UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 35ms
ILMESTYSKIRJA I
ASIAT PAHENEVAT ENNEN KUIN PARANEVAT
1. On asioita, jotka on korjattava nyt ennen vainoa (1-3). Kirkot, jotka tekevät kompromisseja,
eivät pysty seisomaan paineen alla. Jeesus kolkuttaa Laodikean kirkon ovella, 3:20. Tarvitaan vain
yksi jäsen avaamaan ovi – ja Jeesus tulee sisälle. Kirjeet on kirjoitettu kirkolle, mutta samalla ne
ovat tarkoitettu jokaiselle seurakunnan jäsenelle.
2. Tulevaisuus (4-18). Asiat pahenevat ennen kuin paranevat. Kaikki paranee sen jälkeen kun
ensin kaikki on mennyt pahemmaksi. Jeesuksen toinen tulemus muuttaa asioiden kulun
paremmaksi (Ilm.19).
Pedon merkki otetaan käteen tai otsaan. Tällä merkillä maksetaan kassalla – uskovat kieltäytyvät
ottamasta merkkiä. Tulossa on veden ja ruuan puutetta, maanjäristyksiä, nälänhätää, Aidsin
kaltaisia tauteja, joihin kuolee kolmannes ihmiskunnasta. Kaikki tulee pahenemaan entisestään
– se on hyvä tietää etukäteen. Jeesus sanoo, että hän kertoo tämän, jotta me olisimme valmiit.
Kristityt eivät usko maailman paranevan ennen kuin Jeesus tulee takaisin. Kaikki on pahempaa
kaikille ja erityisesti kristityille. Meillä on edessä kovat ajat. Vainot ovat tulossa, me olemme
vähemmistössä. Pahinta on jos nyt häviämme ja luovumme siitä tulevaisuudesta, joka voittajia
odottaa. Kun tiedämme mitä on edessämme, se pitää meidät lujina nykyhetkessä.
KYMMENEN SYYTÄ LUKEA ILMESTYSKIRJAA
1. Se on puolustus harhaoppeja vastaan (esim. Jehovan todistajat).
2. Se valmistaa tulossa olevaa vainoa varten.
3. Se innoittaa palvomaan Jumalaa. Monet virret perustuvat Ilmestyskirjaan.
4. Se auttaa meitä vastustamaan maallistumista ja pitämään ajatuksemme taivaallisissa. Se nostaa
meidät pienten ongelmien yläpuolelle.
5. Se kannustaa jumalisuuteen, ettei nimeämme poistettaisi Elämän kirjasta.
6. Se motivoi evankelioimiseen näyttämällä meille taivaan ja helvetin. Ilmestyskirja herättää
meissä halun ottaa mahdollisimman moni mukaamme taivastielle.
7. Se antaa meille tulkinnan historian kulusta. Uutiset katastrofeista on helppo rinnastaa
Ilmestyskirjan ennustuksiin. Luemme päivän lehdet uusin silmin. Kysymyksessä ovat uuden
maailman synnytyspoltot.
8. Se vakuuttaa meidät hyvän ja pahan taistelun lopputuloksesta. Ilmestyskirjan sanoma: Jumala
voittaa, hyvä voittaa, Jeesus voittaa.
9. Se antaa meille kokonaisemman kuvan Kristuksesta.
a) Evankeliumit: profeetta joka kuoli.
b) Kirjeet: pappi joka puolustaa meitä.
c) Ilmestyskirja: profeetta, pappi ja kuningas.
Ilmestyskirjassa Jeesus on sodan mies ei rauhan prinssi aasin selässä vaan sotaratsun selässä. Hän
tulee vihdoin tuomitsemaan elävät ja kuolleet. Jopa tuhoamaan pahat ihmiset. Tämä on TAPPAJAJEESUS.

Tämä on Jeesuksen toinen puoli, ei lainkaan sentimentaalinen. Tässä Jeesus käy häikäilemättä
kiinni pahuuteen. Hän odotti pitkään, mutta nyt on kärsivällisyys lopussa. Ensin Hän tuli
pelastaakseen kaikki, jotka halusivat pelastua. Toisella kerralla Hän ei enää tule pelastamaan. Nyt
Hän tulee ottamaan käsittelyyn Paholaisen ja kaikki tätä seuranneet ihmiset. Hän tulee
tuhoamaan kaikki pahat asiat ja pahat ihmiset. Ilmestyskirjassa hänen silmänsä palavat vihasta!
”Ja hänen päänsä ja hiuksensa olivat valkoiset niinkuin valkoinen villa, niinkuin lumi, ja HÄNEN
SILMÄNSÄ NIIN KUIN TULEN LIEKKI” (1:14).
Ihmiset huutavat vuoria sortumaan suojautuakseen ”Karitsan vihalta”:
15. Ja maan kuninkaat ja ylimykset ja sotapäälliköt ja rikkaat ja väkevät ja kaikki orjat ja vapaat
kätkeytyivät luoliin ja vuorten rotkoihin
16. ja sanoivat vuorille ja kallioille: "Langetkaa meidän päällemme ja kätkekää meidät hänen
kasvoiltansa, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsan vihalta!
17. Sillä heidän vihansa suuri päivä on tullut, ja kuka voi kestää?" (Ilm.6:15-15).
Lampaan viha. Se on erilainen Jeesus, mutta osa koko kuvaa. Ilman Ilmestyskirjaa meillä olisi
puutteellinen kuva Jeesuksesta. Tarvitsemme Jeesuksen koko kuvan!
10. Ilmestyskirja saattaa loppuun Raamatun. Raamattu on historiaa mutta alkaa aiemmin ja
päättyy myöhemmin kuin muut. Muut kirjat eivät ala koko maailman alusta ja pääty sen loppuun.
Vain Jumala voi kirjoittaa tällaisen kirjan. Ilman Ilmestyskirjaa emme tietäisi miten tarina päättyy.
RAKKAUSKIRJE
Raamattu on useiden kirjojen kokoelma. Pidämme sitä kuitenkin yhtenä kirjana, Jumalan tarinana.
Se on oikeastaan ”rakkauskirje”. KORKEAVEISU on siinä aivan keskellä. Se on tarina siitä, kuinka
Jumala etsii morsianta Pojalleen. Sen on päätyttävä niin kuin rakkausromaanit: Ja he menivät
naimisiin ja elivät onnellisina aina siitä asti. Se on Ilmestyskirjan viimeisillä sivuilla. Karitsan
hääateria on tullut. Henki ja morsian sanovat: tule. Morsian on valmistautunut, hän on
valmistanut itselleen valkean hääpuvun. VALKEA PUKU ON PYHIEN VANHURSKAAT TEOT.
JEESUS VOITTAA
Amerikkalaiset opiskelijat olivat opiskelleet Ilmestyskirjaa – ja olivat aivan sekaisin päästään. He
halusivat rentoutua kampuksen urheilusalissa koripalloa pelaamalla.
Talonmies istui salin nurkassa valmiina sulkemaan salin. Hän luki Raamattua. Pelin jälkeen
opiskelijat kysyivät häneltä: ”Luette Raamattua, mitä kohtaa luette?” Hän vastasi:
”Ilmestyskirjaa.” ”Ymmärrättekö sitä”, kysyivät opiskelijat. ”Tietysti”, vastasi talonmies. ”No mitä
se tarkoittaa”, he kysyivät. Mies vastasi: ”Yksinkertaisesti: että Jeesus voittaa!” - JEESUS VOITTAA,
siinä on Ilmestyskirjan sanoma pähkinänkuoressa.
KIELTEISIÄ LAUSUNTOJA
1) Joka sana on arvoitus.
2) Perusteetonta mielikuvituksen tuotetta.

3) Satunnainen kasa kummallisia symboleita.
4) Ilmestyskirjaa lukevat hullut tai hulluiksi tulevat.
5) Lutherin mielestä se ei kuulunut UT:n. – ”Ketään kristillistä opettajaa ei tule pitää
erehtymättömänä” (Pawson).
6) Joidenkin mielestä sen ei pitäisi kuulua koko Raamattuun.
MYÖNTEISIÄ LAUSUNTOJA
1) UT:n ainoa taiteellinen mestariteos. Se on täynnä musiikkia ja kuvia.
2) Ilmestyskirjan kanssa kannattaa kamppailla saadakseen siunauksen.
3) Sanoin kuvaamattoman kaunis.
PAHOLAISEN MIELIPIDE
Paholainen vihaa tätä kirjaa samoin kuin Raamatun alkupäätä. Niistä käy ilmi kuinka Paholainen
pääsi elämäämme – ja kuinka hänet otetaan pois.
Aiemmin rukoilimme teknisten laitteiden puolesta - ja rukouksiimme vastattiin. Paholainen
sotkee teknisiä laitteitakin. Tein nauhan Paholaisen häviöstä Ilmestyskirjassa. Seitsemän (7)
minuuttia kuvailin Paholaisen häviötä. Teknisistä ongelmista ei tullut loppua. Nauhoja palautettiin
ongelmien vuoksi.
Brightonissa eräs perhe oli juuri tullut uskoon ja he kuuntelivat nauhaa. Kun tultiin Paholaisen
häviö – kohtaan nauhassa, kuului ääneni heikosti taustalla. Sen päällä huusi kovaääninen
vieraskielinen ääni, joka hukutti ääneni alleen. He pelästyivät ja kutsuivat pappinsa kuuntelemaan
nauhaa. Tällä kertaa 7 minuutin osa oli kokonaan tyhjä.
Tämä ei ole leikkiä. Paholaisen mielipide kirjasta on selvä. Hän haluaa sinun uskovan, että kirja on
liian vaikea ymmärtää. Hän on onnistunut pitämään monet kristityt erossa tästä kirjasta. He eivät
koske kirjaan. Jopa monet saarnaajat eivät koskaan saarnaa siitä. Se on traagista!
JUMALAN MIELIPIDE
ALUSSA sanotaan, että jokainen kirjan lukija siunataan: ”Autuas se, joka lukee, ja autuaat ne,
jotka kuulevat tämän profetian sanat ja ottavat vaarin siitä, mitä siihen kirjoitettu on; sillä aika on
lähellä!” (1:3). Ja siunaus jokaiselle joka lukee sen toisille ihmisille. Tosi siunauksen saadaksesi lue
koko Ilmestyskirja toiselle.
Kirjan lopussa on kirous: ”Jos joku ottaa tästä pois jotain tai lisää siihen jotain – menettää hän
osuutensa elämän puusta.” Jumala käskee olemaan koskematta siihen. Tähän Raamatun
viimeiseen kirjaan liittyy siunaus ja kirous. Sellaista ei ole liitetty mihinkään muuhun Raamatun
kirjaan.
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