UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 38ms
ILMESTYSKIRJA 2
RAKENNEKAAVA (jatk.)
TOINEN OSIO 6-16
Täynnä katastrofeja, ekologisia, kuten saastuneet meret, nälänhätää, sotia, sairauksia; kolmannes
maailman väestöstä kuolee näissä.
Myöhemmin nousee esiin maailman diktaattori. Hän vaatii, että kaikkien on otettava numero,
jota ilman ei voi ostaa eikä myydä. Vielä hiljattain tätä pidettiin kuvitelmana, mutta nythän
tämä on todellisuutta. Rahaton maailma on aivan nurkan takana. Meihin laitetaan tatuointi. Se
sisältää tiedot ajokortista, vakuutuksista, pankkitileistä jne.
- Asiasta enemmän: 12.1.2006 MTV 3 Ihana aamu klo 8.50-9.00. Tulevaisuuden tutkija TAUNO
KUOSA, Turun kauppakorkeakoulu: http//missiosavo.net/siru.pdf ( VHn huom.).
Kaikki alkaen sineteistä, torvista ja maljoista, joita kutakin on seitsemän. Jokainen aloittaa uuden
katastrofin. Tämän jälkeen nousee epäpyhä kolminaisuus hallitsemaan maailmaa. Ennen
maailmanloppua epäpyhä kolminaisuus yrittää ottaa vallan. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen sijaan on
Paholainen, antikristus ja väärä profeetta. Aivan kuin paholainen yrittäisi matkia Jumalaa ja
korvata Hänet. Paholainen taivuttaa kaksi ihmistä mukaansa. Toisesta tulee Antikristus.
Paholainen suostutteli Jeesustakin rupeamaan Antikristukseksi. Hän sanoi: ”Annan sinulle kaiken,
jos kumarrat minua.” ”Olisitko Jeesus antikristus minulle?, hän kysyi. Jeesus kieltäytyi, mutta
jonain päivänä joku ihminen tulee hyväksymään tarjouksen.
Hän valtaa maailman Paholaisen nimessä. Hänen valtaansa tulee väärä profeetta. Tulee
ihmetekoja, merkkejä ja ihmeitä, jotka pettävät ihmisiä. Paholainen pystyy parantamaan ihmisiä,
kuten tiedätte spiritismistä. Silloin tehdään vääriä ihmeitä; se on sekaannuksen aikaa. Kun tämä
epäpyhä kolminaisuus yrittää ottaa vallan maailmassa, se on historian kulminaatiokohta.
KOLMAS OSIO 17-19
Kuva viimeisestä kaupungista ja taistelusta
Babylonista tulee viimeinen pääkaupunki, maailmantalouden keskus. FRANKFURT AM MAIN tulee
olemaan Euroopan rahamaailman keskus. HESSENIN VALTIOPANKKI on uudessa rakennuksessa
Frankfurtissa. Se on täynnä pankkien pilvenpiirtäjiä. Sitä kutsutaan MAINHATTANIKSI.
Pankkisalin sisäseinällä kiertää seinämaalaus. Kolme metriä korkea ja 30 metriä pitkä. Se on kuva
helvetistä, jonka lattia on päällystetty dollarin seteleillä. Kaikki seitsemän kuolemansyntiä on
kuvattuna siinä. Synninhimo, himo… ja kaikki on: rahaa, rahaa. Demonitkin on maalattu esiin. Se
on kauhein näkemäni okkulttinen maalaus. Houkutteleeko se asiakkaita? Sen viesti on: kun tulet
tänne, tulet helvettiin. Täällä mammona on jumala.

Tiskillä on pronssipatsaita, jotka esittävät iljettäviä turmeltuneita ihmisiä, jotka ovat eläneet
synnissä ja itseään hemmotellen. Alastomia ihraisia miehiä, joiden kaulalla on rasvapoimuja ja
kasvot irvessä. On tunne, että tuollaiseksi tulen jos asioin täällä.
Kuitenkin sitä pidetään pilana. Se on hirvein näkemäni (Pawson) varoitus mammonanpalvomista
vastaan. Tämä on Saksan pankkimaailman keskuksessa – muuta he eivät ole keksineet.
Näin näissä kuvissa Babylonin helvetillisen maailmankaupan keskuksen. Kuin prostituoitu, joka
lupaa nautintoja rahaa vastaan. Mutta Babylon sortuu ja kauppiaat itkevät, mutta kristityt
laulavat hallelujaa.
LUKU 19 (VIIMEINEN TAISTELU)
Jeesus tulee hevosen selässä. Hän tulee hoitelemaan koko touhun ja varsinkin nämä kolme:
lohikäärmeen agentit, antikristus ja väärä profeetta heitetään helvettiin. He ovat ensimmäiset
tuliseen järveen heitetyt ihmiset. Paholaista ei vielä heitetä tuliseen järveen, mutta hänet
karkotetaan maailmasta.
KOLMANNESSA OSIOSSA TUNNELMA MUUTTUU TÄYSIN
Ensimmäisessä osiossa (1-5) tunnelma on kuin kirkossa, jossa ylistetään Jumalaa.
Toisessa osiossa (6-19) on tämä kauhea maailmanlopusta kertova osa. Meitä on varoitettu. Jeesus
sanoo kertovansa nämä, etteivät uskovat olisi huolissaan. Karkea Ilmestyskirjan jako: Ensin asiat
huononevat. Sitten Kristuksen tullessa toisen kerran asiat alkavat parantua.
LUKU 20 MILLENIUM
Luvussa 20 on tuomiopäivä ja kirjat avataan: TÄMÄ ON SINUN ELÄMÄSI! Toinenkin kirja avataan.
Se on Elämän kirja ja kannessa lukee: KRISTUKSEN ELÄMÄ. Kun kirjan avaa, siellä on joukko
muitakin nimiä. Ylistäkää Jumalaa, jos teidän nimenne on siellä. Ne ovat Kristuksessa elävien
nimet. Heidän nimiään ei ole pyyhitty kirjasta vaan he ovat voittaneet Hänen nimessään.
Ilmestyskirjan teemana ovat juuri nämä voittajat. Taistelkaa, älkää luovuttako kun paineita tulee;
liian paljon on pelissä. Pitäkää nimenne Elämän kirjassa! Niin, että kun kirja avataan, on nimenne
siinä.
SINETIT, MALJAT JA TORVET (16-19)
KOLME MAHDOLLISTA SELITYSTÄ
A. TOISIAAN SEURAAVINA
Seitsemää sinettiä seuraa seitsemän torvea ja seitsemän maljaa. 21 katastrofia, yksi toisensa
jälkeen. Tämä on yksinkertaisin käsittelytapa.
B. HENRIKSSONIN SELITYS (kirjassa ”More than conquerors”)
Nämä tapahtuvat samaan aikaan. Samat seitsemän katastrofia toistuvat. Niitä tarkastellaan eri
näkökulmista. Kuljemme kuin ympyrää ja palaamme aina takaisin toistamaan samaa eri tavalla.

C. A:n ja B:n YHDISTELMÄ (Pawsonin kannattama)
Sekä sineteissä, torvissa että maljoissa numero 7 on erotettu muista. Seitsemät kuvaavat kaikki
samaa tapahtumaa päinvastoin kuin 1-6. On siis kuusi sinettiä ja aukko, kuusi torvea ja aukko,
samoin kuusi maljaa, mutta 7 on sama päätöskohta kaikille. Ensimmäiset kuusi ovat toisiaan
seuraavia, mutta seitsemät ovat samanaikaisia.
Hetken hiljaisuus taivaassa: On aina aukko kuutosten jälkeen (1,2,3,4,5,6……7). Huomaatteko 666?
Näissä kuudessa huomaatte, että 1,2,3 ja 4 kuuluvat yhteen ja 5 ja 6 kuuluvat yhteen. Neljä
hevosmiestä. Nämä neljä yhdessä ja 5 ja 6. Taas nämä neljä yhdessä. Huomaatteko, että nämä ”
lähenivät toisiaan”? Aivan kuin vauhti kiihtyisi.
SINETIT 1, 2, 3, 4, 5, 6 -------------7
TORVET
1, 2, 3, 4, 5, 6 ----------7
MALJAT
1,2,3,4,5,6 -- ---7
SINETIT - NÄIDEN VÄLILLÄ ON AUKKO
TORVET- NÄMÄ OVAT LÄHEMPÄNÄ
MALJAT - NÄMÄ OVAT TOSI LÄHEKKÄIN
Aivan kuin maailman tapahtumien nopeus kiihtyisi; sehän tapahtuu jo nyt. Kaikki nopeutuu, mutta
päätöskohta kaikilla on sama. Tässä yhdistelmä toisiaan seuraa samanaikaisesti ja on kiihtyvää.
Jeesus käskee nostamaan pään, ”sillä lunastuksemme päivä on lähellä”. Muut ihmettelevät, mihin
kaikki päättyy. Te voitte sanoa tietävänne mihin. Jeesus sanoo, ettei tätä tule nähdä
kuolemankipuna. Nämä ovat uuden maailmankaikkeuden synnytyskivut.
Kristityillä tukee olemaan muista poikeava suhtautuminen. Uskon, että meistä näkyy silloin rauha.
On tärkeätä näyttää, ettemme ole huolissamme. Muut ovat järjiltään pelosta, mutta me sanomme
tietävämme, mihin kaikki päättyy. Tiedämme keneen se päättyy. Mitä pahemmaksi menee, sitä
lähempänä Hän on! Se turvatkoon meitä.
MILLENIUM : PRE – MILLENNIAL POST – MILLENNIAL
Kiistan aiheena on luku 20, jonka yksinkertaisin merkitys on se, että Herran paluun ja
tuomiopäivän välillä on tauko. Luvut 19 ja 20 – joita ei olisi pitänyt erottaa – kuvaavat 3
tapahtumaa: Kristuksen tulemista, milleniumia ja tuomiopäivää.
Monet kristityt eivät usko näistä keskimmäistä – tai tulkitsevat sen toisin. Yksinkertaisin tulkinta
on se, että tultuaan takaisin – Jeesus hallitsee tuhat vuotta täällä maan päällä. Maassa siis
Jeesus hallitsee ja Paholainen on karkotettu. Ja antikristus ja väärä profeetta ovat jo helvetissä.
Jeesus johtaa maailmaa.
Kuinka Hän pystyy johtamaan yksinään? Ei Hän niin teekään. Pyhät johtavat Hänen kanssaan:
1) PYHÄT.
2) KRISTITYT MARTTYYRIT, jotka ovat kuolleet antikristuksen vainoissa; ei suinkaan vain marttyyrit.
Kaikki pyhät – ja erikoisesti marttyyrit – johtavat nyt maailmaa. Tämä on rohkaisu niille, jotka
joutuvat kuolemaan Jeesuksen tähden. Heillä on erikoispaikka maailman johdossa.
1) Tarkoittaa, että ylösnousemuksia on kaksi eikä yksi. Luku 20 puhuu ensimmäisestä ja toisesta
ylösnousemuksesta:

4. Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta; ja minä näin niiden
sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät
olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä; ja
he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhannen vuotta.
5. Muut kuolleet eivät vironneet eloon, ennenkuin ne tuhat vuotta olivat loppuun kuluneet. Tämä
on ENSIMMÄINEN YLÖSNOUSEMUS.
6. Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa; heihin ei toisella
kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen
kanssaan ne tuhannen vuotta. (Ilm.20:4-6).
ENSIMMÄISESSÄ ylösnousemuksessa pyhät nousevat hallitsemaan maailmaa Kristuksen kanssa.
TOISESSA kaikki muut nousevat tullakseen tuomiolle tuomiopäivänä.
Siunattuja ovat ne, jotka kuuluvat ensimmäiseen ylösnousemukseen. He nousevat hallitakseen
Kristuksen kanssa koko maailmaa. Se on yksinkertainen tapa käsitellä tätä asiaa.
Väinö Hotti / David Pawson

