulkinnoista ja oman tulkintani
vaikuttimista sekä valotan Ilmestyskirjaan liittyviä tekstiongelmia.
Nämä johdantolukuun sisällyttämäni asiat voi pelkästä tulkinnasta
kiinnostunut lukija sivuuttaa tai halutessaan palata niihin vasta tulkinnan luettuaan.
Ilmestyskirja myyttinä
Jos Ilmestyskirja todella perustuu Johannes-profeetan näkyihin, se
edustaa yhtä näkyjen muotoa, kuvallisia näkyjä. Kuvallinen näky nähdään joskus kuin osana ulkoista todellisuutta, jolloin näkijä ei ehkä
edes heti tajua, että se, mitä hän on nähnyt, on näky eikä ulkoisen todellisuuden osa. Useimmiten kuvallinen näky syntyy kuitenkin siten,
että ihmisen tajunta vetäytyy hetkeksi sisäänpäin ja hän näkee näyn
sisäisillä silmillään kirkkaana, välähdyksenomaisena kuvana. Tällainen näky nähdään siis ”pään sisässä” samaan tapaan kuin uni-, mielitai muistikuvat, mutta unista poiketen näkijä on valveilla ja mieli- ja
muistikuvista poiketen näyt ovat spontaaneja ja niihin liittyy voimakas
merkittävyyden tuntu.2
Uskonnollisessa kirjallisuudessa yleisimmin kuvattujen näkyjen
aiheina ovat maailman uskontojen vapahtajat, pyhimykset ja erilaiset
uskonnolliset symbolit, ja ne ovat tapahtumiltaan suhteellisen niukkoja. Mutta kuvalliset näyt saattavat olla myös pitkiä kuvasarjoja, kuten Raamatun Vanhan testamentin profeettojen näyt usein olivat. Tällaisetkin näyt voidaan nähdä välähdyksenä mutta siten, että niissä hetken murto-osassa tapahtuu paljon asioita. Tulkintani kannalta on olennaista, että näiden näkyjen rikas kuvakieli kumpuaa suureksi osaksi
piilotajunnasta. Tästä syystä ne muistuttavat unikuvia, ja unet ovat
myyttistä hahmotusta. Jos Ilmestyskirja on aito näky, se on ymmärtääkseni tällainen kuvaketjunäky ja siten luonteeltaan myytti.
Ilmestyskirjan näkyluonne on kuitenkin toisinaan kyseenalaistettu,
jolloin sitä on pidetty vain eri tavoin laadittuna kirjallisena kokonai-
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suutena. Esimerkiksi jotkut tutkijat arvelevat yhden henkilön toimittaneen sen useampien lähteiden tai suorastaan katkelmien pohjalta, kun
taas toiset otaksuvat tekijöitä olleen useampia eri aikoina.3 Tällaisia
näkemyksiä puoltaa se, että monet Ilmestyskirjan kuvat juontuvat lähes sellaisinaan Vanhasta testamentista tai muusta juutalais-kristillisestä kirjallisuudesta ja ajoittain niillä on yhteyksiä jopa babylonialaisiin ja kreikkalais-roomalaisiin lähteisiin.
Vaikka Ilmestyskirja olisikin jollain tavalla laadittu kirjallinen
tuote eikä aito näky, sitä on silti mahdollista pitää myyttinä. Ensinnäkin se perustuu Lähi-idän ja Välimeren alueen runsaaseen ilmestyskirjallisuuteen, ja tämä on oletettavasti kummunnut alkuaan profeettojen
näyistä. Toiseksi myyttinen hahmotus ja sen välitön ymmärtäminen
saattavat olla niin vahvasti kehittyneitä kykyjä, että Ilmestyskirjan laatija – tai ehkä heitä on ollut useampia – on voinut koota tekstin siten,
että se toimii myyttinäkin mielekkäällä tavalla.
Pidän mahdollisena myös sellaista vaihtoehtoa, että Ilmestyskirja
on syntynyt mainitsemieni eri tapojen yhdistelmänä. Aivan selvästi Ilmestyskirjan alkuperäinen laatija on sisäistänyt juutalais-kristillisen
kuvamaailman osaksi omaa ajattelu- ja mielikuvamaailmaansa. Ehkä
häntä ovat lisäksi askarruttaneet kristinuskon sisällölliset ongelmat
niin paljon, että hän on nähnyt ne syvässä sisäänpäin kääntyneessä tilassa näynomaisina myyttisinä kuvaketjuina. Kirjoittaessaan näkyjään
muistiin hän on saattanut vielä toimittaa tekstiään oman intuitionsa,
tietämyksensä ja kirjallisen aistinsa mukaan. Eikä ole poissuljettua sekään, etteikö tekijöitä olisi voinut olla ainakin joissain vaiheissa useampia; esimerkiksi Ilmestyskirjan kahdestoista luku poikkeaa muusta
kokonaisuudesta.4
Myytin tulkinnan ongelmia
Käsitteellinen ja myyttinen kieli
Myytti noudattaa erilaista johdonmukaisuutta ja erilaisia lakeja kuin
tietoinen, käsitteellinen ajattelumme. Tätä ajattelua ilmaisemme tavallisella kielellä, jota seuraavassa kutsun käsitteelliseksi kieleksi.
Käsitteellinen kieli perustuu nimirelaatioon ja konventioon, eli tietyssä kieliyhteisössä käytetään tiettyä sanaa sopimuksenvaraisen tavan
mukaan viittaamaan tiettyyn asiaan. Esimerkiksi sana ”tuli” tarkoittaa
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suomen kielessä sitä luonnon ilmiötä, joka syntyy, kun jokin aine palaa, eli tuli on tuon ilmiön nimi konvention mukaan.
Myyttinen hahmotus sen sijaan on ennen kaikkea piilotajuntamme
kieltä. Se on muun muassa uniemme kieltä, ja sen perusperiaate on
analogisuus. Toisin sanoen myyttikuvat syntyvät niistä analogioista,
joita myytin luoja usein täysin vaistonvaraisesti kokee eri elämänaloille kuuluvien ilmiöiden ja tapahtumien välillä. Oman tulkintatapani kannalta erityisen tärkeän myyttikuvien lähteen muodostavat ne
analogiat, joita ihmiset kokevat toisaalta ulkoisten asiantilojen ja tapahtumien ja toisaalta sisäisten kokemustilojen ja mielenliikkeiden välillä. Esimerkiksi tuli voi myyttisessä maailmassa olla sekä ulkoisen
todellisuuden ilmiö että sisäinen, kuumaksi ja polttavaksi koettu tajunnantila.
Myyttinen kieli on oletettavasti ollut ihmiskunnan varhaisin hahmotusmuoto, mutta aikojen kuluessa sen pohjalta on syntynyt käsitteellinen kieli, ja samalla myyttisen kielen spontaani ymmärtäminen
on hämärtynyt. Myyttinen hahmotus elää kuitenkin vielä käsitteellisessä kielessä kielen metaforina, ja metaforien merkityksen ymmärrämme yhä joutumatta niitä yleensä sen enempää pohtimaan. Esimerkiksi tulen myyttinen merkitys on esillä sellaisissa ilmaisuissa kuin tulinen rakkaus, tulisieluisuus, hengen palo, intohimojen leiskunta ja
polttava halu. Kun tulkinnassani nojaan erilaisiin analogioihin, yritän
esittää ne niin, että ne olisivat lukijalle mahdollisimman selkeästi ymmärrettävissä jo kielen metaforaluonteen ja terveen järjen avulla. Lisäksi tuen tulkintojani esittämällä kirjallisuudesta lainauksia, joissa
kulloistakin kielikuvaa on käytetty ehdottamassani merkityksessä.
Tärkeä ero käsitteellisen ja myyttisen kielen välillä on myös se, että
käsitteellinen kieli puhtaimmillaan on pitkälle eriytynyttä. Tuli on todellakin ensi sijassa vain se luonnonilmiö, johon tuli-sana viittaa, ja
”sisäiselle tulelle” on kehittynyt monia ehkä hyvinkin teoreettisia nimityksiä, kuten henkinen energia, intohimo, halu, vietti ja libido.
Myyttiselle hahmotukselle sen sijaan on ominaista kokonaisvaltaisuus; myyttikuva koetaan aina laajasti ja eriytymättömästi. Esimerkiksi tuli voidaan kokea myyttisen hahmotuksen sisällä kaikkien niiden assosiaatioiden kautta, joita se kuvana herättää.
Tämän eroavuuden takia yksi käsitteellisen kielen termi ei koskaan
pysty tuomaan esille kaikkia niitä assosiaatioyhteyksiä, jotka myytin
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Jos Johanneksen ilmestystä eli Raamatun Ilmestyskirjaa luetaan kirjaimellisesti, siitä paljastuu maailmanlopun kauhuja. Ilmestyksille
on kuitenkin ominaista pukea asiat myyttisiin kuviin, ja myyttikuvat
sallivat useita tulkintoja.
Irma Korte kertoo kirjansa johdannossa myyttisestä hahmotuksesta,
Johanneksen ilmestyksestä tekstinä ja sen historiallisista tulkinnoista.
Ehdottamassaan tulkinnassa hän lukee Ilmestyskirjasta uskontojen keskeisimpiä ongelmia. Mikä tai mitä Jumala oikein on? Jos
Jumala on kaikkivaltias ja hyvä, mistä pahuus on peräisin? Mitä
pahuus pohjimmiltaan on? Minkälainen on todellisuuden luonne?
Entä ihmisen varsinainen olemus?
Ilmestyskirjasta välittyy myös yksityisen ihmisen monivaiheinen
kehitystie. Sen aikana Johannes löytää vastauksia ongelmiinsa. Hänen tajuntansa avautuu aste asteelta: hän purkaa vanhoja uskomuksiaan, kohtaa torjuntojaan, käy läpi sisäisiä taisteluja, kokee sekä ahdistusta että autuutta – ja elää lopulta hengellisen valaistumisen.
Ilmestyskirjan kuvat saavat vertailukohteita eri aikakausien ja kulttuuripiirien uskonnoista, myyteistä, runoelmista, ﬁlosoﬁoista, psykologian teorioista, joogakirjallisuudesta ja jopa nykyihmisten unista
ja kokemuksista. Monet lainaukset etenkin kristinuskon pyhimyksiltä osoittavat heidän kertoneen omasta sisäisestä elämästään käyttäen samantapaisia ja joskus aivan samoja kuvia kuin ilmestysten
näkijä Johannes.
Kirjaan sisältyy tulkintaa valottavia kuvia.
Irma Korte on ﬁlosoﬁan tohtori. Hän on julkaissut useita artikkeleita
ja kirjoja, muun muassa seuraavat Raamattua koskevat teokset:
Eedenistä Egyptiin, Egyptistä luvattuun maahan, Jerusalemiin!
sekä Sisäinen, myyttinen Jeesus.
Johanneksen ilmestys – Sisäinen matka vapauteen on julkaistu
myös englanniksi nimellä The Revelation of St. John – An Inner Journey to Liberation.
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