sunnuntai 22. joulukuuta 2019
Ilmestyskirja ei ole allegoria, vaan jäljittelee ja tarkentaa evankeliumien
profetiakirjoituksia
Tässä tavallisesta poikkeava Daymond Duck'in profetiaraportti tältä viikolta Rapture Ready -sivustolla,
jossa ei kerrota ajankohtaisista tapahtumista, vaan halutaan kertoa totuus Raamatun viimeisestä
kirjasta, joka on itseasiassa tarkempi ja laajempi selostus siitä, mitä Jeesus sanoi Öljymäen puheessaan
tapahtuvaksi lopun päivinä (Matteus 24). Siispä liberaaliteologien omaksuma käsitys Ilmestyskirjasta
pelkästään vertauskuvallisena esitystapana, jota kukaan ei voi ymmärtää, on täysin väärä. Ilmestyskirja
on juuri tähän aikaan soveltuva Raamatun kirja, jota jokaisen kristityn tulisi tutkia palavasti, sillä aika on
lähellä! Artikkelin suomensi: Olli R.
PS. Siunattua joulunaikaa kaikille tämän blogin lukijoille!
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Olen ollut poissa tietokoneeltani televisiohaastattelua ja konferenssia varten, mutta palaan ajankohtaisiin
tapahtumiin ensi viikolla.
Jotkut professorit, pastorit ja muut sanovat, ettei kukaan ymmärrä Ilmestyskirjaa.
Siinä ajatuksessa, että Jeesus antaisi kansalleen merkityksettömän symbolikirjan, jota kukaan ei voi
ymmärtää ja lupaa siunata niitä, jotka lukevat, kuulevat ja ottavat vaarin siitä, ei ole järkeä.
Matteuksen luku 24 on kuin saarnaluonnos, ja Ilmestyskirja on kommentaari siitä, mitä Jeesus sanoi
Matteuksen luvussa 24.
Matteuksen luvussa 24, Jeesus lähti Öljymäelle ja ”opetuslapset tulivat hänen luokseen yksityisesti
sanoen: "Sano meille: milloin se tapahtuu, ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki?"
(Matt. 24:3)
Markus kertoo, että opetuslapset, jotka menivät yksityisesti Jeesuksen luo, olivat Pietari, Jaakob,
Johannes ja Andreas (Markus 13:3).
Ei ole epäilystäkään siitä, että Johannes kuuli, mitä Jeesus sanoi Öljymäellä, tai että Johannes kirjoitti
sen, mitä Jeesus sanoi Ilmestyskirjassa (Ilm. 1:1).
Ensinnäkin, Öljymäellä Jeesus sanoi, ”Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: 'Minä olen Kristus', ja
he eksyttävät monta.”
Ilmestyskirjan luvussa 6:1-2 Jeesus paljasti, että ensimmäinen Apokalypsin ratsumies (väärä Kristus;
Antikristus) tulee esiin valkoisella hevosella (kuten Jeesuksen toinen tuleminen Ilmestyskirjan luvussa
19:11) jousen kanssa ja ilman nuolia (pettäen ihmisiä ajattelemaan, että hän on rauhan mies), mutta hän
lähtee valloittamaan ja voittamaan (go forth conquering and to conquer).

Lisää Ilmestyskirjassa: Antikristus yrittää tuhota Israelin (Ilm. 12:13-17), hän saa vallan
maailmanhallinnossa, tulee olemaan Saatanan palvoja (Ilm. 13:1-7), heitetään elävältä tuliseen järveen
(Ilm. 19:20), jne.
Toiseksi, Öljymäellä Jeesus sanoi, ”Ja te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista … Sillä
kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan” (Matt. 24:6-7).
Ilmestyskirjan luvussa 6:3-4, Jeesus paljasti, että Apokalypsin toinen ratsumies poistaa rauhan maan
päältä (aiheuttaa sotia ja sanomia sodista; kansakunta nousee kansakuntaa vastaan).
Lisää Ilmestyskirjassa: idän kuninkaat menevät Lähi-itään, demonit kokoavat kansakunnat
Harmagedonin taisteluun (Ilm. 16:12-16), jne.
Kolmanneksi, Öljymäellä Jeesus sanoi, ”Nälänhätää tulee monin paikoin” (Matt. 24:7).
Ilmestyskirjan luvussa 6:5-6, Jeesus paljasti, että Apokalypsin kolmas ratsumies (nälänhätä) tulee esiin.
Lisää Ilmestyskirjassa: Ruoka punnitaan vaa'alla, tarvitaan yhden työpäivän palkka ostamaan tarpeeksi
ruokaa yhtä ateriaa varten, perheet yrittävät selviytyä ostamalla halvempaa ruokaa, (Ilm. 6:6), jne.
Neljänneksi, Öljymäellä Jeesus sanoi, ”Tulee olemaan ruttoa (kulkutauteja)” (Matt. 24:7).
Ilmestyskirjan luvussa 6:7-8, Jeesus paljasti, että Apokalypsin neljäs ratsumies on Kuolema ja häntä
seuraa Tuonela.
Lisää Ilmestyskirjassa: Kuolema ja Tuonela tappavat sodalla, nälällä, rutolla (tai kulkutaudeilla) ja maan
petojen (tai villieläinten) kautta, tappavat neljänneksen maan päällä olevista (Ilm. 6:8), jne.
Viidenneksi, Öljymäellä Jeesus sanoi, ”Tulee olemaan maanjäristyksiä monin paikoin” (Matt. 24:7).
Ilmestyskirjan luvussa 6:12, Jeesus paljasti, että suuri maanjäristys tummentaa maata ja saa kuun
muuttumaan kuin vereksi.
Lisää Ilmestyskirjassa: Maanjäristys Jerusalemissa tappaa 7000 ihmistä (Ilm. 11:13), ja kaikkien aikojen
suurin maanjäristys tapahtuu Ahdistuksen aikana (Ilm. 16:17-21).
Kuudenneksi, Öljymäellä Jeesus sanoi, ”Silloin teidät annetaan vaivaan, ja teitä tapetaan, ja te joudutte
kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden” (Matt. 24:9).
Ilmestyskirjan luvussa 6:9, Jeesus paljasti, että taivaan alttarin alla oli niiden sielut, jotka olivat surmatut
Jumalan sanan tähden ja sen todistuksen tähden, joka heillä oli.
Lisää Ilmestyskirjassa: Antikristus tappaa kaksi säkkipukuista todistajaa (Ilm. 11:7), hän vainoaa pyhiä
(Ilm. 13:7), Antikristus ja Väärä Profeetta tulevat mestaamaan pyhiä (Ilm. 20:4), Saatana tulee
vainoamaan Israelia (Ilm. 12:13), jne.
Seitsemänneksi, Öljymäellä Jeesus sanoi, ”Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät
monta” (Matt. 24:11).
Ilmestyskirjan luvussa 16:13, Jeesus paljasti, että saastainen henki tulee ulos Väärän profeetan suusta.
Lisää Ilmestyskirjassa: Väärä profeetta auttaa kokoamaan maan kuninkaat Harmagedonin taisteluun
(Ilm. 16:14), hän käskee maan päällä olevia ihmisiä palvomaan Antikristusta, määrää ihmiset ottamaan
Pedonmerkin, jne. (Ilm. 13:11-18)
Kahdeksanneksi, Öljymäellä Jeesus sanoi, ”Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman
kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu” (Matt. 24:14).

Ilmestyskirjan luvussa 14:6, Jeesus sanoi, että enkeli julistaa iankaikkista evankeliumia ”maan päällä
asuvaisille, kaikille kansanheimoille ja sukukunnille ja kielille ja kansoille.”
Lisää Ilmestyskirjassa: 144 000 Jumalan palvelijaa Israelin 12 sukukunnasta sinetöidään, ja he voittavat
Jeesukselle suuren joukon, jota kukaan ei voi lukea kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja
kansoista ja kielistä (Ilm. 7:3-9).
Yhdeksänneksi, Öljymäellä Jeesus vihjasi, että Temppeli rakennetaan uudelleen (Matt. 24:15).
Ilmestyskirjan luvussa 11:1, enkeli käski Johanneksen mittaamaan Temppelin.
Lisää Ilmestyskirjassa: Johanneksen käskettiin olla mittaamatta Temppelin ulkopuolella olevaa
esikartanoa, koska se annetaan pakanakansoille (Ilm. 11:2).
Kymmenenneksi, Öljymäellä Jeesus sanoi, että kun ihmiset näkevät hävityksen kauhistuksen seisovan
pyhässä paikassa, niin ”silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille” (Matt. 24:15-16).
Ilmestyskirjan lukuun 12:14 on kirjoitettu, että Israel pakenee erämaahan, missä sitä suojellaan 42
kuukauden ajan (3 ½ vuotta; 1260 päivää).
Lisää Ilmestyskirjassa: Saatana yrittää estää juutalaisten paon, mutta Jumala auttaa heitä ja Saatana
epäonnistuu (Ilm. 12:15-17).
Yhdenneksitoista, Öljymäellä Jeesus kertoi erämaahan pakeneville juutalaisille, että jos he ovat katolla,
älköön astuko alas noutamaan, mitä hänen huoneessansa on, ja joka on pellolla, älköön palatko takaisin
noutamaan vaippaansa, ja se tulee olemaan pahaa aikaa naisille, jotka odottavat, ja niille, joilla on pieniä
lapsia, ja heidän tulee rukoilla, ettei heidän tarvitse paeta talvella tai sapattina (Matt. 24:17-20).
Ilmestyskirjan luvussa 12:15-16, Jeesus paljasti, että juutalaisten on paettava niin nopeasti kuin
mahdollista (ilman taakkoja, antamatta lasten hidastaa heitä, rikkomalla lakia, jne.), koska Saatana
yrittää saada heidät kiinni ja tuhota.
Lisää Ilmestyskirjassa: Saatana vainoaa juutalaisia, jotka eivät pakene ja yrittävät noudattaa Jumalan
käskyjä ja seurata Jeesusta (Ilm. 12:17).
Kahdenneksitoista, Öljymäellä Jeesus sanoi, että tämä on silloin kun suuri ahdistus alkaa.
Ilmestyskirjan luvussa 12:14, Jeesus paljasti, että pakenevat juutalaiset ovat erämaassa 42 kuukautta,
joten suuri ahdistus alkaa puolessavälissä seitsenvuotista ahdistuksen aikaa ja päättyy 42 kuukautta
myöhemmin Jeesuksen toisella tulemisella.
Lisää Ilmestyskirjassa: Jeesuksen toisessa tulemisessa, Antikristus vangitaan ja heitetään tuliseen
järveen (Ilm. 19:20), ja Saatana sidotaan, kahlitaan ja heitetään syvyyteen tuhanneksi vuodeksi (Ilm.
20:1-3).
Kolmanneksitoista, Öljymäellä Jeesus sanoi, että kun suuri ahdistus alkaa, ”vääriä kristuksia ja vääriä
profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista,
valitutkin” (Matt. 24:24).
Ilmestyskirjan luvussa 13:13-14, Jeesus paljasti, että maasta nouseva peto (Väärä profeetta) tekee
suuria ihmeitä, saa tulenkin lankeamaan taivaasta maan päälle ihmisten nähden ja villitsee (eksyttää)
maan päällä asuvia ihmisiä.
Lisää Ilmestyskirjassa: Väärä profeetta kehottaa ihmisiä tekemään kuvan Antikristuksesta, saa sen
hengittämään ja puhumaan, käskee ihmisiä palvomaan sitä, jne. (Ilm. 13:13-15)

Neljänneksitoista, Öljymäellä Jeesus sanoi, ”Sillä niinkuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan
länteen, niin on oleva Ihmisen Pojan tulemus” (Matt. 24:27); ja Hän sanoi, että ihmiset näkevät Hänen
tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella (Matt. 24:30).
Ilmestyskirjan luvussa 1:7, Jeesus paljasti, että jokainen silmä näkee Hänet, mukaan lukien ne, jotka
Hänet ristiinnaulitsivat, ja kaikki maan päällä itkevät.
Lisää Ilmestyskirjassa: Jeesus tulee takaisin valkoisella hevosella, muut tulevat takaisin Hänen
kanssaan, Hänellä on vaipassa kupeellaan kirjoitettuna nimi: "Kuningasten Kuningas ja herrain Herra",
Hän tuhoaa ne, jotka hyökkäävät Israeliin Harmagedonin taistelussa, jne. (Ilm. 19:11-19); Hän tulee pian
(Ilm. 22:12, 20).
Viidenneksitoista, Jeesus sanoi, että ”Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan
katoa” (Matt. 24:35).
Ilmestyskirjan luvussa 21:1, Jeesus paljasti, että tulee olemaan ”uusi taivas ja uusi maa; sillä
ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole.”
Lisää Ilmestyskirjassa: Uusi Jerusalem tulee alas uuteen maahan, Jumala ja Jeesus asuvat siellä
kansansa kanssa, ei enää ole kuolemaa (Ilm. 21:2-22:21); elämän puu on siellä (Ilm. 22:22).
Muitakin esimerkkejä voitaisiin luultavasti mainita, mutta tämä artikkeli on pidempi kuin yleisesti tykkään.
On surullista, että jotkut professorit ja pastorit tuhlasivat aikaansa saadessaan koulutusta ihmisiltä, jotka
opettavat, että Ilmestyskirja on vain symboli- tai allegoriakirja (vertauskuvakirja), jota kukaan ei ymmärrä.
He ovat juuri niitä, jotka eivät ymmärrä sitä; he eivät opiskele sitä, opettavat väärää oppia, ja estävät
muita tutkimasta sitä Jumalan Sanan osana.
Osa siitä, mitä Jeesus sanoi Öljymäellä, on kirjattu myös Markuksen ja Luukkaan evankeliumeihin.
Tekemällä johtopäätöksen, että se, mitä Jeesus sanoi osissa Matteuksen, Markuksen ja Luukkaan
evankeliumeja, on vain merkityksetöntä symbolismia tai allegoriaa, ei ole Jumalasta.
Ihmiskunta lähestyy Ahdistuksen ajanjaksoa, ihmisten on tiedettävä totuus tulevaisuudesta, ja kristillisen
kirkon velvollisuutena on kertoa heille siitä.
Muuten, huomasitko, että Matteuksen kirjaamat neljä ensimmäistä merkkiä ovat neljä ensimmäistä
merkkiä (ja samassa järjestyksessä), jotka Johannes kirjasi Ilmestyskirjaan (Matteuksen neljä
ensimmäistä merkkiä ovat Apokalypsin neljä ratsastajaa Ilmestyskirjassa)?
Se ei ole todennäköisesti merkityksetöntä tai vahingossa tapahtunutta.
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