
ILMUTUSRAAMAT 
 
1.PEATÜKK 
 
Ilmutuse 1:1-6  
Ilmutuse Raamat on Piibli prohveteeringute kulminatsioon – koht, kus kõik ajastute 
prohveteeringud lähenevad ja leiavad täitumise. Ilmutus avalikustab juutide, paganate ja Issanda 
Jeesuse Kristuse Koguduse tuleviku. Nendel lehekülgedel on spetsiifilised detailid, mis puudutab 
Päästja tagasitulekut, Tema 1000 aastase Rahuriigi ja Kuningriigi rajamist ja viimaseks ka kadunute 
ja päästetute igavene saatus.  
 
Sõna ilmutus tuleb kreeka keelsest sõnast apokalüpsis, mis tähendab “paljastamist, avalikustamist”. 
Sel põhjusel tuntakse Ilmutuse Raamatut ka Apokalüpsisena. Mõlemal juhul see definitsioon 
peegeldab fakti, et Jumal on inimkonnale teada andnud neid igavesi, üleloomulikke tõdesid ja 
reaalsusi, mida inimene ise kunagi ei suudaks saavutada või avastada.  
 
Ilmutuse Raamat on Uue Testamendi viimane raamat, mis detailselt kirjeldab aega alates 
Johannesest (varajane kogudus) kuni igavikuni. See moodustab Jumala viimase erilise ilmutuse 
inimkonnale siinpool taevast. Lihtsamalt öeldes, Piibli prohveteeringud ja Ilmutus on saabuv 
tulevik. Need moodustavad Jumala kirjelduse tuleviku faktidest ja sündmustest. Selline 
prohveteering on täielikult usaldamist väärt, kuna Jumal Kõiketeadja, olgu siis need tegelikud või 
ainult võimalikud ja Ta teab neid täiuslikult kogu igavik. Apostlite 15:18 ütleb: mis on teada 
igavikust alates. Seega Kõikvõimas on suuteline täielikult ja täpselt kirjeldama tulevikku ette.  
 
Praegused rahvusvahelised sündmused peegeldavad täpselt tingimusi ja sündmusi, mida ennustatud 
Piiblis. Võrdlemisi vähe prohvetlikku õpetust ja jutlustamist on praegu aset leidmas. See kindlasti 
tänu faktile, et see ala vajab suurel hulgal uurimist ja õppimist (vaata 2.Timoteose 2:15). Miljonid 
pigem eelistavad mitte lasta prohveteeringuid seletada, kuna nad pigem elaksid maailma standardite 
ja dikteerimise järgi. Nemad kui individuaalid, kes otsivad rahuldust ja tasusid selles elus, pole 
ilmselt ärevalt ootamas Kristuse tagasitulekut.  
 
Mil me kõnnime koos läbi Ilmutuse Raamatu, pea meeles, et see eriline sõnum on antud, et 
avalikustada Jumala tõde, mitte varjata seda ja teeb selgeks Jumala igavese eesmärgi, mitte ei tee 
sellest müstikat. Ma ei hakka kasutama keerulisi teoloogilisi termineid. Minu eesmärk on lihtne 
salm salmi haaval analüüsimine. Ma usaldan seda, et tulemusena iga lugeja saab selge arusaamise 
õnnistatud Ilmutuse Raamatu tõdedest ja selle sisust.  
 
Salm 1: Jeesuse Kristuse ilmutus, mille Jumal temale on andnud, et ta näitaks oma sulastele, mis 
peatselt peab sündima. Ta näitas seda, läkitades oma ingli oma sulase Johannese juurde,  
 
Oma uuringut alustame koheselt sõnaga ilmutus, ainsuses, mitte ilmutused, mitmuses. See termin 
tuleb kreeka keelsest sõnast Apokalüpsis ja tähendab “paljastamist, avalikustamist”. Seda on tihti 
epistlites kasutatud kui ilming, tulek, avalikustamine ja ilmumine. Ilmutuse Raamat seega kajastab 
meie imelise Päästja, Issanda Jeesuse Kristuse, avalikustamist või ilmumist. See ei ole Johannese 
loo lahtiarutamine, vaid pigem sõnum Kristuse ilmumisest. See ilmumine leiab aset Ülesvõtmisel 
(Ilmutuse 4:1), samuti ka Tema tagasituleku tunnil maale, mil iga silm saab Teda nägema (Ilmutuse 
1:7).  
 
Teiseks, me näeme, et see ilmutus on antud Jeesusele Kristusele, nagu seda on kõik, kuna Jeesus 
ütles: Kõik on mu Isa andnud mulle (Matteuse 11:27). Need on antud Talle, et ta näitaks oma 
sulastele, mis peatselt peab sündima. Sõna peatselt algselt tähendab “tegevuse kiirus kui on algus”. 
See kindlasti kujutab praegust tundi, mil märgid, mis viitavad Tema tagasitulekule, on hakanud 
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ilmnema suure sagedusega. Need tõed on saadetud ja määratud Kristuse inglilt Johannesele, selle 
raamatu kirjutajale, kes oli Püha Vaimu inspiratsiooni all. Ilmutuse Raamat on märkide õppetükk. 
Selles raamatus on märk Pühast Vaimust esitatud kui seitse vaimu (salm 4) ja märk kuldsest 
lambijalast ja seitsmest tähest (salm 20). Seega läbi märkide me tuleme selle imelise raamatud 
arusaamisele.  
 
Salm 2: kes on tunnistanud Jumala sõna ning Jeesuse Kristuse tunnistust, kõike, mida ta on näinud.  
 
See väide räägib iseenda eest.  
 
Salm 3: Õnnis on see, kes loeb, ning need, kes kuulavad neid ennustuse sõnu ja hoiavad tallel, mis 
sellesse on kirjutatud, sest aeg on lähedal.  
 
Salm kolm tõestab, et apokalüpsis pole sügav, müstiline, segane raamat. Jumal poleks siis 
Kõiketeadja, kui Ta lubas erilist õnnistust neile, kes loevad, kuulevad ja hoiavad, mida nad loevad ja 
kuulevad kui nad oleksid suutelised talletama seda tõde. Ei, Ilmutuse Raamat on mõistetav ja täidab 
südame rõõmuga, mil inimene näeb selle imelist sõnumit, mis puudutab Päästjat.  
 
Üks põhjus, miks lugejad ja kuuljad peavad hoidma kinni sellest, mida nad on kuulnud, on see, et 
Kristuse tagasituleku aeg on lähedal. See sündmus võib juhtuda kohe või kümne minuti jooksul, 
kümne kuu jooksul või isegi kümne aasta jooksul. Seega järgmine sündmus Jumala kalendris, 
Kristuse tagasitulek Koguduse järele, võib juhtuda koheselt. Sellepärast meie, kui kristlased, 
peaksime hoidma oma silmad taeva poole, oodates õndsa lootuse täitumist ning suure Jumala ja 
meie Päästja Jeesuse Kristuse kirkuse ilmumist (Tiitus 2:13).  
 
Salm 4: Johannes - seitsmele Aasia kogudusele: Armu teile ja rahu temalt, kes on ja kes oli ja kes 
tuleb, ning seitsmelt vaimult, kes on tema trooni ees,  
 
Johannes pöörab oma tähelepanu nüüd seitsmele kohalikule kogudusele, mis asuvad alal nimega 
Aasia. See ei ole see Aasia, mida me täna teame, vaid pigem osa Türgist. Ainult seitset kogudust on 
mainitud, kuigi seal oli kindlasti rohkem neid. Seitse on Jumala arv täiuslikkusest. See arv samuti 
kujutab erinevaid olukordi, peegeldamas Jumala rahva ajalugu läbi Koguduse ajastu.  
 
Jumala tervitus, leida 19-s Uue Testamendi raamatus, on ka siin esitatud: Armu teile ja rahu. See ei 
ole “rahu ja arm”, vaid “arm ja rahu”, kuna see on Jumala programm patustele. Nad ei saa rahu 
enne kui Ta pole näidanud oma armastavat armu. Jumal peab näitama oma pälvimatut soosingut ja 
armastust, mida nimetatakse armuks, enne kui keegi saab kogeda rahu. See arm on näidatud meile 
Kolgata ohvri kaudu ja vabalt kättesaadav kõigile, kes usuvad ja võtavad vastu Kristuse: Sest teie 
olete armu läbi päästetud usu kaudu - ja see ei ole teist enestest, vaid see on and Jumalalt -, mitte 
tegudest, et ükski ei saaks kiidelda (Efeslaste 2:8,9).  
 
Arm on ilmunud päästvana kõigile inimestele (Tiituse 2:11). Kui arm on oma töö teinud, siis 
järgneb sellele rahu: Et me nüüd oleme saanud õigeks usust, siis on meil rahu Jumalaga meie 
Issanda Jeesuse Kristuse läbi (Roomlaste 5:1). See rahu tehti tema ristivere läbi (Kolossa 1:20). 
Seega, Roomlaste 15:13 ütleb: Aga lootuse Jumal täitku teid kõige rõõmu ja rahuga usus, et teil 
oleks küllaga lootust Püha Vaimu väes!  
 
Ainult Jeesus saab anda selle rahu. Päästmata psühhiaater pole suuteline tegema seda. Nad vajavad 
sama rahu, mida nad püüavad ise pakkuda. Seega, me peame pöörduma oma probleemidega Jumala 
Poja poole.  
 
Samuti me leiame, et see armu ja rahu sõnum on tervelt Kolmainsuselt. Esiteks, Isalt, kes on, oli ja 
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tuleb; siis seitsmelt Vaimult, kes on trooni ees...  
 
Salm 5: ning Jeesuselt Kristuselt, kes on ustav tunnistaja, esikpoeg surnuist ja maa kuningate 
valitseja. Temale, kes meid armastab ning on meid lunastanud meie pattudest oma verega,  
 
Tihti tekib küsimus: “Miks on Kristus see esikpoeg surnuist, mil Laatsarus ja teised tõusid 
esimesena?” Vastus on lihtne. Teised äratati ellu, kuid nad surid uuesti. Neid äratati füüsilisest 
surmast füüsilisse ellu, et lõpuks ikka surra teist korda. Jeesus Kristus oli äratatud surnuist 
surematusesse – kunagi ei sure enam! Tema on esimene, keda on äratatud uue mitte kunagi sureva 
ihuga. Seepärast Kristus pidi esimesena surnuist üles tõusma (Apostlite 26:23)... ja kellel ainsana on 
surematus (1.Timoteose 6:16).  
 
Viis korda on Kristust kutsutud “esmasündinuks”. Teised viis korda on kutsutud “ainusündinuks”. 
Termin ainusündinu viitab Tema lihakssaamisele, mil esmasündinu viitab Tema ülestõusmisele. 
Näiteks: Aga kui ta toob oma esmasündinu maa peale (Heebrea 1:6). Tema on nähtamatu Jumala 
kuju, kogu loodu esmasündinu (Kolossa 1:15). Ja ta on oma ihu, koguduse pea. Tema on algus, 
esmasündinu surnuist, et ta kõiges saaks esimeseks (Kolossa 1:18).  
 
Roomlaste 8:29 ütleb: Sest need, keda ta on ette ära tundnud, need ta on ka ette määranud saama 
tema Poja näo sarnaseks, et tema oleks esmasündinu paljude vendade seas. Mõtiskle nendel 
salmidel hoolikalt, et ükski kultuse esindaja ei saaks sind eksitada nende terminitega, et väita, et 
Kristusel oli algus. Ei, tänu Jumalale, Kristus põlvneb muistseist päevist, igiaegadest (Miika 5:1). 
Jah, Temal on Igavene Isa (Jesaja 9:5).  
 
Issandat Jeesust Kristust on kutsutud ka maa kuningate printsiks. See muidugi viitab tulevikule, mil 
Rahuprints (Jesaja 9:5) tuleb tagasi maale kui KUNINGATE KUNINGAS JA ISANDATE ISSAND 
(Ilmutuse 19:16). See imeline sündmus saab täitma Laulud 2:6 ennustust, mis ütleb: Aga mina olen 
seadnud oma kuninga Siionile, oma pühale mäele. Sel hetkel Ta valitseb merest mereni ja Frati jõest 
ilmamaa otsani (Laulud 72:8).  
 
Salm 6: ning kes meid on teinud kuningriigiks, preestreiks Jumalale ja oma Isale - temale olgu 
kirkus ja võimus igavesest ajast igavesti! Aamen.  
 
Salmid 5 ja 6 sisaldavad kolme imelist väidet, mis puudutab Kristuse tööd meie poolel: (1) Ta 
armastab meid; (2) Ta pesi meid puhtaks meie pattudest oma enda verega ja (3) Ta tegi meid 
kuningaiks ja preestreiks Jumalale ja Tema Isale. See järjekord on ilus. Uurigem seda detailsemalt.  
 
Esiteks, Issand Jeesus pidi meid armastama, et pesta meid ja teha meist kuningad ja preestrid. 
Siiski, see on palju põnevam, mil sa näed, et Tema armastus on oleviku ajavormis, tähendades seda, 
et Ta jätkab nende armastamist, keda Ta pesi. Seepärast Johannese 13:1 võidukalt kuulutabki: 
Jeesus oli armastanud omi selles maailmas, armastas neid lõpuni. Suudad sa mõista sellist 
armastust? Oh, et te suudaksite koos kõigi pühadega tunnetada, milline on armastuse laius ja pikkus 
ja sügavus ja kõrgus, ning ära tunda Kristuse armastust, mis ületab iga tunnetuse, et te oleksite 
täidetud Jumala kogu täiusega (Efeslaste 3:18,19). See armastus on igaveseks. Seepärast Paulus 
ütles Roomlaste 8:37-39-s: Kuid selles kõiges me saame täieliku võidu tema läbi, kes meid on 
armastanud. Sest ma olen veendunud, et ei surm ega elu, ei inglid ega peainglid, ei praegused ega 
tulevased, ei väed, ei kõrgus, ei sügavus ega mis tahes muu loodu suuda meid lahutada Jumala 
armastusest, mis on Kristuses Jeesuses, meie Issandas.  
 
See armastus, mille Jeesus Kristus istutas igasse uuesti sündinud usklikusse, peaks ilmutama end 
igapäevases elus, kuna Ta ütles omadele: Ma annan teile uue käsu: armastage üksteist! Nõnda nagu 
mina teid olen armastanud, armastage teiegi üksteist! Sellest tunnevad kõik, et te olete minu 
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jüngrid, kui te üksteist armastate (Johannese 13:34,35). See armastus sinu ja minu vastu tõi Kristuse 
taevasest hiilgusest siia julmale Kolgata ristile. Armastus pani Teda valama oma verd meie pattude 
lunastamiseks.  
 
Teiseks, Ta pesi meid! Mõningatele ei meeldi õpetus verest. Nad tahavad teenida taeva oma 
kiiduväärt tegudega. Olema valgendatud ei ole sama, mida on pestud valgeks. Siin on suur vahe! 
See ei ole vähem rügamist, et lahendada raskused, see on ei mingit rügamist. Kuula Jumalat: mitte 
õiguse tegude tõttu, mida meie nagu oleksime teinud, vaid oma halastust mööda, uuestisünni 
pesemise ja Püha Vaimu uuendamise kaudu (Tiitus 3:5).  
 
Kui inimene usaldab Kristuse valatud vere teenet, siis tema patud on kadunud. Nii kaugel kui ida on 
läänest, nii kaugele viib ta meist meie üleastumised (Laulud 103:12). Jesaja 38:17 ütleb: sa heitsid 
kõik mu patud oma selja taha. Jumal ütleb: Ma kaotan su üleastumised nagu pilved ja su patud nagu 
pilvituse (Jesaja 44:22). Jah, Ta saab heita kõik sinu patud mere sügavustesse (Miika 7:19). Oh, tule 
Jeesuse juurde ja Ta kergendab su koormat. Siin on tõestus! Temast tunnistavad kõik prohvetid, et 
igaüks, kes temasse usub, saab tema nime läbi pattude andeksandmise (Apostlite 10:43). Ei ole 
oluline kui kaugele oled langenud, Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust (1.Johannese 
1:7).  
 
Kolmandaks, Tema armastuse ja pesemise tõttu, Kristus on suuteline tegema meid kuningaiks ja 
preestreiks Jumalale ja oma Isale. Iga uskliku tiitliks on preester. See on samuti põhjus, miks 
inimene ei vaja kirikuõpetaja abi, et saada lähemale Jumalale. Kui sa oled uuesti sündinud, siis sa 
oled Kõikvõimsa silmis preester. Sa võid tuua ise oma palved Jumalale. Nüüd ei kuulata enam 
inimest kiirest ära, kuna ta oli ordineeritud inimeste poolt, kuna kõik uuesti sündinud usklikud on 
samal tasemel. Kõik on kuningliku preesterkonna liikmed (vaata 1.Peetruse 2:9). Milline kutsumus! 
Tänan Sind, Jeesus. Johannes lisab: temale olgu kirkus ja võimus igavesest ajast igavesti! Aamen. 
 
Ilmutuse 1:7-20  
Salm 7: Ennäe, ta tuleb pilvedega ja iga silm saab teda näha, ka need, kes tema on läbi torganud, 
ning kõik maa suguharud halisevad tema pärast. Jah, aamen.  
 
See salm kuulutab Issanda tagasi tulemist maale. Märkad, et iga silm saab Teda nägema. Sellepärast 
seda suurt sündmust nimetataksegi Kristuse ilmutuseks ja ilmneb, mil Ta tuleb kui KUNINGATE 
KUNINGAS JA ISANDATE ISSAND (Ilmutuse 19:11-16). Seega meie tekst on tegelikult eelvaade 
sellest, mis saab juhtuma, mil Ta tuleb koos oma pühakutega peatükis 19. Kas see pole põnev teada, 
et otsekui välk sähvatab idast ja paistab läände, (Matteuse 24:27), iga silm saab nägema ajastute 
vaatemängu? Samuti märka, et iisraellased – eriline grupp – jälgib seda sündmust, kuna nad 
vaatavad sellele, kelle nad läbi pistsid (Sakarja 12:10).  
 
Veel enam, mil Ta tuleb tagasi väes ja suures hiilguses, et rabada rahvaid, kõik maa suguharud 
halisevad tema pärast. See on nii, kuna Ta tuleb kohut mõistma ja keegi ei pääse. Nagu Johannes 
näeb tundi, mil Issand tuleb mitmekümne tuhande pühaga (Juuda 14), hüüab ta võidukalt: “Aamen! 
Aamen!” Johannes hüüab kiitust Jumalale.  
 
Salm 8: «Mina olen A ja O,» ütleb Issand Jumal, «kes on ja kes oli ja kes tuleb, Kõigeväeline.»  
 
See tekst räägib igavesest Kristusest. Alfa ja Oomega on kreeka tähestiku esimene ja viimane täht. 
Kristus ütleb: “Mina olen kõigi asjade algus ja lõpp.” Ta kasutab nime “Mina olen”, mis on verb, 
mis viitab olemisele, mitte muutumisele millekski. Ta on alati olnud. Ta oli enne kõigi asjade 
loomist ja lõi kõik asjad. Kõik on tekkinud tema läbi ja ilma temata ei ole tekkinud midagi 
(Johannese 1:3). Sest tema läbi on loodud kõik, mis on taevais ja maa peal, mis on nähtav ja 
nähtamatu, olgu troonid või ülemused, olgu valitsused või meelevallad - kõik on loodud tema läbi ja 
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tema poole. Tema ise on enne kõike ja kõik püsib koos temas (Kolossa 1:16,17). Samuti Ta 
kontrollib kõiki asju, kandes kõiksust oma väe sõnaga (Heebrea 1:3) ja Ta lõplikult teostab kõiki 
asju (vaata Efeslaste 1:10). Jah, Jeesus Kristus on Alfa ja Oomega, algus ja lõpp.  
 
Terminoloogia: Mina olen ...Issand, kes on ja kes oli ja kes tuleb, rõhutab Kristuse ühtsust Isaga 
(vaata salm 4). Fakt on see, et Ta lisab termini Kõikvõimas, nime, mida kasutatud Isa nimetamisel 
Tema isikuga. Seda terminit on kasutatud 48 korda Vanas Testamendis. See salm selgelt lükkab 
ümber anti-kolmainsuse doktriini, mis on Jumala, Kristuse ja Püha Vaimu vastane.  
 
Salm 9: Mina, Johannes, teie vend ja kaasosaline viletsuses ja kuningriigis ja kannatlikkuses 
Jeesuses, olin saarel, mida hüütakse Patmoseks, Jumala sõna ja Jeesuse tunnistamise pärast.  
 
Johannes taipab, et ta on vana mees ja kõrgelt austatud, siiski ta ei taha kiitust inimestelt tema 
kannatuste pärast. Ta koheselt samastab ennast vennaga Kristuses ja kaasosaliseks südamevalus ja 
kannatuses. Ta räägib viletsusest, milles ta elas oma vangistuse ajal Patmosel, kuid ta rõõmustab, et 
teised verega ostetud Jumala lapsed pääsevad Katsumusajast. See on nii tõene!  
 
Päästja ütles: Maailmas ahistatakse teid (Johannese 16:33). Siiski see ei sisalda Katsumusaega, 
millest pühakud päästetakse (vaata Ilmutuse 3:10). Johannese tagakiusamine tuli pühendusest 
Kristuse vastu. See on alati tõde, mil keegi võtab kaitsva positsiooni Päästja suhtes. Jeesus ütles 
Johannese 15:18-20-s: Kui maailm teid vihkab, siis teadke, et ta on mind vihanud enne teid. Kui te 
oleksite maailmast, siis maailm armastaks teid kui omi, aga et teie ei ole maailmast, vaid mina olen 
teid maailmast ära valinud, seepärast maailm vihkab teid. Pidage meeles sõna, mis mina teile olen 
öelnud: «Ei ole teener suurem kui ta isand!» Kui nad on taga kiusanud mind, kiusavad nad taga 
teidki. Kui nad on pidanud minu sõna, peavad nad teiegi sõna.  
 
Salm 10: Ma olin vaimus Issanda päeval ning kuulsin enese taga valju häält, otsekui pasunast,  
 
Enne selle salmiga alustamist, siseneme ilmutuse kogemusse Johannesega ja jälgime esiteks kõike 
seda, mida on talle esitatud.  
 
Joseph A. Seiss ütleb, et Johannes kanti edasi läbi sajandite ajani, mil ta nägi suurest ja kohutavast 
Issanda päevast – Katsumusajast. Enamus teadlasi siiski usuvad, et fraas Issanda päev viitab nädala 
esimesele nädalale. Seega Ülestõusmise päeval – pühapäev, nädala esimene päev – Johannest 
külastab see Üks, kes oli teda nii armastanud maal – Jeesus ise. Mil Ta ilmub, Johannes kuuleb 
pasunat – nagu Kristuse häält...  
 
Salm 11: mis ütles: «Mida sa näed, kirjuta raamatusse ning saada neile seitsmele kogudusele: 
Efesosse ja Smürnasse ja Pergamoni ja Tüatiirasse ja Sardesesse ja Filadelfiasse ja Laodikeiasse.»  
 
Alfa ja Oomega on tiitlid, mida me arutasime salmis 8. Salm 11 kujutab igavest Kristust andmas 
juhendeid Tema armastatud teenijale, mis puudutab seitset kogudust, mis mainitud salmis 4 ja mida 
arutatakse peatükkides 2 ja 3. Siis Johannes lisab...  
 
Salm 12: Ma pöördusin ümber vaatama seda häält, kes rääkis minuga. Ja kui ma olin pöördunud, 
siis ma nägin seitset kuldlambijalga  
 
Mil see pasun kõlab salmis 11, Johannes pöörab, et näha häält, kes temaga rääkis. See on erinev! 
Inimene tavaliselt ei näe häält. Siiski Johannes pöördus ümber vaatama seda häält. Mil ta vaatab 
selles suunas, ta näeb seitset kuldlambijalga. Salm 20 selgelt seletab salmi 12 tähendust: Nende 
seitsme taevatähe saladus, mida sa näed mu paremas käes, ja nende seitsme kuldlambijala saladus 
on see: seitse tähte on seitsme koguduse inglid ja seitse lambijalga on seitse kogudust.  
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Fakt, et seitset kogudust kujutatakse seitsme kuldlambijalaga, on tähtis, kuna usklikud on maailma 
valgus (Matteuse 5:14). Kurb, nagu me seda näeme, see on fakt, et seitsme koguduse ajalugu tihti 
tuhmistab seda valgust. Oh, palvetage, et see ei saaks nii olema sinu elus. Jeesus ütles: Nõnda 
paistku teiegi valgus inimestele, et nad teie häid tegusid nähes ülistaksid teie Isa, kes on taevas 
(Matteuse 5:16).  
 
Nüüd, mil me oleme salmi 12 jälginud salmi 20 valguses, vaadakem lähemalt imelist Päästjat, kes 
ilmub keset kuldlambijalgasid ehk kogudusi.  
 
Salm 13: ning lambijalgade keskel kedagi, kes oli Inimese Poja sarnane ja kellel oli üll pikk kuub, 
vöötatud rinde alt kuldvööga.  
 
Issand on riietatud Vana Testamendi ülempreestri riietusse, kuna Tema on tõusnud ja taevas, 
tegelemas oma vahemehe teenistust. Sel põhjusel, et ta võibki päriselt päästa neid, kes tulevad 
Jumala ette tema läbi, elades aina selleks, et nende eest paluda (Heebrea 7:25). Seega 60 aastat 
pärast Kristuse surma ja ülestõusmist, Johannes näeb Teda kui Ülempreestrit taevas. Paulus samuti 
tunnistas seda õnnistatud fakti, öeldes: Et meil nüüd on suur ülempreester Jeesus, Jumala Poeg, kes 
on läbinud taevad, siis hoidkem kinni usust, mida me tunnistame (Heebrea 4:14). Järgmisenaa 
kirjeldatakse meie kallist Issandat detailselt.  
 
Salm 14: Aga tema pea ja juuksed olid valged nagu valge vill, nagu lumi, ning tema silmad nagu 
tuleleek,  
 
Johannese kirjeldus räägib antiikselt ja langeb kokku nägemusega, mida Taaniel nägi peatükis 7, 
salmid 9 kuni 13. Neil antiikseil päevil, see igavene Üks, Jeesus Kristus, on samuti kujutatud valges 
Tema õigluse tõttu, kuna Tema on püha, veatu, laitmatu, patustest lahutatud ja kõrgemaks saanud 
kui taevad (Heebrea 7:26). Kreeklased samuti rõhutasid fakti, et Tema silmad lasid tuld välja. 
Kristus on õiglaselt vihane, mis puudutab Ilmutuse 2 ja 3-s mainitud koguduste patte.  
 
Salm 15: ning tema jalad olid vasemaagi sarnased, kui see on hõõguvas ahjus, ning tema hääl oli 
otsekui suurte vete kohin.  
 
Kristuse jalad kujutavad kohut ja viitavad sündmustele, mis saavad aset leidma, mil Ta tuleb tagasi 
maale peatükkides 19 ja 20. Tema hääl oli otsekui suurte vete kohin ning see samuti kujutab kohut.  
 
Salm 16: Tal oli paremas käes seitse taevatähte ning tema suust välkus vahe kaheterane mõõk ning 
tema palged olid otsekui päike, kui see paistab oma väes.  
 
Selle salmi seitse tähte on inglid või sõnumitoojad seitsmele kogudusele (vaata salm 20), mil 
kaheterane mõõk on Jumala Sõna, nagu kirjeldatud Heebrea 4:12: Sest Jumala sõna on elav ja tõhus 
ja vahedam kui ükski kaheterane mõõk ning tungib läbi, kuni ta eraldab hinge ja vaimu, liigesed ja 
üdi, ning on südame meelsuse ja kaalutluste hindaja. Siis see väljend, et tema palged olid otsekui 
päike, kui see paistab oma väes, viib meie mõtted tagasi muutumuse stseenile Matteuse 17:2-s ja 
seega kujutab Kristuse au, kes saab olema Kohtunikuks Katsumusajal, Harmagedooni lahingus ja 
Suurel Valgel Kohtujärjel. Selle tõttu on Johannes hämmastunud ja alandlik selle kogemuse ees ja 
hüüab...  
 
Salm 17: Kui ma teda nägin, langesin ma tema jalge ette nagu surnu. Ning tema pani oma parema 
käe mu peale ja ütles: «Ära karda! Mina olen Esimene ja Viimne  
 
Salm 18: ja Elav. Ma olin surnud, ning ennäe, ma elan igavesest ajast igavesti ning minu käes on 
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surma ja surmavalla võtmed.  
 
Mil Johannes langes õnnistatud Issanda ette hirmus, Jeesus armastavalt ütleb: ära karda. Ta ütleb 
meile seda sama asja ka täna. Keset sõdu, kuuldusi sõdadest, südamevalusid ja surma meie 
õnnistatud Issand ütleb: Teie süda ärgu ehmugu (Johannese 14:1). See sõnum Johannesele on 
esimeselt ja viimaselt, Alfalt ja Oomegalt, igaveselt Ühelt, Jeesuselt Kristuselt. See Üks, kes elas 
(ülestõusmine) ja oli surnud (risti löömine) ja kes hüüab: ma olen elus, aamen. Tema käes on ka 
põrgu ja surmavalla võtmed. Selle põrutava fakti tõttu kristlased ei tohiks karta, kuna Jeesus ise otse 
samal viisil liha ja vere omaks võtnud, et ta surma kaudu kõrvaldaks selle, kellel on võimus surma 
üle - see tähendab kuradi -, ja vabastaks need, kes surma kartes olid kogu eluaja orjapõlves 
(Heebrea 2:14,15). Meid mitte pole ainult surmahirmust vabastatud vaid samuti ka Hadesest.  
 
Lubage ma seletan: Hades oli koht, kus hinged ja inimeste vaimud enne risti. Sheol (Vana 
Testament) ja Hades (Uus Testament) olid üks ja sama. Sheolis ja Hadeses oli kaks lahtrit, üks 
õelatele ja teine õiglastele. Luuka 16:22,23-s rikas mees ja Laatsarus läksid oma vastavasse kohta – 
üks kannatama, teine mugavusse. Varas ristil läks mugavasse kohta ehk paradiisi, kuna Kristus 
lubas talle ristil, mil Ta ütles: Tõesti, ma ütlen sulle, juba täna oled sa koos minuga paradiisis 
(Luuka 23:43). Seal läksi Kristus surma (Apostlite 2:27,31). Seal Ta jutlustas oma rahvale ja viies 
vangiviidud vangidena kaasa (Efeslaste 4:8-10), otseselt vabastades neid, et nad pääseksid sisse 
kolmandasse taevasse 2.Korintose 12:2-s.  
 
Praeguseks on Hadese mugavam osa tühjendatud Tema poolt, kelle käes on surma ja Hadese 
(põrgu) võtmed, kuid piinamise pool on täis. See tühjendatakse Kohtupäeval, mil surm ja surmavald 
annavad tagasi oma surnud ning igaühe üle mõistetakse kohut (Ilmutuse 20:13).  
 
Salm 19: Kirjuta siis, mida sa oled näinud ja mis on ning mis sünnib pärast seda!  
 
See salm annab meile Ilmutuse Raamatu järjekorra, mis on kirjutatud kronoloogiliselt ehk 
sündmuste esinemise järgi. Me võime koheselt märgata kolme ajavormi: minevik, olevik ja tulevik. 
Minevik on peatükk 1, olevik on peatükid 2 ja 3 ning tulevik on peatükid 4 kuni 22.  
 
Salm 20: Nende seitsme taevatähe saladus, mida sa näed mu paremas käes, ja nende seitsme 
kuldlambijala saladus on see: seitse tähte on seitsme koguduse inglid ja seitse lambijalga on seitse 
kogudust. 
 
Ilmutuse 2:1-11  
Läkitus Efesose kogudusele.  
 
Salm 1: Efesose koguduse inglile kirjuta: Nõnda ütleb see, kes hoiab seitset tähte oma paremas 
käes, kes kõnnib seitsme kuldlambijala vahel:  
 
Esimese kirja kogudustele saab Efesose kogudus, mis hõlmab enda alla umbes aastaid 33 kuni 100 
aastat peale Kristust, mil Johannes, kes kirjutas Ilmutuse Raamatu, suri. See kiri on inglile või siis 
otseselt võttes Efesose koguduse sõnumitoojale ja on Ühelt, kes hoiab enda käes seitset tähte ja kes 
kõnnib seitsme kuldlambijala vahel. See on muidugi meie kirgastatud Kristus, nagu me õppisime 
Ilmutuse 1:20-s. Nii põnev on ära märkida, et Issand hoiab kogudusi (kõiki usklikke) oma käes ja 
kõnnib keset neid! See on kristlaste kindlustunne. Päästja kõnnak meie seas toob meid lähemale 
Temale. Järgmisena Kristus ütleb...  
 
Salm 2: Ma tean su tegusid ja vaevanägemist ja kannatlikkust ning et sa ei või sallida kurjasid ning 
et sa oled läbi katsunud need, kes ütlevad end olevat apostlid, kuid ei ole seda, ning leidnud nad 
olevat valelikud.  
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Märkad, et igas kirjas Issand alustab kiitmisega ja pärast näitab vastavate koguduste patte. Efesose 
kogudus alustas puhtuses nagu seda on märgata Apostlite Tegude raamatust. Siis tulid sisse 
valeprohvetid. See on täpselt see hoiatus, mida Paulus oli hüüdnud oma viimasel kogunemisel 
Efesoses: Mina tean, et pärast minu äraminekut tulevad teie sekka julmad hundid, kes karja ei 
säästa, ja teie eneste seast tõusevad mehed, kes moonutavad tõde, et vedada jüngreid eneste järele. 
Seepärast valvake ja pidage meeles, et ma kolm aastat, ööd ja päevad, ei ole lakanud pisarsilmil 
igaühte manitsemast (Apostlite 20:29-31). Koguduse liidrid mõistsid kohut neile valeprohvetitele 
varasematel päevadel, kuid muutusid lodevaks, mil nad kaotasid oma esimese armastuse.  
 
Täna paljud arvavad, et on vale kohutmõista ketserluse ja õeluse üle. See ei ole nii! See sama 
Kristus, kes ütles: Ärge mõistke kohut, et teie üle ei mõistetaks kohut (Matteuse 7:1), samuti ütles: 
tehke õiglane otsus (Johannese 7:24). Usklik ei tohi kunagi kohutmõista inimesele nii kaugelt kui 
iseloomu ja motivatsiooni on arvestatud. Siiski, ta peaks kindlasti kohutmõistma inimese üle siis, 
kui selle inimese doktriin on ketserlus või kui tema elu on täis õelust. Seepärast Johannes ütleski: 
ärge usaldage iga vaimu, vaid katsuge vaimud läbi, kas nad on Jumalast, sest palju valeprohveteid 
on läinud välja maailma (1.Johannese 4:1) ja miks Paulus ütles 1.Timoteose 5:19,20-s: Vanema 
vastu tõstetud kaebust ära võta muidu kuulda, kui et on kaks või kolm tunnistajat. Patustajaid noomi 
kõikide ees, et ka teised hakkaksid kartma. Efesose kogudus oli libisenud oma algsest ankrukohast 
ja oli teel alla. Kas pole siis ime, et Muhamedi usk levis üle maa ja hävitas kompromiteeriva 
koguduse, mis kunagi oli võimas Pauluse all?  
 
Salm 3: Sul on kannatlikkust ning sa oled talunud vaeva minu nime pärast ega ole ära väsinud.  
 
Osa põhjusest, miks see kogudus langes, võis olla see, et nad olid liiga hõivatud teenimisega ja ei 
varunud aega magusale osadusele Jeesuse jalge ees. Kui inimene on nii aktiivne, et tal pole aega 
Piibli lugemiseks ja palvetamiseks, siis tal on liiga kiire. Paljud on langenud süüdistustesse...  
 
Salm 4: Kuid mul on sinu vastu, et sa oled oma esimese armastuse maha jätnud.  
 
See on nii tõene paljude jaoks tänapäeval! Mil nad esimest korda said päästetud armastatud Jeesuse 
poolt, neile meeldis palvetada, meeldis lugeda Sõna, meeldis Jumala koja teenistustest osa võtta ja 
meeldis tunnistada. Kuid nad on kaotanud oma esimese armastuse!  
 
Salm 5: Tuleta siis meelde, kust sa oled langenud, ja paranda meelt ning tee esimese armastuse 
tegusid! Muidu ma tulen su juurde ning lükkan su lambijala asemelt, kui sa ei paranda meelt.  
 
See juhtus! Pärast Muhamedi usu vallutuskäiku, Efesose kogudus lõpetas eksisteerimise. Ära lase 
sel juhtuda sinu kogudusega või sinuga! Enne kui Jumal lõpetab oma kiituste kuulutamise ja 
hukkamõistu kuulutamist Efesose kogudusele, Ta lisab...  
 
Salm 6: Seda sa teed siiski õigesti, et vihkad nikolaiitide tegusid, mida vihkan minagi.  
 
Kes olid nikolaiitidid ja mis oli see, mis pani Kõikvõimsat Jumalat viha kandma nende vastu? See 
termin tuleb kreeka keelsetest sõnadest, mis tähendaks “võitu ilmikute üle” - religioosne 
diktaatorlus, mis lubas vähe või ei mingit vabadus selle liikmetele. See on täpselt see, mida Püha 
Vaim mõtles, mil Ta ütles koguduse vanematele mitte olla nagu isandad liisuosa üle, vaid olles 
karjale eeskujuks (1.Peetruse 5:3). Nii väga vajab see sõnum rõhutamist meie päevil, mil 
religioossed liidrid püüavad peale suruda inimeste väljamõeldud seadusi igale liikmele! Pärast 
nende kiituste ja hoiatuste esitamist Jumala Vaim lisab...  
 
Salm 7: Kellel kõrv on, see kuulgu, mida Vaim ütleb kogudustele: Võitjale ma annan süüa elupuust, 
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mis on Jumala paradiisis.  
 
Kuidas saab inimene olla võitja? Usaldades Jeesuse Kristuse valatud vere väärtust: Kes on, kes 
võidab ära maailma? Eks see, kes usub, et Jeesus on Jumala Poeg (1.Johannese 5:5).  
 
Läkitus Smürna kogudusele.  
 
Salm 8: Ja Smürna koguduse inglile kirjuta: Nõnda ütleb Esimene ja Viimne, kes oli surnud ning on 
jälle elavaks saanud:  
 
Me nägime Ilmutuse 1:11-s, et esimene ja viimane, Alfa ja Oomega, on Issand Jeesus Kristus. Nüüd 
Ta alustab oma sõnumit Smürna kogudusele.  
 
Salm 9: Ma tean su viletsust ja vaesust - kuid sa oled rikas - ning nende teotamist, kes ütlevad end 
olevat juudid, kuid ei ole seda, vaid on saatana sünagoog.  
 
Smürna koguduse aeg jääb 100 kuni 312 aastani pärast Kristust. Need inimesed arvatavasti 
kannatasid kõige suurema tagakiusamise alla kristluse ajaloo jooksul. Nende teod, ustavalt tehtud 
Jeesuse nime, tõid suurt viletsust ja kaasneva vaesuse, materiaalselt. Siiski, suured rikkused on nad 
kogunud endale taevas. Selle lisaks, nende järeleandmatus, pühendunud pingutused tõi Jumala Sõna 
tervesse Rooma Impeeriumi. Esimese ja teise sajandi ajal Smürna koguduse liikmeid söödeti 
lõvidele Roomas, mil suured rahvahulgad elasid selle kaasa. Koguduse ajalugu informeerib meid, et 
viis miljonit võib olla surnud märtri surma sel ajal. Iga kristlane peaks luge raamatut “ Foxe's 
Christian Martyrs of the World “. Sa avastad ruttu pirisemise rumaluse selles luksuslikus ja 
rahulikus päevas.  
 
Usud sa seda või mitte, see kogudus õitses ja kasvas Smürna ajastul! Võib olla väike tagakiusamine 
teeks natuke head tänapäeval. Me võiksime õppida armastama teisi vendi Kristuses, kel on erinev 
religioosne sedel kui meil. Jumal andesta meile meie lahkusulisus!  
 
Paljud Smürna südamevalud tulid valeprohvetite kaudu, kes ütlesid, et nad on juudid, nagu on kirjas 
Roomlaste 2:29-s, kuid kes tegelikult ei olnud seda! Nad tegelikult ei uskunud ja olid tegelikult 
Saatana sünagoogi liikmed! Ole ettevaatlik nendega, kes väidavad olevat kristlased, kuid eitavad 
Kristuse jumalikkust. Ka nemad on Saatana sünagoogist: ning ükski vaim, kes seda Jeesust ei 
tunnista, ei ole Jumalast (1.Johannese 4:3). See sama on tõde nende kohta, kes segavad seadust ja 
armu. Paulus ütles: Ma imestan, et teie nii ruttu pöördute ära temast, kes teid Kristuse armu kaudu 
on kutsunud, mingi teistsuguse evangeeliumi poole. Mingit teist evangeeliumi ei ole, on vaid 
mõningaid, kes teid segadusse ajavad ja tahavad Kristuse evangeeliumi pahupidi pöörata. Aga kui 
ka meie ise või ingel taevast kuulutaks mingit evangeeliumi selle asemel, mida meie oleme teile 
kuulutanud - see olgu neetud! Nagu me oleme teile juba ütelnud ja praegu ma ütlen jälle: Kui keegi 
kuulutab teile mingit evangeeliumi selle asemel, mis te olete vastu võtnud - see olgu neetud 
(Galaatia 1:6-9).  
 
Kuna valeprohvetitest vennad propageerivad valeõpetusi ja jälestavad tõelisi usklikke, 
tagakiusamine tuli seest. Sellise saatanliku vastuseisu juures Kristuse sõnum oli...  
 
Salm 10: Ära karda seda, mida sul tuleb kannatada! Ennäe, kurat heidab mõned teie seast vangi, et 
teid läbi katsutaks, ning teil on viletsust kümme päeva. Ole ustav surmani, ja ma annan sulle 
elupärja!  
 
Kui läbikatsumise tund on saabunud, siis usklikud ei tohiks karta. Nad peavad hoidma oma silmi 
igavesel tasul, nagu mainitud Jakoobuse 1:12-s: Õnnis on mees, kes peab vastu kiusatuses, sest kui 
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ta on läbi katsutud, siis ta saab pärjaks elu, mille Issand on tõotanud neile, kes teda armastavad. 
Paljud Piibli uurijad usuvad, et kümnest päevast koosnev tagakiusamine koosnes kümnest tegelikust 
kannatamise perioodist. Ma olen nõus, kuna koguduse ajalugu rõhutades toetab seda väidet. Siiski, 
Smürna kogudus sai garantii viimasele võidule Issanda lubaduse, väe ja hoolitsuse läbi...  
 
Salm 11: Kellel kõrv on, see kuulgu, mida Vaim ütleb kogudustele: Võitjale ei tee teine surm mingit 
kahju! 
 
Ilmutuse 2:12-29  
Läkitus Pergamoni kogudusele.  
 
Salm 12: Ja Pergamoni koguduse inglile kirjuta: Nõnda ütleb see, kelle käes on vahe kaheterane 
mõõk:  
 
Uuesti, peatükk 1, salm 16 tõestab, et rääkija on Issand Jeesus Kristus.  
 
Salm 13: Ma tean, kus sa elad - seal, kus on saatana troon. Ja sa pead kinni minu nimest ega ole 
salanud minu usku ka neil päevil, mil Antipas, mu tunnistaja, minu ustav, tapeti teie juures, seal, kus 
elab saatan.  
 
Kirjad esimesele kolmele kogudusele algasid kiitustega. Igale Kristus ütleb: Ma tean su tegusid. 
Jumal näeb, mida me teeme Tema heaks. Kui kurb see saab olema, kui tagasi langemine hävitab 
paljud head teod, mida tehtud Tema nimel! Me näeme seda kummalist väänamist Pergamonis. Siin 
halvad teod kaaluvad üle head teod.  
 
See koguduse periood (ulatudes 312 aastat p.Kr kuni 606 aastat p.Kr) oli üks materiaalsemaid, 
ennastrahuldavamaid ja maailmalikuim. Õelus levis kui metsatulekahju. Nimi Pergamon omab 
samu juuri, mida omavad ka inglise keelsed sõnad bigamy ja polygamy (bigaamia ehk kaksikabielu 
ja polügaamia ehk mitmikabielu). Pergamon omam segatud abielu kiriku ja maailma vahel. See 
juhtus nii, kuna Baabüloni religioon rajas selle peakorteri Pergamoni ja imbus kristlusesse. Pole 
ime, et see kohalik kogudus on muutunud Saatana trooni asupaigaks. Nad olid kuradi peakorter 
õrrel istumas!  
 
Paratamatult on Kristusesse uskuja maailmas. Siiski ta peab pidevalt kaitsma end iga ebapüha asja 
eest. Pergamoni kogudus sai osaks ja lävepakuks Saatana maailmsele rajatisele. Nad nimetasid 
endeid Kristuse nimega (kristlasteks) ja tegid verbaalseid ja kirjalikke nõusolekuid usule, kuigi nad 
nägid märterluse ohtu Antipase näites. Sellele vaatamata, nad langesid tagasi.  
 
Salm 14: Kuid mul on pisut sinu vastu: sinu juures on neid, kes peavad kinni Bileami õpetusest, kes 
õpetas Baalakit panema Iisraeli laste ette püünispaela: sööma ebajumalate ohvreid ning hoorama.  
 
Esimene nurisemise põhjus Pergamoni koguduse vastu oli fakt, et nad nautisid maailma mõnusid 
ehk muutusid maiseks koguduseks. Teiseks, nad olid andnud tähelepanu valeõpetusele – Bileami 
teoloogiale. Mäletad Bileami? Ta oli tark eesel! Nii kurb on olla kuulus kellegi eesli tõttu. See loom 
oli nii tark, et ta ei suutnud Bileami ülerääkida. Mis oli see Bileami doktriin, mida Baalak õpetas? 
Esiteks, süüa ebajumalate ohvreid ja teiseks, sooritada hooramisi.  
 
Baalak oli palganud Bileami, et neada Iisraeli ja Bileam (valeprohvet) polnud suuteline saama 
Saatana võidmist oma vaimule selleks ülesandeks. Seega ta mõtles välja plaani juutide 
hävitamiseks. Ta ütles: “Las Baalaki kuningriigi naiste valik näitab ennast Jumala rahva silme ees.” 
Nagu oodatud, juudi mehed armusid Baalaki kuningriigi tütarde ilusse, sooritades hooramisi 
nendega, abiellusid nendega ja viimaks tõmmati ebajumalateenistusse. Kui vale! Need, kes 
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nimetavad Jeesuse nime, ei tohiks saada osaliseks maailmaga ei mingil moel, kuna me ei või juua 
Issanda karikast ja kurjade vaimude karikast, te ei või osa saada Issanda lauast ja kurjade vaimude 
lauast (1.Korintose 10:21).  
 
Salm 15: Nõndasamuti on sinulgi nikolaiitide õpetusest kinnipidajaid.  
 
Mitte ainult esimese Pergamoni koguduse inimesed polnud maised, patused ja ebajumalateenijad, 
nad ka jagasid õelat nikolaiitide õpetusi, nagu seda tegi Efesose kogudus. See uuesti on kiriklik 
hitlerism. See on nii, mil õpetaja või juht ütleb: “Mina olen pea ja sul pole milleski mingit valikut.”, 
keelates võhikuil häält anda kiriku asjades. Nikolaiitide õpetus on Jumala viha all. Mis oleks siis 
lahendus?  
 
Salm 16: Paranda siis meelt, muidu ma tulen varsti su juurde ning sõdin nende vastu oma suu 
mõõgaga.  
 
See on tõsine asi. Kristlane ei tohi sulgeda oma mõistust, südant ja kõrvu Jumala hoiatustele.  
 
Salm 17: Kellel kõrv on, see kuulgu, mida Vaim ütleb kogudustele: Võitjale ma annan süüa 
peidetud mannat ning annan talle valge kivikese ning kivikesele kirjutatud uue nime, mida ükski 
peale saaja ei tea.  
 
Nagu eelnevalt mainitud, vallutaja on tõeline usklik Jeesuses (vaata 1.Johannese 5:4). Temale 
antakse peidetud mannat (Jumala Sõna) ja antakse valge kivike. Antiikaja kohtuistungeil 
vandekohtunikud panid maha valged kivid , et näidata õigeksmõistmist. Kiitus Issandale, Jeesuse 
vere läbi, need valged õigeksmõistmise kivid on esitatud ja iga kristlane omab uut nime kirjutatuna 
kirkusesse!  
 
Läkitus Tüatiira kogudusele.  
 
Salm 18: Ja Tüatiira koguduse inglile kirjuta: Nõnda ütleb Jumala Poeg, kelle silmad on nagu 
tuleleek ning kelle jalad on vasemaagi sarnased:  
 
Jällegi me näeme, et rääkijaks on Jumala Poeg. Tema silmade ja jalgade kirjeldus on aruatud 
peatükis 1, salmid 14,15.  
 
Salm 19: Ma tean sinu tegusid ja armastust ja usku ja teenimist ja su kannatlikkust ning et su 
viimaseid tegusid on rohkem kui esimesi.  
 
Siiamaani kõiki nelja kogudust on kiidetud nende tegude poolest. Tüatiira siiski oli täis kiiduväärt 
teenistust ja ebatavalisi tegusid. Ta oli tuntud oma heade tegude, armastuse, teenistuse, usu, 
kannatlikuse ja viimste tegude poolest. Termin viimased teod tähendab, et see kogudus ületas 
ennast. Tema teod said suureks oma elutee lõpu lähedal kui need olid alguses.  
 
Ajalooliselt, Tüatiira katab aastaid 606 kuni 1520 pärast Kristust. Siiski, paljud teadlased usuvad, et 
see kogudus on leida siin maailmas kuni ta hävitatakse ülesehitatud Rooma Impeeriumi poolt 
Ilmutuse 17 ja 18-s. Kuigi Tüatiira omas palju imelisi omadusi, tal olid ka mõned sügavasti 
juurdunud probleemid.  
 
Salm 20: Kuid mul on sinu vastu, et sa lased naist Iisebeli, kes nimetab end prohvetiks ja õpetab, 
eksitada ka minu sulaseid hoorama ja sööma ebajumalate ohvreid.  
 
Kes oli Iisebel? Vanas Testamendis ta oli võibolla kõige õelam naine tema päevil. Ta sai nii vihatud, 
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et ta visati aknast välja ja koerad sõid ta liha. Selle isehakanud prohveri patt oli Bileamismi kui uue 
religiooni toomine Iisraeli. Teda süüdistati Jumala teenrite võrgutamises hooramisse ja pannes neid 
sööma ebajumalate ohvreid. See tõi kaasa kahe Jumala seaduse rikkumise Tema rahvale Iisraelis: 
(1) Sa ei tohi enesele teha kuju ega mingisugust pilti sellest, mis on ülal taevas, ega sellest, mis on 
all maa peal, ega sellest, mis on maa all vees! Sa ei tohi neid kummardada ega neid teenida. (2) Sa 
ei tohi abielu rikkuda (2.Moosese 20:4,5,14). Jumal kutsub Tüatiirat pöörduma tema õelatest 
tegudest.  
 
Salm 21: Ma olen talle andnud aega meeleparanduseks, ent tema ei taha parandada meelt oma 
hoorusest.  
 
Pikameelne ja armastav Jumal andis Tüatiirale umbes 1000 aastat aega tegemaks seda, mis on õige, 
kuid ta keeldus. See on nii sarnane paljudele 21. sajandi kristlastele, pidevalt hülgavad õnnistatud 
Püha Vaimu kosjaskäiku. Tulemuseks on...  
 
Salm 22: Ennäe, ma viskan ta tõvevoodisse ning temaga abielu rikkujad suurde viletsusse, kui nad 
ei paranda meelt ega lõpeta oma tegusid,  
 
Kohus tuleb alati. Issand lubab heita selle koguduse ja tema kaaslased – need, kes on osavõtnud 
tema jälgist ülekohtust, ebajumalateenistusest ja mitteustavuses Peigmehele, Jeesusele Kristusele – 
suurde viletsusse (Katsumusaega). Sel hetkel, kirik, mis asub seitsme mäe otsas (Ilmutuse 17:9), 
hävitatakse. Selle sündmuse detailid on ära toodud Ilmutuse 17:18.  
 
Õppetund siin on see, et Jumal vihkab pattu. Sentimentalistid ütlevad: “Oo, õnnistatud, armastav 
Jeesus ei mõistaks kedagi hukka.” Kas tõesti? Me teame, et Jumal on armastus (1.Johannese 4:8) ja 
Jumal ei ole ju läkitanud oma Poega maailma, et ta kohut mõistaks maailma üle (Johannese 3:17). 
Sellele vaatamata, kui Tema armastust on korduvalt põlastatud ja inimene tahtlikult järgib patu rada, 
Jumala pühadus nõuab, et patuseid karistataks. Tuleta meelde, et Kristus ise on rääkimas seda salmi:  
 
Salm 23: ja hävitan ta lapsed surmaga, ning kõik kogudused saavad aru, et mina olen see, kes uurib 
läbi meeled ja südamed, ning annan igaühele teist teie tegusid mööda.  
 
Nii kurb, et Tüatiira kogudus, nii kõrgelt kiidetud heade tegude poolest, peab saama kohutava kohtu 
osaliseks, kuna tühistas oma iga hea teo, mida algselt tehti Päästja nimel. Sarnaselt, täna on igal 
kristlasel võimalus kaotada iga autasu, mille ta on teeninud, seega pange tähele iseennast, et te ei 
kaotaks seda, millega me oleme vaeva näinud, vaid et te saaksite kätte täie palga (2.Johannese 8). 
Ainus hea uudis, mis puudutab Tüatiirat, oli see, et ülejäänud jäid ustavaks, vaatamata kohaliku 
koguduse mädanemisele.  
 
Salm 24: Aga ma ütlen teile, muudele Tüatiiras, kellel ei ole seda õpetust, kes pole ära tundnud 
saatana sügavikke, nagu nemad ütlevad, - teie peale ma ei pane muud koormat.  
 
Issand Jeesus informeeris Johannest, et need, kes ei järginud Iisebeli teoloogiat ega langenud 
hooramisse ja ebajumalateenistusse, ei saa kandma muud koormat. Nad olid kogenud piisavalt 
südamevalu.  
 
Salm 25: Pidage vaid kinni sellest, mis teil on, kuni ma tulen!  
 
Siin on ülejäänud ustavad, kes otsustavad jätkata Jumala Sõna tões kuni Jeesuse tulekuni.  
 
Salm 26: Kes võidab ja minu tegusid lõpuni hoiab, sellele ma annan meelevalla paganate üle,  
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Salm 27: ning ta hoiab neid kui karjane raudsauaga, nii nagu purustatakse saviastjaid,  
 
Salm 28: otsekui minagi olen saanud meelevalla oma Isalt, ning ma annan talle koidutähe.  
 
Kristus on lubanud ustavatele usklikele kolme tasu Tema tulekul maale: (1) valitsemist rahvaste üle 
1000 aastases Rahuriigis: valitsesid kuningatena koos Kristusega tuhat aastat (Ilmutuse 20:4). (2) 
jagades sel imelisel ajal täiuslikku õiglust, olenedes Kristuse isiklikust käsust ja maksmapanekust 
(vaata Laulud 2:8,9). (3) õnnistatud Päästja elavat ligiolu läbi aja ja igaviku, mil Kristus ise on 
antud (Ilmutuse 22:14,16).  
 
Kui sinu elu pole see, mis ta kunagi oli Kristuse jaoks, äa ole kaotaja, mil tasusid jagatakse. Selle 
asemel ela Temale! Pane tähele hoiatust järgmises salmis.  
 
Salm 29: Kellel kõrv on, see kuulgu, mida Vaim ütleb kogudustele! 
 
Ilmutuse Raamat 3  
Läkitus Sardese kogudusele.  
 
Salm 1: Ja Sardese koguduse inglile kirjuta: Nõnda ütleb see, kellel on seitse Jumala vaimu ja seitse 
tähte: Ma tean su tegusid, et sul on nimi, et sa elad. Ometi oled sa surnud.  
 
Sardis alustas tegevust 1520 p.Kr ja kahtlemata laieneb ajalooliselt Katsumusaega. See ajaperiood 
katab reformatsiooni aega (oma surnute ja leigete kogudustega) ja on hetkel osa Laodikeani 
perioodist. Surnud oleku põhuseks on see, et reformatsiooni ajal kogu kirik sai protestantlikuks, 
ilma et oleks uuesti sündinud. Protestantism oli tehtud riigi religiooniks ja oli vabalt hõlmatud 
miljonite poolt, kes ei tea, mis tähendab saada uueks looduks Kristuses Jeesuses (vaata 2.Korintose 
5:17). Seega, Sardes sai surnud ortodoksia emaks. Tema teemalaulud polnud “Seistes lubadustel” - 
tema liikmed olid surnud! Jumal aidaku, et meil oleks elu! Sajad kogudused järgivad Sardist 
tänapäeval. See ongi põhjuseks, miks miljonid inimesed lahkuvad liberaalsetest kogudustest 
igaveseks, vanamoodsast, evangeeliumi õpetavast majakast. Koheselt Jumal nõuab viiekordset 
elustus paketti.  
 
Salm 2: Ole valvas ja hoia, mis on veel jäänud; seegi on juba suremas, sest ma ei ole leidnud su 
tegusid olevat täiuslikud oma Jumala silmis.  
 
Salm 3: Tuleta siis meelde, kuidas sa sõna oled vastu võtnud ja kuulnud, ning hoia seda tallel ja 
paranda meelt! Kui sa nüüd ei valva, siis ma tulen kui varas ja sa ei saa arugi, mis tunnil ma tulen su 
peale.  
 
Sardist hoiatati järgnevalt:  
 
1. Ole valvas: teades aega: käes on tund unest virguda (Roomlaste 13:11).  
2. Hoida, mis on veel jäänud, mis on juba suremas: Selle rahvas tegid kõike võimalikku, et päästa 
vähest head, mis ikka jäi alles nende surnud ortodoksia bastioneis.  
3. Meeles pidama, mida sa oled kuulnud ja vastu võtnud: Sardise kristlased said käsu meenutada 
endiseid päevi – varajasi päevi oma päästest, mil nad olid täis puhtust ja innukust.  
4. Hoida tallel: nad pidid meele pidama lihtsat evangeeliumi tõde ja hülgama üleliigse pagasi 
kiriklike tseremooniate ja hiilgustega.  
5. Parandada meelt: nad pidi oma meelt muutma. Kristuse kutse ei olnud isiklikuks 
patukahetsuseks, vaid tervele kogudusele, jah, tervele liikumisele, et nad muutuksid. 
Reformatsiooni kogudused vajasid Kristuse poole tagasi pöördumist, otsides Tema tahet ja Tema 
Vaimu õpetusi, mitte inimese tehtud ideid ja teoloogilisi tõdesid. 
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Üks tõde, milles reformatsiooni kogudused on läbi kukkunud, on Kristuse tagasituleku 
kuulutamine. Seega, Issand ütles, et see sündmus saab neid tabama hoiatuseta: sa ei saa arugi, mis 
tunnil ma tulen su peale. Pole ime, et paljud tänapäeva reformatsiooni järeltulijad on kirikuõpetajad, 
kes ütlevad: “Keegi ei saa mõista Ilmutuse Raamatut. See on sügav, müstiline, sümboolne, piltlik 
raamat.” Rumalus! Jutlustaja, võhik, sina oled see, keda Kristus siin silmas peab. Keset seda 
pimedust Sardises olid mõned, kes said ikka vingerdada, vaimselt.  
 
Salm 4: Kuid Sardeses on sul mõned, kes ei ole määrinud oma rõivaid, ning need saavad kõndida 
koos minuga valgeis rõivais, sest nad on seda väärt.  
 
Kuigi reformatsiooni kirikud, nagu ema, kellest nad välja tulid, ei praktiseerinud pühadust 
Issandale. Seal oli individuaale, kes ei rüvetanud oma rüüd maailmaga, lihaga ja kuradiga 
kompromissi tehes. Nad eraldusid neist ja ei puudutanud rüvedat (2.Korintose 6:17). Selle 
tulemusel neile lubati tasu selle eest, et nad riietusid valgesse rüüsse.  
 
Salm 5: Kes võidab, see riietatakse samamoodi valgete rõivastega. Mina ei kustuta tema nime 
eluraamatust ning ma tunnistan tema nime oma Isa ees ja Isa inglite ees.  
 
See valge rõivastus on leida Kristuse pruudil Talle pulmalauas: Rõõmustagem ja hõisakem ja 
andkem talle au, sest Talle pulmad on tulnud ning tema naine on ennast seadnud valmis, ja talle on 
antud, et ta riietuks säravasse puhtasse peenlinasesse (Ilmutuse 19:7,8). Lisaks, need, kes omavad 
tõelist pääste kogemust, jäävad igaveseks eluraamatusse. Milline kindlus! Kristus ütles: Ma ei 
kustuta tema nime eluraamatust ning ma tunnistan tema nime oma Isa ees ja Isa inglite ees.  
 
Salm 6: Kellel kõrv on, see kuulgu, mida Vaim ütleb kogudustele!  
 
Tee kindlaks, et SINU kogemus on tõeline!  
 
Läkitus Filadelfia kogudusele.  
 
Filadelfia kogudus hõlmab enda alla aastad 1750 kuni Ülesvõtmine.  
 
Salm 7: Ja Filadelfia koguduse inglile kirjuta: Nõnda ütleb Püha, Tõeline, kelle käes on Taaveti 
võti, kes avab, ja ükski ei lukusta, ning lukustab, ja ükski ei ava:  
 
Veel kord see sõnum on Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Selle asemel, et korjata pilti peatükist 1, 
meile antkse uus ja ilus neljakordne kirjeldus Issandast:  
   
 
1. Tema, kes on püha: Kristuse kirjeldus on leida Heebrea 7:26;  
2. Tema, kes on tõeline: Jeesus ütles: Mina olen tee ja tõde ja elu (John 14:6);  
3. Tema, kellel on Taaveti võti: Jeesus ütles: Mina olen Taaveti juur ja sugu, särav koidutäht 
(Ilmutuse 22:16);  
4. Tema, kes avab, ja ükski ei lukusta, ning lukustab, ja ükski ei ava. Kristus ei ole ainult see Üks, 
kes avab ukse, vaid Tema ongi see uks (Johannese 10:9). Kristuse kiitused on esitatud kohalikule 
Filadelfia kogudusele salmides 8-10. 
 
Salm 8: Ma tean su tegusid! Ennäe, ma avasin su ees ukse, mida ükski ei suuda lukustada. Sul on 
vähe jõudu, kuid sa oled hoidnud tallel mu sõna ega ole salanud mu nime.  
 
Salm 9: Ennäe, ma annan saatana sünagoogist mõned, kes nimetavad endid juutideks, kuid ei ole 
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seda, vaid valetavad. Ennäe, ma teen, et nad tulevad ja kummardavad sinu jalge ette ning saavad 
aru, et mina olen sind armastanud.  
 
Salm 10: Et sa oled hoidnud minu ootamise sõna, siis hoian ka mina sind läbikatsumistunni eest, 
mis on tulemas kogu ilmamaa peale, et katsuda läbi ilmamaal elavaid.  
 
Me koheselt taipame sellest tekstist, et Filadelfia kogudus on täis häid tegusid. Avatud uks räägib 
missionist ja seda see kogudus on teinud ja teeb, rohkem kui ükski teine grupp on püüdnud teha 
ajaloo jooksul. Tänu Jumalale sellise nägemuse eest! Kui nägemus puudub, muutub rahvas 
ohjeldamatuks (Õpetussõnad 29:18).  
 
Kuigi see grupp teeb nii palju, on nad ikka vähemuses, kuna neil on vähe tugevust. Üks nende 
suurimaid tugevusi oli see, et nad pidasid Ta nime. Kuna Filadelfia kogudus laieneb meie 21. 
sajandisse ja kuni isegi Ülesvõtmiseni, käsk igaühele meile on see, et me kunagi ei eitaks Tema 
nime, kuna kui me tema salgame, siis salgab ka tema meid (2.Timoteose 2:12). Oh, mõned saavad 
kogema kohutavat kaotust Kristuse Kohtujärje ees (2.Korintose 5:10).  
 
Kristus samuti lubab neile ustavaile vendadele, et Saatana sünagoogi liikmed (valereligioonide 
õpetajad) saavad tulevikus kummardama ja teenima Issandat Kõikvõimast Jumalat, tahtlikult ja 
tahtmatult (Ilmutuse 3:9). See võib olla Kohtupäeval, kuna Paulus informeeris Jumala lapsi, et nad 
jagaksid koos Kristusega kohut. Kuula teda: Või ei tea teie, et ükskord mõistavad pühad kohut kogu 
maailma üle (1.Korintose 6:2). Kristus ise ka rääkis sellest ajast, mil Ta ütles: Nii tõesti kui ma elan, 
ütleb Issand, minu ees nõtkub iga põlv ja iga keel annab tunnustust Jumalale (Roomlaste 14:11).  
 
Viimaseks, oma armastuse tõttu Kristusesse, Filadelfia-ajastu usklikud omavad lubadust 
vabastamisest Issanda päeva vihast ehk Katsumusajast: siis hoian ka mina sind läbikatsumistunni 
eest (Ilmutuse 3:10). Kreeka keeles on sõna “eest” ek, mis tähendab “eemal, väljas”. Filadelfia 
usklikud on väljas Katsumusajast.  
 
Seega, Kogudus saab olema läinud Katsumusaja kohutava kohtu ajal, mis saab tabama kogu maad 
ja selle elanikke. Kiitus Jumalale: “See maailm ei ole minu kodu, ma ainult peatun siin”. Meie, 
usklikud, ei ole maa elanikud, kuna meie kodakondsus on taevas (vaata Filiplaste 3:20). Kristuse 
tuleku valguses, hoiatus on antud järgmises salmis.  
 
Salm 11: Ma tulen varsti. Pea kinni, mis sul on, et ükski sinu pärga ei võtaks!  
 
Siin hoiatatakse kristlasi olema ustavad, muidu kõik tasud (mitte pääste, vaid tasud) saavad kaduma 
– isegi tema kroon saab kaduma. Salmi 12 lubadus on neile, kes on ustavad.  
 
Salm 12: Kes võidab, selle teen ma sambaks oma Jumala templis ja enam iialgi ei lähe ta sealt välja, 
ning ma kirjutan tema peale oma Jumala nime ja oma Jumala linna, uue Jeruusalemma nime, mis 
tuleb maha taevast minu Jumala juurest, ning oma uue nime.  
 
Kolme õnnistust on mainitud ustavatele:  
 
1. Nad saavad Jumala templi sammasteks;  
2. Neile on kirjutatud Jumala nimi, millega neid tuvastatakse ja lubatakse ligi Jumala  
linnale – Uuele Jeruusalemmale, mis kirjeldatud Ilmutuse 21 ja 22;  
3. Neile on kirjutatud uus nimi. Jumala nimi lubab neil siseneda Pühasse Linna, kuid  
Kristuse uus nimi tituleerib neid Tema teenijaiks, kus nad saavad nägema tema  
nägu (Ilmutuse 22:3,4). Kuna tuleviku õnnistused on nii imelised, hoiatus jätkub. 
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Salm 13: Kellel kõrv on, see kuulgu, mida Vaim ütleb kogudustele!  
 
Läkitus Laodikeia kogudusele.  
 
Laodikeia kogudus katab aega 1900. aastast kuni Katsumusajani. See sõnum on Issandalt Jeesuselt 
Kristuselt.  
 
Salm 14: Ja Laodikeia koguduse inglile kirjuta: Nõnda ütleb Aamen, ustav ja tõeline Tunnistaja, 
Jumala loomise Algus:  
 
Päästja kolmekordne kirjeldus sisaldab:  
 
1. Aamen. Heebrea keeles tähendab see sõna “tõde, tõeline”. Täielik tähendus oleks “ tõde omas 
otsustavuses”, mis kujutab Kristust kui viimase tõena.  
2. Ustav ja tõeline Tunnistaja. See väide ühendab Kristust peatükk 1, salm 5-ga, kus Teda 
kutsutakse Tõeliseks.  
3. Jumala loomise Algus. Kuna Issand on kogu loodu esmasündinu (vaata Kolossa 1:15), me jälle 
tunneme Tema ära kui jutustaja. 
 
Salm 15: Ma tean su tegusid, et sa ei ole külm ega kuum. Oh oleksid sa ometi külm või kuum!  
 
Laodikeia kogudusel on ka tegusid, kuid tema teenistus on langenud leigesse seisusesse. Milline 
täpne kirjeldus tänapäevast! Mõned meie kogudused on nii külmad, et silt uks kohal reklaamiks 
neid religioosseid külmikuid kui: “Sügavkülma Esimene Kogudus, pastor Jack Külm.” Olukord on 
nii drastiline, et mil vallaelanikud tavaliselt ütlesid “Paljud on kutsutud, kuid vähesed on valitud”, 
nüüd nad mõtlevad “Uus ümberpööratud versioon” ütleb: “Paljud on külmad ja vähesed on 
külmunud!” Jumal üksi teab, kui tõsine praegune olukord tegelikult on.  
 
Salm 16: Aga nüüd, et sa oled leige ja mitte külm ega kuum, sülitan ma su välja oma suust.  
 
Laodikeia koguduse olukord teeb Jumala nii vägivaldselt haigeks, et Ta tahab sülitada seda gruppi 
välja oma suust. Kreeka keelne sõna oleks emeo, millest me saame emeetikum (okseti). 
Emeetikumi antakse neile, kes on alla neelanud mürki, et panna inimene taasväljutama. Mõtle 
sellele! Leige kogudus on emeetikum Kristusele. Kuid mis on selle leiguse, külmuse, lihalikuse ja 
ükskõiksuse põhjuseks?  
 
Salm 17: Et sina ütled: Ma olen rikas ja mul on rikkust küllalt ning mul ei ole puudu millestki - ning 
sa ei teagi, et sa oled vilets ja armetu ja vaene ja pime ja alasti -,  
 
Laodikeia ajastu on suurelt jõukas. Selle tulemusena tema inimesed on kogunud viimistletud 
koguduse struktuure, mis väärt miljoneid dollareid. (Mõtle korraks rahale, mida on investeeritud 
ehitistesse, mida kasutatakse üks kuni kolm tundi nädalas). Laodikeia pastorid tihti ründavad 
“elektroonilise koguduse” pastoreid. Jeesuse käsk on: Minge kõike maailma, kuulutage 
evangeeliumi kogu loodule (Markuse 16:15). Kuigi “elektroonilise koguduse” pastorid kuuletuvad 
Päästjale raadio või televisiooni ja interneti kaudu, nad peaksid olema alandlikud ehitised, mitte 
viimasesõna multimiljonilised arhitektuurilised monstrumid, mis ülistavad inimesi.  
 
Jumal ütleb Laodikeiale, et nad on tõeliselt armetud ja õnnetud ja vaesed (vaimselt, kuid rikkad 
materiaalselt), pimedad ja alasti. See on nii, kuna rikkused tavaliselt teevad inimese õnnetuks ja 
kurvaks. Inimene kulutab 40 aastat oma vara soetamiseks ja viimased 30 aastat hoiab teisi eemal 
selle endale saamast. Laodikeialased on samuti pimedad, kuna nad ei näe miljonite inimeste 
vajadusi, kes on suremas ilma Päästjata ja lähevad igavesse kadumisse. Selle fakti tõttu on nad 
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alasti nüüd ja ka igavikus, kuna nad ei ole riietatud Kristuse õigluserüüsse (vaata 2.Korintose 5:21). 
Tema palve neile on...  
 
Salm 18: siis ma annan sulle nõu osta minu käest tules proovitud kulda, et sa saaksid rikkaks, ning 
valgeid rõivaid, et end nendega riietada ja et ei saaks avalikuks sinu alastioleku häbi, ning 
silmasalvi võida silmi, et sa näeksid.  
 
Kristus juhendab Laodikeialasi:    
 
1. Osta minu käest tules proovitud kulda, et sa saaksid rikkaks. See ilmselt viitab 1.Peetruse 1:7-e: 
et teie usk läbikatsutuna leitaks palju hinnalisem olevat kullast, mis on kaduv, ent mida siiski tules 
läbi proovitakse, ja oleks teile kiituseks, kirkuseks ja auks Jeesuse Kristuse ilmumisel.  
2. Osta valgeid rõivaid – kahtlemata on siin viide päästeriietele ja õigusekuuele, mida mainitud 
Jesaja 61:10.  
3. Võia silmi silmasalviga, et sa näeksid. See räägib valgustatusest, mida ainult päästetud jagavad: 
Aga maine inimene ei võta vastu midagi, mis on Jumala Vaimust, sest see on temale narrus ja ta ei 
suuda seda tunnetada, sest seda tuleb mõista vaimselt (1.Korintose 2:14). Kuna need olukorrad on 
valitsevad Laodikeia koguduses, Issand ütleb... 
 
Salm 19: Keda iganes mina armastan, neid kõiki ma noomin ja karistan. Ole siis innukas ja paranda 
meelt!  
 
Salm 20: Ennäe, ma seisan ukse taga ja koputan. Kui keegi kuuleb mu häält ja avab ukse, siis ma 
tulen tema juurde sisse ning söön õhtust temaga ja tema minuga.  
 
See viimane salm on pigem pilt Kristusest seismas viimaste päevade koguduse ukse taga, kui 
individuaali südame ukse taga seismisest, mida me nii tihti kuuleme kuulutavat. Hetkel, kõik 
kogudused ja denominatsioonid tõkestavad Päästja sisenemist. Uskumatu, eks! Siiski, need, kes 
kuulavad Tema ülekutset, avavad ukse ja lasevad Jeesuse siise, nemad ei saa olema kurvad.  
 
Salm 21: Kes võidab, sellel ma lasen istuda koos minuga mu troonile, nagu minagi olen võitnud 
ning istunud oma Isaga tema troonile.  
 
Veel viimast korda Issand kuulutab hoiatust...  
 
Salm 22: Kellel kõrv on, see kuulgu, mida Vaim ütleb kogudustele! 
 
Ilmutuse 4:1  
Peatükk algab prohvetliku tulevikuga. Tuleta meelde peatükk 1, salmi 19: Kirjuta siis, mida sa oled 
näinud ja mis on ning mis sünnib pärast seda! See lause sisaldas kolme ajavormi ja informeerib 
meid, et Ilmutuse Raamat on kirjutatud kronoloogilises järjekorras: minevik – peatükk 1, olevik – 
peatükid 2 ja 3 ja tulevik – peatükid 4 kuni 22.  
 
Vaatame nüüd, mis siis saab juhtuma.  
 
Salm 1: Pärast seda ma nägin, ja vaata: taevas oli avatud uks, ning sama hääl, mida ma olin kuulnud 
enesega rääkivat otsekui pasun, ütles: «Tule siia üles ja ma näitan sulle, mis peab sündima pärast 
seda!»  
 
Johannes ütleb: pärast seda. Pärast mida? Pärast seitsme koguduse ajaloo kokkuvõtet. Pärast seda 
Johannes näeb taevaväravaid avatuna ja kuuleb otsekui pasuna häält valjult ja võidukalt ütlemas: 
tule siia üles. See on Jeesuse Kristuse koguduse ülesvõtmine. Mil see saab juhtuma, suured 
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rahvahulgad igast rassist, keelest ja denominatsioonist saavad kohtuma Päästjaga silmast silma.  
 
Mis on see Ülesvõtmine? See on sõnaotseses tähenduses seda, nähtav ihulik Jeesuse Kristuse tulek, 
et meid välja kutsuda sellest maailmast, sõnaotseses ja ihulises mõttes. Mäletate möödunud päevade 
kultiste, kes ütlesid, et Issand on kohe tulemas? Riietatuna valgetesse linadesse, nad istusid 
mäenõlvadel ärevas ootuses – kuid Kristus ei tulnud. Ajastus oli neil vale! Seda päeva või tundi ei 
tea aga keegi, ei taeva inglid ega Poeg, vaid Isa üksi (Matteuse 24:36).  
 
Oma häbi tõttu need okultistid koheselt ütlesid: “Meil oli õigus, Kristus tuli, kuid see oli nähtamatu 
ilmutus. Ta tuli kui vaim.” Ei ole see nii! Kui Jeesus Kristus tuleb tagasi nii Ülesvõtmisel kui ka 
Ilmutuses, Ta tuleb otseses mõttes, nähtavalt ja ihulikult. Tõestus? Apostlite 1:9-11: Kui Jeesus seda 
oli öelnud, tõsteti ta nende nähes üles ja pilv varjas ta nende silme eest. Kui nad taevasse vaatasid 
tema minekut, vaata, siis seisis nende juures kaks valgeis rõivais meest, kes ütlesid: «Galilea 
mehed, mis te seisate siin ja vaatate üles taevasse? See Jeesus, kes teilt võeti üles taevasse, tuleb 
samal kombel, nagu te nägite teda taevasse minevat.» Issand tuleb tagasi täpselt samamoodi nagu 
Ta lahkus.  
 
Kuidas Ta siis lahkus? Uurigem. Luuka 24:39-s Kristus ilmus oma jüngrite juurde ja ütles: Vaadake 
mu käsi ja mu jalgu, et see olen mina ise! Puudutage mind kätega ja vaadake, sest vaimul ei ole ju 
liha ega luid, nõnda nagu te minul näete olevat! Salmides 41 ja 42 ja 43 Ta jätkas: Aga kui nad 
rõõmu pärast ikka veel ei uskunud ja imestasid, ütles ta neile: «Kas teil on siin mingit 
söögipoolist?» Nemad panid ta ette tüki küpsetatud kala ja Jeesus võttis ja sõi nende silma all. 
Issand Jeesus Kristus omas uut ülesäratatud ihu – ihu, mida sai näha, katsuda ja ihu, mis saab süüa!  
 
Kristus suri meie pattude eest, nagu on kirjutatud pühades kirjades, ja et ta maeti maha ja äratati 
kolmandal päeval üles pühade kirjade järgi ja et ta näitas ennast Keefasele, seejärel neile 
kaheteistkümnele, seejärel näitas ta ennast ühtaegu enam kui viiesajale vennale, kellest enamik on 
veel praegugi elus, mõned aga on läinud magama; siis näitas ta ennast Jaakobusele, seejärel kõigile 
apostlitele. Aga kõige viimaks näitas ta ennast ka minule kui äbarikule (1.Korintose 15:3-8). Pole 
mingit kahtlust, mil Ta tuleb tagasi ja hüüd tule siia üles on kõlanud, me saame Teda nägema. Sel 
imelisel momendil saame ka meie uued ihud. Piibel õpetab 1.Tessaloonika 4:16, 17-s: sest Issand 
ise tuleb sõjahüüu, peaingli hääle ja Jumala pasuna saatel alla taevast ning esmalt tõusevad üles 
surnud, kes on läinud magama Kristuses, pärast kistakse meid, kes me oleme üle jäänud elama, 
ühtviisi koos nendega pilvedes üles õhku Issandale vastu, ja nõnda me saame alati olla koos 
Issandaga.  
 
Märka, et Kristuses surnud tõusevad esimesena. Siis kõiki meid kogutakse üles taevasse kohtuma 
Issanda Jeesuse Kristusega ühe silmapilgu jooksul. Sa ei usu seda? Siis kuula! Vaadake, ma ütlen 
teile saladuse: meie kõik ei lähegi magama, aga meid kõiki muudetakse, äkitselt, ühe silmapilguga, 
viimse pasuna hüüdes, sest pasun hüüab ja surnud äratatakse üles kadumatutena, ning meid 
muudetakse. Sest see kaduv peab riietuma kadumatusega ja see surelik riietuma surematusega. Aga 
kui see kaduv riietub kadumatusega ja see surelik riietub surematusega, siis läheb täide sõna, mis on 
kirjutatud: «Surm on neelatud võidusse (1.Korintose 15:51-54). Kui kiire on üks silmapilk? Sulge 
momendiks oma silmad. Ava need ja see ongi üks silmapilk! General Electric Company ütleb, et 
üks silmapilk on 11/100 sekundit.  
 
Just nii ruttu, sel õnnistatud momendil, me saame muudetud Jeesuse sarnaseks. Taavet ütles: saan 
täis su palge paistusest, kui ma ärkan (Laulud 17:15). Johannes lisab seda, mil ta näeb Jeesust: me 
oleme tema sarnased, sest siis me näeme teda, nii nagu ta on (1.Johannese 3:2). Siis Paulus lisab: 
kes meie alanduse ihu muudab oma kirkuse ihu sarnaseks selle väe toimel (Filiplaste 3:21). See siis 
ongi Ülesvõtmine.  
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Mõned kristlased ütlevad, et nad ei usu terminisse “ülesvõtmine”. Nad vaidlevad, et seda sõna pole 
leida Piiblist. Huvitav on see, et sõna Piibel ka pole leida Piiblis, kuid ma hoian üht Piiblit käes! 
Kuula hoolega: ülesvõtmine on saadud inglise keelsest sõnast rapture, mis tuleb omakorda ladina 
keelsest sõnast rapio, mis tähendab “ära näppamist”. Me just õppisime Jumala Sõnast, et kõik 
kristlased, elavad ja surnud, näpatakse ära ühe silmapilgu jooksul, kas ta ka teab seda või mitte, ta 
usub Ülesvõtmisse.  
 
Samuti Piibel väga selgelt õpetab, et on olemas vahe Ülesvõtmise ja Kristuse Ilmutuse vahel. Me 
peame täielikult mõistma seda tõde, kuna see on Ilmutuse Raamatu mõistmise, prohvetliku tõe ja 
märkide asetuse alus. Lihtsalt öeldes, on kaks aspekti või tasandit Kristuse teise tuleku protsessis. 
Me juba oleme osutanud esimesele faasile, millel nimeks Ülesvõtmine. Teine faas kannab nime 
Ilmutus. Peatükk 4 kirjeldab esimest faasi, mil teine faas on mainitud peatükis 19. Vahele jäävad 
peatükid – 6 kuni 18 – põhiliselt katavad teemat seitse aastat kestvast Katsumusajast. Ülesvõtmine 
eelneb Katsumusajale ja Ilmutus järgneb Katsumusajale. Peatükk 4 on kohtumine õhus, mil peatükk 
19 on tagasitulek maale. Peatükk 4 eemaldab usklikud kohtumõistmisest, mis kirjeldatud 
peatükkides 6 kuni 18 ja peatükk 19 taastab uskliku tema maisesse elamisse, mil ta tuleb Kristusega 
tagasi planeet maale. See “Tule siia üles” Ilmutuse 4:1-s on sünonüüm hüüdele 1.Tessaloonika 
4:16,17-s leiduvale: sest Issand ise tuleb sõjahüüu, peaingli hääle ja Jumala pasuna saatel alla 
taevast ning esmalt tõusevad üles surnud, kes on läinud magama Kristuses, pärast kistakse meid, 
kes me oleme üle jäänud elama, ühtviisi koos nendega pilvedes üles õhku Issandale vastu, ja nõnda 
me saame alati olla koos Issandaga.  
 
Koheselt pärast seda sündmust, planeedi maa elanikud saavad kogema seitse aastat võrreldamatut 
kohut. See kohus lõppeb Harmagedooni lahinguga, mil taevaväravad on jälle avatud (Ilmutuse 
19:11-16), et usklikud võiksid väljuda taevast koos Kristusega, et tulla tagasi maale.  
 
See Kristuse tagasitulek koos Tema pühakutega ongi Ilmutus ja tuleb sõnast ilmutamine. Sel ajal 
Issand avalikustab ennast kogu inimkonnale, seega miks mitte kutsuda seda sündmust Kristuse 
avalikustamiseks või ilmutuseks? Ärgem norime nimede üle, mis puudutab Ülesvõtmist ja Ilmutust. 
Need tõed on olemas, usu neid! Nimed ainult aitavad inimesel organiseerida seda õpetust 
süstemaatiliselt.  
 
Tihti kerkib esile küsimus: Kas Jeesuse Kristuse kogudus on planeedil maa Katsumusajal? Vastus 
on rõhutatult EI! Kogudust on mainitud 16 korda Ilmutuse Raamatu kolmes esimeses peatükis, kuid 
pole leida peatükkides 6 kuni 18 (Katsumusaja periood). Miks?  
 
Esiteks, Katsumusaeg on Iisraeli kannatamise aeg. Häda! Sest see päev on suur, sellesarnast ei ole. 
See on Jaakobile ahastuse aeg, aga ta päästetakse sellest (Jeremija 30:7). Ja sel ajal tõuseb Miikael, 
see suur vürst, kes seisab su rahva laste eest. Siis on kitsas aeg, millist ei ole olnud rahvaste algusest 
peale kuni selle ajani; aga sel ajal päästetakse su rahvas (iisraellased), kõik, keda leitakse olevat 
raamatusse kirjutatud (Taanieli 12:1).  
 
Teiseks, esimesed 69 nädalat Taanieli prohveteeringust hõlmas Iisrael. Miks ei peaks seda siis 
tegema ka seitsmekümnes nädal? Piibel on nii lihtne: Seitsekümmend aastanädalat on seatud su 
rahvale ja su pühale linnale üleastumise lõpetamiseks, patule piiri panemiseks ja süüteo 
lepitamiseks, igavese õiguse toomiseks, nägemuse ja prohveti kinnitamiseks ja Kõigepühama 
võidmiseks (Taanieli 9:24). Seepärast märkidel, mis on kirjas Matteuse 24, Markuse 13 ja Luuka 
17,21, ongi pistmist Iisraeli ja Lähis-Idaga.  
 
Kolmandaks, Katsumusajaga kaasatud inimesed saavad juhendi palvetada, et nende põgenemine ei 
juhtuks talvel ega hingamispäeval (Matteuse 24:20). Iisrael on igavesti identifitseeritud 
Hingamispäevaga (vaata Hesekiel 20:12,20).  
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Neljandaks, mil Kristus tuleb tagasi Jeruusalemma (vaata Sakarja 14:4), siis kõik maal elavad 
hõimud nutavad (vaata Matteuse 24:30). Nendeks nutjateks on 12 Iisraeli suguharu, arvuliselt üle 
sadade tuhandete inimese, kes tulid patukahetsusele 144000 jutlustava juudi kaudu, kes ise on pärit 
kaheteistkümnest erinevast suguharust (12000 igast suguharust).  
 
Viimaseks, inimesed, kes kogevad Koguduse häda, neid ei kutsuta kunagi “sünagoogiks”, vaid 
pigem koguduseks (Apostlite 2:47).  
 
Nagu juba väidetud, Kogudust ei ole leida Ilmutuse 6 kuni 18, koht, mis kirjeldab kohutavat 
Katsumusaja tundi. Kuid Iisraeli on näha keset seda holokausti (vaata Ilmutuse 12:1-5). See ühildub 
Matteuse 24:22-ga. Jeesus ütles: Ja kui nende päevade arvu ei kahandataks, siis ei pääseks ükski, 
aga valitute pärast kahandatakse neid päevi. See valitud grupp pole Kogudus, vaid Iisrael, kuna 
Jumalal on kaks valitud gruppi maal – Kogudus ja Iisrael. Esiteks, vaatame Kogudust. Nõnda nagu 
tema on meid Kristuses valinud enne maailma rajamist olema pühad ja laitmatud tema palge ees 
armastuses (Efeslaste 1:4). See valitud grupp kannab nime väljavalitud 1.Peetruse 1:2-s. Siiski, 
Kogudust kui Kristuse pruuti, valitud olema Tema kallim ja naine terveks igavikuks, pole näha 
Matteuse 24:22-s. Selleasemel on selles tekstis Iisrael, Jehoova naine. Mida? Kuidas see saab nii 
olla? Kus oli Iisrael väljavalitud? 1.Moosese 12:2,3-s Jumal ütles: Ma teen sind suureks rahvaks ja 
õnnistan sind, ma teen su nime suureks, et sa oleksid õnnistuseks! Siis ma õnnistan neid, kes sind 
õnnistavad, panen vande alla selle, kes sind neab, ja sinu nimel õnnistavad endid kõik suguvõsad 
maa peal!  
 
5.Moosese 7:7,8-s Iisraelile uuesti tuletatakse meelde nende väljavalitud staatust: Mitte, et te olete 
suurim kõigist rahvaist, ei ole Issand teid eelistanud ja valinud, ei, te olete ju väikseim kõigist 
rahvaist, vaid sellepärast et Issand teid armastas ja tahtis pidada vannet, mille ta oli andnud teie 
vanemaile, tõi Issand teid vägeva käega välja ja lunastas sind orjusekojast vaarao, Egiptuse kuninga 
käest. Seda vannet, mis valib Iisraeli kui väljavalitud grupp inimesi, pole kunagi tühistatud: Jumal 
ei kahetse ju oma armuande ega kutsumist (Roomlaste 11:29). Jumala muutumatu lepingu või 
vande tõttu Roomlaste 11:26-28 ütleb: ja nõnda pääseb lõpuks kogu Iisrael, nagu on kirjutatud: 
«Siionist tuleb vabastaja, tema kõrvaldab Jaakobist jumalakartmatuse. Ja see on minu leping 
nendele, kui ma kustutan ära nende patud.» Evangeeliumi poolelt vaadates on nad küll Jumala 
vaenlased teie heaks, aga valiku poolelt vaadates on nad armastatud esiisade pärast.  
 
Mil Jumal valis Iisraeli oma valitud kaasaks, Ta valis ta igaveseks, kuna Jumala kutse on 
meelemuutumisteta. Kuigi Jehoova kaasa on tihti sooritanud vaimseid abielurikkumisi 
ülekohtutegijatena ja ebajumalateenritena, siiski Jehoova armastab teda, kuna Jumal jääb ustavaks. 
Selles pole mingit kahtlust, Iisrael on väljavalitud grupp, mida mainitud Evangeeliumites, kellele 
kohtupäevi lühendatakse. Iisraellased on ainsad, kes palvetavad, et nende põgenemine ei toimuks 
hingamispäeval (nende teenistuspäev), kes kanatavad tagakiusamist oma enda sünagoogides (ainult 
juudid kohtuvad sünagoogides) ja kellel on Jaakobi nimi ja kes saab kogema Jaakobi ahastust (vaata 
Jeremija 30:7), kuna Jaakob on Iisrael (vaata Roomlaste 11:26).  
 
Siiski 70 nädalane periood on määratud Iisraelile (vaata Taanieli 9:24). Iisraeli riik on näinud 
Jeruusalemma sõjalaagreist piiratuna (Luuka 21:20) ja näeb uuesti maailma armeesid seismas 
Jeruusalemma vastu viimases sõjas, mil Jumal kogub kokku kõik paganad sõdima Jeruusalemma 
vastu (Sakarja 14.2). See kindlasti ei ole Kogudus. Kõik kristlased lipsasid välja läbi avatud ukse 
neljandas peatükis. Nad evakueeriti, mil kõlas hüüd: tule siis üles.  
 
On neid, kes ütlevad, et Ilmutuse 4:1 on eksklusiivne pilt armastatud Johannesest nägemuses, olles 
ülesvõetud Jumala lähedusse. Seega nad arvavad, et sel pole millegiga pistmist, isegi mitte 
Kogudusega. See argument on ekslik, kuna Ilmutuse 4:10 ütleb: langesid kakskümmend neli 
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vanemat troonil istuja ette ning kummardasid teda, kes elab igavesest ajast igavesti, ja heitsid oma 
pärjad trooni ette. Millal usklike kroonitakse? Koheselt pärast Ülesvõtmist. Tõestus: siis oled sa 
õnnis, sest neil ei ole millegagi sulle tasuda, vaid see tasutakse sulle õigete ülestõusmisel (Luuka 
14:14). Uuesti: Ning siis kui Ülemkarjane saab avalikuks, võite te võtta vastu kirkuse närtsimatu 
pärja (1.Peetruse 5:4). Ilmselt Kristuse Kohtujärg peab aset leidma enne usklike kroonimist. Siis 
nad asetavad need kroonid Kristuse jalge ette salmides 10 ja 11, tähendades seda, et nad on Tema 
ligiolus. Ainus viis sinna saamiseks on läbi hüüu: tule siia üles. Samuti peame meeles pidama, et 
Johannes, kõigi Jumala rahvaste esindaja, näeb asju, mis peavad sündima tulevikus ja asju, mis 
saavad juhtuma taevas ja maal. Peatükk 4 ja 5 kirjeldab, mis leiab aset taevas, mil 6 kuni 18 kujutab 
maa sündmusi – Katsumusaega. 
 
Ilmutuse 4:2-11  
Salm 2: Sedamaid olin ma vaimus. Ning ennäe, taevas seisis troon, ja keegi istus troonil.  
 
Püha Vaim võtab siin täieliku kontrolli Johannese üle, et anda talle kõige imelisem nägemus terve 
igaviku jooksul – Issand Jeesus Kristus istumas oma troonil. Enamus meist on kohanud isiklikult 
paljusid kuningaid, kuningannasid või presidente, kuid selline sissejuhtatus muutub absoluutselt 
tähendusetuks, mil me näeme Jeesust Tema majesteetlikus hiilguses. Kiitus Jumalale, see päev 
saabub peagi. Me läheme koju paratamatult. Aamen ja aamen!  
 
Salm 3: See istuja oli sarnane jaspise- ja karneoolikiviga, ja trooni ümber oli vikerkaar, mis 
sarnanes smaragdiga,  
 
Siin me näeme Kristuse võrdlemist kahe kalliskiviga – jaspise ja karneoolikiviga. Jaspis on selge 
kui kristall (Ilmutuse 21:11) ja mis on sarnanenud püha Jeruusalemma valgusele, mis tuleb Jumala 
hiilgusest (Ilmutuse 21:23). Kujutle, hiilgus saab olema esimene asi, mis meie silmi tabab, mil me 
näeme Issandat Jeesust Kristust. Sardikivi on punane, tule värv. See kahtlemata räägib Jumala viha 
õigusest ja kohtust, mis vallanduvad peatükkides 6 kuni 18. See vikerkaar, mis sarnane smaragdiga, 
tõestab, et ähvardav kohus ei tule üleujutuse kaudu (kuna Jumal lubas seda Noale 1.Moosese 9:13-
s), vaid et see tule läbi. Pärast trooni ja sellel istuja kirjeldamist Johannes näeb teise grupi kohalolu, 
kes on Issanda ligiolus...  
 
Salm 4: ja trooni ümber oli kakskümmend neli trooni ning neil troonidel istus kakskümmend neli 
vanemat, valged rõivad üll ja peas kuldpärjad.  
 
Need pole inglid, kuna vanemad alati kujutavad inimrassi liikmeid. Mis liikmeid? Lunastatute. Nad 
on samuti ülestõusmise ihudes nagu seda on Issand, kuna nad istuvad. Ainetu vaim ei saa istuda, 
kuna aineline ihu on vajalik, et keegi saaks istuda materiaalsel troonil. Kristus omab sellist uut 
imelist ihu (vaata Luuka 24:39) ja kui me näeme Jeesust, siis me saame Tema sarnaseks 
(1.Johannese 3:2). Need vanemad on samuti riietatud valgesse rüüsse. Keegi ei saa panna üleriide 
vaimule selga, sest see langeks pidevalt põrandale! Ilmutuse Raamat ei saa olla vaimustatud. Need 
on tõelised inimesed! Fakt on see, et kuna Kohtujärg leidis aset koheselt pärast Tule siia üles salmist 
1, need individuaalid kannavad juba kroone, mille nad asetavad Isanda jalge ette salmis 11.  
 
Kes on need 24 vanemat? Mõned usuvad, et nad esindavad 24 gruppi või järku Leviitide 
preesterkonnas. See vastuseks esindab kõiki usklikke Kristuses, kuna Tema kui Ülempreestri kaudu, 
on iga kristlane kuningliku preesterkonna liige (1.Peetruse 2:9). Teised usuvad, et need 24 vanemat 
esindavad kahtteist Iisraeli suguharu ja kahtteist apostlit – kokku 24. Teiste sõnadega, nad ütlevad, 
et need vanemad esindavad Jumala inimesi kõigist ajastuist. See on üsna tõenäoline, kuna Ilmutuse 
21 kirjeldab Uut Jeruusalemma, kaheteist suguharu nimesid kandvate väravatega ja apostlite 
nimesid kandvate alusmüüridega (vaata salmid 12-14). Vaatamata vaatele, mida keegi omab, 4 ja 20 
vanemat esindavad Jumala lapsi Issanda ligiolus, enne kui algab kohutav Katsumusaeg peatükis 6. 
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Ülevaade maale vabastatavast kohtust on leida järgmises salmis.  
 
Salm 5: Troonist tuli välja välke ja hääli ja kõuemürinaid, ning seitse tulelampi oli põlemas trooni 
ees; need olid Jumala seitse vaimu.  
 
Välk, kõu ja hääled räägivad kohtust. Kõuemürin kõlab taevas, mil pühakuid informeeritakse 
sellest, mis saab maal juhtuma.  
 
Praegune tund on nii hiline, prohvetlikult rääkides, et see sama stseen võib juhtuda peagi. Me võime 
minna momentaalselt koju, et saada osaliseks trooni ümbrusest! Jeesus on tulemas ja Tema 
ilmumine on lävepakul (vaata Matteuse 24:33). Kuid oota! Need seitse tulelampi oli põlemas trooni 
ees; mis on Jumala seitse vaimu kujutavad Püha Vaimu kõiges Tema täiuslikuses, kuna seitse alati 
viitab Piiblis veatusetusele. (Märka Püha Vaimu seitset iseloomustust Jesaja 11:2-s). See õnnistatud 
Püha Vaim on samuti seotud läheneva kohtuga. Iga Kolmainsuse liige on õiglaselt nördinud maa 
üleujutusest õelusega ja osalevad ühiselt 21 pitseri, pasuna ja karika juures, mis ilmnevad 
peatükkides 6 kuni 18.  
 
Salm 6: Trooni ees oli nagu klaasmeri, mägikristalli sarnane. Trooni keskpaigas ja trooni ümber oli 
neli olevust, täis silmi eest ja tagant.  
 
Kuigi tormiline kohtumõist saab tabama maad, täiuslik rahu ümbritseb Jumala trooni. See klaasmeri 
kujutab vaikust, rahu, merd ilma tuulte ja tormideta. See on Kogudus puhkamas taevas enne kui 
torm vallandub maal. Halleluuja!  
 
Salm 7: Esimene olevus oli lõvi sarnane ning teine olevus oli härja sarnane ning kolmandal olevusel 
olid palged nagu inimesel ning neljas olevus oli lendava kotka sarnane.  
 
Salm 8: Ning neil neljal olevusel oli igaühel kuus tiiba, ümberringi ja seest silmi täis, ning nad ei 
lakanud ööl ega päeval hüüdmast: «Püha, püha, püha on Issand Jumal, Kõigeväeline, kes oli ja kes 
on ja kes tuleb!»  
 
Need salmid on sümbolid. Alati võta Piibli igat sõna otseselt, kui just Jumal ütleb sul teisiti seda 
teha. Nendes tekstides leiame sõna “sarnane”, mis rõhutab sümbolite kasutamist. Sõna “olevus” on 
siin kreeka keeles “zoon” ja tähendab “elav olend”. Need on kõik otsesed, loodud olendid. Siin see 
sümboolne ja figuratiivne kirjeldus kujutab nende tugevust ja tarkust. Seega, neil on silmad ees ja 
taga, et näha kõiki asju selgelt ja täpselt. Võrreldes nende olendite iseloomustust Jesaja 6:1-3-s 
mainitutega, me näeme, et need on kahtlemata keerubid – Jumala inglid – loodud ülistama, kiitma 
Issandat. Need olendid ei ole koletised. Nad on hoopis just ilusad. Iga liigi sees on alati liider – lõvi 
on loomade seas, vasikas koduloomade seas, kotkas lindude seas ja inimene kõigi olendite seas. 
Meie ees on seega järgnev pilt – inglid kogu oma hiilguses ülistamas Issandat, öeldes Püha, püha, 
püha on Issand Jumal, Kõigeväeline, kes oli ja kes on ja kes tuleb! See kolmekordne ülistus on 
Isale, Pojale ja Pühale Vaimule – kolm Ühes (vaata 1.Johannese 5:7). Issanda kiitmine nende 
elavate olevuste poolt on kergesti edasikanduv ja kogu Jumala rahvas ühineb nendega.  
 
Salm 9: Iga kord, kui olevused andsid au ja austust ja tänu sellele, kes istub troonil ja elab igavesest 
ajast igavesti,  
 
Salm 10: langesid kakskümmend neli vanemat troonil istuja ette ning kummardasid teda, kes elab 
igavesest ajast igavesti, ja heitsid oma pärjad trooni ette, hüüdes:  
 
Salm 11: «Sina, meie Issand ja Jumal, oled väärt võtma au ja austust ja väge, sest sina oled loonud 
kõik, kõik olev on loodud sinu tahtmise läbi!»  
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See on üks imelisemaid hetki taevas. Kroonitud pühakud asetavad oma kroonid Jeesuse jalge ette. 
Nad panevad kõrvale oma tasud, et lisada hiilgust Issandale, millega annavad kogu hiilguse Temale. 
Nad teavad, et nende võidud on tulnud ainult läbi Tema väe. Kiitus lõpetatakse sõnadega: Sina, 
meie Issand ja Jumal, oled väärt võtma au ja austust ja väge, sest sina oled loonud kõik, kõik olev 
on loodud sinu tahtmise läbi! Kujutle, inglid ja vanemad ülistavad Jumalat selle eest, et Ta lõi 
nemad! See tõestab, et taevas ei saa olema evolutsiooniteooria austajaid. Selle asemel nad ühinevad 
Darwiniga laulma laulu oma esivanematest – ahvidest – kohas, kus õhukonditsioneerid puuduvad. 
Jeesus on tulemas! Valmistu! Ole õnnistatutega, mil kogu universumi ja taeva suurim ülistusfestival 
saab toimuma. 
 
Ilmutuse Raamat 5  
Siin on väga tähtis väide, mida kaaluda: Piibli peatükid ja salmid said eksisteerima 500 aastat 
tagasi. Need pole innustavad, vaid suurelt abistavad inimest teksti leidmisel. Mõnikord siiski need 
murravad pideva uuringu. Siin on ka nüüd selline koht. Kuna Johannes jätkab taevase stseeni 
kirjeldamist, siis ei oleks tohtinud olla vahet 4. ja 5. peatüki vahel.  
 
Salm 1: Ja ma nägin troonil istuja paremas käes rullraamatut, täis kirjutatud seest ja väljast, kinni 
pandud seitsme pitseriga.  
 
See raamat, mis on Issanda Jeesuse Kristuse paremas käes, on tegelikult rullraamat lambanahast, 
papüürusest või pärgamendist. Selle teema on lunastus ja selle sisu avada ülejäänud sellest 
peatükist. Seda sõnumit on ohjeldatud sees ja väljas ja on suletud seitsme pitseriga.  
 
Salm 2: Ma nägin võimsat inglit, kes suure häälega kuulutas: «Kes on väärt avama seda raamatut ja 
lahti tegema selle pitsereid?»  
 
Ükski inimene ei minevikust ega olevikust ega ükski ingel pole lubatud seda raamatut avama. Keegi 
pole seda väärt!  
 
Salm 3: Ning mitte ükski taevas ega maa peal ega maa all ei suutnud avada raamatut ega vaadata 
sinna sisse.  
 
Johannese süda on murtud!  
 
Salm 4: Ma nutsin kibedasti, et kedagi ei leitud väärt olevat avama seda raamatut ning vaatama 
sinna sisse.  
 
Johannese kurtmisel on pistmist faktiga, et see rullraamat on samuti tiiteltegu maale. Niikaua kui 
see jääb suletud, Saatan saab olema selle planeedi täieliku kontrolli omanikuks.  
 
Salm 5: Siis üks vanemaist ütles mulle: «Ära nuta! Ennäe, lõvi Juuda suguharust, Taaveti juur, tema 
on võitnud, tema võib avada raamatu ja selle seitse pitserit!»  
 
Johannese nutt lakkab kohas, kus kõik pisarad kuivatatakse. Talle näidatakse Kristust, kus pisarad 
muutuvad rõõmuks. Kristus on Juuda suguharu lõvi, Taaveti juur. Kuna Juuda on Iisraeli juhtivhõim 
ja lõvi loomade kuningas, Kristust on seega kujutatud Iisraeli Kuningana (Ilmutuse 19:16). See on 
sama moment, mil Isa Jumal annab talle tema isa Taaveti trooni (Luuka 1:32). Uurigem sügavuti 
tõestamaks, et see keda Johannes näeb, on Päästja.  
 
Salm 6: Ja ma nägin trooni ja nelja olevuse ja vanemate keskel seismas Talle, kes oli otsekui tapetud 
ning kellel oli seitse sarve ja seitse silma - need on seitse Jumala vaimu, kes on läkitatud kogu 
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ilmamaale.  
 
Nagu eelnevalt mainitud, see seitsme pitseriga suletud rullraamat on tiiteltegu maale ja selle 
teemaks lunastus. Jumala Tall (Johannese 1:29), kes teenis ära õiguse maailma lunastamisega, on 
ainus, kes on väärt neid pitsereid avama. See on see Tall, kes suri sinu ja minu pärast. Jah, Kristus 
suri meie pattude pärast (1.Korintose 15:3). Ta valas oma hinnalist verd, et omandada meie 
lunastus, kuna Jeesuse, tema (Jumala) Poja veri puhastab meid kogu patust (1.Johannese 1:7). 
Johannes, kes pani kirja fakti, et Jeesus oli Jumala Tall, nüüd ütleb, et keegi ei saa ära võita kui vaid 
Talle veri (Ilmutuse 12:11). “Oled sa olnud Jeesuse juures puhastava väe pärast? Oled sa pestud 
Talle verega?” Pole lihtsalt mingit muud teed! Ilma verevalamiseta pole pattude andeksandmist 
(vaata Heebrea 9:22). See Tall on väärt ohvri tõttu, mida Ta maksis sinu ja minu pattude pärast. Jah, 
väärt on Tall ja Teda tuleks kiita igavesti.  
 
Talle seitse sarve kujutab tugevust. Jeesus ütles: Minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal 
(Matteuse 28:18). Need seitse silma kujutavad fakti, et Ta näeb kõike ja igat meie tegu: Ja ükski 
loodu ei ole tema ees nähtamatu, vaid kõik on alasti ja paljastatud tema silma ees - tema ees, kellele 
meil tuleb aru anda (Heebrea 4:13). Kuna seitse tähendab täiuslikust, siis kohtumõistmisel ei tehta 
mingit viga, kuna seitse Jumala vaimu puhkavad Kristuses. See Üks, kes leiti väärt olevat, hakkab 
nüüd tegutsema.  
 
Salm 7: Ja ta tuli ning võttis raamatu troonil istuja paremast käest.  
 
Salm 8: Kui ta oli võtnud raamatu, siis need olevused ja need kakskümmend neli vanemat heitsid 
maha Talle ette, igaühel oli käes kannel ja kuldkausid täis suitsutusrohte - need on pühade palved.  
 
Need 24 vanemat, Jumala päästetud rahva esindajad, jagavad seda imelist momenti. See ülistus on 
nii võimas, et lunastatud hakkavad laulma. Milline taevalik koor – suurim, mis eales koos olnud! 
Kuula neid!  
 
Salm 9: Ning nad laulsid uut laulu: «Sina oled väärt võtma raamatu ning avama selle pitserid, sest 
sina olid tapetud ning sina oled ostnud Jumalale oma verega inimesi kõigist suguharudest ja keeltest 
ja rahvastest ja paganahõimudest  
 
Salm 10: ning oled nad teinud kuningriigiks ja preestreiks meie Jumalale ning nad hakkavad 
valitsema kuningatena üle ilmamaa.»  
 
See laul on tänutäheks Kristusele, kes tapeti Kolgata ristil, et Tema hinnaline veri valati seal (vaata 
1.Peetruse 1:19) ja et see valati kogu maailma pärast. See kaasab endasse presbüteritaanlasi, 
luterlasi, metodiste, katoliiklasi ja baptiste. Mõned kristlased arvavad, et neile saab olema omaette 
väike nurk taevas. See pole nii! Kristuse ohver oli kõigile. Jumal armastab maailma! See koor 
samuti laulab nende peatsest tagasitulekust Temaga, mil Ta tuleb kui kuningate Kuningas (Ilmutuse 
19:11). Sel ajal – taeva väed – järgnevad Talle valgetel hobustel. Sel hetkel ka inglid ühinevad Talle 
ülistuseks...  
 
Salm 11: Ja ma nägin ja kuulsin paljude inglite häält trooni ja olevuste ja vanemate ümber, ning 
nende arv oli kümme tuhat korda kümme tuhat ja tuhat korda tuhat.  
 
Salm 12: Nad hüüdsid valju häälega: «Tall, kes on tapetud, on väärt võtma väge ja rikkust ja tarkust 
ja võimu ja au ja kirkust ja õnnistust!»  
 
Märkad, et see lõik ei ole laul. Kuskil Piiblis ei õpetata, et inglid laulavad. Nad kannavad ette oma 
ülistust kui Koguduse Võidurõõm laulab oma imelist sõnumit. Inglid, kes seotud Issandaga 
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loomisest alates, teavad Teda nagu vähesed Teda teavad – kuna nad on elanud Temaga tuhandeid 
aastaid. Nad ülistavad Talle seitsmel põhjusel: (1) Tema vägi; (2) Tema vaimsed rikkused; (3) Tema 
tarkus; (4) Tema võim; (5) Tema au; (6) Tema hiilgus ja (7) Tema õnnistus. Lihalikud kristlased, kes 
ei kummardu ülistuseks Kristuse ees siin, saavad seda peagi tegema!  
 
Salm 13: Ja kõike loodut taevas ja maa peal ja maa all ja meres ning kõike, mis on nendes, kuulsin 
ma hüüdvat: «Sellele, kes istub troonil, ja Tallele - õnnistus ja au ja kirkus ja võimus olgu igavesest 
ajast igavesti!»  
 
Sel hetkel Filiplaste 2:9-11 läheb täide: Seepärast on Jumal tõstnud ta kõrgemaks kõrgest ja 
annetanud talle selle nime, mis on üle iga nime, et Jeesuse nimes nõtkuks iga põlv nii taevas kui 
maa peal kui maa all, ja et iga keel tunnistaks: Jeesus Kristus on Issand - Jumala Isa kirkuseks.  
 
Salm 14: Ja need neli olevust ütlesid: «Aamen.» Ning vanemad heitsid maha ja kummardasid.  
 
Ilmutuse 6:1-6  
Esimene pitser.  
 
Salm 1: Ja ma nägin, kui Tall avas esimese seitsmest pitserist ja ma kuulsin üht neljast olevusest 
otsekui kõuehäälega hüüdvat: «Tule!»  
 
Selle käsuga apostel näeb seda Üht, kes on väärt võtma seda raamatut ja avama pitsereid, Jumala 
õnnistatud Talle, Issandat Jeesust, kes alustab kohtumõistmist. Koheselt Johannes kuuleb 
kõuemürinat – märki ähvardavast katastroofist – kui üks elav olend (ingel) ütleb: tule! See on käsk, 
mis antakse valge hobuse ratsanikule: kurikuulsale Antikristusele. Tema aeg on saabunud!  
 
Salm 2: Ma nägin: ennäe, valge hobune, ning selle seljas istujal oli käes amb ning talle anti pärg ja 
ta läks välja võitjana võitmiseks.  
 
Saatan on alati püüdnud jäljendada Jumala tegusid. Tagasi Moosese aega, vaarao deemonitest 
vaevatud maagid olid suutelised tegema samu imesid kui Aaron. See on alati olnud Saatana vemp. 
Tema ei ole looja – Jumal on. Kõik, mida tema saab teha, on imiteerida või võltsida Kõikvõimsa 
tegusid.  
 
See ratsanik ilmub välja Katsumusaja alguses. Ei saa olema sellist tundi ilma temata. Kuna ta on 
suur võltsija, keda ta siis imiteerib? Vastus on leida Ilmutuse 19:11-16, mis kirjeldab Kristuse 
tulekut Katsumusaja lõpuks. Võlts alustab seda ja Päästja lõpetab selle. Johannes ütleb: Ma nägin 
taeva olevat avatud (Ilmutuse 19:11). See on teine kord, mil taevas toimub avamine, et tagada 
väljapääs Kristusele ja Tema pruudile, mil nad naasevad maale. Mil taevas on avatud, Johannes 
näeb valget hobust! Selle nimi, kes tema seljas istus, on Ustav ja Tõeline ning tema mõistab kohut 
ja sõdib õiguses. Tema silmad olid nagu tuleleek ning ta peas oli palju peaehteid. Neile oli 
kirjutatud nimi, mida ei tea keegi muu kui tema ise. Ja tal oli üll verre kastetud kuub ning oli 
nimetatud tema nimi - Jumala Sõna. Taevased väehulgad järgnesid talle valgete hobuste seljas, üll 
valge puhas peenlinane. Ja ta suust välkus vahe mõõk, et sellega raiuda paganaid, ning tema ise 
hoidis neid raudsauaga kui karjane. Tema ise tallas Kõigeväelise Jumala raevuviina surutõrt. Ja 
temal oli tema kuue ja puusa peale kirjutatud nimi «Kuningate Kuningas ja isandate Issand».  
 
See on tõelise Kristuse tagasitulek. Kuna meie Kristus on Jumal, siis Antikristus väidab end samuti 
Jumala olevat. Kes paneb vastu ja tõstab enese üle kõige, mida nimetatakse jumalaks või 
jumalateenistuseks, nii et ta istub Jumala templisse, lastes end paista Jumalana (2.Tessaloonika 2:4).  
 
Antikristus tuleb võimule rahvusvahelise rahulepingu kaudu (vaata Taanieli 9:27). Sellepärast ongi 
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sellel ratsanikul vibu, kuid mitte nooled. Antikristus vallutab diplomaatiaga kui kuningas. Fakt on 
see, et kui ta võtab kontrolli maailma üle enda kätte ühise maailma valitsuse kaudu, talle anti voli 
pidada sõda pühadega ja neid võita, ning talle anti meelevald iga suguharu ja rahva ja keele ja 
paganahõimu üle (Ilmutuse 13:7).  
 
Antikristusele järgnevad ruttu teised kohturatsanikud. Koos need neli apokalüpsise ratsanikku 
toovad ahastust maale, mida pole eales nähtud ajaloo jooksul. Antikristust kutsutakse metsaliseks 
oma iseloomu tõttu (Ilmutuse 13:2,3), kuna ta tõuseb sügavikust (Ilmutuse 17:8) ja kuna ta saab 
oma väe, trooni ja autoriteedi Saatanalt (Ilmutuse 13:2). Antikristuse pürgimine maailma juhiks 
viitab 21 kohtumõistmise vallandamisele.  
 
Rahu, mille tõi esimene ratsanik, on nüüd lõhutud selle poolt, kes on punase hobuse seljas. See 
muidugi on kooskõlas esimese ratsaniku – Antikristuse – programmiga. Taanieli 9:27 toob välja 
rahulepingu ja ka selle nurjumise: Ja ta teeb paljudega kindla lepingu üheks aastanädalaks; poole 
aastanädala pealt ta lõpetab tapa- ja roaohvri. Kui rahu on kindel, siis juudid tunnevad end 
kergendatult, ilma et peaksid sõda kartma. Siiski, keset Katsumusaega see leping purustatakse.  
 
Teine pitser.  
 
Salm 3: Kui ta avas teise pitseri, kuulsin ma teist olevust hüüdvat: «Tule!»  
 
Salm 4: Ja tuli välja teine, tulipunane hobune, ning selle seljas istujale anti voli võtta ära rahu 
ilmamaa pealt, et inimesed üksteist tapaksid, ning talle anti suur mõõk.  
 
Üks riik, mis marsib sel ajal, on Punane Venemaa. Huvitav on teada, et punase hobusega ratsanik 
röövib maalt rahu! Kas Punane Venemaa saab mängida sellist rolli sel tunnil?  
 
Hesekieli 38:2-s terminid Goog, Meseki ja Tubali ja Roshi on mainitud seoses Lähis-Idas toimuva 
lahingute lahinguga enne Harmagedooni. Kuula sõnumit, mille Jumal andis Hesekielile: 
Inimesepoeg, pööra oma pale Googi poole Maagoogi maal; ta on Meseki ja Tubali vürst, ja kuuluta 
temale prohvetlikult (Hesekiel 38:2). Igat neid terminit on leida tänapäeva Venemaal. Tobolsk, 
idapoolseim Nõukogude Liidu pealinn on iidne “Tubal”. See jääb edelasse Siberist tänapäeva 
kaardil, koht kus U-2 piloot Gary Powers tulistati alla aastaid tagasi. Mesek on Moskva. Moskva 
ajaloolised nimed algavad Mesekist, siis Moskok, siis Moski, siis Moskoti, siis Moskovi ja viimaks 
Moskva. Rosh on aga Venemaa ise.  
 
See “suur karu” tungib Iisraelile peale põhjast: ja tuled oma asukohast, kõige kaugemast põhjast, 
sina ja koos sinuga paljud rahvad, kes kõik ratsutavad hobustel - suur väehulk, rohkearvuline 
sõjavägi. Sa tõused mu Iisraeli rahva vastu nagu pilv, et katta maad; see sünnib viimseil päevil: siis 
ma toon su oma maa kallale, et paganad võiksid tundma õppida mind, kui ma nende silme ees 
näitan oma pühadust sinu kaudu, Goog (Hesekiel 38:15,16). Venemaa jääb täpselt põhjapoole 
Iisraelist ja liigub tema vastu viimastel päevadel (vaata Hesekiel 38:8). See rünnaks keskendub 
Pühale Maale. Fakt on see, et nime Iisrael on kasutatud 18 korda identifitseerimaks riiki, keda 
rünnatakse Hesekieli 38 ja 39-s. Selline informatsioon tunnistab Piibli jumalikku inspiratsiooni, 
kuna tänapäeva ajaloos pole olnud Iisraeli enne 1948. aastat.  
 
See tuleviku sõda kahtlemata toimub Katsumusajal või selle lähedal, kuna faktid, mis esitatud 
Ilmutuse Raamatus, seostuvad kooskõlla Hesekieli prohveteeringutega. Fakt on see, et kaheksas ja 
üheksas peatükk mainib kaht ebatavalist ennustust, mis puudutab Katsumusaja hädasid, mis 
omakorda viitavad Lähis-Ida sõjale. Ilmutuse 8:7 mainib kolmandiku maa põlemisest, mil esimene 
ingel on kuulda. Ma tsiteerin: Esimene puhus pasunat ning sündis rahet ja tuld segamini verega ja 
see visati ilmamaa peale ning kolmandik ilmamaad põles ära ja kolmandik puudest põles ära ning 
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kõik haljas rohi põles ära. Vastuseks Ilmutuse 9:18 kujutab kolmandiku maa elanike suremist, kuna 
Nende kolme nuhtluse poolt tapeti kolmandik inimesi: tule ja suitsu ja väävli läbi, mis tuli nende 
suust.  
 
Life Pictorial Atlas, mis kajastab maa-alasid ja nende rahvaarvu numbrites iga maailma riigi kohta, 
sisaldab šokeerivat tõestust, et need prohveteeringud ja astronoomilised arvud on suutelised täide 
minema tänapäeval. Lähtudes sellest statistilisest vaatlusest, siis Aafrika, Antarktika, Aasia, 
Austraalia, Euroopa, Põhja- ja Lõuna-Ameerika on kokku 56,889,581 ruutmiili. Jagades see arv 
kolmega, me saame arvu 18,963,194 ruutmiili, milleks on maa-ala suurus, mis põleb Katsumusajal, 
lähtudes Ilmutuse 8:7. Võrreldes seda arvu kokkuliidetud riikide pindalaga, keda ennustatakse 
joonduma Lähis-Ida vastuseisuks, siis me avastame, et need kaks arvu on identsed – üks kolmandik 
gloobusest miili pealt, usud sa seda või mitte! Kas pole see hämmastav? Läheme sammuke edasi. 
See Atlas samuti toob ära maa riikide rahvaarvu. See sama Venemaa poolel ja vastu olev rahvaarv 
sõjas on kolmandik maa elanikest! Ilmutuse 8:7 ja 9:18 võib saada tõeliseks sündmuseks, täites 
salmi 4 väga väga ruttu!  
 
Kolmas pitser.  
 
Salm 5: Kui ta avas kolmanda pitseri, kuulsin ma kolmandat olevust hüüdvat: «Tule!» Ja ma nägin, 
ennäe: must hobune, ja selle seljas istujal olid käes kaalud,  
 
Salm 6: ning ma kuulsin otsekui häält nelja olevuse keskelt hüüdvat: «Mõõt nisu ühe teenari eest ja 
kolm mõõtu otri ühe teenari eest! Ja õlile ja veinile ära tee kahju!»  
 
Näljahäda ja inflatsioon järgneb tavaliselt sõdadele. Ratsanik mustal hobusel toodab neid traagilisi 
nähtusi maal. Hesekiel prohveteeris sellest tunnist: Ja su roog, mida sa päevas sööd, vaagigu 
kakskümmend seeklit; seda pead sa sööma aeg-ajalt. Ja vett pead sa jooma mõõdu järgi: pool toopi; 
seda pead sa jooma aeg-ajalt. Vaata, ma murran katki leivatoe Jeruusalemmas; siis nad saavad leiba 
süüa kaalu järgi ja murega ning vett juua mõõdu järgi ja hirmuga (Hesekiel 4:10,11,16). 3.Moosese 
26:26 ütleb: kui te sööte, siis teie kõhud ei saa täis. Ingel Ilmutuse 6:6-s samuti hüüab: Mõõt nisu 
ühe teenari eest ja kolm mõõtu otri ühe teenari eest. Piibli aja töölised said teenareid või siis ühe 
penni kui terve päeva palga (vaata Matteuse 20:2). See teeks praegu 16 untsi (459 g). Mõtle sellele! 
Terve päevatöö eest päts leiba! Pole ime, et Mooses ütles: kui te sööte, siis teie kõhud ei saa täis. 
Inimene peab kulutama kõik, mis tal on, et ainult saada eluks toitu. Kuid kuidas on õli ja veiniga? 
Need asjad olid luksus Piibli ajal ja me leiame, et on neid, kes neid asju omavad Katsumusajal. 
Üldiseks pildiks jääb näljas vaevlev maailm. Miks?  
 
Inflatsioon muutub nii koletuks Katsumusajal, et väärismetallid muutuvad väärtusetuks. Need, kes 
arvavad, et see aitaks kokku koguda teemanteid, kulda ja hõbedat, olgu ettevaatlikud! Sel ajal 
inflatsioon tõuseb lakke ja Antikristuse arvuprogramm (666) asendab kulda, hõbedat ja paberraha. 
Selle tõttu oma hõbeda nad viskavad tänavaile ja nende kuld on roojane; nende hõbe ja kuld ei 
päästa neid Issanda vihapäeval, nad ei saa sellega toita oma hinge ega täita oma kõhtu; sest see on 
saanud neile komistuskiviks süüsse (Hesekiel 7:19). Jakoobuse 5:1,3 lisab: Kuulge nüüd, rikkad, 
nutke ja ulguge oma tulevaste hädade pärast! Teie kuld ja hõbe on roostes ning nende rooste saab 
tunnistuseks teie vastu ja sööb teie liha nagu tuli. Te olete kogunud tagavara viimseil päevil.  
 
Maine vara siis, nagu nüüd, toob ainult kurbust ja pisaraid viimastel päevadel. Inimesel oleks parem 
teha midagi Issanda heaks, mil ta veel suudab. Miks jätta see Katsumusajaks või hoida seda seni, 
kuni see muutub väärtusetuks? Iga kristlane peaks teenima Jumalat materiaalsete õnnistustega, 
võites hingi Temale terveks igavikuks. Jeesus ütles: Ärge koguge endile aardeid maa peale, kus koi 
ja rooste neid rikuvad ja kuhu vargad sisse murravad ja varastavad! Koguge endile aardeid taevasse, 
kus koi ega rooste neid ei riku ja kuhu vargad sisse ei murra ega varasta! Sest kus su aare on, seal 
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on ka su süda (Matteuse 6:19-21). Inimene saab kas selle lahti lasta – anda see Jumalale ja koguda 
seda teispoolsusesse – või hoida sellest kinni ja lubada ahnetel, päästmata sugulastel jagada seda, 
kaotades seda siin ja igavesti. Inimene peab tegema oma valiku – kas siin ja nüüd või igavikuks. 
 
Ilmutuse 6:7-17  
Neljas pitser.  
 
Jätkame järgmise ratsanikuga tuhkur hobusel, kes raskendab musta hobusega ratsaniku alustatud 
olukorda. Kolmas pitser vallandas maal nälja ja inflatsiooni, kuid neljas pitser toodab massilise 
nälgimise.  
 
Salm 7: Kui ta avas neljanda pitseri, kuulsin ma neljanda olevuse häält hüüdvat: «Tule!»  
 
Salm 8: Ja ma nägin, ennäe: tuhkur hobune, ja selle seljas istuja nimi oli Surm, ja temaga tuli kaasa 
Surmavald ning neile anti meelevald veerandi üle ilmamaast - tappa mõõga ja nälja ja surmaga ning 
ilmamaa loomade läbi.  
 
Seda hobust on kirjeldatud kui tuhkur. Kreeka keeles on see sõna chloros, millest me saame termini 
kloor gaas. Teistes Uue Testamendi osades me leiame, et chloros on tõlgitud kui rohi (roheline 
muru).  
 
Neljas ratsanik on surmavaim. Sellepärast ongi ta nimi Surm ja Surmavald järgneb talle. Tema 
hävitab ihud, siis Surmavald neelab nende hinged ja vaimud, keda ta tapab mõõga, nälja ja ilmamaa 
loomade läbi (arvatavasti AIDS, mida toodab rohelise ahvi viirus). Neljandik maailma 
elanikkonnast sureb selle brutaalsuse läbi – see on rohkem kui üks miljard ja kakssada 
viiskümmend miljonit inimest tänapäeva populatsiooni arvestades. See võib väga kergesti juhtuda, 
kui anda see teha inimeste loodud aatom-, vesinik- ja neutronpommile. Tänapäeva armeed omavad 
vahendeid populatsiooni vähendamiseks kümnete miljonite inimeste võrra ja seda ühe tunni 
jooksul. Nende arsenalis on keemilised relvad ja katseklaasid bakteritega suurimaks bioloogiliseks 
ja baktereoloogiliseks rünnakuks. Sellise lahingu tulemus võib lihtsalt populatsiooni 25% võrra 
vähendada. Jumal aidaku meid kui see peaks juhtuma!  
 
Viies pitser.  
 
Viienda pitseri avamine toob esile mõrvatud märtrite nutu. Jeesus rääkis sellest tunnist Matteuse 
24:9,10. Kuula Teda: Siis antakse teid ahistusse ja teid tapetakse ja te saate kõigi rahvaste 
vihaaluseks minu nime pärast. Ja siis pahandavad paljud ja reedavad üksteist ja vihkavad üksteist.  
 
Ilmutuse peatükk 4-s me leiame, et see viitab Katsumusaja pühakutele, mis koosneb valitud 
iisraellastest ja neist paganaist, kes muutusid 144000 juudi evangelisti abil. Need tagakiusatud 
pühakud ja märtrid ei ole osa Kogudusest – Kristuse ihust ja Päästja pruudist, kes on juba kirkuses 
(Ilmutuse 4:1).  
 
Salm 9: Kui ta avas viienda pitseri, nägin ma altari all nende hingi, kes olid tapetud Jumala sõna 
pärast ja tunnistuse pärast, mis neil oli.  
 
Salm 10: Nad hüüdsid suure häälega: «Kui kaua, oh püha ja tõeline Valitseja, ei mõista sa kohut ega 
nõua kätte meie verd neilt, kes elavad ilmamaal?»  
 
Salm 11: Neile igaühele anti valge rüü ning neile öeldi, et nad veel natuke aega puhkaksid rahus, 
kuni saab täis nende kaassulaste ja nende vendade arv, kes veel tapetakse nõnda nagu nemadki.  
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Neid märtrisurma surnud pühakuid nähakse altari all. Vanas Testamendis altar alati viitas kohale, 
kus verd on ohverdatud. Hinged päästetakse Katsumusajal sama moodi nagu praegugi – Issanda 
Jeesuse Kristuse hinnalise vere läbi. Kuna Katsumusaja usklikud kuulutavad Kristuse ristilöömist, 
nad kaotavad oma elud. Sel hetkel peaks iga 21. sajandi usklik küsima endalt küsimuse: “Kas saab 
olema piisavalt tõendeid, et mind süüdi mõista kui kristlane sel hetkel?” Siiski, sellel armuajal me 
samuti oleme kaotajad, kui me üritame olla salajased jüngrid, kunagi ei tunnista oma usku 
Kristusesse Jeesusesse. Päästa ütles: Igaüht nüüd, kes mind tunnistab inimeste ees, teda tunnistan ka 
mina oma Isa ees, kes on taevas. Aga igaühe, kes iganes minu ära salgab inimeste ees, tema salgan 
ära ka mina oma Isa ees, kes on taevas (Matteuse 10:32,33).  
 
Palun loe järgnevat väidet hoolikalt. Need mõrvatud märtrid nutavad. Nad pole teadvuseta olekus. 
“Hinge magamise” doktriini ei õpetata Piiblis. Mõned denominatsioonid õpetavad, et kõik usklikud 
magavad kuni ülestõusmise hommikuni. See pole nii! Paulus ütles 2.Korintose 5:8-s: meile meeldib 
pigem ära olla ihust ja viibida Issanda juures. “Hinge magamise” pooldajaid ei saa kunagi leida ajal, 
mil nad pole oma ihudes. Kui hing jääb magamisseisundisse selles kehas kuni Kristuse tuleku 
hommikuni, siis need kaks pole kunagi koos. Piibel õpetab, et need on lahutatud. Ihu magab ühes 
kohas (hauas), mil hing on elu ja teises kohas (taevas või põrgus). Kristlastele, ihust eemal olemine 
tähendab olla Issanda läheduses. Seepärast Paulus ütles: mulle on elamine Kristus ja suremine kasu 
(Filiplaste 1:21).  
 
Mil Kristus tuleb Ülesvõtmise ajal, Ta toob need kaasa, kes magavad (surnud): Sest kui me usume, 
et Jeesus on surnud ja üles tõusnud, siis usume ka, et Jumal äratab Jeesuse kaudu üles need, kes 
koos temaga on läinud magama (1.Tessaloonika 4:14). Nüüd, kuidas saab Issand tuua surnud koos 
endaga ja samas ka surnute järgi tulla 1.Tessaloonika 4:16-s? Sest surnud on kahes kohas! Vaimud 
ja hinged on Issandaga (eemal ihust ja koos Issandaga), kuid nende kehad on hauas. Siit tulebki, et 
Kristus toob surnud – hinged ja vaimud, kes on juba Tema ligiolus – endaga kaasa, et nad saaksid 
oma ihude järgi tulla. Seepärast Kristuses surnud tõusevad esimesena. Kuid see kõik kujutab 
Ülesvõtmist. Kuid tekst, mida uurime, kujutab Katsumusaega.  
 
See on siis Katsumusaja pühakute nutt. Samuti nad kannavad valgeid rüüsid. Elutud vaimud ei saa 
kanda rüüsid ega nutta. Lahendus? Vaimne olend omab ajutist katet. Tõestus: Me ju teame, et kui 
meie maine telkhoone maha kistakse, on meil elamu Jumala käest, käteta tehtud igavene hoone 
taevas (2.Korintose 5:1). Me ei pruugi mõista kõike vaimsest maailmast, kuid üks asi on kindel – 
olla vaimu kujul, ei tähenda teadvuseta olemist. Vaimud liiguvad, räägivad, nutavad ja isegi 
kannavad rüüsid. Deemonid on samuti vaimud. Nad räägivad mitmetel juhtudel Evangeeliumites. 
Miks? Vaimud elavad! Matke maha see “hinge magamise” õpetus. Meie armsad on koos Jeesusega, 
kui nad just surid usaldades Jeesuse valatud verd. Nad on samuti altari all, just nagu Katsumusaja 
pühakud saavad olema. Peagi tulevad nemad esile oma igavese rüü järgi, oma kehade.  
 
Nüüd, mil me oleme õppinud, et surnutel on võimalik nutta, kuna vaimud ei lakka kunagi elamast, 
järgmisena me avastame, et nende nutt on kättemaks. Miks? Nad pole armu all. Selle asemel nad 
tahavad verd. Stefanos, olles armu all, hüüdis: Issand, ära pane seda neile patuks (Apostlite 7:60). 
Kuid see on erinev väljajagamine. See pühakute grupp teab, et prohveteering on täitumas ja nad 
mõistatavad, kui palju kauem nende armsad, kes ikka veel elus, peavad kannatama. Issand räägib 
nendega, et neil oleks natuke rohkem kannatust. Ilmutuse 20:4-s enam pole ühtki tagakiusamise 
lainet. Siis nad on elus ja valitsevad Temaga 1000 aastat.  
 
Kuues pitser.  
 
Salm 12: Ja ma nägin, kui ta avas kuuenda pitseri, et sündis suur maavärin ning päike läks mustaks 
nagu leinariie ja kuu muutus nagu vereks  
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Salm 13: ning taevatähed kukkusid maa peale, nii nagu viigipuu, mida suur tuul raputab, viskab 
maha oma suvemarjad.  
 
Salm 14: Ning taevas taganes otsekui kokkukeeratav rullraamat, ja kõik mäed ja saared tõugati ära 
oma paigast,  
 
Salm 15: ning ilmamaa kuningad ja ülikud ja sõjapealikud ja rikkad ja võimsad ja kõik orjad ja 
vabad peitsid end koopaisse ja mägede kaljulõhedesse.  
 
Salm 16: Ja nad ütlesid mägedele ja kaljudele: Langege meie peale ja peitke meid troonil istuja 
palge eest ning Talle viha eest!  
 
Salm 17: Sest nende suur vihapäev on tulnud, kes suudab jääda seisma?  
 
Salmis 12 me näeme suurt maavärinat. Ilmutuse Raamatus on kolm maavärinat: üks, mis mainitud 
siin pluss teised kaks Ilmutuse 11:13 ja 16:18,19. On huvitav märkida, et esimese nelja pitseri kohus 
toimus Antikristuse jurisdiktsiooni all. Kuuenda pitseri avamine alustab üleloomuliku kohut taevast. 
Inimene ei saa kohusetundlikult tõlgendada neid sündmusi piltlikult. Need eelpool mainitud 
sündmused saavad sõnaotseses mõttes aset leidma. Ja miks mitte? Kas sa tead, et maavärinad on 
saatnud Jumala kohut läbi terve maa ajaloo? Siinai mägi värises, mil Jumal laskus sinna tules: Ja 
kogu Siinai mägi suitses, kui Issand laskus sinna tule sees; selle suits tõusis üles nagu sulatusahju 
suits, ja kogu mägi vabises kõvasti (2.Moosese 19:18). Kivi purustati kildudeks Eelija päeva 
maavärinates: Siis ta ütles: «Mine välja ja seisa mäe peal Issanda ees!» Ja vaata, Issand läks mööda, 
ja tugev ning võimas tuul, mis lõhestas mägesid ja purustas kaljusid, käis Issanda ees (1.Kuningate 
19:11).  
 
Samuti oli Kristuse surres suur maavärin Kolgatal: Ja ennäe, templi vahevaip kärises ülalt alla 
kaheks ja maa värises ja kaljud murdusid ja hauakambrid avanesid ja ärkas üles palju magama 
uinunud pühade ihusid (Matteuse 27:51,52). Kui kõik need maavärinad olid tõesed, siis miks ei või 
see meie ees olev stseen olla tõene? See on täpselt see, mida Jeesus ennustas Katsumusajaks. Ta 
ütles: Ja päikeses ja kuus ja tähtedes on siis tunnustähti ja maa peal on rahvastel kitsikus ja nõutus 
merekohina ja veevoogude pärast. Inimesed jäävad hingetuks maailma peale tulevate sündmuste 
kartuses ja ootuses, sest taeva vägesid kõigutatakse (Luuka 21:25,26).  
 
Sel ajal need maavärinad ja vapustused on nii suured, et taevatähed langevad nagu lehed sügiseselt 
puult. Tugevad tuuled, võimalik et tornaadod, orkaanid samuti teevad suurt laastamist. Need 
laastavad maavärinad põhjustavad mägede ja saarte liikumist oma kohtadelt. Pole ime, et pool maa 
elanikkonnast sureb paljude katastroofide tõttu, mis maad pommitavad. See stseen on nii 
hirmuäratav, et kuningad, suured tegelased, rikkurid, pealikud ja kõik vabad inimesed peidavad end 
kaljulõhedesse peitu. Nüüd me mõistame Kristuse öeldut: Inimesed jäävad hingetuks maailma peale 
tulevate sündmuste kartuses (Luua 21:26). See olukord muutub nii väljakannatamatuks, et inimkond 
palub omale surma, paludes põrmustamist ja hävitamist hüüdes mägedele ja kividele: Langege meie 
peale ja peitke meid troonil istuja palge eest ning Talle viha eest! Sest nende suur vihapäev on 
tulnud, kes suudab jääda seisma (Ilmutuse 6:16,17).  
 
Tänu Jumalale, Kogudus on taevas sellel pimedal tunnil! 
 
Ilmutuse 7:1-8  
Peatükk 7 võib jagada kahte ossa, tegeledes kahe grupiga – salmid 1-8 144000 iisraellasega ja 
salmid 9-17 suure paganrahvaste hulgaga. See peatükk samuti maalib Jumalat kui kaastundliku, 
armulist ja armastavat. Ja nii see ka on, kuna Jumal on armastus (1.Johannese 4:8). Fakt on see, et 
sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes 
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temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Jumal ei ole ju läkitanud oma Poega 
maailma, et ta kohut mõistaks maailma üle, vaid et maailm tema läbi päästetaks (Johannese 
3:16,17).  
 
See on inimkonna õelus, mässumeelsus ja patt, mis toodab kohut: Sest patu palk on surm 
(Roomlaste 6:23) ja kes künnavad ülekohut ja külvavad õnnetust, need lõikavadki seda (Iiobi 4:8). 
Need kohtud, mida me oleme juba maininud, on valla lastud inimeste südame kõvaduse pärast. Nad 
mässasid ja jätkavad mässamist tuhandeid aastaid. Kuid Jumal on nii võimas, et sel hetkel Ta ütleb 
“aeg maha.” Ta ikka armastab inimkonda ja ootab, et inimkond saaks päästetud. Ta ihaldab, et 
inimene avaks oma meeled ja südame igal pool ja tuleks Tema juurde. Tulekuseks on see peatükk, 
mis tegeleb Jumala armuga keset Katsumusaega. Jumal oma armastuses loob vaikuse enne tormi, et 
kutsuda inimesi päästele ja ärkamisele.  
 
144000 iisraellast.  
 
Salm 1: Pärast seda ma nägin nelja inglit seisvat ilmamaa neljal nurgal kinni pidamas ilmamaa nelja 
tuult, et tuul ei puhuks ilmamaa peale ega mere peale ega ühegi puu peale.  
 
Fakt, et inglid seisavad maa neljas nurgas, ei viita sellele, et maa on kandiline. Jumal tunneb oma 
tehtud maad, mille Ta tegi ümmarguseks: et see on tema, kes istub maasõõri kohal (Jesaja 40:22). 
See väide oli Piiblis juba siis, kui Christofer Kolumbus tegi end narriks, väites vastupidist üldsuse 
arvamusest, et maa on ümmargune. Jumal, kes lõi selle maa, teab oma tehtud maa kuju. Seega 
termin neli nurka on Piibli väljend, mis kujutab põhja, lõunat, ida, läänt. Need neli inglit, kes 
seisavad neljas suunas ja viivad täide kohut, on saanud käsu leebusele, et saaks olema suur 
ärkamine, mil Jumala teenrite otsaesised on pitseeritud.  
 
Salm 2: Ja ma nägin teist inglit tulevat üles päevatõusu poolt, temal oli elava Jumala pitsat ning ta 
hüüdis suure häälega neile neljale inglile, kellel oli lastud teha kahju ilmamaale ja merele:  
 
Salm 3: «Ärge tehke kahju ilmamaale ega merele ega puudele, enne kui me oleme pannud pitseri 
oma Jumala sulaste otsaesisele!»  
 
Õelad saavad oma pitseri – 666 – super-petturi, suure jäljendaja, Antikristuse poolt (Ilmutuse 
13:17,18). Siirad usklikud saavad oma pitseri Jumala inglilt sel hetkel.  
 
Salm 4: Ma kuulsin pitseriga märgitute arvu: sada nelikümmend neli tuhat pitseriga märgitut kõigist 
Iisraeli laste suguharudest:  
 
Salm 5: Juuda suguharust kaksteist tuhat, Ruubeni suguharust kaksteist tuhat, Gaadi suguharust 
kaksteist tuhat,  
 
Salm 6: Aaseri suguharust kaksteist tuhat, Naftali suguharust kaksteist tuhat, Manasse suguharust 
kaksteist tuhat,  
 
Salm 7: Siimeoni suguharust kaksteist tuhat, Leevi suguharust kaksteist tuhat, Issaskari suguharust 
kaksteist tuhat,  
 
Salm 8: Sebuloni suguharust kaksteist tuhat, Joosepi suguharust kaksteist tuhat, Benjamini 
suguharust kaksteist tuhat pitseriga märgitut.  
 
See grupp ei saa olla Kogudus, kuna Kogudus on siis juba taevas (Ilmutuse 4:1). Samuti, Kogudus 
pole juudi soost, vaid see koosneb kõigist rassidest, inimestest ja keeltest. Uuesti, see grupp ei 
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kujuta seitsmenda päeva adventiste ega Jehoova tunnistajaid. Mõlemad on väitnud seda oma 
teoloogilistes kirjutistes. Seitsmenda päeva adventistid ütlevad, et need 144000 pole ei inglased ega 
ameeriklased, nagu viitab briti isrealismi õpetus. Nad tembeldavad iisraellased anglosakside 
eeskäijateks. No kuulge, Armstrongites ja Ted Garner, ma ei usu, et te nii rumalad olla saate! Need 
on juudi hõimud juudi nimedega. Kas siis nimed Juuda, Ruuben, Gaad, Aaser, Naftal, Manasse, 
Siimeon, Leevi, Issaskari, Sebulon, Joosep ja Benjamin kõlavad britilikult? Oleks nende nimed 
olnud Heathcliff, Sir Winston või Sherlock Holmes, siis oleks teil põhjust propageerida sellist 
mõtetust. Kuid antud olukorras, lubage juudid juudi nimedega olla juutide hõimudes Iisraelis.  
 
Praegu juudid pole kindlad oma pärandhõimu suhtes. Kuid kõiketeadja Jumal harutab lahti selle 
olukorra ettemääratud ajal. Tegelikult keegi ei tea, mis tema varud on. Migratsiooni tulemusena 
enamus inimesi on segunenud erinevate rahvustega. Võibolla on hea teada oma esivanemaid. Me 
võime isegi häbi tunda oma juuri avastades! Keegi võib õppida, et ta on Attilla Hun'i järeltulija! 
Inimene, kes plaanib uurida oma juuri, peab olema ettvaatlik. Nad võivad leida mõne oma sugulase 
väga kurja taustaga.  
 
Need 144000 juudist evangelisti on võitud Vaimu poolt. Joel 3:1,2 kirjeldab seda olukorda, mil 
Vaimuga täidetud jutlustajad kuulutavad kuningriigi evangeeliumi. Ja pärast seda sünnib, et ma 
valan oma Vaimu kõige liha peale. Siis teie pojad ja tütred hakkavad ennustama, teie vanemad 
uinuvad unenägusid nähes, teie noored mehed näevad nägemusi. Ja neil päevil valan ma oma Vaimu 
ka sulaste ja teenijate peale.  
 
Siin me peame lühikese pausi tegema, kuna on suur hulk segadust, mis puudutab Püha Vaimu 
kohalolu Katsumusajal. See on tulemus valesti arusaadud ja valesti tõlgendatud 2.Tessaloonika 2:7-
st: Vägivalla saladus on juba toimimas, ainult vahelt peab ära kaduma see, kes teda seni takistab. 
Pilt, mis meie ees siin avaneb, on Antikristuse tõus. 2.Tessaloonika 2:6 ütleb: Ja nüüd te teate, mis 
teda takistab, nii et ta (Antikristus) saab ilmuda alles omal ajal. Siis salm seitse teeb selgeks, et see 
Takistaja – Püha Vaim – jätkab Antikristuse tõusu takistamist kuni Tema – Püha Vaim – võetakse 
eest ära.  
 
Siin on järgmine põhjus, miks miljonid usuvad enne Katsumusaega toimuvat Ülesvõtmist. Miks? 
See Takistaja elab oma inimeste südameis: Kellel ei ole aga Kristuse Vaimu, see ei ole tema oma 
(Roomlaste 8:9). Samuti 1.Korintose 3:16: Eks te tea, et te olete Jumala tempel ja teie sees elab 
Jumala Vaim? Selle tõe tõttu Jumala Vaimu ei saa ära võtta enne kui ei ole ära võetud neid, kelles Ta 
on. Halleluuja! Sa peaksid märkama, et Vaimu eemaldamine tähendab ainult Tema taltsutuse väest.  
 
Lubage ma tõestan seda väidet: Püha Vaim on Jumal, Kolmainsuse kolmas liige. Jumalana on Ta 
kõiketeadja, kõikvõimas ja kõikjalolev. Seega Püha Vaimu ei saa eemaldada maalt, kuna Tema, kui 
Jumal, on pidevalt kõikjal. Taavet ütles Lauludes 139:7-10: Kuhu ma võiksin minna su Vaimu eest? 
Ja kuhu ma põgeneksin su palge eest? Kui ma astuksin taevasse, siis oled sina seal; kui ma teeksin 
endale aseme surmavalda, vaata, sina oled seal! Kui ma võtaksin koidutiivad ja asuksin elama 
viimse mere äärde, siis sealgi su käsi juhataks mind ja su parem käsi haaraks minust kinni. Kuna 
Püha Vaim on kogu aeg kõikjal, siis ainult Tema taltsutuse mõju patu üle eemaldatakse 
Katsumusajaks.  
 
Praegu on kristlased maa sool ja selle maailma valgus (vaata Matteuse 5:13-16). Kristlaste 
evakueerimine, kelle südametes Püha Vaim elab, on see tee, ainus tee, Tema taltsutuse mõju 
eemaldamiseks. Kristlased on Jumala säilitav vägi, samuti ka pimeduse hajutajad. Kujutle, mis 
juhtuks kui Vaimu ohjeldamismõju (Kogudus) on eemaldatud Ülesvõtmise kaudu. Sõnaotseses 
mõttes kogu põrgu pääseks valla siin maal. Siiski, sel ajal, Tema jätkuv kohalolek maal tekitab 
ajaloo suurima ärkamise.  
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Sõnum 144000-st keskendub Issanda Jeesuse Kristuse isikule ja tegudele. Seda rõhutasid ka Vana 
Testamendi jutlustajad: Temast (Jeesusest) tunnistavad kõik prohvetid, et igaüks, kes temasse usub, 
saab tema nime läbi pattude andeksandmise (Apostlite 10:43).  
 
Lisaks Jeesuse valatud vere sõnumile, need 144000 kuulutavad Kuninga saabumist: Ja seda 
Kuningriigi evangeeliumi kuulutatakse kogu ilmamaale, tunnistuseks kõigile rahvastele, ja siis tuleb 
lõpp (Matteuse 24:14). See ei ole sõnum Tema esimesest tulekust – Ülesvõtmisest (Ilmutuse 4:1), 
vaid Kristuse kui Kuninga ilmutus (Ilmutuse 19:16).  
 
Et saada kogu pilti tervest kuningriigi sõnumite kuulutajate sõnumist, siis me peame õppima Ristija 
Johannese elu. Johannes oli: patukahetsus. Ta ütles: Parandage meelt, sest taevariik on lähedal 
(Matteuse 3:2). Ta oli veri: Vaata, see on Jumala Tall, kes kannab ära maailma patu (Johannese 
1:29). See sõnum meeleparandusest ja verest oli inimeste südamete ettevalmistamine tema sõnumi 
kolmandaks osaks – Kuninga tulekuks. Kuigi Kristus hüljati Ristija Johannese päevil, võetakse Ta 
vastu, mil 144000 juuti kuulutavad sama sõnumit.  
 
Sel ajal ülemaailmne ärkamine saab toimuma, kuna üks vanemaist küsis: «Need seal valgetes 
rüüdes - kes nad on ja kust nad tulid?» Ma vastasin talle: «Mu isand, sina tead.» Ning tema ütles 
mulle: «Need on need, kes tulevad suurest viletsusest ning on pesnud oma rüüd ja teinud need 
valgeks Talle veres (Ilmutuse 7:13,14). 
 
Ilmutuse 7:9-17  
Arvukad paganad.  
 
Salm 9: Pärast seda ma nägin, ennäe: suur rahvahulk, keda ükski ei suutnud loendada, kõigist 
paganahõimudest ja suguharudest ja rahvastest ja keeltest seisis trooni ees ning Talle ees, valged 
rüüd üll ja palmioksad käes.  
 
Johannes ütleb: pärast seda. Pärast mida? Pärast 144000 juudist evangelisti märkimist Jumala 
Vaimu pitseriga. Jumala sõnum on alati enne juutidele, siis paganatele. Seepärast Roomlaste 1:16 
ütlebki: Sest ma ei häbene evangeeliumi, see on ju Jumala vägi päästeks igaühele, kes usub, juudile 
esmalt ja siis kreeklasele. Mil juudid on kuulnud, Johannes näeb suurt rahvahulka seismas trooni 
ees. Neid ei suuda keegi üle lugeda ja neid on igast rahvusest. Nende valged rüüd tõestavad, et nad 
on usaldanud veresõnumit ja on riietatud Kristuse õiglusesse. Palmiokstega lehvitamine tähendab 
võitu. Nad said jagu maailmast, lihast ja kuradist. Nad on rõõmsad, kuna nad on üleelanud kohtu 
kuus pitserit ja nende rõõm läheb üle ülistuseks.  
 
Salm 10: Nad hüüdsid suure häälega: «Pääste on meie Jumalal, kes istub Troonil, ja Tallel!»  
 
See rahvahulk tunnistab oma pääste ja võidu allikat. Neid ei saa vait hoida. Kes saaks olla vaikne, 
mil Jumala arm teeb oma võimsat päästmistööd inimese südames? Koheselt inglid ühinevad 
nendega Isa ja Poja ülistuseks.  
 
Salm 11: Kõik inglid seisid trooni ja vanemate ja nelja olevuse ümber ning heitsid trooni ette silmili 
maha ja kummardasid Jumalat,  
 
Salm 12: hüüdes: «Aamen! Õnnistus ja kirkus ja tarkus ja tänu ja au ja vägi ja võim olgu meie 
Jumalale igavesest ajast igavesti! Aamen.»  
 
Milline imeline stseen, mil inglid ümbritsevad trooni ja Jumala rahvas langeb näoli maha ülistuses, 
kiituses ja imetluses!  
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Nende kiituse sessioon keskendub:  
1. õnnistusele  
2. hiilgusele  
3. tarkusele  
4. tänuandmisele  
5. aule  
6. väele  
7. võimule  
 
Igavesti ja igavesti! Pole ime, et nad ütlevad Aamen! Siis üks vanemaist küsib küsimuse.  
 
Salm 13: Ja üks vanematest kõneles ja ütles mulle: «Need seal valgetes rüüdes - kes nad on ja kust 
nad tulid?»  
 
Vastus?  
 
Salm 14: Ma vastasin talle: «Mu isand, sina tead.» Ning tema ütles mulle: «Need on need, kes 
tulevad suurest viletsusest ning on pesnud oma rüüd ja teinud need valgeks Talle veres.  
 
Siin on järgmine tõestus, et Kogudus on taevas, mitte maa peal. Miks? Johannes ei tunne seda 
gruppi. Ta teab ülesvõetud Kogudust taevas (Ilmutuse 4:1), kuid mitte neid, kes on maal siin salmis. 
Need on Katsumusaja pühakud, kes on pesnud oma rüüd ja teinud need valgeks Talle veres. Palun 
kuula Jumalat uuesti: Need on need, kes tulevad suurest viletsusest. See paneb siin kõik paika ja 
selgitab, miks Johannes on nii öelda udus, mis puudutab neid inimesi. Nemad on uued õed ja 
vennad Kristuses. Nemad on saanud päästetud erineval ajaperioodil – ajal, mil Kogudus on taevas. 
Kogudus ei ole maal, et nendega tutvuda.  
 
Järgmine stseen on põnev. Päästetud erinevatest aegadest omavad erinevaid kohustusi, mida nad 
peavad tegema. Kogudus on Kristuse pruut ja naudib 1000 aastast mesinädalat maal (Ilmutuse 
20:4). Nad valitsevad kui valitsejad, kuningad ja preestrid (1.Peetruse 2:9 ja Ilmutuse 1:6). Need 
144000 teenivad Talle ja Tema pruuti ihukaitsjana (Ilmutuse 14:4). Katsumusajal päästetud paganad 
saavad olema Templi teenistuses, oodates Kristust ja Tema pruuti. Nad teenivad imelises Templis 
(kirjeldatud Hesekieli 40 kuni 48), mis rajatakse kohe peale Venemaa lüüa saamist (Hesekieli 38 ja 
39). See kõik on nii ligidal. Venemaa võib peagi marssima hakata, siis Antikristus saab lüüa ja 
Issand tuleb tagasi oma pruudiga. Sel ajal milleeniumi tempel püstitatakse ja paganad teenivad 
Issandat.  
 
Salm 15: Sellepärast nad on Jumala trooni ees ning on teenimas teda ööd ja päevad tema templis. 
See, kes istub troonil, laotab oma telgi nende üle.  
 
Kuna Jumal elab nende keskel, siis Antikristuse ahistav võim on lõppenud. Maailma diktaatori 
valitsemise all oli vähe toitu ja inimene pidi võtma metsalise märgi 666, et osta toitu. Need 
usklikud, kes keeldusid märgist, pidid virelema päevast päeva, et elada. Nüüd kui Issand on nende 
keskel, pilt muutub täielikult.  
 
Salm 16: Neile ei tule iial enam nälga ega iial enam janu, ka ei lange nende peale päikest ega mingit 
lõõska,  
 
See viitab päikese põletavale efektile Katsumusajal: Neljas valas oma kausi välja päikese peale, 
ning temale anti kõrvetada inimesi tulega (Ilmutuse 16:8). Lisaks sellele sõna kõrvetamine viitab 
proovimisele tulega, mis kirjeldatud 1.Peetruse 1:7. Nüüdseks on sellised asjad lõppenud igaveseks.  
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Nüüdsest kõik inimesed naudivad Jumala ligiolu. Nende kannatuse, ahastuse ja tagakiusamise 
päevad jumaliku maailma poolt on läbi. Pisarad on pühitud, mil mineviku mured on nende 
mõistustest pühitud.  
 
Salm 17: sest Tall, kes on trooni keskel, hoiab neid kui karjane ja juhatab nad eluvee allikaile; ning 
Jumal pühib ära iga pisara nende silmist.» 
 
Ilmutuse 8:1-13  
Seitsmes pitser.  
 
Nüüd me oleme tunnistajaks seitsmenda pitseri avamisel. See pitser sisaldab kohtu seitset pasunat. 
Need on nii kohutavad, et mil need avatakse, kogu taevas muutub vaikseks.  
 
Salm 1: Kui Tall avas seitsmenda pitseri, sündis taevas vaikus ligi pooleks tunniks.  
 
Bob Ripley oma ajalehes “Believe It or Not” (Usu või ära usu) ütles: “See salm tõestab, et taevas 
pole ühtki naist.” Ha! Tõsiselt, mis põhjustab seda hingematvat vaikust inglite ja inimeste seas? 
Vastus – tuleva pasunahüüu vaatamine.  
 
Salm 2: Ja ma nägin neid seitset inglit, kes seisid Jumala palge ees, ning neile anti seitse pasunat.  
 
Neid kohtupasunaid prohveteeris Eenok, nagu on kirjas Juuda 14, 15 ja oli ette nähtud ka lauliku 
poolt. Seepärast Laulud 96:13 ütlebki: Issanda palge ees, sest tema tuleb! Sest ta tuleb kohut 
mõistma maailmale. Ta mõistab kohut maailmale õiguses ja rahvaile oma ustavuses. Paulus samuti 
kinnitas neid kohtuid Apostlite 17:31-s, mainides aega, mil Jumala viha ilmub taevast inimeste 
igasuguse jumalakartmatuse ja ülekohtu vastu, nende vastu, kes tõde hoiavad ülekohtu kammitsais 
(Roomlaste 1:18). Enne kui esimene pasun hakkab häält tegema salmis 7, me oleme tunnistajaks 
ebatavalisele palvekoosolekule järgmises kolmes salmis.  
 
Salm 3: Ning üks teine ingel tuli ja seisis altari ette, kuldne suitsutusastja käes, ja talle anti palju 
suitsutusrohte, et ta paneks neid koos kõikide pühade palvetega kuldaltarile, mis on trooni ees.  
 
See ingel on kindlasti Issand Jeesus Kristus ise, kuna Tema juhendab nii ingleid kui inimesi (vaata 
1.Timoteose 2:5). Päästja samuti ilmus kui Issanda ingel Vanas Testamendis: Ta maadles Jaakobiga, 
kõndis koos Shadrachi, Meshachi ja Abednegoga ja tegi arvukaid visiite teiste Vana Testamendi 
tegelaste juurde. See Jumala ja inimeste vaheline Vahemees elades aina selleks, et nende eest paluda 
(Heebrea 7:25) ja nüüd seisab altari ees lisades viirukit palvetele, mis on ohverdatud maapealsete 
Jumala pühakute poolt. Nad on palved kohtuks, nagu on kirjas Ilmutuse 6:10. Nad hüüavad: Kui 
kaua, oh püha ja tõeline Valitseja, ei mõista sa kohut ega nõua kätte meie verd neilt, kes elavad 
ilmamaal? Sel hetkel nende palved on jõudnud Jumala troonini!  
 
Salm 4: Ja suitsutusrohtude suits tõusis koos pühade palvetega ingli käest Jumala ette.  
 
Nüüd neile palvetele vastatakse ja kohus on valmistatud.  
 
Salm 5: Ja ingel võttis suitsutusastja ning täitis selle tulega altarilt ja viskas ilmamaa peale, ning 
sündis pikselööke ja kõuemürinaid ja välke ja maavärinat.  
 
Milline kontrast salm 1 täieliku vaikusega. Nüüd iga mõeldav müra on kuulda, mil kohut 
valmistatakse ette.  
 
Salm 6: Ja need seitse inglit, kelle käes oli seitse pasunat, seadsid end pasunat puhuma.  
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Sel hetkel taevane armee ütleb: “Valmis olla! Sihtida! Tuld!” See see on!  
 
Esimene pasun.  
 
Salm 7: Esimene puhus pasunat ning sündis rahet ja tuld segamini verega ja see visati ilmamaa 
peale ning kolmandik ilmamaad põles ära ja kolmandik puudest põles ära ning kõik haljas rohi 
põles ära.  
 
Selle salmi mõistmisel meil pole raskusi. Sarnane kohus ilmnes 2.Moosese 9:22,23: Ja Issand ütles 
Moosesele: «Siruta oma käsi taeva poole, siis tuleb rahet kogu Egiptusemaale, inimeste ja loomade 
peale, ja kõigi taimede peale Egiptusemaal!» Ja Mooses sirutas oma kepi taeva poole ning Issand 
andis müristamist ja rahet, ja tuli lõi maha; ja Issand laskis Egiptusemaale rahet sadada. See juhtus 
siis; nüüd juhtub see uuesti!  
 
Teine pasun.  
 
Salm 8: Teine ingel puhus pasunat ning otsekui suur tules põlev mägi visati merre ning kolmandik 
merd muutus vereks.  
 
See kohus on kahtlemata suure meteoriidi langemine merre. Märka fraasi otsekui suur tules põlev 
mägi. See on samuti sümboolne kirjeldus. Alati võta igat Piibli sõna otseselt kui just Jumal käsib sul 
seda teisiti mõista. See lõik on näide lõpust. Midagi hiiglaslikku, nagu mägi, on heidetud merre ja 
põhjustab kolmandiku merest vereks muutumise. Sarnane sündmus toimus ka Moosese päevil: Ja 
Issand ütles Moosesele: «Ütle Aaronile: Võta oma kepp ja siruta käsi egiptlaste vete kohale, nende 
jõgede, kanalite, tiikide ja kõigi veekogude kohale, et need muutuksid vereks. Siis on kogu 
Egiptusemaal veri, niihästi puu- kui kiviastjais.» Ja Mooses ja Aaron tegid nõnda, nagu Issand oli 
käskinud. Ta tõstis kepi üles ning lõi Niiluse jõe vett vaarao ja ta sulaste silma ees, ja kõik vesi jões 
muutus vereks. Ja kalad jões surid, jõgi haises ja egiptlased ei saanud jõest vett juua; ja veri oli 
kogu Egiptusemaal (2.Moosese 7:19-21).  
 
Salm 9: ja kolmandik mereloomi, kel hing sees, suri ära, ja kolmandik laevu läks põhja.  
 
Jumala teine pasunahüüd on nii kohutav, et kolmandik mereolendeist surem ja kolmandik laevu 
hävitatakse. Jumal ainult teab, milline kohutav katk saab olema tuumasõja ajal ookeani all, peal ja 
kohal.  
 
Kolmas pasun.  
 
Salm 10: Kolmas ingel puhus pasunat ning taevast kukkus maha suur täht, mis põles otsekui tõrvik 
ning kukkus kolmandiku jõgede ja veeallikate peale.  
 
Salm 11: Tähe nimi oli Koirohi. Kolmandik vetest muutus koirohuks ning palju inimesi suri vee 
kätte, sest see oli läinud mõruks.  
 
Huvitav on see, et ukraina keelses Piiblis Tšernobõl tähendab koirohtu. Sarnane asi toimus ka 
Moosese päevil: vaata, ma löön kepiga, mis mul käes on, jõe vett, ja see muutub vereks (2.Moosese 
7:17). Seda fenomeni korratakse. Täht või meteoor, lendab kõrgelt kosmosest maa poole. Kui see 
tabab, kolmandik meie maa veevarudest muutub surmavaks mürgiks. Jõed, ojad ja allikad on 
nakatatud. Midagi sarnast leidis aset pea kaks sajandit tagasi. 1823. aasta 21. märtsil vulkaan 
purskas Aleutia saartel, põhjustades vee muutumise kibedaks ja ebasobivaks inimestele joomiseks. 
See võib sama kergesti uuesti juhtuda.  

Lehekülg 36 / 100

Jack Van Impe

www.ajamargid.com



 
Jumal lõi iga tähe, teab nende asukohti ja on neid nimetanud. Iiobi 9:9 ütleb: tema teeb Vankri-, 
Varda- ja Sõelatähed ja lõunapoolsed tähtkujud. Tema samuti teab, kus on täht Koirohi, mis 
tähendab mõrudat, kuna Jeremija 9:14 ütleb: seepärast ütleb vägede Issand, Iisraeli Jumal nõnda: 
Vaata, ma söödan neid, seda rahvast, koirohuga ja joodan neid mürgiveega. See saab juhtuma!  
 
Neljas pasun.  
 
Salm 12: Neljas ingel puhus pasunat ning kustutati kolmandik päikest ja kolmandik kuud ja 
kolmandik tähti, nii et kolmandik neist pimeneks ja kolmandik päeva ei paistaks ja ööd 
nõndasamuti.  
 
Salm 13: Ja ma nägin ja kuulsin üht kotkast keset taevast lendamas ning suure häälega hüüdmas: 
«Häda, häda, häda neile, kes elavad ilmamaa peal, nende kolme ingli pasunahääle pärast, kes alles 
hakkavad pasunat puhuma!»  
 
See neljas kohus omab tegemist maa valgustajatega – päike, kuu ja tähed. Me märgime suure 
huviga, et neljandal loomispäeval Jumal ütles: Saagu valgused taevalaotusse (1.Moosese 1:14). 
Nüüd, neljanda pasuna kõlades, kolmandik nende kehade valgustootlikusest kustutatakse. See 
samuti juhtus Moosese päevil: Siis Issand ütles Moosesele: «Siruta oma käsi taeva poole, siis tuleb 
Egiptusemaale niisugune pimedus, et katsu või käega!» Ja Mooses sirutas oma käe taeva poole ning 
kogu Egiptusemaale tuli kolmeks päevaks pilkane pimedus: üks ei näinud teist ja ükski ei liikunud 
paigast kolmel päeval (2.Moosese 10:21-23). See juhtus siis, see juhtub ka uuesti!  
 
Kõige hullem siiski on veel tulemas. Ingel lendab taevalaotuses ja hüüab: Häda, häda, häda! See 
ühildub Taanieli peatükk 9-ga, kus seitsmekümnendat nädalat kirjeldatakse. Esimese kolm ja pool 
aastat Katsumusajast pole nii kohutavad kui viimased kolm ja pool aastat. Matteuse 24:8-s meie 
Issand kirjeldab selle ajaperioodi esimest poolt kui sünnitusvalude algust. Siiski, Ta viitab viimasele 
kolmele ja poolele aastale kui suurele ahastusele (Matteuse 24:21). Mil Katsumusaeg on lähenemas 
oma haripunktile, kohus muutub üha karmimaks ja elude kaotus suureneb. 
 
Ilmutuse 9:1-12  
Viies pasun.  
 
Salm 1: Viies ingel puhus pasunat ning ma nägin tähe olevat kukkunud taevast ilmamaa peale. 
Sellele anti sügavuse kaevu võti.  
 
Täht, mida Johannes näeb – meessoost isik – on kahtlemata kurat salmis 11. Jesaja kirjeldab seda 
kukkumist peatükk 14:12-14: Kuidas sa ometi oled alla langenud taevast, helkjas hommikutäht, 
koidiku poeg, tükkidena paisatud maha, rahvaste alistaja? Sina ütlesid oma südames: «Mina tõusen 
taevasse, kõrgemale kui Jumala tähed tõstan ma oma aujärje ja istun kogunemismäele kaugel 
põhjamaal. Ma lähen üles pilvede kõrgustikele, ma teen ennast Kõigekõrgema sarnaseks.» Saatana 
langus toimus läbi uhkuse. Ta tahtis olla samaväärne Jumalaga. Jeesus, igavesest minevikust, vaatas 
seda langust ja ütles oma seitsmekümnele jüngrile: Ma nägin saatanat kui välku taevast maha 
langevat (Luuka 10:18). Sellele langenule antakse sügaviku võti ja ta kasutab seda.  
 
Salm 2: ning ta avas sügavuse kaevu ja kaevust tõusis suitsu otsekui suurest ahjust, ning päike ja 
õhk pimenesid kaevu suitsust.  
 
Termin “sügavik” on leida 9 korda Uues Testamendis. Igal neil korral on see koht, kus hoitakse 
olendeid, kes on Jumala kohtumõistu all. Näiteks, kui Kristus läks Kadarenese maakonda, Ta kohtas 
üht mees, kelles oli leegion deemoneid. Deemonid mehe sees palusid Jeesust, et ta ei käsiks neid 
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sügavikku minna (Luuka 8:31). Nende hirm sügaviku ees oli suur, et nad pigem läheksid seakarja 
sisse. Oo, sügavik peab olema kohutav paik!  
 
Kui hirmuäratav saab olema see tund, mil langenud inglite vangiuksed viimaks avatakse. Suits 
tõuseb pimedast sügavikust ja pimestab päikese ja õhu. Rääkides saastamisest! Keskkonnasõbrad 
pigem saagu päästetud või muidu nad saavad olema ajaloo suurima tahma pealtnägijad. Siis neil 
oleks püsiv töö piketeerimisena põrguväravate juures – kui see oleks liiga hilja.  
 
Salm 3: Suitsust tulid ilmamaa peale rohutirtsud, ja neile anti meelevald, nagu skorpionidel on 
meelevald ilmamaa peal.  
 
Need pole päris rohutirtsud. Nende vägi on liiga suur. Need on tõenäoliselt langenud inglid, kes on 
olnud aheldatud ja vangistatud sügavikus pärast nende langust (kirjeldatud 1.Moosese 6). Need 
õelad olendid, aheldatud pimedusse kõik need sajandid (vaata 2.Peetruse 2:4) vaevu suudavad 
oodata oma kurjade tegudega. Neile öeldakse, mida nad tohivad ja mida nad ei tohi teha:  
 
Salm 4: Neile öeldi, et nad ei tohi teha kurja ilmamaa rohule ega millelegi, mis haljendab, ega 
ühelegi puule, vaid ainult inimestele, kellel ei ole Jumala pitserit otsaesisel.  
 
Need rohutirtsud ehk langenud inglid ei tohi puudutada Jumala pitserit kandvaid inimesi, ainult 
pitserita inimesi, kes on kummardanud metsalist ja vastuvõtnud tema arvu 666. Samuti märka, et 
need rohutirtsud ei tohi tappa pitserita (päästmata) inimesi. Nad tohivad ainult piinata neid.  
 
Salm 5: Ja neile anti käsk, et nad neid ei tapaks, vaid et nad neid piinaksid viis kuud, ning nende 
piinamine on otsekui skorpioni piinamine, kui ta inimest salvab.  
 
Milline ahastav aeg see saab olema!  
 
Salm 6: Neil päevil inimesed otsivad surma ega leia seda, nad igatsevad surra, aga surm põgeneb 
nende eest.  
 
Järgmised neli salmi annavad meile elava kirjelduse neist rohutirtsudest ehk langenud inglitest.  
 
Salm 7: Ja rohutirtsud olid välimuselt sõjaks seatud hobuste sarnased, neil olid pärjad peas otsekui 
kullast ning nende palged olid nagu inimeste palged  
 
Salm 8: ja juuksed nagu naiste juuksed ja nende hambad olid otsekui lõvidel.  
 
Salm 9: Neil olid üll soomusrüüd otsekui raudrüüd ning nende tiibade kahin oli otsekui kaarikute 
mürin, kui palju hobuseid jookseb sõtta.  
 
Salm 10: Ja neil olid sabad ja astlad nagu skorpionidel, ning nende sabades oli meelevald teha 
inimestele kahju viis kuud.  
 
Need faktid tugevdavad kohutavat pilti elust maal, mil sügavik avatakse ja süüdimõistetud langenud 
inglid vabastatakse. Järgmine salm selgelt kinnitab seda langenud tähte, kes on nende perverssete 
inglite juht.  
 
Salm 11: Nende kuningas oli sügavuse ingel, kelle nimi heebrea keeles on Abaddon, ja kreeka 
keeles Apollüon.  
 
See kuningas on nimetatud nii heebrea kui kreeka keeles. Abaddon on heebrea keeles. Seda on leida 
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ainult üks kord eesti keelses Piiblis, kuid kuus korda heebrea keelses. Kreeka keelne vorm Apollüon 
tähendab hävitajat – sõna, mis kindlasti kirjeldab Saatanat.  
 
Salm 12: Esimene häda on möödas, ennäe, pärast seda tuleb veel kaks häda. 
 
Ilmutuse 9: 13 - 21  
Kuues pasun.  
 
Salm 13: Kuues ingel puhus pasunat ning ma kuulsin üht häält Jumala ees oleva kuldaltari neljast 
nurgast,  
 
Salm 14: see hüüdis kuuendale inglile, kelle käes oli pasun: «Lase lahti need neli inglit, kes on 
ahelais suure Eufrati jõe ääres!»  
 
Mil kuues ingel on kuulda, Johannes kuuleb häält kuldaltari neljast nurgast, mis on Jumala ligiolu. 
Kas pole imelik, et paljud kohtumõistud on otseselt seotud Jumala lunastusprogrammiga? Võibolla 
on see nii, kuna nii paljud on hüljanud altarisõnumi, mis räägib Jeesuse verest. Paulus hoiatas 
inimkonda kui keeldutakse sellest õpetusest: Kui keegi hülgab Moosese Seaduse, siis peab ta ilma 
armuheitmiseta surema kahe või kolme tunnistaja sõna peale. Kui palju rängema nuhtluse väärib 
siis teie arvates see, kes Jumala Poega on jalgadega tallanud ega ole pühaks pidanud lepingu verd, 
millega ta on pühitsetud, ja kes on teotanud armu Vaimu? (Heebrea 10:28,29). Jumala Sõna 
hülgamine samuti toob tõsiseid tagajärgi. Meie ees on stseen, kus altar (ainus koht, kus pattu saab 
andeks anda) ja altarisarved ühiselt hüüavad välja Jumalat, et kohut mõista. Ära kunagi tagane 
Kristuse valatud hinnalise vere sõnumist kergekäeliselt. Need kes taganevad, need saavad seda 
kahetsema!  
 
Nüüd, sõnumi hülgamise tõttu, hääl altarist ütleb kuuendale inglile, et ta vabastaks neli inglit Eufrati 
jõe ahelaist.  
 
Fakt, et nad on aheldatud, tõestab, et need on langenud inglid, kes mässasid ja langesid koos 
Lutsiferiga samal ajal (vaata Jesaja 14:12-14). Mil Kogudus on kindlalt taevas, neli sügaviku asukat 
lastakse maal valla. Varem me nägime langemata inglit hoidmas tagasi Jumala kohut (Ilmutuse 7:1). 
Nüüd neli õelat inglit on vabaks lastud, et vallandada häving planeet maal. Neil kästakse täide viia 
oma kohtumõist Eufrati jõe piirkonnas. See jõgi voolab läbi Iraagi ja Süüria ja saab olema ajaloo 
suurima lahingu alguspaigaks.  
 
Ma olen korduvalt öelnud, et Lahesõda 1991. aastal ei olnud selle prohveteeringu täitumine, vaid oli 
lihtsalt lõpu algus, mil viimane mõistatuse tükk langes omale kohale. See on osa maailmast, kus 
Saatan esitles oma laastavat tööd meie esivanemate suhtes, Aadama ja Eeva (1.Moosese 2:10-14). 
See on ala, kus Kain mõrvad oma venna Aabeli (1.Moosese 4:8) ja kus inimkond tegi oma esimese 
ühinenud sammu Jumala vastu (1.Moosese 11:1-4). Hiljem Jumal tegi lepingu Aabrahamiga seal 
paigus, öeldes: Sinu soole ma annan selle maa Egiptuse ojast suure jõeni, Frati jõeni (1.Moosese 
15:18).  
 
See maa-ala kuulub Iisraelile ja ei kellelegi muule. Jumal hoolitseb selle eest, et nad selle saaksid. 
Tõestus? Ja ma annan sulle maa-ala Kõrkjamerest vilistite mereni ja kõrbest kuni Frati jõeni, sest 
ma annan maa elanikud teie kätte ja sina ajad need ära enese eest (2.Moosese 23:31). Iga paik 
kõrbest, kuhu teie jalatald astub, kuulub teile. Liibanon jõest, Frati jõest kuni läänepoolse mereni on 
teie maa-ala (5.Moosese 11:24). Kõrbest ja siit Liibanonist kuni suure jõeni, Frati jõeni, kogu 
hettide maa kuni suure mereni päikeseloojaku pool saagu teie maa-alaks (Joosua 1:4).  
 
Ajaloost rääkides, Eufrati jõgi oli vana Rooma Impeeriumi piiriks – mis langes ja rajatakse uuesti 
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Antikristuse eestvedamisel (Ilmutuse 13:1). See ala saab kindlasti olema valus koht nagu ajalugu 
õpetab, kuna see saab olema tõotatud maa ja Antikristuse lääne riikide liidu piiriks (Taanieli 
2:40,41; 7:23,24 ja Ilmutuse 13:1). Nende nelja ingli hävitustöö on kirjas järgmises salmis.  
 
Salm 15: Siis päästeti valla need neli inglit, kes on valmistunud selleks tunniks ja päevaks ja kuuks 
ja aastaks, et tappa kolmandik inimestest.  
 
Maa elanikkond on umbes 5 miljardit hinge. Meie oma uuringus näeme, et üks neljandik neist sureb 
neljanda ratsaniku käe läbi (peatükk 6:8). Seega, sel hetkel on maa elanikkond siis kolm miljardit ja 
750 miljonit. Nüüd ülejäänud üks kolmandik või üks miljard 250 miljonit kaovad, mil langenud 
inglid vabastatakse. Need neli hukkajat on kahtlemata ootamas, et alustada maal suure draamaga. 
Nad on valmis ja innukalt ootavad oma aega. Pea meeles, Eufrati jõgi on Lähis-Ida territoorium – 
tänapäeva Iraagi ja Süüria ala. See on maailma praegune ja ka tulevane sõjakolle.  
 
Venemaa ja tema liitlaste poolt toimub ka ajaloo suurim holokaust Iisraeli vastu (Hesekiel 38 ja 39). 
Need barbaarsed väed tulevad Iisraeli riigi vastu põhjast: ja tuled oma asukohast, kõige kaugemast 
põhjast, sina ja koos sinuga paljud rahvad, kes kõik ratsutavad hobustel - suur väehulk, 
rohkearvuline sõjavägi. Sa tõused mu Iisraeli rahva vastu nagu pilv, et katta maad; see sünnib 
viimseil päevil: siis ma toon su oma maa kallale (Hesekiel 38:15,16). Venemaa jääb Iisraelist põhja. 
Seepärast Joel ütles peatükis 2:20: Ja selle põhja poolt tulija ajan ma teist (Iisrael) kaugele, hajutan 
ta kuivale ja tühjale maale (Siberi) ta eelväe Idamerre, ta järelväe Läänemerre; ja temast tõuseb 
hais, tõuseb roiskumise lehk, sellepärast et ta tahtis teha suuri asju. Geograafiliselt sobiks selleks 
riigiks ainult Venemaa.  
 
Nagu eelnevalt väidetud, Iisraeli on mainitud kui maailma lahinguväljana 18 korda Hesekieli 38 ja 
39-s. Pole mingit kahtlust, et Püha Maa saab olema suurima sõja tander. Nüüd Venemaa marsib 
keset Katsumusaega Iisraeli poole, kuid aetakse tagasi Siberisse (vaata Hesekiel 39:1,2 ja Joel 
2:20). Ta tugevdab oma vägesid ja siis ta tuleb tagasi Iisraeli vastu. See ründe tegevusulatus ja 
pingelisus jätkab kasvamist kuni kõik riigid on kaasa haaratud ja kogunevad viimaks Iisraeli vastu. 
Jumal ütleb: Sest ma kogun kõik paganad sõdima Jeruusalemma vastu (Sakarja 14:2). Sel hetkel 
toimubki Harmagedooni lahing: Ja ta kogus nad kokku paika, mida heebrea keeles hüütakse 
Harmagedoon (Ilmutuse 16:16).  
 
See Lähis-Ida sõda sisaldab suurel arvul armeesid, mida maa ajaloos pole veel eales nähtud.  
 
Salm 16: Ja sõjaväe ratsanike arv oli kakskümmend tuhat korda kümme tuhat - ma kuulsin nende 
arvu -,  
 
Mõtle sellele! 200 miljonit sõdurit! Pole ime, et see iidne prohvet ütles: Sa tõused mu Iisraeli rahva 
vastu nagu pilv, et katta maad (Hesekiel 38:16). See armee omab viimaseaja parimat tehnikat ja 
varustust: Tema kangelaste kilbid on punased, sõjamehed ise purpurpunaseis riideis; ta määratud 
päeval on sõjavankrid otsekui tõrvikute tuli ja ratsud on rahutud. Vankrid kihutavad tänavail, 
tormavad turgudel sinna ja tänna; need paistavad tõrvikuina, sähvivad otsekui välgud (Naahum 
2:4,5).  
 
Paljud Piibli teadlased seostavad seda 200 miljonilist armeed Punase Hiinaga ja tema liitlastega, kui 
arvestada tekstis mainitu Eufrati jõge Ilmutuse 16:12-s: Kuues valas oma kausi välja suure Eufrati 
jõe peale, ning selle vesi kuivas ära, et tee oleks valmis kuningatele päevatõusu poolt. Selline 
militaarne suurus on Hiina puhul mõeldav, mil selle riigi elanikkond on juba üle miljardi inimese. 
Teised Piibli tõlgendajad usuvad, et see armee on üleloomulik armee järgneva kolme salmi tõttu:  
 
Salm 17: ning nõnda ma nägin oma nägemuses hobuseid ja nendel istujaid. Neil olid tulipunased ja 
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sinised ja väävelkollased soomusrüüd ning hobuste pead olid nagu lõvide pead ning nende suust tuli 
välja tuld ja suitsu ja väävlit.  
 
Salm 18: Nende kolme nuhtluse poolt tapeti kolmandik inimesi: tule ja suitsu ja väävli läbi, mis tuli 
nende suust.  
 
Salm 19: Hobuste meelevald oli nende suus ja nende sabades, sest nende sabad olid madude 
sarnased, neil olid pead ning nendega nad tegid kahju.  
 
Literalismi esindajad usuvad, et need samad salmid maalivad meile sõjaväelise arsenali viimaseaja 
tehnikat. Siiski see saab olema laastav ajaperiood, mil allesjäänud kolmandik maa elanikke 
hävitatakse tule, suitsu ja väävliga, mürgise gaasiga.  
 
Sel hetkel mitmed salmid ennustavad, et seda viimast tule sõda tuleb arvestada kui: Tuli käib tema 
palge ees (Laulud 97:3). Sest vaata, Issand tuleb tules (Jesaja 66:15). Tema püha viha tules hävib 
kogu maa (Sefanja 1:18). Tema ees käib hävitav tuli (Joel 2:3). Kelle! Põhjast tuleva Venemaa ees. 
Siis Jumal ütleb: Ja selle põhja poolt tulija ajan ma teist kaugele, hajutan ta kuivale ja tühjale maale, 
ta eelväe Idamerre, ta järelväe Läänemerre; ja temast tõuseb hais, tõuseb roiskumise lehk, 
sellepärast et ta tahtis teha suuri (kohutavaid) asju (Joel 2:20). See on koht, kus Venemaa surutakse 
tagasi Siberisse. Joel jätkab 3:3-s: Ma annan tunnustähti taevas ja maa peal, verd ja tuld ja 
suitsusambaid.  
 
Kolmandik ilmamaad põles ära ja kolmandik puudest põles ära ning kõik haljas rohi põles ära 
(Ilmutuse 8:7). Jälle – olgu need vahendid loomulikud või üleloomulikud – see on katastroof. Mina 
isiklikult usun, et nii loomulikud kui ka üleloomulikud – inimesed ja deemonid – saavad olema 
kaasatud Katsumusaja hädades. Nüüd, kuidas oleks selle ülejäänud 65%-ga maa elanikest?  
 
Salm 20: Aga inimesed, keda neis nuhtlustes ei tapetud, ei parandanud meelt oma kätetööst, et nad 
oleksid loobunud kummardamast kurje vaime ning kuld- ja hõbe- ja vask- ja kivi- ja puujumalaid, 
kes ei suuda näha ega kuulda ega kõndida.  
 
Salm 21: Nad ei parandanud meelt oma mõrvadest ega oma nõidustest ega oma hoorustest ega oma 
vargustest.  
 
Me oleme nüüd näinud kolmeteistkümne kohtumõistu vallandamist – seitse pitserit ja kuus pasunat. 
Mõni kindlasti arvab, et pärast sellist hävitust, inimkond peaks hakkama mõtlema oma igavikule. 
See ei ole nii! Need, kes on veel elus, jätkavad mässamist. Õelad patused ei anna nii lihtsalt järele. 
Fakt on see, et Jumala Sõna ütleb meile, et inimesed ei kahetse isegi siis, mil nad on hukatuses ja 
neetud sajandeiks. Isegi siis nad jätkavad oma hammaste kiristamist ja vihastavad Jumala peale. 
Tõestus? Inimese Poeg läkitab oma inglid ja need korjavad tema Kuningriigist kõik pahanduse- ja 
ülekohtutegijad ja viskavad nad tuleahju: seal on ulgumine ja hammaste kiristamine (Matteuse 
13:41,42).  
 
Salmid 20 ja 21 esitavad viit suurimat pattu, mis levivad Katsumusaja stseenil ja mille puhul 
inimene enne sureks kui meelt muudaks: okultism, mõrv, uimastite kuritarvitamine, hooramine 
(seks orgiad) ja varastamine. 
 
Ilmutuse 10:1-7  
Peatükis 10 me arutame sama teemat, mis mainitud ka Ilmutuse peatükk 7. Kuuenda ja seitsmenda 
pitseri vahel oli vaikus enne tormi. Nüüd me kogeme kuuenda ja seitsmenda pitseri vahet, mil 
seitsmes pasun hüüab. Paralleel-kirjakohad on Ilmutuse peatükk 11 kuni 14.  
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Salm 1: Ma nägin teist võimsat inglit maha tulevat taevast, riietatud pilve, ning tema pea kohal oli 
vikerkaar ning ta palged olid nagu päike ning ta jalad nagu tulesambad.  
 
See ingel saab Kristus olema. Pea meeles, Kristus oli ja on igavene. Fakt on see, et Ta oli enne 
ingleid, kuna Tema lõi inglid. Sest tema läbi on loodud kõik, mis on taevais ja maa peal, mis on 
nähtav ja nähtamatu, olgu troonid või ülemused, olgu valitsused või meelevallad - kõik on loodud 
tema läbi ja tema poole (Koloslaste 1:16). Mina usun, et Kristuse ilmumised toimusid ka Vana 
Testamendi ajal, ingli kujul. See Jehoova ingel on alati tegutsenud jumalikult. Tõestus? Jesaja 63:9: 
Kõigis nende ahistustes tundis ta ahistust ja tema palge ingel päästis nad. Armastuse ja kaastunde 
pärast ta lunastas nad, tõstis nad üles ja kandis neid kõigil muistseil päevil.  
 
Sel ajal, kolmel korral, me oleme jälginud seda ingelliku sõnumitoojat tegutsemas. Ilmutuse 7:2,3 
Ta hoiab tagasi kohtumõistu laineid eriliseks armutunniks. Ilmutuse 8:5 Ta seisab kui lepingu 
sõnumitooja, valades maa peale välja kohtutuld. Nüüd Ta ilmub uuesti meie ees olevas tekstis. Ta 
ilmub kui Kuningas. See on Päästja kolmekordne teenistus. See ingel on Jeesus. Mil Ta tuleb 
taevast alla, Ta on riietatud pilvedega, vikerkaar on tema peakohal, palge särab nagu päike Tal ja 
jalad on Tal kui tulesambad. Millele need iseloomustused viitavad?  
 
Esiteks, Kristust, oma jumalikuses, ümbritseb tavaliselt pilv: Pilved ja pimedus on tema ümber, 
õigus ja õiglus on ta aujärje alus (Laulud 97:2). Nääklev Iisrael on tunnistajaks Issanda auhiilgusele 
pilves (2.Moosese 16:10). Mil Jumal andis Moosesele Kümme Käsku, Ta laskus alla paksul pilvel 
ja koheselt Issand ütles Moosesele: «Vaata, mina tulen su juurde paksus pilves, ja kolmandal päeval, 
kui hommik oli saabunud, sündis, et hakkas müristama ja välku lööma: mäe kohal oli ränk pilv 
(2.Moosese 19:9,16). Kogudustelgi valmimisel pilv kattis kogudusetelgi (2.Moosese 40:34). See oli 
Issanda pilv (2.Moosese 40:38). Muutumise mäel helendav pilv varjas neid. Ja ennäe, hääl ütles 
pilvest: See on minu armas Poeg, kellest mul on hea meel, teda kuulake (Matteuse 17:5). Kui 
Kristus läks taevasse, pilv varjas ta nende silme eest (Apostlite 1:9). Mil Ta läks, Ta ütles: ja siis nad 
näevad Inimese Poega tulevat pilve sees väega ja suure hiilgusega (Luuka 21:27). Kui Ta tagasi 
tuleb, Ta tuleb pilvedel ja iga silm saab Teda nägema (Ilmutuse 1:7).  
 
Teiseks, kogu igaviku Jumal sõlmis Noaga lepingu, asetades vikerkaare taevasse kui Tema armu 
sümboli. Vikerkaar kujutab armu keset kohut. Kes peale Issanda tohikski seda kanda? Kuid 
tänapäeva homoseksuaalid on võtnud vikerkaare oma sümboliks, mõnitades sellega meie kallist 
Päästjat Jeesust Kristust. Neil peaks olema häbi niimoodi Jumalat mõnitada!  
 
Kolmandaks, Kristust tihti kujutatakse kui Üht, kel on särav nägu nagu päike. Fakt on see, et 
Tarsuse Saulus kohtas seda Üht, kelle näoilme oli ja on valgus: Kui ta oli sinna minemas ja lähenes 
Damaskusele, välgatas äkitselt taevast tema ümber valgus ja ta kukkus maa peale maha ja kuulis üht 
häält, mis talle ütles: «Saul, Saul, miks sa mind taga kiusad?» Aga tema ütles: «Isand, kes sa oled?» 
Ja hääl vastas: «Mina olen Jeesus, keda sa taga kiusad (Apostlite 9:3-5).  
 
Viimaseks, Kristuse jalad on kui tulesambad, mis kujutavad kohtumõistu.  
 
Salm 2: ning ta käes oli avatud väike rullraamat. Ta pani oma parema jala mere peale ja vasaku jala 
maa peale.  
 
See salm kujutab Kristust valmistumas võtma üle kontrolli maa ja mere üle, mis on alati seadulikult 
Tema olnud. Tema lõi need, kuna kõik on tekkinud tema läbi ja ilma temata ei ole tekkinud midagi 
(Johannese 1:3). Kui Kristus tuli kontrolli üle võtma 1900 aastat tagasi, Teda lükati tagasi, löödi 
risti ja maeti, kuid Ta tõusis üles. Sellest ajast on Ta istunud Isa paremal käel, tehes eestkostmist 
Tema rahvale (vaata Heebrea 7:25). Antud momendil Ta tõuseb troonilt ja nõuab uuesti. Seda pilti 
on kujutatud Laulud 2:6-8. Jumal ütleb: Aga mina olen seadnud oma kuninga Siionile, oma pühale 
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mäele. - Ma annan teada Issanda otsuse; tema ütles minule: Sina oled mu Poeg, täna ma sünnitasin 
sinu. Küsi minult, ja ma annan paganad su pärandiks ning ilmamaa otsad su omandiks. Nõude 
rahuldamisel Issand Jeesus asetab oma parema jala merele ja vasaku jala maale ja Ta rullib lahti 
rullraamatu, mis sisaldab kohtumõistu, mida Ta plaanib valla lasta.  
 
Salm 3: ning kisendas suure häälega, otsekui lõvi möirgaks. Kui ta kisendas, rääkisid seitse pikset 
oma kõuemürinaga.  
 
See on Juuda suguharu Lõvi möire (vaata Heebrea 7:14). Koheselt enne kohtumõistu valla laskmist 
Ta hüüab valjult, et hoiatada saabuvast ohust. Teine kirjakoht samuti räägib Tema möirgest, mil Ta 
tuleb kui universumi Kohtunik. Hoosea 11:10 ütleb: Nad hakkavad käima Issanda järel, kes 
möirgab nagu lõvi. Kui tema möirgab, siis tulevad ta pojad värisedes mere poolt. Joel 3:16 lisab: 
Issand möirgab Siionist ja toob Jeruusalemmast kuuldavale oma hääle; taevas ja maa värisevad, aga 
Issand on varjupaigaks oma rahvale ja kindlaks linnaks Iisraeli lastele. Aamos 1:2: Issand möirgab 
Siionist ja toob Jeruusalemmast kuuldavale oma hääle.  
 
Mil Issand möirgab, seitse kõuemürinat toovad kuuldavale oma hääled. Kuigi kõu on tavaliselt 
seotud kohtumõistuga, tähenduse seletamise püüe jääb ära, kuna Jumal keelab seda salmis 4.  
 
Salm 4: Ja kui need seitse pikset olid rääkinud, siis ma tahtsin hakata kirjutama. Ma kuulsin häält 
taevast hüüdvat: «Pane pitseriga kinni, mis need seitse pikset on kõnelnud, ning ära kirjuta seda!»  
 
Kunagi me saame ikka teada! Kui praeguseks Jumal käsib, et seda kirjakohta hoitaks saladuseks.  
 
Salm 5: Ingel, keda ma nägin seisvat mere peal ja maa peal, tõstis oma parema käe taeva poole  
 
Salm 6: ning vandus selle nimel, kes elab igavesest ajast igavesti, kes on loonud taeva ja mis seal on 
ning maa ja mis seal on ning mere ja mis seal on: Aega enam ei kulu (ehk ei mingit 
ootamisperioodi).  
 
Siin me näeme meie Jumalat vannet andmas. Kuigi see on keelatud meie armu väljavalamisel, 
polnud see nii Moosese ajal Seaduse all ja ei saa olema ka nii Katsumusajal ja Kuningriigi ajastutel. 
See vanne on igavese Looja poolt, baseerudes Tema taeva, maa ja mere ja kõigi asjade loomingul ja 
kõik mis nendes on. Vanne on see, et enam ei anta aega, täpsemalt öeldes ei saa enam mingit 
viivitamist olema. Aeg on tulnud seitsmendaks pasuna hüüuks ja miski ei saa seda peatada. Enam ei 
ole mingit ootamist.  
 
Salm 7: vaid seitsmenda ingli hääle päevil, kui ta hakkab pasunat puhuma, siis on läinud täide 
Jumala saladus, nagu ta seda rõõmusõnumit on kuulutanud prohvetitele, oma sulastele.  
 
See seitsmes ingel ei kõla sel hetkel, vaid pigem Ilmutuse 11:15. Kui ta teeb seda, kõik prohvetite 
hoiatused, mis puudutab kohtumõistu, saavad teoks. Siis Jumala müsteeriumile tehakse lõpp ja 
Katsumusaeg lõpeb. Sel ajal maa on täis Issanda tundmist - otsekui veed katavad merepõhja (Jesaja 
11:9). Kui see teadmine ujutaks maa üle, siis müsteerium kaoks.  
 
Vana Testamendi prohvetid ei suutnud mõista kogu pühakirja, mis puudutab seda müsteeriumi. Nad 
ei saanud näha Jumala ajakava nagu meie seda saame. Esimene Peetruse 1:10,11 kirjeldab nende 
olukorda: Seda päästet on hoolega otsinud ja selle üle juurelnud prohvetid, kes on ennustanud seda 
armu, mis teile on tulnud. Nad püüdsid välja uurida, mille kohta ja millisest ajast andis teateid 
nendes olev Kristuse Vaim, tunnistades ette Kristuse kannatusi ja neile järgnevat kirkust. Sel 
kirkusel on pistmist Kristuse naasmisega maale, et Ta saaks rajada tuhande aastase Rahuriigi. Kuigi 
prohvetid teadsid, mis saab juhtuma – nagu oleme olnud tunnistajas nende paljudele ennustustele – 
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nad ei näinud selgelt ette 2000 aastast intervalli Kristuse hülgamise ja Tema kuningriigi rajamise 
vahel. Siiski nende kirjutised peegeldasid fakti, et kannatav Päästja eelneb valitsevale Kuningale, 
nagu on näha Laulud 22:15-17. Siin on Kristus rääkimas prohvetlikult, mis puudutab Tema 
kannatusi ja ristilöömist: Ma olen välja valatud otsekui vesi ja kõik mu luud-liikmed on koost ära. 
Mu süda on nagu vaha, ta on sulanud mu sisikonnas. Mu neel on kuiv nagu potitükk ja mu keel on 
kinni suulae küljes, surmapõrmu paigutad sa minu. Sest koerad ümbritsevad mind, tigedate hulk 
keerleb mu ümber; nad purevad mu käsi ja jalgu.  
 
Jesaja mainib risti enne krooni peatükis 53, salmid 4 kuni 6: Ent tõeliselt võttis ta enese peale meie 
haigused ja kandis meie valusid. Meie aga pidasime teda vigaseks, Jumalast nuhelduks ja 
vaevatuks. Ent teda haavati meie üleastumiste pärast, löödi meie süütegude tõttu. Karistus oli tema 
peal, et meil oleks rahu, ja tema vermete läbi on meile tervis tulnud. Me kõik eksisime nagu 
lambad, igaüks meist pöördus oma teed, aga Issand laskis meie kõigi süüteod tulla tema peale.  
 
Sajandeid on nüüd möödunud ja meie õpingus me oleme hetkel ajaloo momendis, mil Jumala 
müsteerium lõpeb. Viimane mõistatuse tükk on oma kohale saanud. Prohvetlik ajanäitaja on löömas 
südaööd või siis “null tundi”. Enam ei ole viivitusi. Viimane pasun on valmis kõlama ja 
Katsumusaeg on saamas läbi. Taevas saab olema suur rõõmustamine. Kuula neid: Maailma 
kuningriik on saanud meie Issanda ja tema Kristuse omaks ning tema valitseb kuningana igavesest 
ajast igavesti (Ilmutuse 11:15).  
 
Mõned võivad leida selle imelikuna, et Katsumusaeg lõpeb peatükis 11 ja veer eriti selles valguses, 
et peatükid 18 ja 19 käsitleb kohtumõistu karikaid ja et Issand Jeesus Kristus ei tule nne peatükk 19, 
salmid 11-16, tagasi. Kuidas oleks vastusega? Peatükid 12 kuni 19:5 jooksevad paralleelselt praegu 
arutatavaga. Need on peatükkide 6 kuni 11 kordamine.  
 
Salm 8: Hääl, mida ma kuulsin taevast, rääkis minuga jälle ja ütles: «Mine võta avatud raamat ingli 
käest, kes seisab mere peal ja maa peal!»  
 
Siin kästakse Johannesel Kristuse käest raamat võtta. Ja seda ta teebki.  
 
Salm 9: Ja ma läksin ingli juurde ja ütlesin, et ta annaks mulle raamatu. Tema ütles mulle: «Võta ja 
söö see ära! See muutub su kõhus mõruks, kuid su suus on see magus nagu mesi.»  
 
See väike raamat, mida Johannes peab võtma, on kas kõik või osa Jumala Sõnast, mis puudutan 
kohtumõistu. Johannes kuuletub.  
 
Salm 10: Ja ma võtsin ingli käest raamatu ning sõin selle ära, ning see oli mu suus magus nagu 
mesi, ja siis, kui ma olin selle söönud, hakkas mul kõhus mõru.  
 
See kujutab Jumala Sõna õgivat puurimist inimese kõhus, mil inimene uurin Jumala Sõna. See on 
samas magus ja ka mõru. Prohvet Jeremija ütles: Kui leidus su sõnu, siis ma neelasin neid ja su 
sõna oli mulle lustiks ja südamerõõmuks (Jeremija 15:16). Laulik samuti kuulutas seda Laulud 
119:103: Kui mahe on su ütlus mu suulaele, enam kui mesi mu suule. Nüüd Johannes, järgides ingli 
juhtnööre, samuti leiab, et Jumala Sõna on magus kui mesi. See on nii, kuna ta näeb valgust tunneli 
lõpus. Mil ta loeb prohveteeringuid, ta näeb kuningriigi rajamist, Pruuti istumas Peigmehe kõrval 
ning rahu ja õitseng katab maa, mil Saatan on aheldatud ja patt kaotatud. Nii magus! Milline 
õnnistus! Siiski, mil Johannes õpib veel tulemata kohtumõistust, Sõna muutub mõruks tema 
seedeorganeis.  
 
See on nii tõele vastav meie päevil! Nii hinnaline on see hea uudise evangeelium. Jeesus armastab 
patuseid. Ta valas oma verd meie pattude lunastamiseks. Usaldades Kristust, inimene omandab 
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igavese elu, kuna kes usub Pojasse, sellel on igavene elu (Johannese 3:36). Siiski see sõnum 
muutub mõruks tabletiks, mida alla neelata, mil inimene taipab, et selle imelise evangeeliumi tagasi 
lükkamine toob kohtumõistu, kuna kes ei usu, mõistetakse hukka (Markuse 16:16). Jää ikka mee 
poole peale, palun! Usu ja sa saad päästetud! See on kõigile! Sest igaüks, kes hüüab appi Issanda 
nime, päästetakse (Roomlaste 10:13). See magusmõru sõnum saab Johannese poolt propageeritud.  
 
Salm 11: Ja mulle öeldi: «Sa pead jälle ennustama rahvaste ja paganate ja keelte ja paljude 
kuningate kohta!»  
 
Johannes teeb seda, nagu me avastame ülejäänud peatükkidest. Ta on lõpuni ustav, kuulutades head 
ja halba uudist mõlemat, esitades nii magusat kui mõru. Ta hoiatab järgi jäänud kohtu eest – seitse 
karikat või kaussi, Suur Valge Kohtujärg ja praeguse taeva ja maa lahtilammutamine. Leitaks meid 
nii ustavana Jumala Püha Sõna kuulutamisel. Kuna Jumal käsib meil tervele maailmale kuulutada: 
Kuuluta sõna, astu esile, olgu aeg paras või ärgu olgu, noomi, manitse, julgusta igati pika meelega 
ja õpetamisega (2.Timoteose 4:2). 
 
Ilmutuse 11:1-7  
Peatükk 11 käsitleb Iisraeli vaimset elu, mil peatükk 12 kirjeldab tema tagakiusamist. Kuna inimene 
vajab kohta Jumalaga suhtlemiseks, me näeme, et tempel ehitatakse üles.  
 
Salm 1: Mulle anti varda sarnane pilliroog ja öeldi: «Tõuse ja mõõda ära Jumala tempel ja altar ning 
need, kes seal kummardavad!  
 
Mõõtmisvarras on arvatavasti pärit Jordani oru võsast ja on arvatavasti kümme jalga pikk. Ingli 
kaudu on Johannesele öeldud, et ta mõõdaks ära Jumala templi ja altari ja samuti Iisraeli rahva (mis 
puudutab nende vaimulikust).  
 
Esimene koht Jumala kummardamiseks, mis ehitati, oli Solomoni tempel, mis on kirjas 1.Ajaraamat 
22, 28 ja 29 ning 2.Ajaraamat 2-7. See tempel hävitati kuningas Nebukadnetsari poolt umbes 590 
aastat enne Kristust. 70 aastat hiljem, see rajati uuesti Joosua ja Serubabeli poolt. See teine tempel 
rüvetati Antiochus Epiphanese poolt, kes oli Kreeka-Süüria valitseja. Ta asetas sea templisse – tegu, 
mis tähendas ette viimast rüvetamist, mis saab sündima Antikristuse ajal, mil ta seab üles hävituse 
koletise Katsumusajal templisse (Matteuse 24:15).  
 
Nüüd me leiame, et kolmas tempel on ülesehitatud. See arvatavasti pole viimane milleeniumi 
tempel Hesekiel 40-48-st, vaid see, mis rajatakse Katsumusajal ja kasutatakse metsalise poolt, kes 
väidab end jumal olevat (vaata 2.Tessaloonika 2:4). See tempel, selle altar ja osavõtjad on juudid. 
See ei ole välinehoov paganatele nagu see oli minevikus.  
 
Salm 2: Väljaspool templit olev õu jäta välja ning ära mõõda seda, sest see on antud paganaile ning 
nad tallavad püha linna nelikümmend kaks kuud.  
 
Märkad, et sellel templil pole midagi pistmist Kogudusega, mis on selleks ajaks juba taevas. See on 
juutidele ja paganatele. Teises templis, mis ehitati üles ja suurendati Heroodes Suure poolt 20 või 21 
aastat enne Kristust, välinehoov oli eraldatud sisemisest hoovist, kuhu võisid ainult iisraellased 
siseneda. Need hoovid olid eraldatud vaheseinaga (Efeslaste 2:14) ja ühtki paganat ei lubatud sellest 
kaugemale. Mil apostel Paulus rikkus seda reeglit, vihased juudid oleksid ta peaaegu ära tapnud, 
hüüdes: «Iisraeli mehed, tulge appi! See ongi see inimene, kes kõigis paigus õpetab meie rahva ja 
Seaduse ja selle paiga vastu. Ja nüüd on ta veel kreeklasigi toonud pühakotta ja selle püha paiga 
rüvetanud!» (Apostlite 21:28).  
 
Mil Johannes mõõtis Katsumusaja templit, talle öeldakse, et ta jätaks välja välise hoovi, kahtlemata 
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sellepärast, et paganad trambivad Püha Linna (Jeruusalemma) oma jalge all 42 kuud.  
 
Pole mingit kahtlust seitsme aastasest perioodist. Taanieli esimesed 69 nädalat (vaata Taanieli 9:24-
26) kokku arvuatatuna 483 päeva. Nädal on algses kreeka keeles heptad ja tähendab seitset aastat. 
Seega, 69 korrutada seitsmega on 483 aastat päevadeks. Kui see oleks nii, miks siis Taanieli 
viimane või seitsmes nädal ei sisaldanud seitset aastat ehk 2520 päeva? See valem on nii lihtne, et 
isegi laps saak sellega hakkama. Üks pool 2520-st on 1260 päeva ehk 42 kuud, igaüks 30 päeva, 
ehk 3 ja pool aastat. Kaks korda kolm ja pool aastat võrdub seitse aastat. Või siis 84 kuud teha 30 
päevasteks kuudeks, siis saame 2520 päeva. Ära unusta arvestamast, et vana juudikalender sisaldas 
12 kuud, iga kuu 30 päeva, mitte nagu tänapäeva 365 päevane kalender. Kas siis seitsme aastane 
plaan on piibellik? Me võime ise seda üle kontrollida, kuna päevi on mainitud peatükis 11, salm 3 ja 
peatükk 12, salm 6 1260 päeva. Sarnaselt on ka kuud mainitud peatükis 11, salm 2 ja peatükis 13, 
salm 5 ja neid on kokku 42 kuud. Uuesti me näeme, et 1260 korrutada kahega on 2520 päeva ja see 
42 kuud korrutada kahega võrdub 84 kuud – üks heptad ehk seitse aastat. Ei pea olema matemaatik 
või geenius, et avastada, et Katsumusaeg kestab seitse aastat. Võta seda sõnaotseses mõttes!  
 
Selle viimase poole peal ilmub kaks tunnistajat.  
 
Salm 3: Ja ma annan oma kahele tunnistajale meelevalla ennustada kotiriidesse rõivastatult tuhat 
kakssada kuuskümmend päeva.  
 
Need kaks tunnistajat on Jumala prohvetid, saadetud et kuulutada Tema sõnumit hukatusest. Nad on 
riietatud kotiriidesse. Piiblis kotiriie ja tuhk alati kujutab kahetsemist – ja kahetsemist nõutakse, mil 
patt räägib inimestega. Patukahetsus on Jumala kutse ka pöördumisele või põlemisele. Tunnistajaid 
kirjeldatakse järgmises salmis.  
 
Salm 4: Need tunnistajad on need kaks õlipuud ja kaks lambijalga, mis seisavad ilmamaa Issanda 
ees.  
 
Oliivipuu eritab õli. Õli on Püha Vaimu sümbol. Lambijalad on valgusekandjad. Seega on meil ilus 
pilt kahest valitud tunnistajast, kes on võitud Püha Vaimu väe poolt, kuulutades sõnumit valgusest 
keset patust pimedat maailma. Ei ole olemas mingit muud moodust Jumala teenimiseks. Oh! Saage 
täis Vaimu (Efeslaste 5:18).  
 
Palju on arutatud nende kahe tunnistaja identiteedi pärast. Enamus Piibli teadlasi usuvad, et need on 
kas Eelija ja Mooses või Eelija ja Eenok. Malaki on selgem selle koha pealt, mil ta ennustab Eelija 
tuleviku ilmnemist maal. Ta ütleb: Vaata, ma läkitan oma ingli ja tema valmistab minu ees teed. Ja 
äkitselt tuleb oma templi juurde Issand, keda te otsite, vaata, ma läkitan teile prohvet Eelija, enne 
kui tuleb Issanda päev, suur ja kardetav (Malaki 3:1,23). Seega pole mingit kahtlust, et üks 
tunnistaja on Eelija.  
 
See ennustus on kinnitatud fakti poolt, et Eelija ei surnud füüsilist surma, vaid oli ülesvõetud 
taevasse tuulekeerise ja tuliste vankritega (vaata 2.Kuninga 2:9-11). Sarnaselt võeti ka Eenok üles, 
ilma et ta oleks surma kogenud (vaata 1.Moosese 5:24 ja Heebrea 11:5). Tema samuti prohveteeris 
tulevasest Jumala kohtupäevast ja Kristuse tagasi tulekust Kogudusega (vaata Juuda 14,15). Kuna 
Eenoki maine teenistus dateeris juudi rahva rajamise, teda peetakse kui Jumala esimeseks 
prohvetiks paganatele. Eelija, teisest küljest, oli Jumala prohvet Iisraelile. Seega, kuna Jumala 
tunnistaa Katsumusajal on mõlemale grupile, paljud usuvad, et need kaks tunnistajat on Eelija ja 
Eenok.  
 
Mina isiklikult usun, et Mooses saab olema teine tunnistaja, kuna tema ilmus koos Eelijaga 
Muutumise mäel (vaata Matteuse 17:1-8) – eelvaade tulevasele hiilguse päevale, mil Issand Jeesus 
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Kristus saab olema see ainus kõige tähtsam. Et kui see päev saabub, Mooses ja Eelija – seaduse ja 
prohvetite esindajad – saavad siin olema kui kaks tunnistajat.  
 
Arvestades Moosest: Issand, su Jumal, äratab sulle sinu keskelt, su vendade hulgast, ühe prohveti, 
minu sarnase - teda te peate kuulama... ja ma panen oma sõnad ta suhu ja ta räägib neile kõik, mis 
mina teda käsin. Ja kes ei kuula mu sõnu, mida ta räägib minu nimel, sellelt nõuan mina ise aru 
(5.Moosese 18:15,18,19). Me peame samuti silmas pidama seda, et Moosese ihu oli säilitatud 
Jumala poolt. Juuda 9 ütleb: Aga peaingel Miikael, kui ta riidles ja vaidles kuradiga Moosese keha 
pärast, ei julgenud lausuda teotavat otsust, vaid ütles: «Issand sõidelgu sind!»  
 
Neid tunnistajat, riietatud kotiriidesse ja kuulutades kohtupäeva sõnumit, vihatakse. Viimastel 
päevadel terroristid üritavad neid hävitada. Jumal siiski keelab sel juhtumast ja pakub suveräänset 
kaitset.  
 
Salm 5: Kui keegi tahab neile kurja teha, siis tuleb nende suust tuli välja ning sööb ära nende 
vaenlased, ning kui keegi peaks tahtma neile kurja teha, siis peab too nõnda tapetama.  
 
See saab olla ainult üleloomulik vägi ja vahelesekkumine. Fakt, et neil kahel tunnistajal on 
üliinimlik võidmine, on ilmne järgmisest salmist.  
 
Salm 6: Neil on meelevald lukustada taevas, et nende ennustamise päevil ei sajaks vihma, ning neil 
on meelevald vete üle, et muuta neid vereks ning lüüa ilmamaad igasuguse nuhtlusega nii sageli, 
kui nad vaid tahavad.  
 
Üks neist tunnistajaist, Eelija, teeb seda sama imet varasemal ajal: Eelija... palvetas püsivalt, et ei 
sajaks vihma, ning kolm aastat ja kuus kuud ei sadanud piiskagi vihma maa peale. Siis ta palvetas 
taas ja taevas andis vihma ning maa laskis tärgata oma viljal (Jakoobuse 5:17,18).  
 
Mooses, teine tunnistaja, omas väge (koos venna Aaroniga), et muuta vesi vereks ja nuhelda maad 
erinevate katkudega (vaata 2.Moosese 7-10). Seega Katsumusajal nende kahe prohveti teenistus on 
mineviku kordamine. Kogu nende tunnistamise aja jooksul neid ei saa tappa. Nende surm saabub 
Jumala poolt määratud ajal.  
 
Salm 7: Kui nad on lõpetanud tunnistamise, siis hakkab metsaline, kes tuleb üles sügavusest, 
nendega sõda pidama ja võidab nad ära ning tapab nad.  
 
Kas pole imeline teada, et midagi ei saa juhtuda Jumala lapsega ilma Issanda jumaliku loata? Keegi 
ei saa võtta usklikult elu ilma Jumala tahteta: Eks ole inimesel maa peal võitlemist ja tema päevad 
nagu palgalise päevad? (Iiob 7:1). Inimestele on seatud üks kord surra (Heebrea 9:27). Seepärast 
kristlased peaksidki alati ütlema: Kui Issand tahab ja me veel elame, siis teeme seda või teist 
(Jakoobuse 4:15). Sel hetkel tunnistajate tunnistamine lõpeb. Jumala eesmärk neile kahele teenijale 
on lõpetatud. Peagi neid kutsutakse koju. Nad saavad hukkuma metsalise käe läbi. Tema käitumine 
on sarnane äsja surnud Ayatollah Khomeinile, kes pani vaprate Ameerika teenistujate ihud Teherani 
tänavaile vaatamiseks 1980. aasta aprillis. Tema tegu oli üks kõige võikamaim vaatepilt, mida eales 
nähtud. Antikristus sooritab sama nurjatult argpüksliku teo Moosese ja Eelija ihudega.  
 
Ilmutuse 11:8 - 19  
Salm 8: Ning nende korjused lebavad suure linna tänavail, mida hüütakse vaimulikul viisil 
Soodomaks ja Egiptuseks, kus löödi risti ka nende Issand.  
 
Kuna Issand löödi risti selles linnas, siis me teame, et see linn on Jeruusalemm. Termin suur linn on 
Püha Linn (Jeruusalemm). Miks siis seda kutsutakse Soodomaks ja Egiptuseks? Kuna moraal ja 
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vaimne olukord, mis eksisteeris Soodomas enne selle hävitamist ja ebajumalateenistus Egiptuses 
enne kui Jumal selle maa üle kohut mõistis, on leida sel ajal Jeruusalemmas. Kahe räbalais riideis 
tunnistaja jutlustus kahetsemisest ei muuda seda õelat linna. Nende kahe tunnistaja surma näeb 
kogu maailm, nagu on kirjas järgmises salmis.  
 
Salm 9: inimesed rahvaste ja suguharude ja keelte ja paganahõimude seast näevad nende korjuseid 
kolm ja pool päeva ega lase nende korjuseid panna hauda.  
 
Satelliittelevisioon saadab edasi telepilti neist üle terve maailma ja igasse kodusse, kus on 
vastuvõtja olemas. See tegu toob Antikristusele võidupidustused. Kogu maailm rõõmustab sellest. 
Need kaks jutlustajat on surnud! Enam ei jutlustata põrgutulest. Enam ei takista miski nende jooma- 
ja söömapidustusi. Need kaks tunnistajat on surnud.  
 
Salm 10: Ja need, kes elavad ilmamaal, rõõmustavad nende pärast ja hõiskavad ning läkitavad 
üksteisele kinke, sest need kaks prohvetit olid rängasti vaevanud ilmamaa asukaid.  
 
Oota! See pidu on kohe lõppemas! Nende toit jääb kohe neile kurku kinni. Üks suur ime saab 
sündima!  
 
Salm 11: Pärast seda kolme ja poolt päeva tuli elu vaim Jumalast nende sisse ja nad tõusid püsti 
oma jalgadele ning suur kartus langes nende peale, kes neid nägid.  
 
Salm 12: Ja nad kuulsid suurt häält taevast endile ütlevat: «Tulge siia üles!» Nad läksid pilve sees 
üles taevasse ja nende vaenlased vaatasid neid.  
 
Eelija ja Mooses said sama saatuse osaliseks, kuna ka nemad võeti üles nagu Ilmutuse 4:1 pühakud. 
Halleluuja! Mil see sündmus aset leiab, Jumal saadab kohtu maale kõige selle vägivalla ja 
narkouimasuse eest.  
 
Salm 13: Ja selsamal tunnil sündis suur maavärin, ning kümnendik linna langes kokku ja selles 
maavärinas tapeti seitse tuhat inimest, ning teised lõid kartma ja ülistasid taeva Jumalat.  
 
Rääkides televisioonisaatest! Kaks meest ärkavad ellu ja siis haihtuvad pilvedesse! Peale seda 
järgen kohe maavärin, mis tabab seda linna ja tapab 7000 inimest, kelle hulgas on eliitklassi suured 
nimed. See vaade teeb õhtused teleuudised lastemänguks.  
 
Need, kes ellu jäävad, hakkavad väga kartma ja hakkavad Jumalat kiitma. Siiski see pole muudetud 
süda, mis paneb neid kiitust hüüdma. Selle asemel nende kiitus on alarmi ja hämmastuse tulemus. 
Nende reaktsioon on sarnane variseridele, kes olid tunnistajaks halvatu terveks tegemisel, mil nad 
olid hämmingus, ülistasid Jumalat ja olid täis hirmu (vaata Luua 5:26). Nad ei saanud päästetud, 
vaid olid ainult hirmul! Mõned inimesed arendavad vaimset sõnavara kiirustades. Oota vaid mil 
aatompomm peaks lõhkema. Palve ja kiitus saab päeva täitma!  
 
Nüüd me jõuame kolmanda hädani. Mäletad inglit Ilmutuse 8:13-st, kes hüüdis: “Häda, häda, 
häda?” Iga häda kujutas erinevat kohut. Igaüks neist muutub üha karmimaks. Esimene häda oli siis 
kui viies pasun hüüdis, teine häda oli siis kui kuues pasun hüüdis. Sel hetkel, viimases hädas, 
seitsmes pasun hüüab.  
 
Salm 14: Teine häda on läinud, ennäe, kolmas häda tuleb varsti!  
 
Seitsmes pasun.  
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Salm 15: Seitsmes ingel puhus pasunat, ja taevas kostsid valjud hääled: «Maailma kuningriik on 
saanud meie Issanda ja tema Kristuse omaks ning tema valitseb kuningana igavesest ajast igavesti.»  
 
Pilt meie ees on sama, mis on Ilmutuse 19:11-16 – Kuninga tagasitulek. Nüüd, mil Kuningas 
naaseb, kiitus- ja ülistusteenistus algab.  
 
Salm 16: Need kakskümmend neli vanemat, kes istusid Jumala ees oma troonidel, heitsid silmili 
maha ning kummardasid Jumalat.  
 
See on tänumärk. Pea meeles, et need kakskümmend neli vanemat esindavad kõiki usklike – Vana 
ja Uue Testamendi aegseid – kes on elanud siin maal ja kes on ülesvõetud taevasse Ilmutuse 4:1-s. 
Nad teavad, et Saatan on olnud selle maailma süsteemi jumal. Nad mõistavad täielikult, et selle 
maailma rahvad on tema kontrolli all olnud. Kuid nüüd, kiitus Jumalale, Saatana valitsemine on 
viimaks läbi – Kuningas on tulnud! Taevas saab olema suur rõõm ülesvõetud pühakute keskel. Nad 
ühiselt palvetavad...  
 
Salm 17: hüüdes: «Me täname sind, Issand, Kõigeväeline Jumal, kes oled ja kes olid, et sa oled 
võtnud oma suure väe ning hakanud valitsema kuningana!  
 
Nende palve on Kristusele. Vägi, mis oli kogu aeg Tema, on nüüd embuses ja Ta on alustanud oma 
valitsemist. Õelad on pahased Kuninga tagasitulekust.  
 
Salm 18: Paganad on vihastanud, aga nüüd on sinu viha tulnud ning on tulnud aeg mõista kohut 
surnute üle ning anda kätte palk prohvetitele, su sulastele, ning pühadele ning neile, kes kardavad su 
nime, väikestele ja suurtele, ning hävitada need, kes hävitavad ilmamaad.  
 
Märkad arvukaid sündmusi, mis kaasnevad Kuninga tagasitulekuga.  
 
Esiteks, rahvad on pahased. Seda on märgitud ka teises Kuninga maale tulekus Ilmutuse 19:19-s: 
Ma nägin metsalist ja ilmamaa kuningaid ja nende väehulki kogunevat sõda pidama temaga, kes 
istus valge hobuse seljas, ning tema väehulgaga.  
 
Teiseks, Jumala viha päev on saabunud Kuninga tagasitulekuga. See on ajaperiood, mil ta suust 
välkus vahe mõõk, et sellega raiuda paganaid, ning tema ise hoidis neid raudsauaga kui karjane. 
Tema ise tallas Kõigeväelise Jumala raevuviina surutõrt (Ilmutuse 19:15).  
 
Kolmandaks, Kuninga tuhande aastase valitsemise lõpus õelate üle mõistetakse kohut nagu ka 
Ilmutuse 20:11-15.  
 
Neljandaks, ustavad prohvetid ja pühakud, suured ja väiksed, saavad oma autasu pärast 1000 aastat. 
See ei ole pilt Kristuse Kohtujärjest (vaata 2.Korintose 5:10). Siis usklikud võetakse üles (Ilmutuse 
4:1), kuulatakse neid üle (Ilmutuse 4:2), kroonitakse (Ilmutuse 4:4) ja ülendatakse, mil nad asetavad 
oma kroonid Jeesuse jalge ette (Ilmutuse 4:10) enne kui Katsumusaeg saab läbi.  
 
Autasud, mis antakse sel ajal, on neile, kes olid ustavad kuningriigi ajastul – need kes ei mässanud 
ega järginud Saatanat tema lõpul (Ilmutuse 20:7,8).  
 
Viiendaks, need, kes hävitasid maad, on hävitatud. See viitab vaimsetele olevustele, kes järgisid 
hävitajat, Saatanat. Nende häving on erinev kõigist rahvastest. Saatanlikud olevused saavad oma 
kohtu sel tunnil nagu ka maa elaniku. Kõige selle keskel Iisraeli säästetakse.  
 
Salm 19: Jumala tempel taevas avanes ning tema templis sai nähtavaks tema lepingulaegas, ja 
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sündis välke ja kõuemürinaid ja pikselööke ja maavärin ja suur rahesadu.  
 
Jumala tempel ja lepingulaegas, mõlemad seotud juudi teenistusega, kujutab Iisraeli. Seega keset 
seda kõike, Jumal säästab oma lepingurahvast.  
 
Ilmutuse 12: 1- 6  
Peatükid 12 kuni 19 kordab üle Katsumusaja nagu seda tegid peatükid 6 kuni 11. Vaatame siis seda 
halvimat antisemitismi lainet, mida pole eales veel olnud. See oli ka Jeremijal mõtteis peatükis 
30:7, mil ta ütles: Häda! Sest see päev on suur, sellesarnast ei ole. See on Jaakobile ahastuse aeg, 
aga ta päästetakse sellest. Nagu Roomlaste 11:26-st loeme, Jaakob tähendab Iisraeli.  
 
Suurel hulgal suuri tähti ja ilmnemisi on selles peatükis, igaühel pistmist kohutava kohtuga, mis 
saab siin maal lahti hargnema, kaasaarvatud Iisraeli vastu suunatud tagakiusamine. Need sisaldavad 
suurt tunnustähte (salm 1), suurt lohe (salm 3), suurt raevu (salm 12) ja suurt kahte kotka tiiba (salm 
14).  
 
Salm 1: Suur tunnustäht sai nähtavaks taevas: naine, riietatud päikesesse, ning kuu tema jalge all, 
ning pärg kaheteistkümnest tähest tema peas.  
 
Ilmutuse Raamat kujutab kokku nelja erinevat naist: (1)Iisebeli, suurt paganluse preestrinnat 
(Ilmutuse 2:20); (2) naist purpurpunases, salgamise suurt preestrinnat (Ilmutuse 17); (3) Talle naist, 
tõeline ja verega ostetud Kristuse esindajad (Ilmutuse 19:7) ja (4)Iisrael, meie ees olevas tekstis.  
 
See naine selles 12-ndas peatükis kujutab Iisraeli. Mary Baker Eddy Glover Patterson esitles ennast 
selle naisena, kuid tema väide oli absurdne kui öelda mahedalt. Selle naise järeltulija ei saanud olla 
Kristliku Teaduse liikumine. Kes siis on see naine ja miks ta välja ilmub? Sõna tunnustäht tuleb 
meile kreeka keelsest sõnast, mis oleks tõlgituna “märk”. Seega me näeme, et see naine on märk. 
Mis märk? Iisraeli märk. Tõestagem seda.  
 
Ilmutuse 12:1-s olevat naist on kujutatud Joosepi unenäos sajandeid tagasi: Ja ta nägi veel teise 
unenäo, jutustas selle oma vendadele ja ütles: «Vaata, ma nägin veel ühe unenäo, ja ennäe, päike, 
kuu ja üksteist tähte kummardasid minu ees.» Aga kui ta seda jutustas oma isale ja vendadele, siis ta 
isa sõitles teda ning ütles temale: «Mis unenägu see küll on, mis sa nägid! Kas mina ja su ema ja 
vennad tõesti peame tulema ja sinu ees maani kummardama?» Ta vennad said temale kadedaks, aga 
ta isa pidas meeles selle loo (1.Moosese 37:9-11).  
 
Naine riietununa päikesesse ja kandmas kaheteistkümnest tähest krooni, just nagu Joosepi unenäos, 
on Iisrael. Selle naise poja sündi (Iisraeli) on ennustatud Jesaja 66:7,8: Juba enne lapsevaeva 
sünnitab Siion, enne kui temale tulevad valud, toob ta poeglapse ilmale. Kes on kuulnud midagi 
niisugust? Kes on näinud selliseid asju? Kas maa sünnitatakse üheainsa päevaga või tuleb rahvas 
ilmale ühekorraga? Kuid niipea kui Siion tunneb valusid, toob ta ka kohe oma lapsed ilmale. Jesaja 
ennustus leiab oma täitumise järgmises salmis.  
 
Salm 2: Ja ta oli lapseootel ning kisendas tuhudes ja piinles sünnitusvaludes.  
 
Siin on meil ema, Iisrael, toomas ilmale inimese-lapse, kes on ei keegi muu kui õnnistatud Issand 
Jeesus Kristus nagu me võime salmis 5 avastada. See tõde langeb kooskõlla paljude Uue 
Testamendi tekstidega. Näiteks Roomlaste 9:4,5 ütleb: kes on iisraellased, kelle päralt on lapseõigus 
ja kirkus ja lepingud ja seadustik ja jumalateenistus ja tõotused, kelle päralt on esiisad ja kelle seast 
Kristus on ihu poolest. Jumal, kes on üle kõige, olgu kiidetud igavesti! Aamen.  
 
Kristus, lihas, tuli ilmale Iisraelist ja meie tekstis Kristuse vastane Saatan – kes mässas sajandeid 
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tagasi Jumala autoriteedi vastu – annab peagi järgmise löögi.  
 
Salm 3: Taevas sai nähtavaks teine tunnustäht, ennäe: suur tulipunane lohe, kellel oli seitse pead ja 
kümme sarve ning ta peadel seitse peaehet.  
 
Salm 4: Ta saba pühkis ära kolmandiku taevatähti ning viskas need maa peale. Ja lohe seisatas naise 
ees, kes oli sünnitamas, et niipea kui ta on sünnitanud, süüa ära ta laps.  
 
See punane lohe on Saatan. Number seitse tähendab täiuslikust ja seega lohe seitse pead tähendab 
tema tarkust. On kirjutatud, et Saatan on täis tarkust (Hesekiel 28:12). Jumal lõi ta selliseks, mil ta 
oli keerub (ingel), hiilgav kaitsja (Hesekiel 28:14). Tema kümme sarve räägib ülimast väest, nagu 
Taanieli kuju kümme varvast. Saatana rahvusvaheline kontroll on võimalik miljonite deemonite 
tõttu, kes tema ümber tiirutavad. Pea meeles, ta on selle maailma süsteemi jumal. Ta on samuti 
õhuvalla vürst ja selle maailma prints. Kuigi ta pole kõiketeadja või kõikjalolev, Saatan peab 
sõltuma deemonlikest tegelastest (langenud inglid), et kasutada oma väge. See seletab, miks 
kristlased ei võitle liha ja vere vastu, vaid selle maailma kurjade vaimude vastu. Saatan arvatavasti 
värbas ingleid, kes langesid tema mässu ajal.  
 
Siin kohal võib keegi küsida, miks me kasutame neid tekste, et arutada minevikku, olevikku ja 
tulevikku. Vastus on lihtne. Stseen, mida me hakkame vaatama, räägib kogu ajastust – pikast 
konfliktist algusest lõpuni. Selle detailid on kokku surutud neisse mõningasse salmi. See sama 
kurat, kes kavatses hävitada naise (Iisraeli) poega sajaandeid tagasi, on nüüd uuesti ründamas naist 
maailma suurima antisemitismi lainega. Hitleri mõrvarlik ja barbaarne plaan juudid hävitada paistab 
siis nagu pühapäevakooli piknik, võrreldes tulevase holokaustiga! Seepärast Taaniel ütles: Siis on 
kitsas aeg, millist ei ole olnud rahvaste algusest peale kuni selle ajani; aga sel ajal päästetakse su 
rahvas, kõik, keda leitakse olevat raamatusse kirjutatud (12:1). Jeesus ise ütles Matteuse 24:21,22: 
Sest siis on nii suur ahistus, millist pole olnud maailma algusest kuni praeguse ajani ega tule enam 
iial. Ja kui nende päevade arvu ei kahandataks, siis ei pääseks ükski, aga valitute pärast 
kahandatakse neid päevi. Need valitud on iisraellased Roomlaste 11:28-st.  
 
Salm 5 tõestab mu varasemat väidet, et salmid meie ees katavad ajastute pikkust konflikti – 
minevik, olevik ja tulevik.  
 
Salm 5: Ja naine tõi ilmale poeglapse, kes karjasena hoiab raudsauaga kõiki paganaid. See laps 
haarati Jumala ja ta trooni juurde.  
 
Salm 6: Ja naine põgenes kõrbe, kus tal oli ase, mille Jumal oli valmistanud, et teda seal toidetaks 
tuhat kakssada kuuskümmend päeva.  
 
Selle viimase 42 kuu jooksul, ka kui suur viletsus oma pingelisuse ja ahastuse tõttu, iisraellased on 
kaitstud Jumala poolt. Ta hoolitses nende eest 40 aastat, mil nad ekslesid kõrbes ja nüüd Ta uuesti 
tõestab oma armastust enda valitutele päästes nad. Jah, ta päästetakse sellest (Jeremija 30:7). Aga 
sel ajal päästetakse su rahvas (Taanieli 12:1). Matteuse 24:22 lisab: aga valitute pärast kahandatakse 
neid päevi.  
 
Ilmutuse 12:7-17  
Salm 7: Ja taevas tõusis sõda: Miikael ja tema inglid hakkasid sõdima lohega, ning lohe sõdis ja 
tema inglid.  
 
Salm 8: Lohe ei saanud võimust, ja enam ei leidunud neile aset taevas.  
 
Salm 9: Suur lohe heideti välja, see muistne madu, keda hüütakse Kuradiks ja Saatanaks, kes 
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eksitab kogu ilmamaad - ta heideti maa peale ja tema inglid heideti koos temaga.  
 
Mõned Piibli ametnikud usuvad, et see sõda taevas algab Ülesvõtmise ajal Ilmutuse 4:1-s. Kuna see 
sõda kaasab arvukalt kokkupõrkeid või lahinguid, siis see on üsna võimalik. Oletus asub Taanieli 
12:1 ja 2-l.  
 
Need teadlased väidavad, et kuna need, kes kistakse üles Ülesvõtmisel, peavad läbima alasid, mida 
valitseb Saatan – õhuvald ja tähistaevas ning et Saatan muutub tigedaks ja üritab takistada pühakute 
evakueerimist siit maalt. Mil ta üritab vahele sekkuda sellele imelisele sündmusele, inglid tormavad 
(vaata Heebrea 1:14) pühakutele appi ja lahing taevas algab. Seda on juhtunud ka enne, miks siis 
see ei tohi nüüd juhtuda? Kus see enne juhtus? Vaatame Taanieli 10:13, arvestades meie poolt 
tutvustatud taevase armee pealiku Miikaeli. Taaniel ütleb: Pärsia kuningriigi kaitseingel pani mulle 
vastu kakskümmend üks päeva; aga vaata, Miikael, üks peainglitest, tuli mulle appi. Jumal ütleb 
Taanielile, et Tal on kavatsus vastata palvetele, kuid 21 päeva kurat üritas takistada selle vastuse 
saabumist. Viimaks Jumal pidi saatma Miikaeli võitlema kuradiga tema valdustes (esimene ja teine 
taevas), et see vastus saaks reaalsuseks. Seega on võimalik, et Miikael saab uuesti võitlema Jumala 
poolel Ülesvõtmise ajal, et tagada kristlastele sissepääs hiilgusesse ühe silmapilgu jooksul, nagu on 
lubatud 1.Korintose 15:51-54.  
 
Miikaeli on mainitud 5 korda Piiblis, alustades Taanieli 10:13-ga. Me leiame ta uuesti Taanieli 
10:21-s, kus teda kirjeldatakse iisraellastele kui Miikaeli, teie kaitseinglit. Tema kolmas mainimine 
on Taanieli 12:1-s: Ja sel ajal tõuseb Miikael, see suur vürst, kes seisab su rahva laste eest. Juuda 9-s 
me leiame Miikaeli, peaingli, pidades võitlust Moosese ihu pärast. Märkad, et iga kord kui Miikael 
ilmub, ta on seotud iisraellastega – tehes väga usutavaks, et ta on sõjas Saatanaga, et kaitsta juute.  
 
Sõda on käimas ja see on ajaloo suurim õhulahing. Miikael ja tema inglid hakkasid sõdima lohega 
(Saatan), ning lohe sõdis ja tema inglid. Sa oled šokeeritud, et Saatan on taevas? Paljud inimesed 
(kaasaarvatud enamus kristlasi) kujutleb teda väikse vennikesena, kes riietatud punasesse ja jookseb 
ringi kohas nimega põrgu, torgates ohvreid oma hargiga. Kuid see on kõik mütoloogiline mõtetus.  
 
Saatan on võimas olend, kellest eemale hoida. Fakt on see, et tema ilu tõi tema laostumise. 
Hesekieli 28:17 ütleb: Su ilu tõttu läks su süda ülbeks, oma hiilguse pärast sa kaotasid tarkuse. Ma 
viskasin su maa peale, ma panin su kuningate ette, et nad saaksid sind vahtida. On vale kujutada 
Saatanat koleda peletisena, samuti on vale kujutada teda põrgus ringi jooksmas. Ta pole kunagi seal 
olnud. Ta on selle maailma jumal ja õhuvalla vürst. Ta on olnud esimeses ja teises taevas (õhuvald 
ja tähistaevas) tema langemisest saadik – ja ta jääb sinna seniks, mil ta heidetakse maale salmis 9. 
Samuti on tähtis märkida, et ta ei heideta igavesse põrgu (tulejärv), et ta ühineks nendega, keda ta 
on eksitanud kuni alles pärast 1000 aastast Rahuriiki (peatükk 20:10). Nüüd, kui see lahing on 
sõditud, Saatan saab lüüa. Kiitus Jumalale! Saatan on võimas, kuid Jumal on Kõikvõimas! Saatan 
saab hävitada, kuid Jumal saab hävitada hävitaja! Selle pärast kristlane ei peaks kunagi kartma 
igapäevase elu sündmusi. Tal on võit Jeesuses. Sest see, kes on teis, on suurem sellest, kes on 
maailmas (1.Johannese 4:4).  
 
Saatana edasi andmine algas siis, mil ta heideti välja kolmandast taevast (vaata Jesaja 14:12-14) ja 
jätkub kuni Ilmutuse 12:9, mil ta heidetakse välja esimesest ja teisest taevast ja lõpetatakse tema 
heitmisega tulejärve (peatükk 20:10). Johannes nägi ette seda tundi ja ütles: Nüüd käib kohus selle 
maailma üle, nüüd kihutatakse välja selle maailma vürst (Johannese 12:31) ja et selle maailma vürst 
on süüdi mõistetud (Johannese 16:11). Igavesele Kristusele Saatana hukatus oli samahästi kui täide 
viidud, kuid minu ja sinu jaoks see aeg peab mööduma. Meie tekstis see moment on saabunud: 
(Saatan ja tema inglid) ei saanud võimust (salm 8). Miikaeli armee saabub ja Saatana sajandite 
pikkust elukohta enam ei leita. Lohe (Saatan) heideti maa peale ja tema inglid heideti koos temaga. 
See viitab Saatana esimese ja teise taeva valitsemise lõpule ja võidupidustused algavad. Kogu 
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taevas rõõmustab, et Miikael on Saatana löömisega hakkama saanud.  
 
Salm 10: Ja ma kuulsin suurt häält taevast hüüdvat: «Nüüd on käes pääste ja vägi ning meie Jumala 
kuningriik ning tema Kristuse meelevald, sest välja on heidetud meie vendade süüdistaja, kes 
süüdistab neid Jumala ees päeval ja ööl.  
 
Spontaanne kiitus hakkab selles salmis, kuna (1) pääste Saatana atmosfäärist on aset leidnud, (2) 
Jumala vägi on purustanud Saatana väe, (3) kuningriik on peagi tulemas ja (4) Kristuse vägi saab 
olema nähtav, mil Ta tuleb siia oma kuningriiki rajama. Mõtle sellele! Isa ja Poja ühine vägi ajab 
vendade süüdistaja taevast välja.  
 
Kas sa tead, et Saatana praegune teenistus on vendade süüdistamine? Samuti ta kasutab mõningaid 
koguduste ja olen-sinus-püham kirikute liikmeid, et saavutada see eesmärk. Kuula hoolikalt. Isegi 
kõige väiksem laim taga venna või õe vastu Kristuses on kurat, kes kasutab inimese mõistust ja 
häälepaelu. Fakt on see, et kurat tähendab mõrtsukat. Tiitus 2:3 ütleb: Niisamuti käitugu vanad 
naised pühalikult: ärgu olgu keelepeksjad, ärgu orjaku liigselt veini, vaid õpetagu head. Ära 
tõlgituna see tähendab: “Et vanad naised ärgu olgu naissaatanad.” Naine, kes klatšib, on naiskurat ja 
mees, kes klatšib, on machokurat. Mõlemaid kontrollib sama õel vägi. Pole ime, et valetamine on 
üks seitsmest patust, mida Jumal vihkab (vaata Õpetussõnad 6:16-19).  
 
Mil Saatan heidetakse välja taevast (salm 9), siis saab maa kuumaks kohaks, kus inimene kõnnib ja 
hingab. Ning sel ajal on ainult üks koht, kus on turvaline ja kus on võit: Issanda Jeesuse käte vahel 
ja Tema valatud veri.  
 
Salm 11: Nemad on ta ära võitnud Talle vere läbi ning oma tunnistuse sõna läbi ega ole oma elu 
armastanud surmani.  
 
Need targad pühakud hakkasid vastu Saatanale Jeesuse valatud vere ja Jumala Sõna abil. Pole 
mingit muud võimalust võita vaimset lahingut (vaata Heebrea 4:12). Nad samuti said võitu 
Saatanast oma usutunnistusega ja nad ei armastanud oma endi elusid kuni surmani. Milline kroon 
neid ootab – ja sind, kui sa oled truu! Johannes ütleb Ilmutuse 2:10-s: Ole ustav surmani, ja ma 
annan sulle elupärja! Kuigi taevas on rõõmu täis, siis maine pilt on hoopis teistsugune.  
 
Salm 12: Seepärast rõõmustage, taevad, ning teie, kes neis viibite! Häda maale ja merele, sest kurat 
on tulnud alla teie juurde; ta on suures raevus, teades, et tal on aega üürikeseks.  
 
Sel hetkel vallandab Saatan kogu oma raevu, kuna ta teab, et tal on jäänud 42 kuud (3,5 aastat) kuni 
tema valitsemine lõpeb. Seega tohutu antisemitistlik laine vallandub.  
 
Salm 13: Kui lohe nägi, et ta oli heidetud maa peale, siis ta kiusas taga naist, kes oli toonud ilmale 
poeglapse.  
 
Koheselt Jumal sekkub vahele.  
 
Salm 14: Aga naisele anti kaks suure kotka tiiba, et ta lendaks kõrbesse paika, kus teda toidetakse 
üks aeg ja kaks aega ja pool aega, eemal mao palge eest.  
 
See salm kirjeldab Jumalat omas armastuses ja suveräänsuses, kaitstes valitud inimesi kolme ja 
poole aasta jooksul. Need kotka tiivad tõenäoliselt viitavad õhku tõstmisele või mõnele muule 
imelisele põgenemisele. Jumal ilmselt tuletab meelde iisraellastele oma tegusid vaarao päevilt ja 
kasutab pilti tiibadest, et näidata neile Tema pühadust. Ta ütleb: Te olete näinud, mida ma olen 
teinud egiptlastele, kuidas ma teid olen kandnud kotka tiibadel ja kuidas ma teid olen toonud enese 
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juurde (2.Moosese 19:4). Turvalisus on lubatud Tema rahvale.  
 
Salm 15: Ja madu purskas oma suust naisele järele vett otsekui jõe, et teda jõevooluga ära uhtuda.  
 
See uputus kahtlemata kujutab antisemitistliku propaganda tugevust, mõrvamist ja halvustamist 
ülemaailmselt.  
 
Salm 16: Maa aitas naist, avades oma suu ning neelates ära jõe, mille lohe purskas välja oma suust.  
 
See salm samuti viitab imelisele põgenemisele, mida Jumal pakub oma lastele, nagu Ta tegi seda 
Egiptuses, mil Punane meri sulges enese alla vaarao ja tema armee. Vaenlane mõtles: Ajan taga, 
võtan kinni, jaotan saagi - mu hing täitub sellest. Tõmban oma mõõga, oma käega hävitan nad. Sina 
puhusid tuult, meri kattis nad, tinana vajusid nad võimsasse vette. Kes on sinu sarnane jumalate 
keskel, Issand? Kes on sinu sarnane, pühakute keskel ülistatu, kardetava kuulsusega imetegija? Sina 
sirutasid oma parema käe, maa neelas nad (2.Moosese 15:9-12).  
 
Salm 17: Ja lohe vihastas naise peale ja läks sõdima nendega, kes olid jäänud üle naise soost, kes 
hoiavad tallel Jumala käske ning kellel on Jeesuse tunnistus. 
 
Ilmutuse 13:1  
See peatükk tutvustab meile kaht metsalist. Esimene, tuntud ka kui Antikristus, on avalikustatud 
salmides 1 kuni 10, mil teine metsaline, teada kui valeprohvet, on avalikustatud salmides 11 kuni 
18. esimene metsaline on poliitiline, teine aga religioosne. Mõlemad saavad oma energia Saatanalt 
ja seega moodustavad ebapüha kolmainsuse – kurat, Antikristus ja valeprohvet. Pea meeles, Saataon 
suur matkija ja imitaator. Enda ümberkehastumine neisse kahte õelasse tegelasse, on tema viimane 
püüe välja valada hävitust maale. Teades, et tal on vähe aega, ta teeb kõike, et anastada Jumala 
positsioon ja autoriteet läbi oma kahe liitlase – selle peatüki metsalise.  
 
Salm 1: Ma nägin merest üles tulevat metsalist, kellel oli seitse pead ja kümme sarve, ning ta 
sarvede peal kümme peaehet, ning ta peade peal olid jumalateotuse nimed.  
 
See esimene metsaline (Antikristus) tuleb esile merest ja tal on seitse pead ja kümme sarve ja tema 
sarvedel kümme krooni. Ta saab olema inimene, kuid deemonitest vaevatud, kuna tema (või tema 
vägi) tuleb sügavikust.  
 
Need seitse jumalateotust täis pead samuti kujutavad viit kuningat, kes olid valitsenud Johannese 
päevini; kuues oli sel ajal võimul ja seitsmes kuningas, kes saab valitsema kui Antikristus 
Katsumusajal.  
 
Ilmutuse 17:10 kinnitab seda: viis on langenud, üks on praegu, teine ei ole veel tulnud, ning kui ta 
tuleb, siis ta peab jääma üürikeseks ajaks. Sarnaselt kümme sarve kujutavad kümmet riiki, kelle üle 
metsaline ehk Antikristus valitseb. Meie ees olev stseen kujutab viimast, seitsmendat, maailma 
liidrit valitsemas kümnest riigist koosneva liidu üle lõpuajal.  
 
Selleks et mõista, et need kümme sarve on tegelikult kümme lääne riiki – igaüks olnud Rooma 
Impeeriumi osa – peame me uurima Taanieli prohveteeringuid peatükist 2 ja 7. Uurigem seda 
momendiks.  
 
Nebukadnetsaril, Baabüloni kuningas Taanieli päevil, oli unenägu. Kui ta unest ärkas, ta ei suutnud 
unenägu meenutada. Seega ta kutsub maagid, astroloogid ja selgeltnägijad kokku, nõudes neilt tema 
unenäo meenutamist ja selle lahti seletamist. Keegi ei olnud suuteline seda tegema, isegi surmaga 
ähvardamisel: Kui käsk oli antud, et targad pidi tapetama, siis otsiti ka Taanieli ja tema kaaslasi, et 
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neidki tappa. Ja Taaniel läks sisse ning palus kuningat, et temale antaks aega seletada unenäo 
tähendus kuningale. Siis ilmutati saladus Taanielile öises nägemuses; ja Taaniel kiitis taeva Jumalat 
(Taanieli 2:13,16,19).  
 
Järgmisena me leiame Taanieli kuninga ees, seletamas Jumala nägemust temale salmides 27 kuni 
36. See on Piibli üks tähtsamaid tekste, kuna see paljastab maailma ajaloo tollest päevast 
tänapäevani. Taaniel vastas kuningale ja ütles: «Saladust, mille kohta kuningas küsib, ei suuda 
kuningale seletada ei targad, nõiad, ennustajad ega täheteadlased. Aga taevas on Jumal, kes 
paljastab saladusi, ja tema ilmutab kuningas Nebukadnetsarile, mis tulevasil päevil sünnib. Su 
unenägu ja nägemused su peas, kui sa olid voodis, olid need: sinul, kuningas, tõusid voodis olles 
mõtted selle kohta, mis tulevikus sünnib, ja tema, kes paljastab saladusi, ilmutas sulle, mis sünnib. 
Ja minule on see saladus paljastatud mitte minu tarkuse läbi, kui mul olekski seda rohkem kui muil 
elavail, vaid seepärast, et selle tähendus saaks kuningale teatavaks ja et sa mõistaksid oma südame 
mõtteid. Sina, kuningas, nägid, ja vaata, oli üks suur kuju. See kuju oli suur ja selle hiilgus 
erakordne; see seisis su ees ja selle välimus oli hirmus. Kuju pea oli puhtast kullast, rind ja 
käsivarred hõbedast, kõht ja reied vasest, sääred rauast, jalad osalt rauast, osalt savist. Sa vaatasid, 
kuni üks kivi käte abita lahti murdus ja lõi kujule vastu jalgu, mis olid rauast ja savist, ja purustas 
need. Siis purunesid üheskoos raud, savi, vask, hõbe ja kuld ja said aganate sarnaseks suviselt 
rehealuselt: tuul viis need ära ja neist ei leidunud jälgegi. Aga kivist, mis oli tabanud kuju, sai suur 
mägi ja see täitis kogu maa. See oli unenägu.  
 
Nebukadnetsar oli hämmingus kui tema unenägu meenutati ja šokeeritud kui seda tõlgendati. 
Taaniel ütles kuningale, et tema (Nebukadnetsar), Baabüloni impeeriumi juht, oli see kullast pea ja 
need kaks hõbedast kätt (tähistams Medes'it ja Pärsiat) tema peagi kukutavad. Järgmisena, kõht ja 
reied olid vasest (Kreeka). Nemad vallutavad Medesi ja Pärsia.  
 
Lõpetuseks kaks rauast jalga (Rooma Impeerium, peakorteriteks Rooma ja Konstantinoopol) 
vallutavad Kreeka Impeeriumi. Need sündmused toimusid täpselt nii nagu Jumal oli ilmutanud neid 
Taanielile ja tema ütles seda Nebukadnetsarile.  
 
Nüüd aga märka midagi eriti tähtsat. Need kümme rauast ja savist varvast ei hävinud rauast jalgu 
(Rooma Impeeriumi)! Miks? Rooma langes sisemise korruptsiooni läbi.  
 
See ajalooline fakt on ära toodud Edward Gibbon'i raamatus “The History of the Decline and Fall of 
the Roman Empire”. Seega me näeme siit, et maailma viimane võimuliit on kümnest tänapäeva 
lääne riigist. Raud ütleb meile, et need riigid on olnud osa Rooma Impeeriumist ning savi räägib 
meile riknemisest, kuna impeerium on sajandite jooksul nõrgenenud. Seega viimane maailma 
valitsemisviis ei ole kommunism, vaid liit kümnest lääne riigist metsalise ehk Antikristuse juhtimise 
all.  
 
Need kümme varvast langevad kokku metsalise kümne sarvega meie uuritavas salmis. 
Nebukadnetsari unenäo lahtiseletuses (Taanieli 2:36-44) Taaniel kirjeldas varbaid kui kuningriike: 
Aga nende kuningate päevil püstitab taeva Jumal kuningriigi, mis jääb igavesti hävitamatuks ja 
mille valitsust ei anta teisele rahvale. See lõhub ja hävitab kõik need kuningriigid, aga ta ise püsib 
igavesti.  
 
Sajandeid on kristlased palvetanud Matteuse 6:10: Sinu riik tulgu. Katsumusajal 144000 juudi 
evangelisti kuulutavad kuningriigi evangeeliumi – head uudist, et Kuningas on tagasi tulemas. Kas 
sa kuuled neid seda hüüdmas tänavatel? “Kuningas on tulemas! Kuningas on tulemas!” Viimaseks, 
Kuningat nähakse naasmas peatükis 11, salm 15 ja peatükis 19, salm 16.  
 
Taanieli 2:44,45 ütleb: Aga nende kuningate päevil püstitab taeva Jumal kuningriigi, mis jääb 
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igavesti hävitamatuks ja mille valitsust ei anta teisele rahvale. See lõhub ja hävitab kõik need 
kuningriigid, aga ta ise püsib igavesti, just nagu sa nägid, et üks kivi käte abita mäest lahti murdus 
ja purustas raua, vase, savi, hõbeda ja kulla. Suur Jumal on andnud kuningale teada, mis tulevikus 
sünnib. Ja unenägu on tõsi ning selle tähendus kindel.  
 
Jah, kuningas Nebukadnetsari unenägu on hakanud täideminema sadade aastate jooksul ja praegune 
Euroopa Liit võib olla viimane tükk mõistatusest. Valmistu kohtama oma Jumalat (Aamos 4:12). 
 
Ilmutuse 13: 2 – 7  
Salm 2: Ja metsaline, keda ma nägin, oli pantri sarnane ning ta jalad olid otsekui karul ning ta suu 
oli nagu lõvi suu. Lohe andis temale oma väe ja oma trooni ja suure meelevalla.  
 
Me oleme juba avastanud, et (1)Baabülon, (2)Medo-Pärsia, (3)Kreeka ja (4)Rooma moodustasid 
neli erinevat impeeriumi maailma ajaloos. Me oleme samuti õppinud, et taaselustatud Rooma 
Impeerium, kümne riigi liidu näol, saab olema lõpuaja võimuliiduks. Taanieli 7 kirjeldab neid nelja 
impeeriumi kui (1)lõvi, (2)karu, (3)pantrit ja (4)metsalist, kes on eelnevate maailma võimude 
kombinatsioon. Selle metsalise impeerium sisaldab igast eelnevast impeeriumist mõnd osa. 
Tegelikult, ainus vahe Johannese ja Taanieli kirjutiste juures on see, et Ilmutuse Raamatus on 
järjekord vastupidine. Põhjus selleks on lihtne: Johannes vaatab tagasi algusesse, mil Taaniel vaatab 
edasi lõpplahenduse poole. Pannes need kõik kokku, sõnum kümnest sarvest, kümnest varbast ja 
neljast metsalisest on üks ja sama ja kõik need kujutavad maailma diktaatorit juhtimas kümmet riiki 
viimastel päevadel! See kümne riigi liit kujutab endast neljanda väe taaselustamist – vana Rooma 
Impeeriumi – nagu seda kirjeldab neljas koletislik loom või metsaline.  
 
Salm 3: Üks ta peadest oli nagu surmavalt haavatud, ent tema surmahaav paranes. Kogu ilmamaa 
oli imestunud, käies metsalise järel.  
 
Metsalise haavamist on mainitud kolm korda selles peatükis, salmid 3, 12 ja 14. See haav toob 
surma, kuid elu taastamine järgneb sellele. Mõned tõlgendajad arvavad, et see väide esindab vana 
Rooma Impeeriumi langust ja selle taastamist kümne riigilise liiduga. Teised usuvad, et see räägib 
Juudas Iskaarioti taaselustamisest, kuna tema ja Antikristus on ainsad, keda kutsutakse hukatuse 
pojaks (Johannese 17:12 ja 2.Tessaloonika 2:3). Ainult Jumal teab seda.  
 
Kolmas võimalus on see, et Antikristus saab atentaadi osaliseks Katsumusaja keskpaigas. Selline 
sündmus annaks võimaluse suurele võltsijale, Saatanale, võimaluse teostada elustamist. See 
tõestaks hindamatut soosingut Antikristusele, kuna Issanda Jeesuse jumalikus sai kinnituse Tema 
ülestõusmisel 2000 aastat tagasi (vaata Matteuse 12:39,40). Pea meeles, et Antikristus ise kuulutab 
end olevat Jumal ja isegi saab istuma Jeruusalemmas Templis Katsumusajal (vaata 2.Tessaloonika 
2:4 ja Matteuse 24:15). Seega võlts ülestõusmine kinnitaks maailmale, et ta on kõik see, keda ta 
väidab end olevat. Ma isiklikult usun, et see saab oleme õige lahendus, kuna kui see juhtub, kogu 
ilmamaa on imestunud. Inimkond on sõnaotseses mõttes vaimustunud Antikristuse väest ja 
autoriteedist.  
 
Salm 4: ning nad kummardasid lohet, et ta metsalisele oli andnud meelevalla, ning nad 
kummardasid metsalist ja ütlesid: «Kes on metsalise sarnane ja kes suudab temaga sõdida?»  
 
Järgmine põhjus, et salm 3 räägib tegelikust ülestõusmisest, on see, et miljonid, kes eelnevalt ei 
uskunud Antikristusesse, nüüd hakkavad teda ja Saatanat kummardama.  
 
Selle peatüki teises pooles me näeme, et Katsumusaja valeprohvet või religioosne liider tegelikult 
sunnib peale Antikristuse ülistamist! Kuna inimesed mõtlevad temast kui Jumalast, nad hüüavad: 
kes on metsalise sarnane, kes suudab temaga sõdida? Jah, kes suudab võidelda selle ennastõigustava 
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jumalaga ja olla võidukas?  
 
Salm 5: Talle anti suu rääkida suuri asju ja teotada Jumalat ning talle anti meelevald tegutseda 
nelikümmend ja kaks kuud.  
 
Antikristuse jumalateotus Katsumusaja viimase kolme ja poole aasta jooksul on kindlasti seotud 
Kõikvõimsa mõnitamisega. Üks põhjus, miks Jumal vihkab ebajumalateenistust (kujude kasutamist 
teenimisel) on see, et Ta ei taha rivaale. Kuula Jehoovat 2.Moosese 20:4,5-s: Sa ei tohi enesele teha 
kuju ega mingisugust pilti sellest, mis on ülal taevas, ega sellest, mis on all maa peal, ega sellest, 
mis on maa all vees! Sa ei tohi neid kummardada ega neid teenida, sest mina, Issand, sinu Jumal, 
olen püha vihaga Jumal. Mõtle sellele Igavese Jumala solvangule, mil Antikristus ütleb: “Mina olen 
Jumal” ja meelitades miljoneid teda kummardama, Saatanat, valeprohvetit ja tema kuju – hävituse 
koletist. See jumalateotus jätkub.  
 
Salm 6: Ja ta avas oma suu Jumala teotamiseks, et teotada tema nime ja tema telki - neid, kes 
viibivad taevas.  
 
Jeesust, tõelist Jumalat, süüdistati jumalateotuses Tema päevil, kuna Ta väitis end olevat Jumal 
(vaata Matteuse 9:3). Irooniline, maailm võtab vastu Antikristuse väite jumalikusest ja see toime 
pandud vale on jumalateotus Jumalale. See jumalateotus on kahtlemata süvendatud, kuna Saatan ise 
räägib seda.  
 
Nüüd, siin on mõtet provotseeriv teooria: Katsumusaja esimese 42 kuu jooksul Antikristus tegutseb 
Saatana mõju all. Siiski, pärast Saatana välja heitmist taevast (peatükk 12) ja tulekut maale, ta või 
tegelikult ümber sündida Antikristuse surnud ihus, kellel on mõõga haav ja jääb elama (peatükk 14). 
Seega metsaline on äratatud surnust võltsija (Saatana) poolt, kes elab selles ihus 42 kuud, väites end 
jumal olevat. Selle tulemusena on ta suuteline kogema seda, mida ta otsis, mil ta taevast välja 
heideti, hüüdes: ma saan olema kui kõikvõimas (vaata Jesaja 14:12-14). Saatana ülim soov on nüüd 
teoks saanud – teda kummardatakse kui Jumalat. See jumalateotus on mõeldamatu! Ta rüvetab 
kõike oma räpaste käte puudutusega, kaasaarvatud Kogudustelkii ja selle teenijaid.  
 
Salm 7: Talle anti voli pidada sõda pühadega ja neid võita, ning talle anti meelevald iga suguharu ja 
rahva ja keele ja paganahõimu üle.  
 
See võitlus käib Katsumusaja pühakute pärast. Pea meeles, see pole Kogudus. Saatan sõdib 
Kogudusega, mil nad tulevad tagasi Kristusega (peatükk 19:14). Siinses stseenis ta üritab hävitada 
miljoneid inimesi, kes on pesnud oma rüüd ja teinud need valgeks Talle veres (peatükk 7:14) ja kes 
samuti on keeldunud metsalise märgist (peatükk 20:4). Selle asemel, et tunda kaotust, nad tulevad 
võidule Talle vere läbi ning oma tunnistuse sõna läbi (peatükk 12:11).  
 
Sel ajal Antikristus kontrollib kogu maailma. Ta on ülemaailmne ainuvalitseja, praktiseerimas väge 
hõimkondade, keelte ja rahvuste üle. Selline ülemaailmne valitsus on peaaegu meieni jõudnud. 
Kaalu momendiks globaalseid organisatsioone, mis on esile kerkinud meie päevil: Rahvusvaheline 
Aatomienergia Agentuur, Rahvusvaheline Rekonstruktsiooni ja Arengu Pank ehk Maailma Pank, 
UNESCO,  
 
Maailma Tervishoiu Organisatsioon, Rahvusvaheline Valuutafond ja paljud teised. Selliste 
ülemaailmsete liitude moodustamine näitab, et “Uus Maailma Kord” on silmapiiril.  
 
Praegu me võime olla tunnistajaks inimkonna viimasele lähenemisele palju räägitud Uue Maailma 
Korrale, ülemaailmsele valitsusele, Antikristusele. Sel hetkel on kogu maailm hämmingus, mil see 
isehakanud jumal võtab kontrolli enda kätte ja suurem osa inimesi allub tema autoriteedile. Siiski, 
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Jumalal on alati ülejääke, kes ei kummarda Baali või teisi jumalaid. 
 
Ilmutuse 13: 8 - 18  
Salm 8: Teda hakkasid kummardama kõik, kes ilmamaal elavad, kelle nime ei ole maailma 
rajamisest saadik kirjutatud tapetud Talle eluraamatusse.  
 
Katsumusaja tõelistel usklikel pole mingit pistmist saatanliku koletisega, kuigi nad siis ei saa müüa 
ega osta ilma tema nõusolekuta. Nende Kristuse armastus tähendab neile rohkemat kui elu, peavari 
ja toit. Nad armastavad Kristust lõpuni, kuna Johannes ütleb: Ja ma nägin troone ja neid, kes nende 
peal istusid; ja kohus anti nende kätte; ning ma nägin nende hingi, kelle pead olid kirvega maha 
raiutud Jeesuse tunnistamise pärast ja Jumala sõna pärast, ja kes ei olnud kummardanud metsalist 
ega tema kuju ega olnud võtnud tema märki oma otsaette ega käe peale. Nad tõusid ellu ning 
valitsesid kuningatena koos Kristusega tuhat aastat (Ilmutuse 20:4).  
 
Kas Katsumusaeg on lähenemas? Kas deemonist vaevatud või kuradist sündinud inimene nõuab 
jumaldamist ja võetakse maailma liidriks ja teda kummardatakse kui Jumalat? Ma usun küll nii. 
Miks? Henry Spaak, SWIFT'i eestkõneleja Brüsselis Ühisturu peakorterist, tegi sügava väite, mis 
puudutab selle organisatsiooni eesmärke ja tegevust. Ta ütles: “Me ei taha järgmist komiteed. Meil 
on neid juba liiga palju. Mida me tahame, on piisavalt tähtsat inimest, kes hoiaks inimeste 
riigitruudust ja tõstaks meid välja majanduslikust mädasoost, millesse me oleme vajumas. Saatke 
meile inimene, olgu ta Jumal või kurat, me võtame ta vastu.” Härra Spaak, sinu soov saab peagi 
reaalsuseks! Salmide 1-8 elu ja surma küsimus on nii tähtis, et Jumal kordab seda hoiatust, mida Ta 
nii tihti esitas seitsmele kogudusele.  
 
Salm 9: Kui kellelgi on kõrv, siis ta kuulgu!  
 
Ole ettevaatlik! Pane tähele! Mõtle tõsiselt! Miks?  
 
Salm 10: Kui keegi peab vangipõlve minema, siis vangipõlve ta läheb. Kui keegi peab tapetama 
mõõgaga, siis mõõgaga ta tapetakse. Siin olgu pühadel kannatlikkust ja usku!  
 
See on täpselt sama hoiatud, mida Paulus rõhutas Galaatia 6:7-s: mida inimene iganes külvab, seda 
ta ka lõikab.  
 
Salm 11: Ma nägin maast üles tulevat teist metsalist, sel oli kaks sarve otsekui tallel (samastades 
end kristlusega) ning ta rääkis nagu lohe.  
 
Salmid 11 kuni 18 tutvustavad meile teist metsalist (valeprohvet), kes on kolmas saatanliku 
kolmainsuse liige. Kurat imiteerib Isa, Antikristus imiteerib Poega ja valeprohvet imiteerib Püha 
Vaimu. See religioosne silmakirjatseja täidab Päästja ennustused, mis mainitud Matteuse 24:24: sest 
tõuseb valemessiaid ja valeprohveteid ja need pakuvad suuri tunnustähti ja imesid, et kui võimalik, 
eksitada ka valituid.  
 
Salm 12: Ta tegi kõik esimese metsalise meelevallaga tema ees ning ta tegi, et ilmamaa ja need, kes 
seal elavad, kummardaksid esimest metsalist, kelle surmahaav oli paranenud.  
 
Valeprohveti vägi on religioosest maailmast. Ta on samaväärse väega nagu Antikristus. Üks juhib 
ilmalikku maailma, mil teine aga religiooset stseeni. Need kaks töötavad lähestikku. Antikristus 
jagab oma autoriteeti valeprohvetiga, kaitstes teda ja tema religiooset hiiglast, mille eest ta saab 
vastu lojaalsuse ja pühendumise lubaduse. Seega maailma kiriku pea, valeprohvet, hoolitseb selle 
eest, et Antikristus, keda haavati ja kes üles tõusis, saaks kummardatud. Milline meeskond! See 
teine metsaline on samuti ajaloo suurim imede tegija.  
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Salm 13: Ja ta tegi suuri tunnustähti, nõnda et ta lasi ka tule taevast maa peale maha tulla inimeste 
silme ees.  
 
Neid suuri imesid kutsutakse valeimedeks 2.Tessaloonika 2:9-s. Need pole maagilised, “käeviipe” 
manipulatsioonid, vaid üleloomuliku väe tulemused draakonilt, lohelt, kes võimaldab nendel 
inimestel isegi tuld toota. Kuna Jumal tihti ilmutas end tulena (vaata 1.Moosese 19:24, 3.Moosese 
10:1,2 ja 1.Kuningate 18:38), siis valeprohvet samuti kasutab tuld. Saatan jagab tema üleloomuliku 
väge ühel põhjusel:  
 
Salm 14: ning ta eksitas ilmamaa elanikke tunnustähtedega, mis talle oli antud teha metsalise ees, 
käskides ilmamaa elanikke teha kuju metsalisele, kellel oli mõõgahaav ning kes oli tõusnud ellu.  
 
Nende imede eesmärk on valmistada inimesi ebajumalateenistuseks. Valeprohvet tegelikult meelitab 
inimkonda ehitama ajaloo suurimat kuju Antikristuse kuju järgi. See hiiglaslik kuju rajatakse 
Jeruusalemma ja asetatakse Juudi Templise. Selline jumalateotus vastuolus linna 
südametunnistusega ja on keelatud teise käsuna (2.Moosese 20:4). Seepärast ongi see kuju vastik, 
vihatud ja vastuvõetamatu ja kannab nime hävituse koletis, mille andis Issand Jeesus Kristus 
Matteuse 24:15-s.  
 
Salm 15: Talle anti meelevald anda vaimu metsalise kujule, et ka metsalise kuju räägiks ja teeks, et 
tapetaks igaüks, kes ei kummarda metsalise kuju.  
 
Kuna see kuju on võimeline rääkima, see võib samahästi olla ülim saavutus meie tänapäeva arvuti 
süsteemides, mis on juba suuteline pidama intelligentset vestlust.  
 
Professor Seymour Wolfson on ekspert arvutite alal. Ta ütleb: “Juba praegu on andmeid arvuti 
süsteemidest, millel on salvestusmälu kümne triljoni inimese kohta.” Mina isiklikult usun, et 
Antikristus orjastab ja kontrollib maa 4 miljardit asunikku sellise kõiketeadva koletisliku arvutiga. 
Selline süsteem on absoluutselt vajalik, et tal oleks sõrme ulatuses iga inimese andmed. Selle 
tulemusena ta on suuteline teadma, kes täidab tema käske, kuuletub tema käsklustele ja austab tema 
seadusi. Tema arvuti ütleb talle samuti, kes on maa mässajad sel ajal!  
 
Salm 16: Ja ta tegi, et kõik - pisikesed ja suured, rikkad ja vaesed, vabad ja orjad - võtaksid endale 
märgi oma paremale käele või oma otsaette,  
 
Salm 17: ning et keegi muu ei tohiks osta ega müüa kui vaid see, kellel on märk, kas metsalise nimi 
või tema nime arv.  
 
Salm 18: Siin olgu tarkust! Kellel on mõistust, see arvutagu välja metsalise arv, sest see on inimese 
arv, ja tema arv on kuussada kuuskümmend kuus.  
 
Nagu me nägime, Antikristus kõhklusteta saab kasutama arvutit, et orjastada maa elanikud 
Katsumusajal. Samuti me avastame, et ta säilitab oma kontrolli kommerts alal – asjade ostmisel ja 
müümisel. Et tema plaan töötaks, Antikristus samuti tutvustab rahvusvahelist 
identifitseerimissüsteemi märgi näol (arvatavasti lasertätoveering), mis asetatakse paremale käele 
või otsaesisele. Ilma selle märgita ükski inimene ei saa midagi müüa ega osta, isegi kõige 
väiksematki eset.  
 
Lähtudes salmidest 17 ja 18, see identifitseerimismärk saab olema, või sisaldama, arvu 666. 666 
kasutamine on kõige tõenäolisem eesliidesena, kuna nii saab inimesi teineteisest eristada. Kui kõigil 
oleks samasugune arv, siis tekiks massiline segadus.  
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Inimene peab olema tähelepanelik, kuna on alati olnud ja saab alati olema inimesi, kes väidavad 
teadvat Antikristuse isiksust. Nad võtavad arvu 666 ja siis matemaatiliste valemite kaudu arvutavad 
välja tema nime. Nende saavutused saavutavad aga ainult spekulatsiooni taseme, kuna me ei saa 
teadma Antikristuse isikut kui ta pole esile tulnud ja ta ei tule enne kui Kogudus on ülesvõetud. 
Siiski Jumala Sõna õpetab kristlasi elama targalt (Matteuse 10:16) ja olema ettevaatlikud (Matteuse 
24:42), eriti siis, mil Kristuse tagasitulek on lähenemas (Heebrea 10:25).  
 
Nii šokeeriv kui see info ka ei oleks, see päev on saabumas. Rahatu ühiskond plaanib levimist ja 
mitmed riigid juba eksperimenteerivad seda. Antikristuse valitsemine on juba silmapiiril. See uus 
Hitler oma koletisliku arvutiga, kes orjastab miljoneid inimesi, võib peagi kontrollida maailma. 
Uskmatud, otsige Issandat, kui ta on leitav, hüüdke teda, kui ta on ligidal (Jesaja 55:6)! 
 
Ilmutuse 14:1- 5  
Peatükk 14 tegeleb seitsme nägemusega. Need pole toodud kronoloogilises järjekorras, vaid pigem 
panoraamselt, millele hiljem järgnevad detailid. Lubage ma seletan seda. Hukatuse kuulutamine 
Baabülonile on kohata salmis 8. siiski detailid on esitatud peatükis 16, salmid 17-21. Seda 
arvestades, uurigem.  
 
Salm 1: Ma nägin, ennäe: Tall seisis Siioni mäel ning koos temaga sada nelikümmend neli tuhat, 
kelle otsaesisele oli kirjutatud tema nimi ja tema Isa nimi.  
 
See Tall, nagu me juba teame, on Issand Jeesus Kristus. Ristija Johannes kutsus Teda selle nimega, 
mil ta nägi Issandat kõndimas maal, öeldes: Vaata, see on Jumala Tall, kes kannab ära maailma patu 
(Johannese 1:29). Samuti Johannes näeb Katsumusaja pühakuid jagu saamas Saatanast Talle verega 
(Ilmutuse 12:11). See sama Tall ja Tema pruut on auväärsed osalised pulmasöömaajast, mis kirjas 
peatükis 19:7, mis ütleb: Rõõmustagem ja hõisakem ja andkem talle au, sest Talle pulmad on tulnud 
ning tema naine on ennast seadnud valmis. See pulm toimub taevas, kuid pidu ilmselt leiab aset 
maal, mil Tall naaseb Siioni mäele oma 1000 aastaseks valitsusajaks kuningate Kuningana ja 
isandate Issandana. See täidab suurel hulgal Vana Testamendi prohveteeringuid.  
 
Kas sa tead, et Siion ehk Jeruusalemm, on koht, mida Jumal kõige rohkem armastab? Tänapäeva 
antisionistid raputaksid selle peale pead. Nad on vastuolus Kõikvõimsaga ise, mil nad mässavad 
Tema linna ja Tema rahva vastu, kuna Jeruusalemm on Jumalale südamelähedane. Sest Issand on 
valinud Siioni ja himustanud teda enesele eluasemeks. See on mu hingamispaik igavesti; siia ma 
jään, sest ma olen himustanud seda (Laulud 132:13,14). Mil peatüki 14 esimene salm on ainus koht, 
kus Siionit on mainitud Ilmutuse Raamatus, see sellest hoolimata kinnitab lugematul hulgal Vana 
Testamendi kirjakohti, mis viitavad Jeruusalemmale kui Kristuse maise kuningriigi peakorterile. 
Jumal on ütlemas selle teksti kaudu: “Ma tean, et miljonid järgivad Antikristust. Ma näen, et 
valeprohvet kahmab endale sama palju võite kui tema, valetades ja pettes pöörab ta südameid ülima 
petturi poole. Siiski, 666 on inimese number. See on puudulikkuse arv. Peagi see lõppeb.” Miks? 
Mina olen seadnud oma kuninga Siionile, oma pühale mäele (Laulud 2:6). “Kuigi kohutavad 
karistused saavad langema, vaadake üles! Teie lunastus tuleb lähemale. Minu Poeg, Tall, on tulemas 
esile ja võtab oma õige koha maal kui kuningate Kuningas ja isandate Issand. Ta saabub peagi 
Jeruusalemma.”  
 
Prohvet Sakarja samuti väitis seda sama tõde: Sel päeval seisavad ta jalad Õlimäel, mis on 
Jeruusalemma ees ida pool; ja Õlimägi lõhkeb keskelt pooleks, idast läände väga suureks oruks, sest 
pool mäge vajub põhja poole ja teine pool lõuna poole (Sakarja 14:4). Järgnevad salmid kujutavad 
Kristuse maise kuningriigi rajamist: Kaunisti tõuseb kõrgele kogu maa rõõm, Siioni mägi kauges 
põhjas, see suure kuninga linn (Laulud 48:3). Saalemis on tema elamu ja tema eluase on Siionis 
(Laulud 76:3). Küll sa tõused ja halastad Siioni peale (Laulud 102:14). Laulud 110:2 kujutab Tema 
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valitsust ja ütleb: Sinu võimuse valitsuskepi läkitab Issand Siionist. Valitse keset oma vaenlasi! 
Issand on kuningas igavesti, sinu Jumal, Siion, põlvest põlve! Halleluuja (Laulud 146:10). Mil Ta 
valitseb, rahvad on rahul ja hüüavad: Iisrael rõõmustagu oma tegijast! Siioni lapsed ilutsegu oma 
kuningast (Laulud 149:2).  
 
Prohvet Jesaja ennustas sama rahuaega. Ta ütles: Siionist lähtub Seadus ja Jeruusalemmast Issanda 
sõna!» Ja tema mõistab kohut paganate vahel ning juhatab paljusid rahvaid. Siis nad taovad oma 
mõõgad sahkadeks ja piigid sirpideks; rahvas ei tõsta mõõka rahva vastu ja nad ei õpi enam 
sõdimist (Jesaja 2:3,4).  
 
Jeesus Kristus on peagi tulemas ja istumas Taaveti troonile. Kuidas ma tean, et see sündmus üldse 
saab toimuma? Kuna Jeruusalemm, kus Ta valitseb, vallutatud juutide poolt 1967, sai igaveseks, 
jagamata Iisraeli pealinnaks 31. juulil 1980ndal aastal. Ja see on kõigest algus. Peagi Jeruusalemm 
saab olema kogu maailma pealinn, mil saabub kuningate Kuningas ja isandate Issand Issand Jeesus 
Kristus. See tee on rajatud meie päevil. Hüüdkem rõõmsalt uudist: “Kuningas on tulemas! Aamen! 
Kuningas on tulemas!” Esiteks siiski peab Ta tulema Koguduse järgi (kõik kristlased), et me 
saaksime tulla koos Temaga tagasi (peatükk 19, salm 14). Seega Ülesvõtmine ei saa enam kaugel 
olla. Kuna me naasema koos Temaga ja Temaga koos tulemise ilmutus saab olema silmaga nähtav, 
siis on meile üsna selge, et meie allesjäänud aeg siin maal on äärmiselt piiratud.  
 
Meie uuritavas teksti on see aeg tulnud! Kui imeline saab olema Issanda tulemise tund. Osa Tema 
saatjaskonnast moodustab 144000 juuti, keda mainitud peatükis 7. Nende otsaesisele on kirjutatud 
Talle Isa nimi. See on pitseerimise tulemus, mida mainitud peatükk 7, salmid 3 ja 4.  
 
Salm 2: Ja ma kuulsin häält taevast otsekui suurte vete kohisemist ning nagu suure kõue 
mürisemist, ning hääl, mida ma kuulsin, oli otsekui kandlemängijate hääl, kes mängivad oma 
kandleid.  
 
Milline majesteetlik heli täidab taevad ja maa, mil taevased koorid, nagu suurte vete kohin, 
mängivad kandleid, mis on ka rõõmu sümboliks. See rõõm on seotud Kristuse lunastustööga.  
 
Salm 3: Nad laulsid uut laulu trooni ees ning nende nelja olevuse ja vanemate ees, ning keegi muu 
ei suutnud õppida seda laulu kui vaid need sada nelikümmend neli tuhat, kes on ära ostetud 
ilmamaalt.  
 
See lunastatud juutide uus laul on kahtlemata sarnane pühakute lauluga, mis kirjas peatükis 5, salm 
9: Sina oled väärt võtma raamatu ning avama selle pitserid, sest sina olid tapetud ning sina oled 
ostnud Jumalale oma verega inimesi kõigist suguharudest ja keeltest ja rahvastest ja 
paganahõimudest. Siiski see 144000 juudi laul erineb sellepoolest, et see on just nende laul. Point 
on selles, et lunastatud igast korraldusest omavad midagi, mille üle nad saavad rõõmulaulu laulda.  
 
Salm 4: Need on need, kes ei ole endid rüvetanud naistega, nad on puhtad nagu neitsid. Need on 
need, kes järgivad Talle, kuhu ta iganes läheb. Need on inimeste seast ostetud esmaanniks Jumalale 
ja Tallele.  
 
Mõned kommenteerijad, eriti keskaja preestrid, väitsid, et see au on mõeldud neile, kuna ei ole 
olnud seksuaalses vahekorras. Selline seletus siiski on võimatu abielu pühaduse valguses, kuna 
kõikide juures olgu abielu au sees ja abieluvoodi rüvetamata (Heebrea 13:4). See pärast kes leiab 
naise, leiab õnne ja saab Issanda hea meele osaliseks (Õpetussõnad 18:22). Selle tähendusel on 
pistmist rüvetamata juutide kõnnakuga nagu on mainitud järgmises salmi osas: Need on need, kes 
järgivad Talle, kuhu ta iganes läheb. Nad on vabad vaimsest hooramisest nagu mainitud Jakoobuse 
4:4: Te abielurikkujad! Kas te siis ei tea, et sõprus maailmaga on vaen Jumalaga? Kes iganes 
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eelistab olla maailma sõber, seab end Jumala vaenlaseks!  
 
Ebajumalateenistus, ülim vaimse hooramise ja abielurikkumise vorm, saab olema Katsumusaja 
patuks number üks. Isegi sellistel aegadel saab olema rahvahulki, kes jäävad Issandale truuks. Ma 
dogmaatiliselt usun, et salmis mainitud “rüvetamata” on need, kes suudavad end puhtana hoida 
maailmast. Seda tõde on kujutatud 2.Korintose 11:2-s, mis puudutab Kogudust, Kristuse pruuti: 
Jumal ütleb:Sest ma olen kiivas teie pärast jumaliku kiivusega, kuna ma olen teid kihlanud 
üheleainsale mehele, et teid puhta neitsina esitada Kristusele. Mõlemad, nii Kristus kui ka Tema Isa 
tahavad puhtaid kallimaid.  
 
Meie tekstis olevad juudi neitsid on tõenäoliselt need, keda mainitud Matteuse 25:1- 13 (rumalate ja 
tarkade neitside võrdlus). Kõigis väljajagamistes Jumal tahab, et Tema rahvas eralduks maailmast, 
lihast ja kuradist. Ärge hakake vedama võõras ikkes koos uskmatutega! Mis ühist on õigusel ja 
ülekohtul või mis osadust valgusel pimedusega? Mis kooskõla on Kristusel Beliariga või mis osa on 
usklikul uskmatuga? Kuidas sobib Jumala tempel kokku ebajumalatega? Meie oleme ju elava 
Jumala tempel, nõnda nagu Jumal on öelnud: «Ma tahan nende seas elada ja käia ja olla nende 
Jumal, ja nemad on minu rahvas. Seepärast minge ära nende keskelt ja eralduge neist,» ütleb Issand, 
«ja ärge puudutage rüvedat, siis ma võtan teid vastu ja olen teile Isaks, ja teie olete mulle poegadeks 
ja tütardeks,» ütleb Kõigeväeline Issand (2.Korintose 6:14-18).  
 
Need rikkumata juudid, kes kõnnivad pühaduse radadel, on Katsumusaja esimesed viljad. Sellele 
järgneb lõikus, mil miljonid inimesed pöörduvad Messia poole. Nagu on kirjutatud: «Siionist tuleb 
vabastaja, tema kõrvaldab Jaakobist jumalakartmatuse. Ja see on minu leping nendele, kui ma 
kustutan ära nende patud.» (Roomlaste 11:26,27).  
 
Salm 5: ning nende suust ei ole leitud valet, nad on laitmatud.  
 
Jumal vihkab valetamise pattu. Fakt on see, et Piibel annab nimekirja valetamisest kui patust, mis 
hoiab inimest taevast eemal (vaata Ilmutuse 22:15). Katsumusaja tund, Antikristuse valitsuse all, 
toodab maailmasse pettust. Antikristus teeb valeimesid (2.Tessaloonika 2:9) ja paljud usuvad seda 
vale (2.Tessaloonika 2:11). Isegi sellisel pattuse ajastul lunastatud juudid ei järgi Saatanat, kes on 
valetaja ja valede isa (Johannese 8:44). Jumal tahab pühasid inimesi igast ajastust. Olgem nagu 
Jeesus, kes ei teinud pattu ega leitud pettust tema suus (1.Peetruse 2:22). 
 
Ilmutuse 14:6-11  
Salm 6: Ma nägin teist inglit keset taevast lendavat; sellel oli igavene evangeelium, et kuulutada 
evangeeliumi neile, kes elavad ilmamaal - kõigile paganahõimudele ja suguharudele ja keeltele ja 
rahvastele.  
 
See salm tutvustab meile esimest inglit, kes on toomas maailmale erilist sõnumit. Mis on see 
igavene evangeelium, mida see ingel levitab? Sõna evangeelium tähendab hea uudis. Seda 
kutsutakse ka rõõmusõnumiks (Luuka 1:19), ja rõõmusõnumiks (Luuka 2:10) ja veelkord 
rõõmusõnumiks (1.Tessaloonika 3:6). See hea uudis alati sisaldab sõnumit veres igas 
väljajagamises. Temast tunnistavad kõik prohvetid, et igaüks, kes temasse usub, saab tema nime läbi 
pattude andeksandmise (Apostlite 10:43) ja pattude andeksandmine on vere läbi, kuna ilma vere 
valamiseta ei ole andeksandmist (Heebrea 9:22).  
 
Lisaks igavese evangeeliumi levitamisele, see ingel teatab, et kõik, kes on hüljanud Jeesuse sõnumi 
Antikristuse märgi (666) pärast, saavad osaliseks Jumala kohtuotsuste seeriast.  
 
Salm 7: Ja ta hüüdis suure häälega: «Kartke Jumalat ning ülistage teda, sest tema kohtumõistmise 
tund on tulnud, ning kummardage teda, kes on teinud taeva ja maa ja mere ja vete allikad!»  
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See ingli sõnum on Jumala viimane hüüe Kristuse hüljanud maale ja sõnum on “pöördu või põle; 
kahetse või sure. See on inimkonna viimane võimalus vastuvõtta Jeesus Kristus kui Messias, kui 
Issand, kui tõeline Jumal.”  
 
Salm 8: Veel teine ingel järgnes talle, hüüdes: «Langenud, langenud on suur Paabel, kes oma 
hooruse raevuviinaga on jootnud kõiki paganaid!»  
 
Siin me õpime omaette karistusest, mis vabastatakse religioosele ja poliitilisele Baabülonile. Me 
tegeleme nende ennustuste täitumisega, pluss fakt, et kogu rahvas saab jooma oma hooruse 
raevuviina, mil me jõuame nende lõikudeni. Kuid praegu on tähtis mainida, et see jälk pilt meie ees 
on tüüpiline ülemaailmse kiriku liit ülemaailmse poliitilise süsteemiga, mis kasutab igat tüüpi 
korruptsiooni, et edutada end prominendiks lõpuaegadel. Ole ettevaatlik! Praegune oikumeeniline 
(ülemaailmne) pingutus, üritades ühendada kõik religioonid “vennaskonna loosungi” nime alla, 
hoolimata inimese usust Kristusesse, on eelkäija koletuslikule hoorajale, kes paneb kogu rahva 
jooma tema raevuviina.  
 
Salm 9: Veel kolmas ingel järgnes neile, hüüdes suure häälega: «Kui keegi kummardab metsalist ja 
tema kuju ning võtab tema märgi oma otsaette või oma käe peale,  
 
Salm 10: siis ta saab juua Jumala raevu viina, mis lahjendamata on valatud tema vihakarikasse, ning 
teda piinatakse tules ja väävlis pühade inglite ees ja Talle ees.  
 
Salm 11: Ja nende piinasuits tõuseb üles igavesest ajast igavesti; ja neil, kes kummardavad metsalist 
ja tema kuju, ei ole hingamist päeval ega ööl, ei ühelgi, kes võtab endale ta nime märgi.  
 
See kolmas ingel kuulutab hukatust neile, kes kummardavad Antikristust ja tema kuju ja kes on 
vastuvõtnud märgi 666 oma otsaesisele või käele. Kristlaskonna pehmejalgsetele õdedele, kes 
väidavad, et “armastuse Jumal ei suudaks kedagi karistada”, salmid 9 kuni 11 on ilmselt Piibli kõige 
ilmekam pilt kohtumõistmisest. Kuigi see tekst räägib iseenda eest, ma tunnen seda tõde olevat 
ettenägelik ütlema teist korda, et mõnitajad võiksid näha, et saab olema põrgutulega kohus, mida 
Piibel õpetab. Need inimesed, kes on vastuvõtnud metsalise märgi, maitsevad Jumala raevu viina, 
mis on lahjendamata. See kohus on nii kohutav, mil see viiakse Kristuse ja tema inglite nähes läbi, 
et nende piinasuits tõuseb üles igavesest ajast igavesti; ja neil, kes kummardavad metsalist ja tema 
kuju, ei ole hingamist päeval ega ööl, ei ühelgi, kes võtab endale ta nime märgi.  
 
Vastupidiselt mõnede kindlate kultuste õpetustele, see kohus on samuti lõputu. Taevas ja põrgu on 
igavesed paigad. Matteuse 25:46 ütleb: (Kadunud)Ja need lähevad igavesse karistusse, õiged aga 
igavesse ellu. Ma kordan, mõlemad paigad kestavad võrdse kestvusega ehk terve igavik.  
 
Mõned teist võivad vastuvaielda, et see karistus ei saa olla igavene, sõnade “päeval ja ööl” tõttu. 
Rumalus! Ilmutuse Raamat pidevalt kasutab seda terminoloogiat “lõputu” koha juures. Näiteks, 
peatükk 4:8-s mainitud neli olendit Jumala trooni juures ei lakanud ööl ega päeval hüüdmast: 
«Püha, püha, püha on Issand Jumal, Kõigeväeline, kes oli ja kes on ja kes tuleb!» Jesaja teatab seda 
tõde peatükis 66:24: sest nende uss ei sure ja nende tuli ei kustu. Jeesusel endal oli see tekst 
mõtetes, mil Ta ütles Markuse 9:43-s: ja kui su käsi sind ajab patustama, raiu ta ära! Sul on parem 
minna vigasena ellu kui kahe käega põrgusse kustumatusse tulle.  
 
Kadunud hing olla on kõige kohutavam kogemus. Tänu Jumalale, et see võimas portree ei pea 
olema iga inimese saatus, kuna Roomlaste 10:13 võidukalt teatab, et igaüks, kes hüüab appi Issanda 
nime, päästetakse. Ära viivita tegemast elu kõige tähtsamat otsust. 
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Ilmutuse 14:12 - 20  
Salm 12: Siin olgu kannatlikkust pühadel, kes hoiavad alal Jumala käske ja Jeesuse usku!»  
 
Salm 13: Ma kuulsin häält taevast ütlevat: «Kirjuta: Õndsad on surnud, kes nüüdsest peale surevad 
Issandas! Jah, Vaim ütleb, et nad võivad hingata oma vaevadest, sest nende teod lähevad nendega 
kaasa.»  
 
See saab eriliselt tõele vastama Katsumusajal, mil elu töövaev on nii suur. Pea meeles, see on ajaloo 
suurim südamevalu. Jeesus ütles: Sest siis on nii suur ahistus, millist pole olnud maailma algusest 
kuni praeguse ajani ega tule enam iial (Matteuse 24:21). Nüüd on see mõnede jaoks läbi. Nad on 
surnud ja õnn on nende. Nad puhkavad elu südamevalust, vahetades selle tasude vastu oma heade 
tegude eest.  
 
Salm 14: Ma nägin, ennäe: valge pilv, ning see, kes istus pilvel, oli Inimese Poja sarnane, tal oli 
kuldpärg peas ning vahe sirp käes.  
 
Valget pilve – Shekinah'i või “Jumala hiilguse” pilve – on tavaliselt seotud Kristusega. See on sama 
pilv, mis läks iisraellaste eest läbi, mil nad ekslesid kõrbes (2.Moosese 13:21,22). See oli ka kohal 
Seaduse kätte andmisel (2.Moosese 19:9). See imeline pilv valgustas muutumise stseeni (Matteuse 
17:5) ja pilv varjas ta nende silme eest (Apostlite 1:9). Ülesvõtmisel, koguduse aja pühakud, elavad 
ja surnud, kistakse ...nendega pilvedes üles õhku (1.Tessaloonika 4:17). Viimaks, mil Issand Jeesus 
Kristus tuleb tagasi maale, ta tuleb pilvedega (Ilmutuse 1:7).  
 
Salm 15: Ja üks teine ingel väljus templist, hüüdes suure häälega sellele, kes istus pilvel: «Hakka 
tööle oma sirbiga ning lõika, sest lõikustund on tulnud, sest ilmamaa lõikus on juba küps.»  
 
Salm 16: Ja see, kes pilvel istus, pistis oma sirbi ilmamaa külge ning ilmamaa lõigati paljaks.  
 
Inimene ei saa igavesti patuga põgeneda: aga kui te ei tee nõnda, vaata, siis te teete pattu Issanda 
vastu ja saate tunda oma karistust, mis teid tabab (4.Moosese 32:23). Patt püüab sinuga sammu 
pidada ja kui see tal õnnestub, siis kes künnavad ülekohut ja külvavad õnnetust, need lõikavadki 
seda (Iiob 4:8). Lõikuse aeg on saabunud ning sirp, terav ja täpne, teeb oma kohtu. Salmid 17-20 
kirjeldavad seda tundi kui ajaloo suurimat verevalamist.  
 
Salm 17: Üks teine ingel väljus templist taevas ning temalgi oli vahe sirp.  
 
Salm 18: Ja üks teine ingel, kellel oli meelevald tule üle, tuli altarist, ning hõikas valju häälega 
sellele, kellel oli vahe sirp: «Hakka tööle oma vaheda sirbiga ning lõika maha ilmamaa viinapuu 
kobarad, sest selle marjad on küpsed!»  
 
Salm 19: Ja ingel pistis oma sirbi ilmamaa külge ning lõikas paljaks ilmamaa viinamäe ning viskas 
marjad Jumala raevu suurde surutõrde.  
 
Salm 20: Ja surutõrt sõtkuti väljaspool linna ning tõrrest voolas välja verd hobuste valjastest saadik 
tuhat kuussada vagu maad.  
 
See viimane stseen Ilmutuse 14-s kirjeldab kahe ingli tööd. Üks, kes tuleb templist terava sirbiga, 
mil teine samas, kel on võimu tule üle, tuleb altarist. Juhtivingel on see, kes tuleb altarist. Ta 
koheselt käsib, et viinapuu kobarad maha lõigataks ja heidetaks suurde Jumala raevu surutõrde. 
Kuna tõelised Jumala lapsed on viinapuu oksad (vaata Johannese 15:5), siis Antikristuse 
ülemaailmset kogudust ja valeprohvetit kutsutakse Saatana viinapuu liikmeiks. Lõpuks ometi on 
nende häving saabunud ja nad lõigatakse maha ja heidetakse suurde Jumala viha surutõrde.  
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Oo milline okste lõikamine saab aset leidma sel tunnil! See konflikt algab Joosafati orust ja leiab 
oma haripunkti Jezreeli orus, mis on Esdraeloni tasandik Megiddo mäe lähedal (peatükk 16, salm 
16). Kogun ma kõik paganad ja viin nad alla Joosafati orgu; seal käin ma nendega kohut oma rahva 
ja oma pärisosa, Iisraeli pärast, sellepärast et nad on ta pillutanud paganate sekka ja on jaotanud 
minu maa;Taguge oma sahad mõõkadeks ja sirbid piikideks! Nõdergi öelgu: «Ma olen kangelane!» 
Rutake ja tulge, kõik paganad naabrusest, ja kogunege! Vii, Issand, sinna alla oma kangelased! 
Paganad asugu teele ja mingu Joosafati orgu, sest seal ma istun ja mõistan kohut kõigi 
ümberkaudsete rahvaste üle! Pistke sirp vilja külge, sest lõikus on valminud! Tulge, sõtkuge, sest 
surutõrs on täis! Tõrred voolavad üle, sest nende kurjus on suur. Rahvahulk on rahvahulga kõrval 
Otsuseorus. Sest Issanda päev ligineb Otsuseorus (Joel 4:2,10-14). Lõpuks see lahing hõlmab kogu 
Iisraeli rahvast ja on globaalne olemuselt, mil maailma armeed kohtuvad Lähis-Idas viimaseks 
ajaloo holokaustiks – Harmagedooni Lahinguks (vaata Sakarja 14:2).  
 
Tulemuseks on see, et 200 miili pikkune maa-ala on üleujutatud verest. Huvitav on see, et Iisraeli 
riik on 200 miili pikk, põhjast lõunasse. Lähtudes Hesekieli 39:8-16, seitse kuud võtab aega kõigi 
surnukehade matmiseks ja seitse aastat relvastuse põletamiseks! Pingeline olukord Lähis-Idas on 
kindel märk, et Kristus on peagi tagasi tulemas.  
 
Just mainitud tohutule laastamisele on sünnis juurde lisada mõningaid tõsiasju. Esiteks, mil 
Venemaa, Gog, Maagog, Mechech, Tubal ja Rosh nimede all, ründab Iisraeli, ajaloo suurim armee 
koondub Lähis-Itta. Hesekiel ütleb, et nad tulevad kui pilv (vaata Hesekiel 38:16). Johannes ütleb 
meile, et sõjaväe ratsanike arv oli kakskümmend tuhat korda kümme tuhat ehk 200 miljonit 
(Ilmutuse 9:16). Pole ime, et see konflikt on nii võimas.  
 
Teiseks, selles konfliktis kasutatavad relvad on senistest kõige surmavamad. Tuli käib tema palge 
ees (Laulud 97:3). Sest vaata, Issand tuleb tules (Jesaja 66:15). Tema ees käib hävitav tuli (Joel 2:3). 
Kelle? Venemaa armee, kes aetakse tagasi Siberisse. Kuula, mida Jumalal on öelda: Ja selle põhja 
poolt tulija ajan ma teist kaugele, hajutan ta kuivale ja tühjale maale, ta eelväe Idamerre, ta järelväe 
Läänemerre; ja temast tõuseb hais, tõuseb roiskumise lehk, sellepärast et ta tahtis teha suuri asju 
(Joel 2:20).  
 
See taandumine on tõhus Joel 3:3-s, kus prohvet ütleb: Ma annan tunnustähti taevas ja maa peal, 
verd ja tuld ja suitsusambaid. Need on tuumapommi plahvatusele omased tunnused! Tema püha 
viha tules hävib kogu maa (Sefanja 1:18). Sest vaata, päev tuleb, põlev nagu ahi (Malaki 3:19). 
Nüüd me mõistame, miks Iisrael ujutatakse verega üle. Pole ime, et Jeremija 30:7 ütleb: Häda! Sest 
see päev on suur, sellesarnast ei ole. See aeg on nii kohutav, et kunagi pole veel olnud midagi sellist 
ja ei saa ka tulevikus olema. Jeesus nõustus sellega. Ta ütles Matteuse 24:21-s: Sest siis on nii suur 
ahistus, millist pole olnud maailma algusest kuni praeguse ajani ega tule enam iial. Ilmutuse 9:18 
lisab: Nende kolme nuhtluse poolt tapeti kolmandik inimesi: tule ja suitsu ja väävli läbi, mis tuli 
nende suust.  
 
Viimaseks, Venemaa saab lüüa Lähis-Idas. Tõestus: Ja sina, inimesepoeg, kuuluta prohvetlikult 
Googile ning ütle: Nõnda ütleb Issand Jumal: Vaata, ma tulen sulle kallale, Goog, Meseki ja Tubali 
vürst. Ma talutan sind ringi ja kõnnitan sind, toon su kõige kaugemast põhjast ja viin su Iisraeli 
mägedele. Aga ma löön su ammu sinu vasakust käest ja lasen su nooled langeda sinu paremast 
käest. Iisraeli mägedele langed sa maha, sina ja kõik su jõugud ja rahvad, kes on koos sinuga; ma 
annan su roaks röövlindudele, kõigile tiivulistele, ja metsloomadele. Sa langed lagedale väljale. Sest 
mina olen rääkinud, ütleb Issand Jumal (Hesekiel 39:1-5). Hiljem peetakse maha Harmagedooni 
lahing, mis saab olema ajaloo kõige kohutavam holokaust. Siiski hea uudis on see, et kui oled 
kristlane, siis sa ei saa olema sel ajal siin. Seega ma palun sind, kes sa ei usalda veel Jeesust, võta 
Jeesus vastu ilma viivituseta. 
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Ilmutuse 15:1-8  
Peatükk 15 on ettevalmistav Pühakirja koht. Selle kaheksa salmi on kui sissejuhatus seitsmele 
kohtumõistmise kausile või karikale, mida mainutud peatükis 16. Uurigem nüüd seda.  
 
Salm 1: Ma nägin taevas veel teist tunnustähte, suurt ja imelist: seitse inglit, kelle käes oli seitse 
viimset nuhtlust, sest nendes jõudis lõpule Jumala raev.  
 
Märk, mida Johannes taevas näeb, on aukartust äratav. Seitse inglit – võimalik, et seitsme koguduse 
seitse inglit või sõnumitoojat, mis mainitud peatükkides 2 ja 3 – on kohe välja valamas viimased 
seitse katku maa peale. See on Jumala kohtumõistmise lõppfaas, mil Tema viha on valla lastud 
mässava inimkonna peale.  
 
Salm 2: Ja ma nägin otsekui tulega segatud klaasmerd ja neid, kes olid võitnud metsalise ning ta 
kuju ja ta nime arvu, seisvat klaasmere ääres, Jumala kandled käes.  
 
Nagu seletatud peatükis 4, salm 6, klaasist meri räägib meile hingerahust. See on tasane ja stabiilne 
ja on kui: Kogudus puhkamas või Jumala elav Sõna. Saalomoni Tempel omas klaasist merd, mis 
kujutas Jumala Sõna, kui patupuhastuse vahendit. Märkad, et klaasmeri meie tekstis on segatud 
tulega. See on ilus pilt usklikest seismas kindlalt Kristuse eest tuletesti all, seistes kindlalt Jumala 
Sõnal. Apostel Peetrus räägib sellest, mil ta ütleb: et teie usk läbikatsutuna leitaks palju hinnalisem 
olevat kullast, mis on kaduv, ent mida siiski tules läbi proovitakse, ja oleks teile kiituseks, kirkuseks 
ja auks Jeesuse Kristuse ilmumisel (1.Peetruse 1:7). Seega, seal pole mingit kahtlust, et 
Katsumusaja pühakud naudivad võitu metsalise, tema kuju, tema märgi ja nimearvu (666) üle 
Jumala Sõnaga ja palvetega. Nad surid Jeesuse nimel ja surma tõttu võitjad. Oleks nad ellu jäänud, 
võttes vastu metsalise märgi ja tema nime, siis nad oleksid kaotajad. Selleasemel nad on hoopis 
võitjad, kuna Kristuse pärast surra on kasu (vaata Filiplastele 1:21). Sellepärast nad seisvadki 
klaasmerel – pilt Jumala Sõnast ja on samuti vastu võetud taevaste rõõmuhüüdude ja harfide saatel.  
 
Salm 3: Nad laulsid Jumala sulase Moosese laulu ja Talle laulu: «Suured ja imelised on sinu teod, 
Issand Jumal, Kõigeväeline! Õiged ja tõelised on sinu teed, sa paganate kuningas!  
 
Salm 4: Kes ei peaks kartma sind, Issand, ning ülistama sinu nime? Sina üksi oled püha, kõik 
paganad tulevad ning kummardavad sinu ette, sest su õiged seadmised on saanud avalikuks.»  
 
See grupp, kes päästetud Katsumusajast, laulavad Moosese laulu. Selle tähendus? Tagasi 2.Moosese 
peatükk 14 juurde. Mooses ja tema rahvas olid vaarao poolt tagaaetavad. Viimaks iisraellased 
jõudsid Punase mere äärde. Seal Jumal lahutas veed nii, et Tema rahvas saad üle kuivade jalgadega. 
Mil vaarao armee geeniuslikult järgnes vete vahele, vesi sulgus nende pea kohal ja nad surid. 
Iisraellased, taibates, et Jumala kaitse on nende peal, nad hakkasid laulma ülistust, kiitust ja austust 
Jehoovale: Ma laulan Issandale, sest tema on Ülikõrge, hobused ja ratsanikud heitis ta merre 
(2.Moosese 15:1). Nüüd, sajandeid hiljem, lunastatud juudid, kes läbi surma jätsid Katsumusaja 
kannatused selja taha, laulavad Moosese ja Talle laulu. See ei tähenda, et nad kasutasid samu 
laulusõnu nagu oli see Moosese ajal, vaid pigem selle päevaga – mil juudid samastusid Moosesega, 
suure juudi liidriga. Nad kuuluvad Moosesele, rahvuslikult ja Issandale Jeesusele Kristusele, 
vaimselt, kuna nende laul on ka Tallest.  
 
Salm 4 peegeldab rahvuste Kuninga vahendeid Rahuriigi ajal. Siis Teda austatakse, kuna maailm 
kardab ja ülistab Tema nime. Samuti austusavaldustega ja austusega Tema pühadusele ja Tema 
võimsatele kohtumõistmise ja vallutuste tegudele, kõik rahvad tulevad ülistama Tema lähedusse. 
See on kooskõlas Jesaja 2:2,3: Aga viimseil päevil sünnib, et Issanda koja mägi seisab kindlana kui 
mägede tipp ja tõuseb kõrgemale küngastest ning kõik paganad voolavad ta juurde. Ja paljud rahvad 
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lähevad ning ütlevad: «Tulge, mingem üles Issanda mäele, Jaakobi Jumala kotta, et ta meile õpetaks 
oma teid ja et võiksime käia tema radu: sest Siionist lähtub Seadus ja Jeruusalemmast Issanda 
sõna!»  
 
Sakarja nõustub sellega peatükk 14, salmid 16 ja 17: Ja kõik järelejäänud kõigist paganaist, kes on 
tulnud Jeruusalemma kallale, peavad aasta-aastalt minema sinna üles, kummardama kuningat, 
vägede Issandat ja pidama lehtmajadepüha. Aga neile maa suguvõsadest, kes ei lähe üles 
Jeruusalemma kuningat, vägede Issandat, kummardama, ei saja vihma.  
 
Salm 5: Pärast seda ma nägin: tunnistustelgi pühamu avanes taevas.  
 
Seaduse laegast hoiti tunnistustelgis või pühamast pühamas. See oli varjatud inimeste silmade eest. 
See oli nende jaoks müsteerium. See päev on nüüd lõpuks läbi. Tee pühamaisse on avatud kõigile, 
kaasarvatud Katsumusaja pühakutele. Nüüd nad võivad näha Tema tegusid ja töid, kuna neil on 
juurdepääs Tema eluasemele.  
 
Salm 6: ning need seitse inglit, kelle käes oli seitse nuhtlust, tulid templist välja, üll puhas särav 
linane riie, kuldvöödega vöötatud rinde alt.  
 
Vaade, kuidas seitse inglit väljuvad Templist, on hingemattev ja hirmuäratav. Maises tunnistustelgis 
ja templis inimestel keelati sinna siseneda. Isegi ülempreester võis minna sinna ainult korra aastas ja 
ainult pärast tseremoniaalsete standardite läbi viimist. Need inglid on sisse lubatud, kuna nemad on 
suured pühaduse olendid, et välja viia tulevased karikad. Nende puhas särav linane riie ja 
kuldvöödega vöötatud rinna alt olid samuti kohustuslikud Vana Testamendi preestritele. Teiste 
sõnadega, ingel-preestrid on kohut mõistmas maailmale kohast, kus Jumala Seadus puhkab – 
Pühamast Pühamais. See kohus on vajalik, kuna inimkond on Jumala seadusi ülemaailmselt 
rüvetanud. Fakt, et on seitse inglit (seitse on täiuse sümbol), tõestab, et ükski kivi ei jäeta ümber 
pööramata, mil nad viivad täide oma seitset kohut planeet Maal. Mil nad lahkuvad Templist, neile 
antakse nende karikad ehk raevukausid.  
 
Salm 7: Ja üks neljast olevusest andis seitsmele inglile seitse kuldkaussi, täis selle Jumala raevu, kes 
elab igavesest ajast igavesti,  
 
Salm 8: ning tempel sai täis suitsu Jumala kirkusest ja tema väest ning ükski ei võinud minna 
templisse enne, kui olid lõpetatud seitsme ingli seitse nuhtlust.  
 
Selle peatüki kokkuvõttes salm 8 tõestab, et Templi ala on suletud inglitele ja inimestele viimase 42 
kuu jooksul, mil Katsumusaeg aset leiab. Jumala troon, mis sümboliseerib armu ja armastust, on 
suletud avalikusele kuni kohtumõistmise periood on möödas. See on muidugi siis, kui on seitsme 
karika välja valamine. Kui Jumala kohus on lõpetatud, inimesed võivad uuesti läheneda 
Armutroonile. Seniks aga on kõik segune ja tume, kuna suits täidab Templi. 
 
Ilmutuse 16: 1 - 7  
Informatsioon, mis esitatud järgmises 21-s salmis peaks panema iga inimese mõtlema oma suhte üle 
Kõikvõimsa Jumalaga. Sündmused, mida me hakkame vaatama, on võimsad kui ka õudsed. Fakt 
on, et ainud lohutus usklikele on see, et neid ei ole siin maal, mil need sündmused aset saavad 
leidma. Kui meie uuring on kokkuvõetud, me mõistame ja hindame rohkem apostel Pauluse sõnu 
Tiituse 2:13-s: oodates õndsa lootuse täitumist ning suure Jumala ja meie Päästja Jeesuse Kristuse 
kirkuse ilmumist. Katsumusaja viimased seitse kohut on algamas.  
 
Salm 1: Ma kuulsin valju häält templist hüüdvat seitsmele inglile: «Minge ja valage Jumala raevu 
seitse kaussi välja ilmamaa peale!»  
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Kõikvõimsa Jumala hääl kõlab suitsu täis Templist, käskides inglitel täita oma kohuseid. Pea 
meeles, Jumal ise saadab välja need kohtud. Tema pühadust on solvatud. Inimkond on 
kummardanud inimest – Antikristust, kuradit inimese nahas – isegi kummardanud tema kuju, 
hävituse koletist (Matteuse 24:15). Tõeline ja igavene Jumal on õigustatult vihane. Ta ei saa lasta 
sellel ülekohtul ilma karistuseta jätkuda.  
 
Jesaja 42:8-s Jehoova ütleb: Mina olen Issand, see on mu nimi, ja mina ei anna oma au teisele ega 
oma kiidetavust nikerdatud kujudele. Uuesti 2.Moosese 20:4-6: Sa ei tohi enesele teha kuju ega 
mingisugust pilti sellest, mis on ülal taevas, ega sellest, mis on all maa peal, ega sellest, mis on maa 
all vees! Sa ei tohi neid kummardada ega neid teenida, sest mina, Issand, sinu Jumal, olen püha 
vihaga Jumal, kes vanemate süü nuhtleb laste kätte kolmanda ja neljanda põlveni neile, kes mind 
vihkavad, aga kes heldust osutab tuhandeile neile, kes mind armastavad ja mu käske peavad! Kuna 
inimkond on jämedalt rikkunud seda käsku Katsumusajal, tõotatud kohus peab algama.  
 
Esimene karikas.  
 
Salm 2: Esimene läks ning valas oma kausi välja maa peale, ning kurje ja tigedaid paiseid lõi 
inimeste külge, kellel oli metsalise märk ja kes kummardasid tema kuju.  
 
Milline vaatepilt, mil esimene karikas on välja valatud ja inimesed saavad kaetud valusate 
haavanditega! Neil on metsalise märk (666) ja nüüd on neil Jumalamädapaise märk. Need 
mädanevad nakkused ilmselt varjab metsalise märki.  
 
Kas seda saab võtta sõnaotseses mõttes? See katk on sarnane eelnevalt ajaloos aset leidnuga. Siis 
Issand ütles Moosesele ja Aaronile: «Võtke endile mõlemad pihud täis sulatusahju tahma ja Mooses 
puistaku seda vaarao silma ees vastu taevast. See muutub siis tolmuks üle kogu Egiptusemaa ning 
inimestele ja loomadele kogu Egiptusemaal tulevad mädavillideks arenevad paised.» Ja nad võtsid 
sulatusahju tahma ning astusid vaarao ette; Mooses puistas seda vastu taevast ja see muutus 
mädavillideks arenevaiks paiseiks inimestel ja loomadel. Ja võlurid ei suutnud seista Moosese ees 
paisete pärast, sest paised olid võlureil ja kõigil egiptlastel (2.Moosese 9:8-11). Milline kohutav 
hind maksta selle eest, et inimene ei usu Jumalat!  
 
Teine karikas.  
 
Salm 3: Teine valas oma kausi välja merre, ning see sai otsekui surnu vereks ning iga elus hing 
meres suri.  
 
Uuesti ajalugu näitab meile vee muutmist vereks: Seepärast ütleb Issand nõnda: Sellest sa tunned, et 
mina olen Issand: vaata, ma löön kepiga, mis mul käes on, jõe vett, ja see muutub vereks. Kalad 
jões surevad ja jõgi hakkab haisema, nõnda et egiptlased jõest vett juues tunnevad tülgastust.» Ja 
Issand ütles Moosesele: «Ütle Aaronile: Võta oma kepp ja siruta käsi egiptlaste vete kohale, nende 
jõgede, kanalite, tiikide ja kõigi veekogude kohale, et need muutuksid vereks. Siis on kogu 
Egiptusemaal veri, niihästi puu- kui kiviastjais.» Ja Mooses ja Aaron tegid nõnda, nagu Issand oli 
käskinud. Ta tõstis kepi üles ning lõi Niiluse jõe vett vaarao ja ta sulaste silma ees, ja kõik vesi jões 
muutus vereks. Ja kalad jões surid, jõgi haises ja egiptlased ei saanud jõest vett juua; ja veri oli 
kogu Egiptusemaal (2.Moosese 7:17- 21). Kui Jumal on seda korra teinud, siis kindlasti saab Ta ka 
seda uuesti teha. Ta on kõikvõimas. Tema lubadused lähevad alati täide.  
 
Meile meenub, et teine pitser (pt. 6:3,4) tõi maale suure verevalamise ja teise pasuna hüüd (pt. 8:8) 
põhjustas kolmandiku merest vereks muutumise. Praegu uuritavas salmis iga mereolend hukkub, 
mil vesi muutub vereks. Tulemuseks on väljakannatamatu lehk üle kogu maa, mil need organismid 
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kõdunevad. Mõtle sellele! See mis alati sümboliseeris elu – liha hing on veres (3.Moosese 17:11) – 
ja sümboliseeris päästet – Jeesuse Kristuse veri puhastab kõik patud – on nüüd surma ja 
hukkamõistu sümbol. Oota! On veel midagi. Kolmas karikas käib kõigi olendite kohta meredes ja 
veekogudes ülemaaimselt.  
 
Kolmas karikas.  
 
Salm 4: Kolmas valas oma kausi välja jõgedesse ja veeallikaisse ning need muutusid vereks.  
 
Salm 5: Ja ma kuulsin vete inglit hüüdvat: «Õige oled sina, kes oled ja kes olid ja kes tuled, sina 
Püha, et sa nõnda oled kohut mõistnud,  
 
Salm 6: sest nemad on valanud pühade ja prohvetite verd ning verd oled sina andnud neile juua. 
Nad on seda väärt.»  
 
Salm 7: Ja ma kuulsin altarit ütlevat: «Jah, Issand Jumal, Kõigeväeline, tõelised ja õiged on sinu 
kohtumõistmised!»  
 
Selleks ajaks inimesed võivad olla kiusatuses mõtlema, et Jumal ei ole õiglane. Vastupidi, Jumal on 
alati õiglane, aus ja erapooletu oma tegemistes inimestega. 1.Moosese 18:25 ütleb: Kas kogu 
maailma kohtumõistja ei peaks tegema õigust? Ükski inimene ei oma kõiki fakte. Seega, ta peab 
ootama kuni ta kohtub Jumalaga silmast silma. Siis ja ainult siis on inimene suuteline tegema 
eelarvamusteta otsuseid.  
 
Märkad, et inglitel on maal erinevad kohustused. Meie tekstis me näeme veteinglit heaks kiitmas 
Jumala tegusid, öeldes: Jah, Issand Jumal, Kõigeväeline, tõelised ja õiged on sinu kohtumõistmised! 
Veel ütleb ingel: “Õelad metsalise kummardajad, kes valasid nii paljude Sinu pühakute ja prohvetite 
verd, ei tohi rahule jääda oma rahuldamatu verehimuga, juues seda oma südamest. Nad väärivad 
seda, mis nendega on juhtunud. Sa oled vastanud oma pühade palvetele nende altaril”. Õiglus 
valitseb. Jumala kohtud on tõelised ja õiglased. 
 
Ilmutuse 16: 8 - 11  
Neljas karikas.  
 
Salm 8: Neljas valas oma kausi välja päikese peale, ning temale anti kõrvetada inimesi tulega.  
 
Salm 9: Ja suur kuumus kõrvetas inimesi ning inimesed teotasid Jumala nime, kellel on meelevald 
nende nuhtluste üle, ega parandanud meelt, et teda ülistada.  
 
Planeedi Maa asukad kogevad nüüd ajaloo suurimat kuumalainet. Nüüd me näeme, mis juhtub, mil 
päike on kontrolli alt väljas. Jesaja ennustas seda ajaperioodi peatükis 24, salmid 4-6: Maa leinab, 
laostub, ilmamaa närbub, laostub, maa rahva ülikud rammestuvad. Maa on rüvetunud oma elanike 
all, sest need on üle astunud Seadusest, muutnud seadlusi, murdnud igavese lepingu. Seepärast 
neelab needus maa ja selle elanikud peavad kandma oma süüd; seepärast kahaneb maa elanike hulk 
ja vähe inimesi jääb järele.  
 
Maa muutub kohutavalt kuumaks selle kohtu ajal, et Jumal peab päevaaega lühendama. Jeesus ütles 
Matteuse 24:22: Ja kui nende päevade arvu ei kahandataks, siis ei pääseks ükski, aga valitute pärast 
kahandatakse neid päevi. Mida Ta mõtles selle all? Paljud teadlased on pakkunud ideed, et 
Katsumusaja perioodi on lühendatud, kuid see on võimatu, kuna Jumala määratud Katsumusaja 
programm kestab seitse aastat ehk 84 kuud ehk 2520 päeva. Kuna seda määratud ajakava on juba 
prohveteeritud, siis ühegi päeva võrra ei saa seda kärpida. Peatüki 11 salm 2 mainib 1260 päeva ehk 
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poolt sellest perioodist ja keegi ei saa muuta Jumala plaani. Seega me peame leidma teise seletuse.  
 
On sellele lahendus? Kindlasti! Jumal lühendab päevavalguse tunde ja pikendab öötunde, et hoida 
miljoneid inimesi elus. Ta saavutab selle tumendades päikese nagu ennustas Tema Poeg Issand 
Jeesus Kristus: Aga kohe peale nende päevade ahistust pimeneb päike ja kuu ei anna oma kuma ja 
tähed kukuvad taevast ja taeva vägesid kõigutatakse (Matteuse 24:29). See lause on kooskõlas 
Ilmutuse 6:12-ga: Ja ma nägin, kui ta avas kuuenda pitseri, et sündis suur maavärin ning päike läks 
mustaks nagu leinariie ja kuu muutus nagu vereks. Jumala meetod lühendada paevavalgust, väldib 
maa elanike massilist suremist ja ultraviolett kiirte pommitamist maa suunas. See armuline tegu on 
Tema rahvale, päästetud Katsumusaja pühakutele, kuna Ta lisab Matteuse 24:22-s: aga valitute 
pärast kahandatakse neid päevi.  
 
Veel kord me peame meelde tuletama, et Kogudus, Kristuse valitud pruut, mis koosneb kõigist, kes 
on uuesti sündinud enne Ülesvõtmist, on kodus sel ajal. Maine Katsumusaja pühakute grupi 
moodustavad Roomlaste 11:28 mainitud. Neile viidatakse samuti kui jakobiitidele, iisraellastele 
Roomlaste 11:26-s. Need on juudid. Nemad pole Kristuse pruudi liikmed, vaid pigem Jehoova naise 
liikmed.  
 
Inimkonna reaktsioon tulega kõrvetamisel sünnitab suurema mässu. Selle asemel, et kahetseda ja 
pöörduda Jumala poole, kellel on väge katku lõpetamiseks, inimesed hüüavad seda neljatähelist 
roppust Kõikvõimsa poole. Inimese süda on äärmiselt õel ja tundetu (vaata Jeremija 17:9). Isegi 
olles silmitsi sellise kohtuga, kahetsus, hüvitus ja leppimine on kaugeimad asjad inimeste 
mõistuses. Tõesti, nad on sügavad patused.  
 
Viies karikas.  
 
Salm 10: Viies valas oma kausi välja metsalise trooni peale, ning tema kuningriik mattus pimedusse 
ning nad närisid oma keelt valu pärast,  
 
Salm 11: ning teotasid taeva Jumalat oma valude ja paisete pärast, ega parandanud meelt oma 
tegudest.  
 
Kui neljas kohus tõi ebatavalise valguse päikese kaudu, siis viies karikas vabastab maale 
Antikristuse troonile pimeduse ja kogu tema impeeriumi. See võib olla kindlasti seotud 
päevavalguse lühendamisega ja ööaja pikendamisega nagu juba mainitud. Mis iganes pimedus see 
ka on, me võtame seda sõnaotseses mõttes, nagu oli Egiptuse katkuga 2.Moosese 10:21-23: Siis 
Issand ütles Moosesele: «Siruta oma käsi taeva poole, siis tuleb Egiptusemaale niisugune pimedus, 
et katsu või käega!» Ja Mooses sirutas oma käe taeva poole ning kogu Egiptusemaale tuli kolmeks 
päevaks pilkane pimedus: üks ei näinud teist ja ükski ei liikunud paigast kolmel päeval. Aga kõigil 
Iisraeli lastel oli oma asupaikades valge.  
 
Milline põnev moment maistele pühakutele! Nad näevad saatanlikult kontrollitud või kuradist 
sündinud liidrit alandatuna ülemaailmselt, mil Jumala vägi lastakse lahti tema valitsustooli peale. 
Seda stseeni on kujutatud kui “Issanda päevana”. Milleks teile Issanda päev? See on pimedus, aga 
mitte valgus (Aamos 5:18). Puhuge sarve Siionis, tõstke häält mu pühal mäel! Värisegu kõik maa 
elanikud, sest Issanda päev tuleb, see on ligidal, pime ja must päev, pilvine ja sünge päev! Nõnda 
nagu koit laotub mägedele, tuleb suur ja vägev rahvas, kelle sarnast pole olnud igiaegadest alates 
ega tule ka enam pärast teda, tulevaste põlvede aastateni (Joel 2:1,2).  
 
Kes on see militaarne hiiglane, mis põhjustab sellist pimedust viimastel päevadel? Venemaa! Ja 
selle põhja poolt tulija ajan ma teist kaugele, hajutan ta kuivale ja tühjale maale, ta eelväe Idamerre, 
ta järelväe Läänemerre; ja temast tõuseb hais, tõuseb roiskumise lehk, sellepärast et ta tahtis teha 
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suuri asju (Joel 2:20). Ainus riik Iisraelist põhja pool, viljatu maaga ja kahe ookeaniga 
ümbritsetuna, on Venemaa. See on see sama riik, kes tuleb põhjast Iisraeli vastu Hesekiel 38:15-s ja 
on tuntud kui Maagoog, Meshech, Tubal ja Rosh. Kui lähedal on kõik see toimuma saav!  
 
Issanda Päev on saabunud meie tekstis. Õelad närivad valust oma keeli, kuid jätkavad taevase 
Jumala mõnitamist. Ilmselt ükski kogus karistust pattude pärast ei saa muutma mõnda inimest. Nad 
ei kahetse. Ära lase sel sinuga juhtuda! 
 
Ilmutuse 16:12 - 21 
 
Kuues karikas. 
 
Salm 12: Kuues valas oma kausi välja suure Eufrati jõe peale, ning selle vesi kuivas ära, et tee oleks 
valmis kuningatele päevatõusu poolt. 
 
Salm 13: Ja ma nägin, et lohe suust ja metsalise suust ja valeprohveti suust tuli välja kolm rüvedat 
vaimu otsekui konnad. 
 
Salm 14: Need ongi need tunnustähti tegevad kurjad vaimud, kes tulevad kogu ilmamaa kuningate 
juurde neid koguma sõtta Kõigeväelise Jumala suureks päevaks. 
 
Salm 15: Ennäe, ma tulen kui varas! Õnnis on see, kes valvab ning hoiab oma rõivaid, et ta ei käiks 
alasti ja et ei nähtaks tema häbi! 
 
Salm 16: Ja ta kogus nad kokku paika, mida heebrea keeles hüütakse Harmagedoon. 
 
Neli inglit lastakse lahti suurest Eufrati jõest – tänapäeva Iraani, Iraagi ja Süüria territoorium. Vau! 
Kokku umbes 200 miljonit sõdurit ilmub Lähis-Itta. See peab olema suurim armee kokku tulek 
terve maa ajaloo jooksul! 
 
Meie ees olevas tekstis me oleme tunnistajaks imelisele Eufrati jõe kuivamisele, et kuningad idast 
saaksid üle jõe tulla. Sõna kuningas tähendab siin vägede juhti. Nad ületavad Eufrati, et osaleda 
suurimas Lähis-Ida lahingus – Harmagedooni lahingus! Tegelikult on see konflikt võitlus Issanda ja 
Tema pühade vastu. Nende saabudes Pühale Maale, need kuningad või valitsejad ühinevad teiste 
rahvaste liidritega sõdade sõjaks, nagu ennustatud Laulud 2:2-4: Ilmamaa kuningad astuvad esile ja 
vürstid peavad üheskoos nõu Issanda ja tema võitud mehe vastu: «Kiskugem katki nende ahelad ja 
visakem enestelt ära nende köied!» Kes taevas istub, naerab; Issand pilkab neid. 
 
Kui lähedal on Harmagedoon? Pea meeles, et nii peatükk 9 kui 16 mainivad Eufrati jõge kui sõja 
keskset kohta. Hoia oma silma Lähis-Idal, eriti Iraanil, Iraagil ja Süürial. Eufrat jõgi oli ühiselt 
nende, mil need riike kutsuti Pärsiaks. Seega, Iraan, Iraak ja Süüria on prominentideks lõpuaja 
sõjas. 
 
Kuuenda ja seitsmenda pitseri ja pasuna vahel me kohtame vahelausungeid. Nüüd me leiame 
järgmise vahe kuuenda ja seitsmenda kausu vahel. Seda me kaalume salmidest 13-16, mis juba 
mainitud. 
 
Salm 13 avalikustab kolme ebapuhast vaimu, kes on nagu konnad, kes tulevad välja draakoni 
(Saatana), metsalise (Antikristus) ja valeprohveti (maailma kiriku pea) suust. Mida me näeme, on 
ebapüha kolmainsus, mida kontrollib kurjade vaimude vägi okultismi ajastu. Konnade sümbol 
räägib meile ebapuhtusest. Egiptuses konnade katk põhjustas kahjustatavat lehka, mis täitis maad 
kirjeldamatu haisu ja saastaga (2.Moosese 8:14). Seega pilt on meile selge. See võlt-kolmainsus: 
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kurat, Antikristus ja valeprohvet, toodavad üleloomulike imesid kurjade vaimude väe läbi ja sellega 
veendes maailma kuningaid, et nad on jumalad. Selle tõttu kuningad vabatahtlikult järgivad neid 
Lähis-Itta suureks Kõikvõimsa Jumala päevaks, mis on Harmagedoon. Kogu see olukord lehkab 
Jumala ninas. 
 
Salm 15 on paus või siis vaikus enne tormi. Jumal ütleb, et Ta tuleb kui varas. See uuesti tõestab, et 
Kogudust pole siis maal, kuna see päev ei saa tabama usklike kui varas (vaata 1.Tessaloonika 5:4). 
Salmi 15 sõnad siis moodustavad viimase hoiatuse Katsumusaja pühakutele, öeldes neile valvata 
Tema tuleku suhtes ja et nad jätkaksid kõndimist pühal teel. Terminid valvamine ja hoidmine, mis 
on seotud laiskuse ja hooletusega, on vaimselt öeldud. Tõestame seda. Kristuse päevil üks rõivaese 
oli seljast võetud voodisse minnes. Seda kanti ainult ärkvel olles. Siin Issand ütleb viimasele grupile 
või Katsumusaja pühakutele, et nad oleksid valvel, kuna nii tehes nad on ärkvel ja riides. Käsk on 
olla valmistunud. Valmis olek väldib häbis ja alasti olekut. 
 
Sama on ka tänapäeva usklikega. Mil Jeesus tuleb, suured rahvahulgad seisavad Kohtujärje ees 
alasti (ilma tasudeta) ja häbis, kuna nad ei olnud valves. Pane tähele 1.Johannese 2:28 hoiatust: Ja 
nüüd, lapsed, püsige Kristuses, et kui tema saab avalikuks, oleks meil tema tulemisel julgus ja mitte 
häbi tema ees. 
 
Salm 16 nimetab Kõikvõimsa Jumala päeva toimumiskoha. Harmagedoon ehk “Megiddo mägi” - 
koht, kus arvukad lahingud on toimunud ajaloo jooksul. Harmagedoon saab samuti olema viimase 
lahingu kohaks, mil Jumala viha surutõrt tallutakse. 
 
Seitsmes karikas. 
 
Salm 17: Seitsmes valas oma kausi välja õhku, ning vali hääl kostis templi seest troonilt: «See on 
sündinud!» 
 
Salm 18: Ja sündis välke ja hääli ja kõuemürinaid ning suur maavärin, millist ei ole olnud sellest 
ajast, kui inimesed on elanud maa peal. See oli määratu suur maavärin. 
 
Salm 19: Ja suur linn jagunes kolmeks osaks ning paganate linnad varisesid kokku. Ja suurt Paabelit 
tuletati meelde Jumala ees, et Jumal annaks temale oma raevuviina karika. 
 
Salm 20: Kõik saared põgenesid ning mägesid ei leidunud enam. 
 
Salm 21: Ja suuri raheteri, talendiraskusi, sadas taevast alla inimeste peale, ning inimesed teotasid 
Jumalat rahenuhtluse pärast, sest see nuhtlus oli väga suur. 
 
Saatan on õhuvallavürst (Efeslaste 2:2). Selle pärast me maadlemegi meelevaldade ja võimudega, 
selle pimeduse maailma valitsejatega, kurjade taevaaluste vaimudega (Efeslaste 6:12). Seitsmes 
ingel, valades seda karikat õhku, hävitab viimased jäljed Saatana elukohast. Harmagedoon, mida 
seletatakse ka peatükis 19, samuti hävitab iga nurga ja prao, kuhu Saatan saaks peitu pugeda. Mil 
see juhtub, võidukas hääl hüüab taevasest templist: see on sündinud! 21 kohtumõistmist on 
lõpetatud. 
 
Huvitav on see, mil Kristus kandis meie pattude eest karistust, Ta hüüdis: see on lõpetatud. Nüüd, 
mil muutmata inimkond maksab hinda oma pattude eest, et nad ei kahetsenud ja ei lubanud 
Kristusel kanda seda koormat, hääl taevast hüüab uuesti: see on lõpetatud. Siis ei ole enam kohut. 
Kohus number 21 on viimane. 
 
Seitsmes väljavalatud karikas toob äikese, müristuse ja kõige laastavama maavärina, mida pole veel 
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maa peal kunagi olnud. Prohvet Haggai kahtlusteta ennustas seda: Veel pisut aega, ja ma panen 
värisema taeva ja maa, mere ja kuiva maa. Ja ma panen värisema kõik paganad, nõnda et kõigi 
paganate rikkused tuuakse, ja ma täidan selle koja toredusega, ütleb vägede Issand (Haggai 2:6,7). 
 
Üks asi on kindel, et viimane karika väljavalamine ei too maailma lõppu. Selle asemel Issand Jeesus 
Kristus tuleb tagasi, rajab oma maise kuningriigi ja valitseb siis siin tuhat aastat. Siiski on see meile 
teada tsivilisatsiooni lõpp. Häving jagab Jeruusalemma kolme ossa ja põhjustab kõigi suurlinnade 
hävingu. Lisaks sellele, iga saar põgeneb ehk kaob ja mäed kolivad mujale, vaata et võibolla 
ookeani sügavustesse. Kõige hullem karistus on reserveeritud Baabülonile, mis saab tundma Jumala 
viha. 
 
Haripunktiks on alla sadav rahe, mille terad kaaluvad 43 kuni 60 kilo. Kreeka talent kaalus 43 kilo, 
Trooja talent 48 kilo ja Juudamaa talent 60 kilo. Mis iganes mõõtu see rahe ka pole, see saab 
lõhkuma autosid ja purustama maju. See sõnaotseses mõttes hävitab kõik pulbriks. 
 
Vaatamata sellele katkule, maa elanikud ikka nimetavad Jumalat rüvedate nimedega. Inimesed ei 
õpi kunagi. Lõpuks nad peavad surema ja kannatama igavest karistust Jumalalt tulises põrgus. Isegi 
siis nad uluvad kiristavad oma hambaid (vaata Matteuse 8:12). Kuigi ulgumine näitab kurbust, siis 
hammaste kiristamine aga vandumist. Pole ime, et Jumala Sõna ütleb: nende piinasuits tõuseb üles 
igavesest ajast igavesti (Ilmutuse 14:11). 
 
Loodan, et ükski neist sündmustest ei saa sulle osaks. Tee kindlaks, et sul on see esimene “see on 
lõpetatud” hüüd südames, mida Jeesus Kristus hüüdis Kolgata ristil. Ära viivita, muidu kuuled seda 
viimast “see on lõpetatud” hüüdu. Kristus suri sinu pärast, valas oma verd sinu pattude 
lunastamiseks ja Ta nii väga ootab, et Ta saaks su päästa. 
 
Ilmutuse 17: 1- 4  
Salm 1: Üks seitsmest inglist, neist, kellel oli seitse kaussi, tuli ning rääkis minuga ja ütles: «Tule, 
ma näitan sulle selle suure hoora karistamist, kes istub suurte vete ääre,  
 
Siin me näeme ühte seitsmest inglist, kes viib läbi üht seitsmest kohtust, rääkimas jünger 
Johannesega, kutsudes teda vaatama suure hoora karistamist, kes istub suurte vete ääres. See fraas, 
suured veed, räägib religioosest kontrollist inimeste üle, ülemaailmselt. Tõestus? Salm 15: Veed, 
mida sa nägid seal, kus hoor istub, on rahvad ja rahvahulgad ja paganad ja keeled.  
 
Salm 2: kellega on hooranud ilmamaa kuningad ning kelle hooruse veinist on joobnud need, kes 
elavad ilmamaal!»  
 
Siin me avastame, et see ülemaailmne religioosne süsteem kaasab endaga mõlemat maailma liidrit 
ja inimesi, kes on nende haardes. Toime pandud hooramine on kiriku ja selle maailma liidrite vahel. 
Tuleta meelde, et hooramine, vaimselt rääkides, on seotud ebajumalateenistusega, sisaldades kõiki 
kurje varjundeid ja kooslusi.  
 
Vaimsel hooramisel on samuti pistmist kristlastega, kes embavad maailma, jookstes Kristuse käte 
vahelt teise armsama juurde. Jumala Sõna juhendab tõelisi kristlasi eralduma maailmast (vaata 
Roomlaste 12:2), eriti tuleb olla ettevaatlik armumast maailmasse või maailmas sisalduvasse. Need, 
kes vaidlevad vastu sellele käsule, on vaimsed abielurikkujad või hoorajad. Seepärast Jakoobuse 4:4 
ütlebki: Te abielurikkujad! Kas te siis ei tea, et sõprus maailmaga on vaen Jumalaga? Kes iganes 
eelistab olla maailma sõber, seab end Jumala vaenlaseks. Hooramine ja hoorus siis räägib 
ebajumalateenistusest ja maailma lembusest.  
 
Kastumuste aja jooksul tohutu rahvusvaheline religioosne süsteem loob ebapuhta liidu kuningate, 
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valitsejate ja presidentide vahel ennekuulmatul moel. Tema kontroll on nii vastupandamatu, et 
inimkond muutub vaimselt rumalaks või hüpnootiliselt uimastatuks, mil nad jäävad purju neist 
mürgisest religioos-poliitilistest liitudest.  
 
Salm 3: Ja ta viis mu vaimus kõrbe. Ja ma nägin naist istuvat erepunase metsalise seljas, kes oli täis 
jumalateotuse nimesid ja kellel oli seitse pead ja kümme sarve.  
 
Siin Johannes, juhituna Pühast Vaimust, jälgib naist (ehk maailma kirikut) istumas erepunase 
metsalise seljas, täis jumalateotuse nimesid, kellel on seitse pead ja kümme sarve. Esimest korda me 
nägime seda metsalist peatükis 13, salm 1: Ma nägin merest üles tulevat metsalist, kellel oli seitse 
pead ja kümme sarve. Me tunneme kohe ära, et see on Antikristus, kes tuleb võimule lääneriikide 
liidust, mida kujutatakse kümne sarve ja kümne varbaga.  
 
Siin kujutatakse metsalist erepunases värvuses. Paljud tõlgendajad usuvad, et see peegeldab tema 
verist rünnakut maailmale, mil ta tuleb võimule. Ta alustab oma valitsemist valet täis rahuga (vaata 
Taanieli 9:27), mida ta hiljem murrab! Selle tulemusena, miljonid inimesed tapetakse tema 
valitsemise ajal. Nüüd ta kannab verepunast timuka värvi.  
 
Salm 4: Naine oli riietatud purpurpunasesse ja erepunasesse ning ehitud kulla ja kalliskivide ja 
pärlitega, ta käes oli kuldkarikas täis jäledusi ja oma hooruse saasta.  
 
Mil seda maal asuvat kirikut kirjeldatakse, palun pea meeles, et tõeline Kirik (Kogudus) – Kristuse 
pruut – on taevas (pt. 4, salm 1). Tema liikmed võeti üles kõigist rahvustest ja paljudest 
denominatsioonidest. Isegi nende rõõmulaul on kirjas peatükk 5, salm 9: sest sina olid tapetud ning 
sina oled ostnud Jumalale oma verega inimesi kõigist suguharudest ja keeltest ja rahvastest ja 
paganahõimudest. Need laulusõnad selgelt tõestavad, et nad usaldasid kallihinnalist Jeesuse verd, et 
saada päästetud. Taevasse pole muud teed (vaata 1.Peetruse 1:18,19). Kain hülgas vere ja püüdis 
olla Jumalale meelepärane juurvilja ohvriga (vaata 1.Moosese 4:3), kuid Jumal ütles: sest veri 
lepitab temas oleva hinge tõttu (3.Moosese 17:11). Inimene ei pääse taevasse järgides inimese 
väljamõeldud seadusi ja käske (Matteuse 15:9), traditsiooni järgides (vaata Markuse 7:9) või 
tegudega (vaata Tiituse 3:5). Seega, need, kes uskusid ja kuuletusid Jumala õpetustele, mis 
puudutab Talle verd, on taevas, mil valekirik, suur hoor, kes asub suurte vete kohal, hoiab maailma 
oma kontrolli all.  
 
Katsumuste aja religioone süsteem on terviklik liit kiriku ja maailma vahel. Selle liikmed on 
mahajäätud kõigist denominatsioonidest. Nad kas olid doktriinselt või moraalselt valed. Mõlemad 
on sama halvad. Doktriinselt valesid on kirjeldatud 2.Peetruse 2:1 ja 3: Aga rahva seas oli ka 
valeprohveteid, nõnda nagu teiegi sekka tuleb valeõpetajaid, kes vargsi toovad sisse hukutavaid 
eksiõpetusi ja salgavad ära Issanda, kes on nad vabaks ostnud. Nad tõmbavad iseeneste peale äkilise 
hukatuse. Ja ahnitsedes püüavad nad teid võltside sõnadega ära osta. Nende mõõt on ammu juba täis 
ja nende hukatus ei tuku.  
 
Moraalselt valesid on kujutatud Juuda 8-21. Nüüd me mõistame, miks teoloogia ja moraalsus on nii 
tähtsad! Kui Jumal ütleb, et kõik on pattu teinud (Roomlaste 6:23), siis Ta ka mõtleb seda. Kui Ta 
ütleb, et Tema Poja Jeesuse Kristuse veri puhastab meid kõigest patust (1.Johannese 1:7), siis Ta ka 
mõtleb seda! Ei ole olemas kaht teed siin! Jumal ütleb seda, mida Ta ka mõtleb ja mõtleb, mida Ta 
ütleb. Kui inimene hülgab Jumala Sõna, siis ta lõpetad Katsumuste aja rahva, rüvedate religionistide 
ja maailma kirik seas, mis liiguvad igavesse hukatusse.  
 
Teiseks, kui keegi ütleb, et ta on kristlane, kuid jätkab patuga koos elamist, siis tulemus saab olema 
sama – isegi siis kui tema doktriinsed teooriad võivad kokku langeda Sõna tõelise õpetusega. Jah, 
sõnakuulmatus avaldatud tõele, samuti ka ebaõige doktriin, hoiab inimest igaveseks eemal Jumala 
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lähedusest. Seepärast Tiituse 1:16 ütlebki: Nad väidavad end tundvat Jumalat, aga tegudega 
salgavad tema, sest nad on jäledad ja sõnakuulmatud ega ole ühelegi heale teole kõlblikud. Seega, 
nende mõlema grupi liikmed jäävad maale, mil Jeesus kutsub oma siiraid lapsi koju ühe silmapilgu 
jooksul. Siis need mahajäätud kõigist denominatsioonidest hakkavad ainsa religioose ühingu 
liikmeks – maailma kirik valeprohveti juhtimisel.  
 
Vaadates uuesti salmi 4, me märkame, et see naine või ühinenud maailma kiriku ema on riietatud 
purpurpunasesse ja erepunasesse. See tähendab valitsemist, kuna Rooma impeeriumist kaeti juhte 
sellist värvi riietega. Veider, kas pole, et vaimulikud liidrid on alati tahtnud ajutist autoriteeti?  
 
Constantine, kellest sai Rooma imperaator aastal 312 ja lõpuks ka kirikupeaks, on täiuslik näide 
sellest võimumadinast, mis on kestnud praeguse tunnini.  
 
Küsimus: kas selline eesmärk on kirjakohalik? Ei! Jeesus õpetas oma jüngritele palvetamist: Sinu 
riik tulgu (Matteuse 6:10). Mil see suur sündmus leiab aset, siis ja ainult siis, on teokraatia – Jumala 
valitsus – rajatud maale. See juhipositsioon on reserveeritud Issandale Jeesusele Kristusele ja ükski 
surelik ei oma asja Tema positsioonile. See troon kuulub ainult kuningate Kuningale ja isandate 
Issandale.  
 
Need salmi 4 värvid ja juveelid kujutavad kiriku võimu ja vara. Kirikujuhtide liikmete riided on 
kaetud ka kulla ja vääriskividega ja nad kasutavad iidoleid teenimisel (kuldkarikas naise käes). See 
karikas on täis jälkusi ja hooramise saasta. 
 
Ilmutuse 17: 5 - 18  
Salm 5: ning ta otsaette oli kirjutatud nimi, saladus: Suur Paabel, hoorade ja ilmamaa jäleduste ema!  
 
Siin me näeme, et emakirikul on tütred. Tema järeltulijad on grupid, kes kas hülgavad tõelise 
kristliku õpetuse või kel on võltsitud kogemusi Jumala Pojaga. Nad pole kunagi olnud pöördunud. 
Nende seas on kultuses osalejaid, usust taganejaid ja muutmata religiooni professoreid – 
kaasaarvatud baptistid, katoliiklased, luterlased, nelipühalased, presbüteritaanlased ja need, kes olid 
denominatsioonide liikmed. Nad tegelikult ei tundnudki Issandat (vaata Matteuse 7:21-23). 
Igapäevase elu vili oli rikutud. Nüüd on nad ühinenud üheks homogeenseks oikumeeniliseks 
koletiseks – võltskirikuks valeprohveti juhtimise all. Siiski, tõelised usklikud paljudest 
denominatsioonidest on juba hiilguse poolel ja nad evakueeriti Ülesvõtmisel (Ilmutuse 4:1).  
 
Sõber, Kohtupäeval, ükski kirik – isegi mitte sinu kogudus – pole tõe viimane standard. Isegi 
traditsioonid ei hoia Jumala kohtumõistmise latti enam kõrgel. Ainus ja absoluutne tõe, usu ja 
religiooni autoriteet on Jumala Püha Sõna (vaata 2.Timoteose 3:16)! See pärast Issand Jeesus ütles 
Markuse 7:7 ja 13: Ilmaaegu nad teenivad mind, õpetades õpetusena inimeste käskimisi, muutes 
Jumala sõna kehtetuks oma pärimusega, mille te olete pärinud. Ja te teete palju niisugust.  
 
Salm 6: Ma nägin naise olevat joobnud pühade verest ja Jeesuse tunnistajate verest. Ma imestasin 
väga teda nähes.  
 
Johannes näeb pealt kohutavat tagakiusamist, mida see naine kasutas ja kasutab, nii et ta on 
imestunud. See ei tähenda, et ta imetleb seda üht, kes halastamatult paljusid hävitab. Ta on 
hämmastunud, tõlgituna algsest kreeka keelest.  
 
Salm 7: Ingel ütles mulle: «Mispärast sa imestad? Mina ütlen sulle saladuse naise ja metsalise 
kohta, kes teda kannab ja kellel on seitse pead ja kümme sarve.  
 
Seletus algab järgmises salmis.  
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Salm 8: Metsaline, keda sa nägid, oli ning teda ei ole enam ning ta tuleb üles sügavikust ja läheb 
hukatusse. Ja need, kes elavad ilmamaal, kelle nimesid ei ole maailma rajamisest saadik kirjutatud 
eluraamatusse, imestavad, kui näevad metsalist, kes oli ja keda ei ole enam ning kes tuleb jälle.  
 
Ingel jätkab metsalise mõistatuse paljastamist salmides 8 kuni 17. Siis, salmis 18, selle naise isiksus 
on paljastatud. Mis puudutab metsalist, see ingel ütleb: Metsaline, keda sa nägid (mineviku vorm), 
oli ning teda ei ole enam (oleviku vorm) ning ta tuleb (tuleviku vorm) üles sügavikust ja läheb 
hukatusse. See on see sama metsaline, kes on leida salmis 3 ja samuti peatükis 13, salm 1. Põhjus, 
miks see metsaline oli, enam ei ole ja ta tuleb üles sügavikust ja läheb hukatusse, on see, et ta 
tõenäoliselt mõrvatakse Katsumuste ajal – ja sellepärast ongi nii, et teda ei ole. Saatan, see suur 
imitaator, äratab ta ellu ja siseneb tema ihusse viimaseks 42 kuuks, mis jäänud siis Katsumuste aja 
lõpuni. See seletus täidab väite: ta tuleb üles. Mil ta on surnud, metsaline on kohas, mis mõeldud 
langenud kurjadele vaimudele – sügavikus. Tema ülestõusmise hetkel, ta tõuseb sellest sügavikust, 
et minna tagasi hukatusse, mil Kristus tuleb tagasi (harmagedooni lahinguks) ning ta heidetakse 
tulejärve. Salm 8 ütleb samuti meile, et kelle nimed ei leita kirjutatud eluraamatusse, on 
emotsionaalses segaduses, mil nad näevad metsalist elamas, siis suremas ja viimaks üles tõusmas 
ning uuesti valitsemas.  
 
Salm 9: Siin olgu mõistust, millel on tarkust: need seitse pead on seitse mäge, mille peal istub 
naine. Ja on seitse kuningat:  
 
See on võimas tekst. See annab geograafiliselt täpse asukoha viimase maailma võimuliidu kohta ja 
samuti ka tulevase kiriku asukoha. Ajalooliselt rääkides, Rooma on ainus linn, mis asub seitsme 
mäe peal. Nende seitsme mäetippude nimed on: (1) Aventine, (2) Caehan, (3) Capitohine, (4) 
Esquihine, (5) Palatine, (6) Quimnal ja (7) Viminal. Selles faktis ei saa eksida. See maailma kirik, 
asumas nende seitsme mäe peal, ühendades sadu denominatsioone, saab võimule koos lääne riikide 
liiduga.  
 
Salm 10: viis on langenud, üks on praegu, teine ei ole veel tulnud, ning kui ta tuleb, siis ta peab 
jääma üürikeseks ajaks.  
 
Mil Johannes saab nägemuse neist seitsmest kuningast, siis 5 on juba neist langenud. Need 
kuningad olid: Julius Caesar, Tiberius, Caligula, Claudius ja Nera. Number 6 – Domitian – on siis 
võimul, mil Johannes saab selle ilmutuse. Number 7 on tulemas. Tema saab olema Antikristus, kelle 
valitsemine kestab lühikest aega.  
 
Salm 11: Ja metsaline, kes oli ja keda enam ei ole, see on kaheksas, ja samas üks neist seitsmest, ja 
ta läheb hukatusse.  
 
See salm on nö. mõistuseväänaja, kui lihtsalt arusaadav, kui seda hoolikalt uurida. Kes on kuningas 
number kaheksa, kui on ainult seitse kuningat? Number kaheksa on number 7 üles äratatuna! Ja 
metsaline, kes oli (enne mõrvamist) ja keda enam ei ole (enneaegse surma tõttu) , see on kaheksas 
(kuna ta on ülestõusnud). Ta on seitsmest, kuna Saatan, kes äratas üles tema ihu, mil ta on surnud, 
samuti motiveeris neid teisi seitset. Edasine tõestus, et number kaheksa on ülestõusnud Antikristus, 
meile öeldakse uuesti, et ta läheb lõpuks hukatusse. See väide on tehtud lähtudes number seitsmest 
salmis 8 ja samuti salmis 11. Kuningas number seitse ja kuningas number kaheksa on üks ja sama.  
 
Salm 12: Kümme sarve, mida sa nägid, on kümme kuningat, kes ei ole veel saanud kuningavõimu, 
kuid nad saavad koos metsalisega meelevalla üheks tunniks, et valitseda kuningatena.  
 
Need kümme sarve pole veel meile piisavalt tuttavaks saanud. Need võivad peagi kontrollida 
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maailma, kommunism, nagu me oleme õppinud, ei saa olema viimane võimuliit siin maailmas. 
Selle asemel hoopis kümne varbaga liit. Nende rahvaste võim siiski jääb ühe tunniseks ehk siis 
lühikeseks ajaks.  
 
Salm 13: Nad on üht ja sama meelt, ning nad annavad oma väe ja meelevalla metsalise kätte.  
 
See viimane kümne riigiga föderatsioon – pärast seda kui Antikristus ajab välja kolm algset liiget ja 
asendab need – muutub nii ühemeelseks, et kõik, mida nad omavad, majanduslikult ja militaarselt, 
nad annavad sellele maailma liidrile (vaata Taanieli 7:8,24).  
 
Salm 14: Nad hakkavad sõdima Tallega ja Tall võidab nad ära - sest tema on isandate Issand ja 
kuningate Kuningas - ja koos temaga võidavad need, kes on kutsutud ja valitud ja ustavad.  
 
See salm saab lahenduse peatükis 19, salmid 11 kuni 16, mil maailma armeed ühinevad Issanda ja 
Tema valitute vastu, nagu on Laulud 2:2 kirjas: Ilmamaa kuningad astuvad esile ja vürstid peavad 
üheskoos nõu Issanda ja tema võitud mehe vastu. Kutsutud, valitud ja ustavad, kes saadavad Teda, 
on taeva armee, mis moodustatud usklikest, kes võeti üles sellest maailmast ja kes siis ootasid 
taevas seitse aastat, et tulla tagasi Peigmehega.  
 
Salm 15: Ja ta ütles mulle: «Veed, mida sa nägid seal, kus hoor istub, on rahvad ja rahvahulgad ja 
paganad ja keeled.  
 
Nagu seletatud salmi 1 arutluses, see naine, kes istumas paljude vete peal, on maailma kirik, kes 
praktiseerib religiooset kontrolli üle terve maa.  
 
Salm 16: Kümme sarve, mida sa nägid, ning metsaline, need hakkavad vihkama hoora ja teevad ta 
puupaljaks ja võtavad alasti ja söövad ta liha ja põletavad ta ära tulega.  
 
Antikristus petab viimaks kõiki oma religioosseid järgijaid. Nad kummardasid tema kuju, kuid nüüd 
ta ei taha jagada oma hiilgust nendega. Seega, kümne rahvuse riikide pead pöörduvad maailma 
kiriku vastu. Nad vihkavad teda, röövivad temalt kõik hinnalise (kuld, kalliskivid, pärlid – salm 4) 
ja hävitavad ta, põletades tema jäänused maatasa. Kes küll asetab maailma liidrite südamesse sellise 
plaani? Ei keegi teine kui Jumal Kõikvõimas ise!  
 
Salm 17: Sest Jumal on nende südamesse andnud teha tema nõu järgi ning olla sama meelt ning 
anda oma kuningavõim metsalise kätte, kuni Jumala sõnad on läinud täide.  
 
Kujutle, Jumal teeb seda kõike! See Pühakirja koht rõhutab poliitikute tühisust. Vaatamata nende 
meetoditele ja inimeste manipuleerimisele, Jumala plaan alati saab sündima. Tema püstitab ja võtab 
maha valitsejaid oma tahte järgi (vaata Laulud 75:7). Nad on vaid etturid elumängus (Õpetussõnad 
21:1). Jumala tahe valitseb vaatamata sellele, mida inimesed üritavad teha. Kristlane, päästa hingi! 
See eesmärk on sulle Jumala poolt antud. Las maailm veedab aega ajutistel asjadel. Kristus on aga 
igavene!  
 
Salm 18: Ja naine, keda sa nägid, on suur linn, kellel on kuningavõim ilmamaa kuningate üle.  
 
See võimas lõpuaja linn asub Ühisturu riikides ja tõestab, et see poliitiline ja religioosne võim 
eksisteerivad koos üheaegselt. Kuna maailma kirik moodustub siis, kui kümme lääne riiki ühinevad 
– ja mõlemad, Euroopa Majanduslik Kogukond ja Maailma Kirikute Nõukogu, hakkasid ühinemist 
läbi viima 1948 aastal – Kristuse tulek peab olema lähedal. 
 
Ilmutuse 18: 1 - 10  

Lehekülg 77 / 100

Jack Van Impe

www.ajamargid.com



Järgmised 24 salmi on tunnistajaks poliitilise Baabüloni hävingule. See Baabülon on erinev 
eelnevalt arutatust. Peatükk 17 kajastas religiooset Baabüloni, mil peatükk 18 kujutab poliitilist või 
kommerts Baabüloni. Religioosne Baabüloni kutsuti müsteeriumite Baabüloniks, kuid kommerts 
Baabülonile viidatakse kui suurele Baabülonile. Religiooset Baabüloni kujutati kui naist või ema, 
mil kommerts Baabüloni on kujutatud kui linna ja lõpuks põlevat linna. Religioosne Baabülon asus 
seitsme mäe peal, mil aga poliitiline on nähtav merelt. Religioosne Baabülon hävitati maa kuningate 
poolt, kuid poliitiline Baabülon hävitatakse kohutav Jumala kohtu läbi. Mil religioosne Baabülon 
hävitati, kuningad rõõmustasid. Mil poliitiline Baabülon hävitatakse, siis kuningad ja kaupmehed 
kurvastavad ja nutavad. Uurigem siis poliitilist Baabüloni.  
 
Salm 1: Pärast seda nägin ma veel teist inglit, kellel oli suur meelevald, tulevat taevast alla, ning 
maailm läks valgeks tema hiilgusest.  
 
Johannes ütleb: pärast seda nägin. Pärast mida? Pärast religioose Baabüloni hävingu täitumist. 
Johannese ütlus on järgmine tõestus, et kaks Baabüloni on täiesti erinevad teine teisest. Alles pärast 
peatükk 17 sündmusi Johannes näeb Jumala kohut poliitilisele Baabülonile.  
 
Ingel toomas hoiatust jõulisest ja hiilgavast kohtust. Tema ilmumine valgustab kogu maakera. Üsna 
tõenäoliselt on see Kristuse ilmumine, kuna Tema on maailma valgus (Johannese 8:12).  
 
Salm 2: Ta hüüdis võimsa häälega: «Langenud, langenud on suur Paabel ning on saanud kurjade 
vaimude eluasemeks ning kõigi rüvedate vaimude varjupaigaks ja kõigi rüvedate lindude 
varjupaigaks ning kõigi rüvedate loomade ja vihatute varjupaigaks!  
 
Jumala kohus kommerts Baabülonile on alanud. Ingli hüüd on: Langenud, langenud on suur Paabel. 
Miks? Kuna ta on saanud kurjade vaimude eluasemeks ning kõigi rüvedate vaimude varjupaigaks. 
See on puur, mis sisaldab igat õelat, roojast ja vihatut lindu.  
 
Jalutuskäik läbi New Yorgi, Detroidi, Chicago, Los Angelese, Hollywoodi või San Francisco oleks 
siin hetkel suureks abiks selle mõistmiseks. Ameerika suurlinnad – samuti ka väikesed – on pilgeni 
täis lõbujanulisi patuseid, otsimas seksnaudinguid prostituutidelt, R- ja X-kategooria filmidest ja 
pornograafilistest raamatupoodidest. Meie armastatud Ameerika suudaks hästi mahtuma poliitilise 
Baabüloni kirjelduseks kui kõigi rüvedate loomade ja vihatute varjupaigaks, keda kontrollivad 
õelad vaimud ja deemonid, kes elavad seal maal neis inimestes. Jumal aidaku meil leida 
vanamoodset Püha Vaimu poolt läbiviidud ärkamist. Muidu võib Jumala kohus peagi langeda meie 
kaela.  
 
Salm 3: Sest tema hooruse raevuviinast on joonud kõik paganad ning temaga on hooranud maailma 
kuningad ning ilmamaa kaupmehed on rikastunud tema toretsemisest!  
 
Just nagu religioosne Baabülon, see poliitiline süsteem on muutunud ebajumalakummardamiseks ja 
hooramiseks. Nagu me näeme peatükis 17, need terminid viitavad veidrate jumalate 
kummardamisele ja selle maailma materiaalsete asjade armastamisele. Otsides lugupeetavust ja 
väge, kommerts ja poliitiline Baabülon on toetanud ja ühinenud ebajumalike maailma liitudega.  
 
Salm 4: Ja ma kuulsin teist häält taevast hüüdvat: «Tulge temast välja, mu rahvas, et te ei saaks 
tema pattude osaliseks ning et te ei kannaks midagi tema nuhtlustest!  
 
Salm 5: Sest tema patud on ulatunud taevani ning Jumalale on tulnud meelde tema ülekohtused 
teod.  
 
Katsumuste aja usklikud, kes usaldasid Talle valatud verd ja kes keeldusid võtmast metsalise märki, 
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kästakse välja tulla sealt riigist. Nad peavad elama püha elu ülekohtuste seas. Nad peavad olema 
materialismi suhtes ja mitte armuma sellesse maailma.  
 
Salm 6: Makske temale kätte, nõnda nagu tema on kätte maksnud, ning tasuge temale kahevõrra 
tema tegude järgi; karikasse, mille ta on valanud täis, valage talle kahevõrra,  
 
Salm 7: niipalju kui tema on iseennast ülistanud ja toretsenud, niisama palju andke temale piina ja 
leina! Tema ütleb oma südames: Ma istun kuningannana ega ole lesk ja ei saa iialgi näha leina.  
 
Siin me näeme Jumala külvamise ja lõikamise seaduse rakendamist. Kes künnavad ülekohut ja 
külvavad õnnetust, need lõikavadki seda (Iiob 4:8). Inimkond ei pääse patuga igavesse ellu. Jumal 
vihkab pattu. Patt on vastuolus Tema pühadusega. Kui see poleks olnud Jumala arm, siis paljud 
meist oleks juba ammu põrgus. Tema arm ületab igasuguse inimmõistuse. Issand ...on teie vastu 
pikameelne, sest ta ei taha, et keegi hukkuks, vaid et kõik jõuaksid meeleparandusele (2.Peetruse 
3:9). Siiski Jumal ei saa pattu igavesti taluda ja poliitilise Baabüloni lõikus peab aset leidma.  
 
Milline kohutav kogemus, mil Baabülon saab kahekordse kohtu osaliseks. Jumal ütleb: 
“Kahekordistada Baabüloni kohut lähtudes tema tegudest. Tasuda talle isegi siis kui ta sulle tasus.” 
Baabülon on ennast ülistanud ja elanud meeldivalt. Tema rikkus sai jõukamaks ja tema vaesed said 
vaesemaks. Rahvana, ta ei hoolinud oma vaestest, kuna ta ütles: “Mina olen kuninganna. Ma ei taha 
näha kurbust. Ma ei taha näha vaeste vajadusi.”  
 
On võimalus, et Jakoobuse 5:1-6 ennustas seda kohut, mis mainitud Ilmutuse 18:1,7: Kuulge nüüd, 
rikkad, nutke ja ulguge oma tulevaste hädade pärast! Teie rikkus on pehkinud ja teie rõivad 
koitanud, teie kuld ja hõbe on roostes ning nende rooste saab tunnistuseks teie vastu ja sööb teie 
liha nagu tuli. Te olete kogunud tagavara viimseil päevil. Vaata, tööliste palk, mille te olete jätnud 
oma põldudel lõikajatele maksmata, kisendab, ja viljakoristajate karjed on tunginud vägede Issanda 
kõrvu. Te olete priisanud ja prassinud maa peal, nuumanud end tapapäeval, te olete hukka mõistnud 
õige ja ta mõrvanud. Tema ju ei hakka teile vastu.  
 
Ajastu lõpus ei näe kommuniste võimul. Selle asemel kapitalism saab olema valitsev võim. Ära 
nüüd saa minust valesti aru. Ma vihkan ateismi, jumalatut koletist nimega kommunism. See 
hävitatakse, mil Venemaa ründab Iisraeli. Siiski kahekordne nuhtlus tuleb ka neile masside 
ekspluataatoritele – rikastele, kes näljutavad vaeseid – lähtudes salmist, mida uurisime. Nende 
kohus leiab aset, mil Baabülon põletatakse maha.  
 
Salm 8: Seepärast tulevad ühel päeval talle nuhtlused: surm ja lein ja nälg, ning ta põletatakse ära 
tulega, sest võimas on Issand Jumal, kes on mõistnud kohut tema üle.  
 
Salm 9: Tema pärast hakkavad nutma ja halisema ilmamaa kuningad, kes temaga on hooranud ja 
toretsenud, kui nad näevad tema põlemise suitsu,  
 
Salm 10: seistes kartusest tema piina ees kaugel eemal ja hüüdes: «Häda, häda, suur linn, Paabel, 
võimas linn, sest üheainsa tunniga on tulnud su kohtumõistmine!»  
 
Kui uudised Baabüloni hävingust on saabunud, maa kuningad, monarhid, võimukandjad ja 
presidendid hakkavad koheselt nutma. Nende jõukuse allikas on hävitatud. 
 
Ilmutuse 18: 11 - 24  
Salm 11: Ja ilmamaa kaupmehed nutavad ja leinavad tema pärast, sest keegi ei osta kunagi enam 
nende kaupa.  
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Vaadelgem neid kaupu. Mitte ükski asi tegelikult pole vajalik. Fakt on see, et tervet seda kaupa võib 
nimetada “luksuslikuks maiseks leluks, et nendega muljet avaldada kõrgklassile.” Kujutle, isegi 
metsalise märk ei taga jõukust läänemaailmale! Lihtsalt vaadake neid kalleid maiustusi järgnevas 
salmis.  
 
Salm 12: ei kulda ega hõbedat, ei kalliskive ega pärleid, ei peenlinast ega purpurit, ei siidi ega 
erepunast riiet, ei mingisugust healõhnalist puud ega mingisugust elevandiluust eset, ei mingisugust 
väärispuust tehtud või vasest või rauast või marmorist eset,  
 
Salm 13: ei kaneeli ega kardemoni, ei suitsutusrohte, mürri ega viirukit, ei veini ega õli, ei püülijahu 
ega nisu, ei veiseid ega lambaid, ei hobuseid ega tõldu, ei orje ega inimhingi.  
 
Kuid kohus peab tulema. Katsumuste aja firmade aarded ei kesta. Samuti ei kesta need ka sinu 
jaoks, kui see on kõik, mida sa oma elult tahad. Miks?  
 
Salm 14: Puuviljad, mida su hing himustas, on su käest kadunud ning kõik, mis särav ja läikiv, on 
su käest läinud kaotsi ning neid ei leita enam.  
 
Need hävitatakse ühe tunniga (salmid 10 ja 17).  
 
Salm 15: Nende asjadega kauplejad, kes on rikastunud selle linna varal, seisavad kartusest tema 
piina ees kaugel eemal, nuttes ja leinates:  
 
Salm 16: «Häda, häda, suur linn, riietatud peenlinasesse ja purpurisse ja erepunasesse ning ehitud 
kulla ja kalliskivide ja pärlitega, sest üheainsa tunniga on ära rüüstatud nii suur rikkus!»  
 
Salm 17: Kõik tüürimehed ja laevnikud ja kõik meremehed ja kõik, kes merel sõidavad, seisid 
kaugel eemal  
 
Salm 18: ja kisendasid, kui nad nägid ta põlemise suitsu: «Kes on selle suure linna sarnane?»  
 
Salm 19: Nad puistasid põrmu oma pea peale ning kisendasid nuttes ja leinates: «Häda, häda, suur 
linn, kus on rikastunud kõik, kellel oli laevu merel - üheainsa tunniga on ta rüüstatud!»  
 
Siin kommenteerimist pole vaja, kuna see tekst räägib iseenda eest. Mil maailm nutab taga poliitlise 
Baabüloni hävingut, kogu taevas hakkab laulma kiitust.   
 
Salm 20: Rõõmusta tema pärast, taevas, ning pühad ja apostlid ja prohvetid, sest Jumal on teie 
kaebuse mõistnud tema kanda!  
 
Selle hetkeni on olnud ainult üks teine käsk rõõmustamaks Ilmutuse Raamatus. Kõik on olnud 
pühalik ja kurb. Baabüloni langedes keerubid, serafiimid ja teised inglid saavad käsu Issandat kiita. 
Pühad apostlid ja prohvetid – Vana ja Uue Testamendi pühakute esindajad – juhendatakse nendega 
koos laulma. Miks? Inimeste peavaenlane on hävitatud.  
 
Maailm kiusas taga Jumala prohveteid, apostleid ja pühakuid igal ajastul. Tihti said nad suurte 
kannatuste osalisteks: Ühed lasksid end piinata surnuks, võtmata vastu pakutud vabadust, selleks et 
saada paremat ülestõusmist. Teised said kogeda pilkamist ja rooska ning ahelaid ja vanglat. Neid on 
kividega surnuks visatud, pooleks saetud, mõõgaga hukatud, nad on lamba- ja kitsenahas käinud 
maad mööda ringi, puuduses, viletsuses ja kurja kannatades. Nemad, keda maailm ei olnud väärt, 
hulkusid ringi kõrbetes ja mägedel ning varjasid end koobastes ja urgudes (Heebrea 11:35-38). 
Nüüdseks on selline rõhumine igaveseks lõpetatud! Baabülon on langenud. Kiitus Issandale! 
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Maailm enam ei saa puudutada Jumala inimesi.  
 
Salm 21: Ja üks võimas ingel tõstis kivi otsekui suure veskikivi ning viskas selle merre, hüüdes: 
«Nõnda visatakse suur linn Paabel äkitselt ära ning teda ei leita enam!  
 
Mõned Piibli uurijad nimetavad seda kivi Kristuseks. Apostlite 4:11 ütleb: Jeesus on «kivi, mille 
teie, ehitajad, olete tunnistanud kõlbmatuks, mis on saanud nurgakiviks».  
 
See kivi tabab lõpuajal kümmet varvast ehk kümmet lääne riiki, kes on liidu moodustanud. Taanieli 
2:34 ütleb: Sa vaatasid, kuni üks kivi käte abita lahti murdus ja lõi kujule vastu jalgu, mis olid 
rauast ja savist, ja purustas need.  
 
Seda seletust korratakse Taanieli 2:44 ja 45: Aga nende kuningate päevil püstitab taeva Jumal 
kuningriigi, mis jääb igavesti hävitamatuks ja mille valitsust ei anta teisele rahvale. See lõhub ja 
hävitab kõik need kuningriigid, aga ta ise püsib igavesti, just nagu sa nägid, et üks kivi käte abita 
mäest lahti murdus ja purustas raua, vase, savi, hõbeda ja kulla. Suur Jumal on andnud kuningale 
teada, mis tulevikus sünnib. Ja unenägu on tõsi ning selle tähendus kindel. Issand Jeesus Kristus 
võib olla see, kes põrmustab Baabüloni.  
 
Salm 22: Ja kandlemängijate ja pillimeeste ja vileajajate ja pasunapuhujate häält ei kuulda sinu sees 
enam ja ühtegi mis tahes käsitöömeistrit ei leita enam sinu seest ning veskikivide mürinat ei kuulda 
enam sinu sees.  
 
Meelelahutus lakkab olema selles kommerts-impeeriumis. Kogu muusika ja lõbusus on igaveseks 
vaigistatud. Meistrimehed, mehhaanikud ja muud ametid lakkavad eksisteerimast, mil kogu 
tootmine seisatakse Baabüloni hukuga.  
 
Salm 23: ja lambi valgust ei paista sinu sees enam ning peigmehe ja mõrsja häält ei kuulda enam 
sinu sees. Sest sinu kaupmehed olid ilmamaa ülikud ja sinu nõidusega on eksitatud kõik paganad.  
 
Tuled kustuvad, arvatavasti energia defitsiidi tõttu. Abiellumine lõpetatakse ja südamevalu uputab 
maa. Pole enam aega lustiks, rõõmuks, armastuseks ja romantikaks.  
 
Salm 24: ning sinust on leitud prohvetite ja pühade verd ja kõikide verd, kes on tapetud ilmamaal.  
 
Selle peatüki lõpetav salm avaldab kolm põhjust Jumala kohtuks Baabülonile: armastus vara ja 
rikkuse vastu, uimastite kurjasti ära kasutamine ja viha, solvang, Jumala inimeste tagakiusamine.  
 
Kes on Baabülon? Kindlad uurijad arvavad, et see termin viitab Baabüloni iidsele linnale Eufrati jõe 
kaldal tänapäeva Iraagis. Huvitav on see, et seda linna hetkel ehitatakse üles. Teised, kaasaarvatud 
selline prohveteeringu uurija kui Dr. S. Franklin Logsden, usuvad, et Baabülon on Ameerika 
Ühendriigid – lääne maailma liider.  
 
Mõned suured uurijad usuvat, et Ameerika ja Baabülon on üks ja sama Jesajaja Jeremija 
edastatavate prohveteeringute informatsiooni tõttu, pluss veel Johannese omad Ilmutuse peatükis 
18.  
 
Kaalutle hetkeks järgnevat. Jesaja 18:1,2 kujutavad viimaste päevade rahvaid, kes hämmastavalt 
sarnanevad modernse Ameerikaga. Sellel rahvusel on tiivuline rahvusembleem, kotkas; on riik 
teiselpool merd Iisraelist; on laia maa-ala peal; on välja jagatud, osariigid; riik, mille jõed on 
saastatud.  
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Kui keegi uurib Jeremija märkusi, on ta kindlasti üllatunud nägema, et kaasaja Ameerika näib 
olevat nende ennustuste täideminek, kuna: see riik on sega rahvusega (Jeremija 50:37); riik, mille 
ema jääb suurde häbisse (50:12); see riik asub suurte vete ääres (51:13); selle rikkus mürgitab maa 
rahvaid hulluva kadeduseni (51:7); selle riigi kosmosesse pürgimised on niivõrd fantastilised, et see 
tõuseb taevani (51:53); see riik eksisteerib, mil Iisrael on tagasi omal maal. 
 
Ilmutuse 19: 1 - 8  
Peatükk 19 on reibastav, kuna see algab taevaste asunikega, kes laulavad kooris Halleluuja ja see 
tähendab kreeka keelest tõlgituna kiitus Jehoovale või kiitus Issandale.  
 
Salm 1: Pärast seda ma kuulsin otsekui suure rahvahulga valju häälekõma taevast hüüdmas: 
«Halleluuja!  
 
Johannes ütleb: pärast seda ma. Pärast mis asju? Pärast poliitilise ja religioose Baabüloni hävingut. 
Ja siis mis? Siis ta kuuleb tohutut rahvahulga häält viimas läbi ülistust taevas. Arvatavasti läbi 
viivad märtrisurma surnud pühakud Katsumuste ajast. See grupp lõpuks sisaldab kõiki kirkuses 
lunastatuid. Nad rõõmustavad, kuna kurjusel on lõpp, Katsumuste aeg on läbi saamas, Kristus on 
valmistumas maale tulema koos oma pühakutega, maailma armeed saavad koheselt hävitatud, nad 
taovad oma mõõgad sahkadeks ja piigid sirpideks ja Kristus peagi rajab oma tuhande aastase 
kuningriigi maal. Selline hea uudis paneks igaüht hüüdma “Aamen! Kiitus Issandale!”  
 
Selle kiituse põhjus on suunatud Talle, kelle atribuutideks on pääste, hiilgus, au ja vägi.  
 
Salm 2: sest tema kohtumõistmised on tõelised ja õiged! Ta on ju mõistnud kohut suure hoora üle, 
kes laostas ilmamaad oma hooramisega, ning ta on oma sulaste vere temale kätte maksnud!»  
 
Salm 3: Ja nad hüüdsid teist korda: «Halleluuja! Tema suits kerkib üles igavesest ajast igavesti!»  
 
Refrääni korratakse, mil Jumala rahvas teadvustab endale fakti, et Baabüloni hukatus on igavene. 
Enam kunagi saa olema poliitilisi või religioosseid liite inimesi sidumas. Enam kunagi inimest ei 
tõmmata haneks, peteta ja hävitata ülespuhutud tseremooniate läbi. Ei, Baabüloni suits tõuseb üles 
ajastute ajastuni, igavesti ja igavesti!  
 
Salm 4: Need kakskümmend neli vanemat ja neli olevust heitsid maha ning kummardasid Jumalat, 
kes istub troonil, ja hüüdsid: «Aamen, halleluuja!»  
 
Sel hetkel 24 vanemat ühinevad kiitusega. Maailma süsteem, mis nii ahistas ja tagakiusas neid, on 
viimaks ometi läbi. Neli olendit samuti laenavad oma hääled Jumala ülistamiseks. Nad rõõmustavad 
fakti üle, et nad ei järginud Lutsiferi, peainglit, kuna paljud nende grupist tegid seda, mil ta mässas 
Kõikvõimsa vastu. Nüüd on nad igaveseks kindlas kohas, mil langenud inglid on igaveseks neetud.  
 
Salm 5: Ja troonilt kostis hääl: «Kiitke meie Jumalat kõik tema sulased, kes teda kardate, pisikesed 
ja suured!»  
 
See hääl kuulub kindlasti inglile, kes julgustab taevast rahvast jätkama kiitust. Ta on nagu ergutaja 
taeva kõige võimsamal ja haripunktilisel tunnil.  
 
Salm 6: Ma kuulsin otsekui suure rahvahulga häälekõma ning otsekui suurvee kohinat ning otsekui 
võimast piksemürinat hüüdmas: «Halleluuja! Sest Issand, meie Jumal, Kõigeväeline, on hakanud 
valitsema kuningana!  
 
See on viimane koor, mil kogu taevas ühineb laulma. Rahvahulga hääl kõlab nii valjult, et see möire 
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on suurvee sarnane. Miks mitte? Ajastute palve: Sinu kuningriik tulgu, mis kõlanud miljonitelt läbi 
sajandite, saab koheselt vastuse.  
 
Salm 7: Rõõmustagem ja hõisakem ja andkem talle au, sest Talle pulmad on tulnud ning tema naine 
on ennast seadnud valmis,  
 
Salm 8: ja talle on antud, et ta riietuks säravasse puhtasse peenlinasesse.» See peenlinane on pühade 
õiged seadmised.  
 
Kristuse tagasi tuleku tunnil maale oma pruudiga (kogudus), Tema mesinädalad algavad tuhandeks 
aastaks. Need salmid on täiendavaks tõestuseks, et Ülesvõtmine on Katsumuste aja eelne sündmus. 
Talle pulm leiab aset taevas, mitte maal. Pruut valmistab ennast Kristuse Kohtujärje ees (mis samuti 
leiab aset taevas) enne pulma. Need on aeganõudvad sündmused. Siis ta naaseb oma armsamaga – 
Issanda Jeesus Kristusega – taevast.  
 
Päästja on Peig, kuna Ta on Jumala Tall, kes võtab ära kõik maailma patu (Johannese 1:29). 
Pulmapaari moodustavad selles imelises sündmuses Tall ja Tema pruut. Küsimus: kus nad olid 
Katsumuste ajal, mis kirjas peatükk 6 kuni 18? Vastus: taevas! Kogudus võeti üles Ilmutuse 4:1 ja 
pole siis mainitud kuni selle hetkeni – pulmaks valmistumiseni.  
 
Seitsme aasta jooksul, mil maa asunikud kannatavad taevase kohtu all, Pruuti uuritakse taevas, kuna 
2.Korintose 5:10 ütleb: sest me kõik peame saama avalikuks Kristuse kohtujärje ees, et igaüks saaks 
kätte, mida ta ihus olles on teinud, olgu head või halba. 2.Korintose 11:2 jätkab: Sest ma olen kiivas 
teie pärast jumaliku kiivusega, kuna ma olen teid kihlanud üheleainsale mehele, et teid puhta 
neitsina esitada Kristusele. Neile, kes oli mitteustavad Kristusele kihlusperioodil (nende maine 
teenistus), saab see olema häbi täis ajaks (vaata 1.Johannese 2:28).  
 
Kuna me oleme kihlatud Kristusega meie muutumise hetkest kuni Ülesvõtmiseni. Jumal nõuab, et 
me elaksime pidevalt püha elu (vaata 1.Peetruse 1:16). Siis kui meid kutsutakse koju ühe silmapilgu 
jooksul, abielueelne uurimine, mis puudutab meie ustavust Temale, algab. Tänapäeva märgid 
kindlasti viitavad sellele, et see tund on lähedal. Meie järgmiseks kohtumiseks on aeg kinni pandud. 
Kui südantmurdev raport saab olema, kui Peig ütleb: “Ma avastasin probleemi.” Jumala laps – ära 
ole kaotajate seas – ela võidukalt!  
 
Abieluks valmistudes iga usklik riietatakse pulmarüüsse, mille ta maa peal oli endale teinud. 
Materjalid saavad olema heade tegude hulk, mis jäävad alles Kohtujärje ees. Keegi võib küsida: 
“Kas Piibel mitte ei õpeta, et usklikud on riietatud Kristuse õiglusesse?” Kindlasti on. Nii saab 
inimesest üldse kristlane. Kristuse Kohtujärjel iga tegu – hea või halb – uuritakse läbi. Siis need 
teod asetatakse tulle testimiseks. Selleks ajaks, kui kellegi töö, mis ta on ehitanud, jääb püsima, siis 
ta saab palga. Kui kellegi töö põleb ära, siis ta saab kahju, aga ta ise päästetakse otsekui läbi tule 
(1.Korintose 3:14,15).  
 
Need kaks teksti just kirjeldasid Kristuse pruudi ettevalmistamist pulmaks. Pulmakleidi 
moodustavad usklike head teod, mis tehtud maal armsama auks. Siis see tähtis hetk saabub – 
kahtlemata ruttu, võib olla juba täna – mis sul siis on ette näidata? Mida sinu pulmarüü näitab? Ma 
anun sind elama Kristusele. Anna Talle endast parim ja kõik, mis sul on. Kui sa teed seda, siis su 
palk saab olema suur, sinu rõõm täielik ja sinu taevane sissepääs külluslik. 
 
Ilmutuse 19: 9 - 16  
Salm 9: Ingel ütles mulle: «Kirjuta: Õndsad on need, kes on kutsutud Talle pulmasöömaajale.» Ta 
ütles mulle: «Need on Jumala tõelised sõnad.»  
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See salm kinnitab fakti, et Talle pulm kaasab endaga paljude kutsutud külaliste vastuvõttu. Palun 
märka, et Pruut ja Peig pole kunagi külalised. Nad on need, kellele see tseremoonia on esitatud. Kes 
siis on need osalised pulmasöömaajast? Külalisteks on kõik usklikud Nelipühipäevilt kuni 
Katsumuste aja pühakuteni. Johannes- jünger, keda Jeesus armastas ja kes kirjutas Ilmutuse 
Raamatu, ütles: Kellel on mõrsja, see on peigmees. Peigmehe sõber seisab aga kõrval ja kuulab teda 
ning on väga rõõmus peigmehe hääle üle. Nii on nüüd ka minu rõõm saanud täielikuks (Johannese 
3:29). Pole ime, et meie tekst ütleb: Õndsad on need, kes on kutsutud Talle pulmasöömaajale.  
 
Pruut koosneb kõigist usklikest, kes said Kristuse Ihu liikmeiks Nelipühipäevilt kuni ülesvõtmiseni. 
Nüüd me leiame, et need külalised on need, kes usaldasid Issandat kas enne Nelipühipäeva või 
peale ülesvõtmist. Kuna pulm toimub taevas ja Vana Testamendi ja Katsumuste aja usklikud on osa 
maisest grupist, nende ainus lootus osa saada sellest sündmusest on siis, kui see pulm ja 
pulmasöömaaeg leiab aset maal. See on täpselt just nii.  
 
Fakt, et pulm leiab aset taevas ja pulmasöömaaeg leiab aset siin maal, on ilusti ära toodud kümne 
neitsi võrdlusega: Siis on taevariik kümne neitsi sarnane, kes võtsid oma lambid ja läksid 
peigmehele vastu. Viis nendest olid rumalad ja viis arukad, rumalad võtsid küll oma lambid, kuid ei 
võtnud kaasa õli, arukad võtsid aga lampidele lisaks kaasa õlianumad. Aga kui peigmees viibis, jäid 
nad kõik tukkuma ja uinusid magama. Aga keskööl kostis hüüd: «Ennäe, peigmees! Tulge välja teda 
vastu võtma!» Siis ärkasid kõik need neitsid ja seadsid korda oma lambid. Rumalad ütlesid 
arukatele: «Andke meile osa oma õlist, sest meie lambid kustuvad!» Aga arukad vastasid: «Ei 
mingil juhul, sellest ei jätku meile ja teile! Minge pigem kaupmeeste juurde ja ostke enestele!» Aga 
kui nad olid ostma läinud, tuli peigmees, ja kes olid valmis, läksid temaga pulma, ja uks lukustati. 
Hiljem tulid ka need teised neitsid ja ütlesid: «Isand, isand, ava meile!» Aga tema vastas neile: 
«Tõesti, ma ütlen teile, ma ei tunne teid.» Valvake siis, sest te ei tea seda päeva ega tundi (Matteuse 
25:1-13).  
 
Märkad, et salm 6 ütleb: Ennäe, peigmees! Tulge välja teda vastu võtma! Põhjus, miks rõhk on 
peigmehel mitte pruudil, on nii, kuna Issand Jeesus on kõige sees – kõige. Isegi Johannes ütleb: 
Rõõmustagem ja hõisakem ja andkem talle au, sest Talle pulmad on tulnud (Ilmutuse 19:7). 
Usklikud – pruudi liikmed – peavad alati meeles pidama, et au on Tema. Tema lunastas meid. Me 
oleksime tühi koht kui see poleks olnud Jeesus. Need tekstid siis seletavad pulma, 
pulmasöömaaega, külalisi ja selle toimumist.  
 
Salm 10: Ja ma heitsin maha tema jalge ette, et teda kummardada. Ja ta ütles mulle: «Vaata, ära tee 
seda! Ma olen kaassulane sinule ja su vendadele, kellel on Jeesuse tunnistus. Kummarda Jumalat, 
sest Jeesuse tunnistajaks on prohvetluse vaim!»  
 
Kui Ilmutuse Raamatus oleks mõni koht, mida Johannes tahaks välja jätta, siis see oleks just see 
salm. Ta oli just teinud rumalasti. Ta oli lasknud inglil ennast nii vaimustada, et ta kummardas teda. 
Selline inimnõrkuse mainimine tõestab, et Jumal kirjutas Piibli, kuna inimene oleks selle vea välja 
jätnud. Jumal, siiski, salvestab need, et näidata maailmale, et kõik on pattu teinud ja ilma jäänud 
Jumala kirkusest (Roomlaste 3:23).  
 
Mil Johannes põlvitab selle loodud olendi ees, ingel hüüab: “Ära tee seda. Inglid on ainult teenijad 
vaimud, läkitatud abistama neid, kes ükskord pärivad pääste (Heebrea 1.14). Tõuse püsti! Ma olen 
ainult Jumala teener, nagu sinagi.”  
 
Johannes oli just õppinud tähtsa õppetüki. Kas ka sina? Ole ettevaatlik iga religiooniga, mis austab 
või ülistab ingleid – kaasaarvatud mormoonide ingel Moron. Selline tegevus on vale: Ärgu võtku 
teie võiduandi ükski...inglite teenimise kaudu (Koloslaste 2:18). Isegi ingli käsk meie tekstis on: 
“kummarda Jumalat.” Seega on ilmne, et me ei ole siin, et kummardada mehi, naisi, ingleid või 
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iidoleid (vaata 2.Moosese 20:4,5). Kummarda Jumalat!  
 
Salm 11: Ma nägin taeva olevat avatud, ning ennäe: valge hobune! Selle nimi, kes tema seljas istus, 
on Ustav ja Tõeline ning tema mõistab kohut ja sõdib õiguses.  
 
Salm 12: Tema silmad olid nagu tuleleek ning ta peas oli palju peaehteid. Neile oli kirjutatud nimi, 
mida ei tea keegi muu kui tema ise.  
 
Salm 13: Ja tal oli üll verre kastetud kuub ning oli nimetatud tema nimi - Jumala Sõna.  
 
Salm 14: Taevased väehulgad järgnesid talle valgete hobuste seljas, üll valge puhas peenlinane.  
 
Salm 15: Ja ta suust välkus vahe mõõk, et sellega raiuda paganaid, ning tema ise hoidis neid 
raudsauaga kui karjane. Tema ise tallas Kõigeväelise Jumala raevuviina surutõrt.  
 
Salm 16: Ja temal oli tema kuue ja puusa peale kirjutatud nimi «KUNINGATE KUNINGAS JA 
ISANDATE ISSAND».  
 
Need salmid maalivad pildi Kristuse tulekust maale. Seda sündmust kutsutakse “Ilmutuseks” 
teoloogide poolt, kuna see on moment, mil Issand ilmutab end maa elanikele. Sama stseeni oli 
märgata peatükk 11 salmis 15. Pea meeles, peatükid 12 kuni 19 lihtsalt kordavad peatükkide 6 kuni 
11 materjale.  
 
Sajandeid maailm on mõnitavalt hüüdnud: kus on see lubatud tulek (2.Peetruse 3:4). Nüüd see 
mõnitamine lakkab ootamatult. Miks? Hingematvad märgid saadavad Teda, kes istub valge hobuse 
seljas, mil Ta tuleb kohut mõistma ja maailmale sõda kuulutama: Aga kohe peale nende päevade 
ahistust pimeneb päike ja kuu ei anna oma kuma ja tähed kukuvad taevast ja taeva vägesid 
kõigutatakse. Ja siis saab nähtavaks Inimese Poja tunnustäht taevas ja siis halavad kõik maa 
suguvõsad ja nad näevad Inimese Poega tulevat taeva pilvede peal väe ja suure kirkusega. Ja ta 
läkitab oma inglid suure pasunahäälega ja need koguvad kokku tema valitud neljast tuulest, taeva 
ühest äärest teise ääreni (Matteuse 24:29-31).  
 
Stseen meie ees on sõnasõnaline sündmus, kuna Johannes näeb taevast avatuna. See on põnev. 
Taeva värav on avatud kaks korda Ilmutuse Raamatus – esimene kord peatükk 4, salm 1 ja siis nüüd 
(19:11). Peatükk 4 kirjeldab pühade ülesvõtmist, peatükk 19 ilmutust. Peatükis 4 avati väravad, et 
vastu võtta päästetuid; nüüd on väravad uuesti avatud, et pühad saaksid tagasi tulla ratsanikuga 
valgel hobusel – kuningate Kuningaga ja isandate Issandaga. Ärge laske kellelgi endile öelda, et on 
ainult üks Kristuse naasmine. Kaks avatud väravat ütlevad tõde, kogu tõde ja ei miskit muud kui 
ainult tõde.  
 
Salmi 12 Ratsanikul on silmad nagu tuleleek, mis läbistavad ja puhastavad. Ta saab koheselt läbi 
näha inimeste pettuste ja silmakirjalikuse. Need on need samad silmad, mis on kirjas peatükis 1, 
salm 14. Kuningana, Kristus kannab peas kuninglikku krooni. Tal on samuti eriline nimi, mis saab 
avalikuks alles Tema naasmise tunnil. Seniks Ta ise teab seda nime ja selle tähendust.  
 
Salmis 13 me näeme Issandat kandmas verre kastetud kuube – pilt kohtust, mida Ta toob maale. 
Keegi ei saa kahelda, et see Kohtunik on keegi muu peale Issanda Jeesuse Kristuse, kuna Tema 
nime kutsutakse Jumala Sõnaks. Johannes tihti kutsus Teda sama nimega. Ta oli ainus Uue 
Testamendi kirjutaja, kes kasutas seda tiitlit. Johannese 1:1 ütleb: Alguses oli Sõna ja Sõna oli 
Jumala juures ja Sõna oli Jumal. Salm 14 lisab: Ja Sõna sai lihaks.  
 
Sel hetkel näeb Johannes Jumala Sõna tulemas kohut mõistma. Ta samuti jälgib suurt rahvahulka, 
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mida kutsutakse taevaseks armeeks, kes järgivad Teda valgetel hobustel. Märkad, et nad tulevad 
taevast, nad ei ole siin maal ootamas. Need on pühakud, kes võeti üles enne Katsumuste aega. 
Kümned tuhanded, miljonid vältisid Katsumuste aega ja on nüüd tagasi tulemas Kuningaga 
Armageddoni lahinguks. Neil on privileeg seista Temaga, mil Ta tuleb pidama kohut kõigi üle ja 
karistama iga hinge kõikide nende jumalakartmatute tegude eest, mis nad jumalakartmatult on 
teinud, ja kõikide kalkide sõnade eest, mida jumalakartmatud patused on tema vastu rääkinud 
(Juuda 15). Lõikusaeg on saabunud.  
 
Mil Kristus tuleb maa elanikke vallutama, Ta teeb seda mõõgaga, mis väljub Tema suust (salm 15). 
See mõõk on Jumala Sõna.  
 
Tema Sõna alati rabab inimesi nende südametunnistuses ja eludes. See on täpselt see, mis juhtus 
peapreestri ametnikega ja variseridega, mil nad tulid Ketsemani Aeda, otsima Jeesust: Kui ta nüüd 
neile ütles: «Mina olengi see», taganesid nad ja kukkusid maha (Johannese 18:6). Sest Jumala sõna 
on elav ja tõhus ja vahedam kui ükski kaheterane mõõk ning tungib läbi, kuni ta eraldab hinge ja 
vaimu, liigesed ja üdi, ning on südame meelsuse ja kaalutluste hindaja (Heebrea 4:12).  
 
Me märkame salmist 15, et Kristus ja Tema Sõna üksi lömastab rahvused Armageddonis. Taeva 
armeed ainult jälgivad, mil Ta tallab Jumala raevuviina surutõrt. See moment toob esile Taanieli 
2:34 täitumisse, mis ennustab: üks kivi käte abita lahti murdus ja lõi kujule vastu jalgu, mis olid 
rauast ja savist, ja purustas need. Siis see kivi koheselt laieneb ja täidab kogu maa uue 
kuningriigiga, mida kunagi ei hävitata. Selle valitsejaks on kuningate Kuningas ja isandate Issand. 
Keegi ei pääse Temast mööda, kuna Tema kuue ja puusa peal on Tema nimi – kuningate Kuningas 
ja isandate Issand. Kuningas on tulnud! Halleluuja! Kuningas on tulnud! 
 
Ilmutuse 20:1- 6  
Peatükk 20 tutvustab kõige ilusamat ja tasustavamat ajastut, mida see maailm pole veel kunagi 
tundnud: 1000 aastast Rahuriiki Issanda Jeesuse Kristuse valitsemisega.  
 
Enne kui alustame selle peatüki õppimist, tohib ma võtan momendi, et ümber lükata kriitikute 
seletuskäigud, kes eitavad seda doktriinset tõde? Need, kes on vastu 1000 aastase Kristuse 
valitsemise perioodi suhtes, on otseselt vastuolus Jumala Sõnaga! Nende väide, et see doktriin on 
ohtlikult ehitatud ühele Piibli peatükile, tõestab, et nad pole head Jumala Püha Sõna uurijad, kuna 
paljud peatükid nii õpetavad kui ka peegeldavad seda tõde. Uurigem seda.  
 
Esiteks, kui Iisraelil poleks tulevikku, tosin Vana Testamendi prohveteeringut koheselt tehtaks 
maatasa. Näiteks, 1.Moosese 49 ja 5.Moosese 33 kogu oma õnnistustega iisraellastele peaks olema 
kõrvale heidetud, kui siin maal poleks kohta nende täide viimiseks. Et vaimustada või 
allegoriseerida sõnaotsest tõde, mis puudutab Iisraeli tulevikku, peab olema tahtlikult pimestatud. 
Olen veetnud tuhandeid tunde Jumala Raamatus ja ma poleks suuteline kuidagi ausalt või 
intellektuaalselt jõudma selliste järeldusteni.  
 
Teiseks, 1000 aastane Rahuriik peab saama olema või muidu saaksid suurel hulgal kirjakohti 
mõtetuteks ennustusteks. Kaalu järgnevat teksti – needi kunagi ei kujutaks taevast, kuna need 
ilmnevad maal. Kui nii, siis peab olema aeg ja koht nende täide minemiseks, kuna ükski neist pole 
veel toimunud.  
 
Siis elab hunt tallega üheskoos (Jesaja 11:6).  
 
Siis istuvad nad igaüks oma viinapuu all ja oma viigipuu all, ja keegi ei hirmuta neid (Miika 4:4)  
 
Vaata, kuningas hakkab valitsema õigluses (Jesaja 32:1).  
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Aga nende kuningate päevil püstitab taeva Jumal kuningriigi, mis jääb igavesti hävitamatuks ja ... ta 
ise püsib igavesti (Taanieli 2:44).  
 
Äkitselt tuleb oma templi juurde Issand (Malaki 3:1).  
 
Hesekiel kirjeldab seda Templit, mis ehitatud ja asub maal (peatükid 40 kuni 48). Iisraelist saab 
rahvaste pea, mitte saba, neil päevil.  
 
Nad ehitavad kodasid ja elavad neis, istutavad viinamägesid ja söövad nende vilja (Jesaja 65:21).  
 
Issand Jeesus Kristus viitas sellele ajaperioodile, mil need sündmused leiavad aset. Aga Jeesus ütles 
neile: «Tõesti, ma ütlen teile, kes olete mulle järgnenud, uuestisündimises, kui Inimese Poeg istub 
oma kirkuse troonile, istute ka teie kaheteistkümnele troonile Iisraeli kaheteistkümne suguharu üle 
kohut mõistma (Matteuse 19:28). Sarnaselt kuulutas ka Peetrus: nii et Issandalt tuleksid 
kosumisajad ja ta läkitaks teie jaoks määratud Messia Jeesuse. Tema peab jääma taevasse kuni selle 
ajani, kui uuendatakse kõik, millest Jumal on rääkinud oma pühade prohvetite suu kaudu maailma 
algusest peale (Apostlite 3:20,21).  
 
Paulus ütles Efeslaste 1:21-s, et on ajastu tulemas. Seda sama aega on kutsutud aegade täiuse 
korraldamiseks (Efeslaste 1:10). Need terminid viitavad Kristuse ja Tema rahva valitsemisele üle 
terve maa – mitte inglite, nagu vaimustajad tahavad, et me usuks. Inglite valitsemine siin maal on 
võimatu, kuna Ta ei alistanud ju inglitele tulevast maailma, millest me räägime (Heebrea 2:5). Kõik 
siin maa peal saavad kuuletuma Temale, kuna Tema peksab nad puruks raudkepiga (Laulud 2:9). 
Selle tulemus: Tema rahvas on meeleldi valmis su sõttamineku päeval (Laulud 110:3). Maa 
elanikud armastavad siis Issandat Jeesust nii palju sel ajal, et kogu päev õnnistatakse teda (Laulud 
72:15). Jah, Ta nimi püsib igavesti (Laulud 72:17).  
 
Selle kuningriigi tegevuskese on Jeruusalemm, mitte taeva kuldsed kaldad. Tõestus? Aga mina olen 
seadnud oma kuninga Siionile, oma pühale mäele (Laulud 2:6). Siionist lähtub Seadus ja 
Jeruusalemmast Issanda sõna (Jesaja 2:3). Kummardavad Issandat Jeruusalemmas pühal mäel 
(Jesaja 27:13). Siionile, üleastumisest pöördujale Jaakobis, tuleb lunastaja (Jesaja 59:20). Issand 
möirgab Siionist ja toob Jeruusalemmast kuuldavale oma hääle (Joel 4:16). Ma pöördun tagasi 
Siionisse ja elan Jeruusalemma keskel (Sakarja 8:3). Ja paljud rahvad ning vägevad paganad tulevad 
Jeruusalemma otsima vägede Issandat ja leevendama Issanda palet (Sakarja 8:22).  
 
Eelmainitu peaks olema piisav tõestus! Ainult vaimselt pimedad saavad eitada 1000 aastasest 
Rahuriigist. Ainult tahtlikult ignorantsed saavad väita, et see õpetus baseerub ainult ühele Piibli 
teatükile. Meie lühike ülevaade on aga ainult puudutanud pealispinda tõest, mis puudutab Rahuriigi 
tõde. Usu Jumalat, mitte inimesi. Kuna “mille” tähendab tuhandet ja “annum” tähendab aastaid, 
alustagem oma uuringut, mis esitab meile “mille annum'it”, Millenniumi või siis tuhande aastast 
Kristuse valitsemist siin maal.  
 
Salm 1: Ma nägin taevast alla tulevat ingli, kellel oli sügaviku võti ja suured ahelad käes.  
 
Salm 2: Ja ta võttis kinni lohe, selle muistse mao, kes on Kurat ja Saatan, ning aheldas ta tuhandeks 
aastaks,  
 
Salm 3: ning viskas ta sügavikku ja sulges ta luku taha ning pani pealt pitseriga kinni, et ta enam ei 
eksitaks rahvaid, kuni need tuhat aastat saavad täis. Pärast seda peab teda natukeseks ajaks lahti 
lastama.  
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Johannes näeb siin võidukat vaatepilti – inglit laskumas taevast võtme ja ahelatega, et avada 
sügavik ja aheldada Saatan tuhandeks aastaks. Mõned Piibli uurijad usuvad, et see ingel on Kristus 
ise, kuna Tema käes on surma ja surmavalla ehk põrgu võtmed. See on üsna tõenäoline. Siiski, see, 
kes omab võtmeid, tihti laenab neid teistele, mil abi vaja. Seega, see ingel võib ka olla Miikael, 
peaingel. Tähtis on siin märgata, et Kristuse võtmete omamine, mis avavad sügaviku Saatanale, on 
Kolgata ristil Tema lõpetatud töö eelis.  
 
Ahel, mida ingel kannab, on ajastute kurjami aheldamiseks 1000-ks aastaks, keda kutsutakse 
loheks, maoks, kuradiks ja Saatanaks. Milliseid jubedaid hüüdnime see kuri tegelane kannab! Lohe 
kujutab heebrea keeles jõledat koletist. Termin madu kujutab väänlevat madu, kes tõi hävingu 
tervele inimrassile oma tegudega Eedeni Aias. Saatan tähendab laimajat, kuna ta on vendade 
süüdistaja ja ta on samuti valede isa. Kurat tähendab vastast või vaenlast ja Saatan on kindlasti 
Kristuse ja Tema järgijate suurim vaenlane. Nüüd, lõppude lõpuks on ta aheldatud sügavikku 1000-
ks aastaks.  
 
See sügavik pole tulejärv, kuhu heidetakse metsaline ja valeprohvet Ilmutuse 19:20-s. See on pigem 
ajutine vangla, kus Saatan on vangistatud kümneks sajandiks, et rahu, õitseng, rõõm ja pühadus 
võiksid haarata kogu maa Kristuse valitsemise ajal. Selle aja lõppedes peab teda natukeseks ajaks 
lahti lastama, et juhtida viimast mässu Jumala vastu ja siis heidetakse lõplikult tulejärve...kus on ka 
metsaline ja valeprohvet (Ilmutuse 20:10).  
 
Salm 4: Ja ma nägin troone ja neid, kes nende peal istusid; ja kohus anti nende kätte; ning ma nägin 
nende hingi, kelle pead olid kirvega maha raiutud Jeesuse tunnistamise pärast ja Jumala sõna pärast, 
ja kes ei olnud kummardanud metsalist ega tema kuju ega olnud võtnud tema märki oma otsaette 
ega käe peale. Nad tõusid ellu ning valitsesid kuningatena koos Kristusega tuhat aastat.  
 
Johannes nüüd vaatleb troone kohtuks. Kes istuvad siis nendel? Esimese ülestõusmise liikmed, mis 
sisaldab Vana Testamendi pühakuid, Koguduse ajastu pühakuid ja Katsumuste aja pühakuid. Vana 
Testamendi usklike ülestõusmist on kirjeldatud Taanieli 12:1,2 ja Uue Testamendi pühakuid 
1.Tessaloonika 4:16-18 ja 1.Korintose 15:15-54. Nagu me näeme, Katsumuste aja ülestõusnud 
märtrid kahtlemata ilmutavad Päästja Jeesuse Kristuse kirkuse ilmumist (Tiituse 2:13), mil Ta tuleb 
tagasi maale. Peatüki 6 salm 9 kuni 11 esitleb seda vaadet. Sel hetkel need märtrid ootasid oma 
ülestõusmist, kuid pandi ootama et nad veel natuke aega puhkaksid rahus, kuni saab täis nende 
kaassulaste ja nende vendade arv, kes veel tapetakse nõnda nagu nemadki.  
 
Seega me näeme troonidel ülestõusnuid usklikke Aadamast edasi, kaasaarvatud Katsumuste aja 
märtrid. Mõlemad on olnud osalised esimeses ülestõusmises. Neid pühakuid on tituleeritud istuma 
troonidel, kuna nad olid kuningliku preesterkonna liikmed (1.Peetruse 2:9). Kristus tegi neid 
kuningateks ja preestriteks.  
 
Salm 5: Aga muud surnud ei tõusnud ellu, kuni need tuhat aastat said täis. See on esimene 
ülestõusmine.  
 
Selle salmi lõpetav lause - see on esimene ülestõusmine – peaks olema 4-nda salmi lõpetuseks. 
Üleminek salmis 4 salmi 5 oleks siis: Ja nad elasid ja valitsesid Kristusega tuhat aastat. [See on 
esimene ülestõusmine]. Kuid ülejäänud surnud ei ela enne kui tuhat aastat on möödas. Salmi 5 
surnud tuhat aastat hiljem, ei saanud olla osalised esimesest ülestõusmisest, kuna...  
 
Salm 6: Õnnis ja püha on see, kes saab osa esimesest ülestõusmisest; nende üle ei ole teisel surmal 
meelevalda, vaid nad on Jumala ja Kristuse preestrid ning valitsevad koos temaga kuningatena tuhat 
aastat.  
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Kuna ülejäänud surnud tulevad esile tuhat aastat hiljem, me koheselt mõistame, et nad ei saa olla 
osalised esimeses ülestõusmises. Need, kes võtavad osa esimesest ülestõusmisest, valitsevad 
Kristusega Mileeniumis, mil selle grupi liikmed jäävad haudadesse. Nemad aga vastuseks tõstetakse 
üles suureks valgeks kohtujärjeks pärast tuhandet aastat. 
 
Ilmutuse 20: 7 – 15  
Salm 7: Kui need tuhat aastat otsa saavad, lastakse saatan lahti oma vanglast  
 
Salm 8: ning ta läheb välja eksitama paganaid, kes on ilmamaa neljas nurgas, Googi ja Maagoogi, 
koguma sõtta neid, kelle arv on nagu mereliiv.  
 
Salm 9: Ja nad tulevad üles ilmamaa lagendikule ja piiravad ümber pühade leeri ja armastatud linna. 
Ja taevast langeb tuli ning sööb nad ära.  
 
Need kirjakohad on põhjustanud paljudele suurt mure. Nad küsivad: “Miks peaks Saatan vabadusse 
pääsema lühikeseks ajaks? Mis kasu saaks Jumal selle koletise vabastamisega pärast tuhande aastast 
õnnistatud rahu?” Vastus sellele on: “Inimese vaba tahe.”  
 
Kõik inimesed, kes sisenevad Rahuriiki, on lunastatud inimesed (Jesaja 60:21 ja Joel 2:28). Siiski, 
nad peavad meeles pidama, et sigimine leiab siis ikka veel aset sellel ajastul, kuna need, kes elasid 
üle Katsumuste aja, sisenesid Rahuriiki oma inimlike ihudega. Usklikud troonidel omavad aga 
ülesäratatud ihusid ja ei saa seega lapsi, kuid teised saavad. Lapsed, kes sünnivad selle Rahuriigi 
ajastul, sünnivad Aadama loomusega ehk siis patustena, mis on inimesega kaasas käinud alates 
Aadamast ja Eevast. Paljud neist muidugi võtavad Kristuse vastu kui oma isikliku Päästja, kuid 
paljud ei tee seda! Lisaks vee, kuna Saatan on ahelais, siis vähe, mis neid kiusatusse viiks. Nad 
lihtsalt ei ole silmitsi probleemidega ja katsumustega, mis on inimkonda vaevanud ajastuid. Saatana 
vabastamine siis otsustab, kas Kristus nende elus on reaalne või mitte ehk kas nad on olnud lihtsalt 
niisama kuulekad, kuna Kristus valitseb siis.  
 
Tõde paljastub, mil miljonid järgivad kuradit. Jah, isegi elades koos Issanda Jeesuse Kristusega 
kümme sajandit, suurem osa inimkonnast hakkab mässama. Salmid 8 ja 9 teavitavad meid, et 
Saatan petab rahvusi ülemaailmselt ja kogub nad kokku viimaseks lahinguks. See armee on 
gigantne... kelle arv on nagu mereliiv. Jälle on Jumala hoolealuste leer (Jeruusalemm) ümber 
piiratud, mil Katsumuste aja armee on kogunenud Jeruusalemma vastu lahingusse (vaata Sakarija 
14:1). Siis, koheselt, Jumal hävitab nad kõik tulega, mis langeb taevast.  
 
Kellele viitavad nimed Goog ja Maagoog? Hesekieli 38 ja 39 järgi on see Venemaa. Mil Goog ja 
Maagoog tulevad Iisraeli ja Jeruusalemma vastu Katsumuste ajal, selline kustutamatu mulje on 
jäetud siin maal, et nüüd, 1000 aastat hiljem, on need detailid ikka veel eredad. Seega selle sõja 
mälestused tulevad meelde, mil Saatan vabastatakse ahelaist ja ta üritab hävitada Iisraeli.  
 
Salm 10: Ja kurat, nende eksitaja, visatakse tule- ja väävlijärve, kus on ka metsaline ja valeprohvet; 
ning neid piinatakse päevad ja ööd igavesest ajast igavesti.  
 
See koht on ajastute petja ots. Ta heidetakse kohta, mis valmistatud kuradile ja tema inglitele (vaata 
Matteuse 25:41). Palju sajandeid oli vaja sellel laimaval süüdlasel püüelda oma viimase sihini. 
Nüüd, mil ta on kohale jõudnud, ta saab kogema ei midagi muud kui lõppematut piina – päevad ja 
ööd – alati ja igavesti. Aamen!  
 
Me peame momendiks kõrvale põikama, kuna paljud inimesed, samuti kristlased, omavad 
valearusaama põrgust. Mil nad kuulevad seda sõna, nad kujutavad kohta, kus väikesed punaselt 
riides gremlinid lisavad kütet tulle ja piinavad oma ohvreid hargiga. Saatan pole ei kütte lisaja ega 
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piina oma järgijaid ning ta ei sisene põrgusse enne 1000 aastase rahuriigi lõppu. Nagu me oleme 
juba õppinud, Saatan on selle maailma jumal (2.Korintose 4:4), õhuvalla vürst (Efeslaste 2:2) ja 
esimese ning teise taeva valitseja – õhuvallas ja tähistaevas. Ta säilitab oma asukoha seni, mil ta 
heidetakse seal minema. Siis ta valitseb maal need viimased 42 kuud Katsumuste ajast. Kristuse 
tulekul maale, Saatan aheldatakse põhjatusse auku ja siis, Mileeniumi järel ta lastakse vabaks 
lühikeseks ajaks. Siis ta heidetakse viimaks põrgusse ehk tule- ja väävlijärve, kus teda piinatakse 
kogu igavik.  
 
Nüüd tuleme kõige vägevama Kirjakohtade portsjoni juurde, kus mainitakse õelate kohut.  
 
Salm 11: Ma nägin suurt valget trooni ning seda, kes sellel istub, kelle palge eest põgenesid maa ja 
taevas, ning neile ei leidunud aset.  
 
Salm 12: Ja ma nägin surnuid, suuri ja pisikesi, seisvat trooni ees, ning raamatud avati. Teine raamat 
avati, see on eluraamat. Ja surnute üle mõisteti kohut sedamööda, kuidas raamatuisse oli kirjutatud, 
nende tegude järgi.  
 
Salm 13: Ja meri andis tagasi oma surnud ning surm ja surmavald andsid tagasi oma surnud ning 
igaühe üle mõisteti kohut tema tegude järgi.  
 
Salm 14: Ja surm ja surmavald visati tulejärve. See on teine surm - tulejärv.  
 
Johannes jälle ütleb: ma nägin. Seda terminit on leida 37 korda selles raamatus. Seekord ta näeb 
kõige süngemat tundi ajaloost – õelate kohut – mil Kristus istub valgel troonil. Valge on Piiblis 
puhtuse, õigluse ja pühaduse sümbol. Kuigi teie patud on helepunased, saavad need lumivalgeks 
(Jesaja 1:18).  
 
Kuna “valge” seisab kõige selle eest, mis on au sees ja õige, siis mida see sümboliseerib? 
Terviklust, kuna Kristus, kes on tõde (Johannese 14:6), on ise Kohtumõistja. Märkad terminit suur 
valge troon. See kujutab suurt kohut, mis saab langema neile, kes on hüljanud “nii suure pääste” 
(vaata Heebrea 2:3).  
 
Kuidas saab keegi teada, et just armastav ja hooliv Jeesus on see, kes saab istuma sel troonil kui 
Kohtumõistja? Vastus on leida Johannese 5:22: Ja tõepoolest: Isa ei mõista kellegi üle kohut, vaid 
on andnud kohtumõistmise täiesti Poja kätte. Ta on temale andnud meelevalla ka kohut pidada, 
sellepärast et tema on Inimese Poeg (Johannese 5:27). See, kes äratati surnuist – Issand Jeesus 
Kristus – on Kohtumõistja, lähtudes Apostlite 17:31-st: Sest ta on seadnud ühe päeva, mil ta 
mõistab õiglaselt kohut kogu ilmamaa üle mehe läbi, kelle ta on määranud, ja ta on pakkunud 
kõigile tõestuse sellega, et on tema üles äratanud surnuist. See hetk on meie ees hetkel!  
 
Milline pühalik stseen, mil muutmata inimkond tuleb kohtuma Jumalaga silmast silma, et nende 
kurje tegusid uuritaks. Iga üleastuja ja patustaja on kohal: presidendid ja kerjused, kõrgklassi 
snoobid ja paljud teised. Jah, see grupp sisaldab igaüht, kes on hüljanud Kristuse ajastute jooksul, 
väiksed ja suured, rikkad ja vaesed, vabad ja orjad. Ärge pange seda imeks; sest tuleb tund, mil 
kõik, kes on haudades, kuulevad tema häält ning tulevad välja: need, kes on teinud head, elu 
ülestõusmiseks, aga need, kes on teinud halba, hukkamõistmise ülestõusmiseks (Johannese 28,29). 
Ärge eksige siin koha peal, kuna tuleb õigete ja ülekohtuste ülestõusmine (Apostlite 24:15).  
 
Mil päästmata inimesed seisavad püha Jumala ees, raamatud avatakse. Jah, Ta omab sissekirjutusi 
igast õelast teost, mida patused on kunagi sooritanud. Midagi ei jäe varjatuks. Abielurikkumine, 
abort, joomarlus, narkosõltuvus, hooraelu, viha, seadusetus, mõrv, mäss, seksuaalne promiskuiteet, 
naistevahetus ja iga muu vastuvõetamatu tegevus on siis detailideni paljastatud.  
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Kuidas on see kõik võimalik? Jumal on kõiketeadja ja kõikvõimas. Laulud 139: 1,2: Issand, sa 
uurid mind läbi ja tunned mind. Sina tead, millal ma maha istun ja millal ma tõusen; sa mõistad 
kaugelt ära mu mõtted. Jumal teab kõike iga inimrassi liikme kohta. Hesekiel 11:5: mis teil mõttes 
on, seda ma tean! 2.Peetruse 2:14: Nende silmad on täis abielurikkumist ning neil ei saa kunagi 
patust küllalt. Laulud 139:4: sina, Issand, tead selle kõik ära. Jeremija 17:10: Mina, Issand, uurin 
südant. See lause on äärmiselt tähtis, sest südamest lähtub kurje mõtteid, mõrvamist, 
abielurikkumist, hooramist, vargust, valetunnistust, pühaduseteotust (Matteuse 15:19).  
 
Jumala raamatud on totaalselt täpsed, kuna Ta näeb iga inimese liigutusi: Sest Issanda silmad 
jälgivad kogu maad, et võimsasti aidata neid, kes siira südamega hoiavad tema poole (2.Ajaraamat 
16:9). Ja ükski loodu ei ole tema ees nähtamatu, vaid kõik on alasti ja paljastatud tema silma ees 
(Heebrea 4:13). Kõik seksuaalsed vahekorrad autodes ja motelli tubades, mis on abieluvälised ja 
kõrvalehüpped, iga narkodiil ja illegaalne kasu saamine, need kõik on kirjas Kõikvõimsa raamatus. 
Keegi ei saa Jumala eest end peita, kes iganes Ta ka pole! Veel enam, ühtegi viga siis ei tehta, kuna 
surnute üle mõistetakse kohtu nõnda, nagu on kirjas nendes raamatutes. Me samuti näeme, et iga 
uskmatu on siis kohal, kuna maa ja meri annavad kõik ihud tagasi ja hinged tulevad välja Hadesest 
(põrgu). Siis ihu, hing ja vaim ühinevad taas, et seista Jumala ees.  
 
Paljud pole kunagi taibanud, et saab olema aeg, mil õelad vabastatakse põrgust. See pole uus 
doktriin või enda väljamõeldud teooria. Uurigemgi seda õpetust.  
 
Uus Testament sisaldab kaht kreeka keelset sõna – Hades ja Gehenna – mida on tõlgitud põrguks 
eesti keelses Piiblis. Issand Jeesus Kristus kasutas mõlemat sõna korduvalt. Miks kahte sõna? Kas 
on kaks erinevat kohta? Jah! Lihtne näide aitab meil seda mõista.  
 
Kõik teavad arestimaja ja vangla vahet. Kui inimene sooritab kuriteo, siis ta ei panda kohe 
vanglasse, enne kui tema üle pole kohut mõistetud. Selle asemel ta pannakse arestimajja, kus ta 
ootab oma kohut. Siis kui ta kohtu mõistetakse süüdi, siis ta viiakse üle vanglasse, kus ta kannab 
oma karistust. Järgmine väide on äärmiselt tähtis, nii et omanda see! Kui Jeesus kasutas sõna Hades, 
siis Ta viitas arestimajale – kohale, kus hoitakse patuseid kuni kohtupäeva hommikuni. Siis, 
Kohtupäeval, patused tulevad välja arestimajast (Hades), seisavad Kohtumõistja ette (Issand Jeesus 
ise), leitakse süüdi olevat ja viiakse koheselt vaimude vanglasse (Gehenna). Tulejärve on tihti 
võrreldud Gehennaga.  
 
Üksteist kohta, kus Kristus mainis Hadest ehk arestimaja, on järgnevad: Matteuse 11:23 ja 16:18, 
Luuka 10:15 ja 16:22,23, Apostlite 2:27 ja 2:31, 1.Korintose 15:55, Ilmutuse 1:18, 6:8 ja 20:13,14.  
 
Gehennat ehk vanglast on mainitud kaksteist korda Päästja poolt: Matteuse 5:22,29,30; 10:28; 18:9; 
23:15,33, Markuse 9:43,45,47, Luuka 12:5 ja Jakoobuse 3:6.  
 
Olles uurinud neid 23-e kirjakohta, siis mõistame, et salmid 13 ja 14 meie uuringust on täiesti 
loogilised: surm (haud) ja surmavald (Hades) andsid tagasi oma surnud. Haud on mõeldud ihule ja 
Hades hingele. Siis, igaühe üle mõisteti kohut tema tegude järgi (see on siis see kohtuistung). Siis 
surm ja surmavald visati tulejärve (Gehenna ehk vangla).  
 
Miks nad üleviiakse? Gehenna erineb Hadesest selle poolest, et Gehennas on erinevad 
kannatusastmed. Pärast läbi uurimist ja kohtumõistmist tuleb ilmsiks, palju on igas inimeses valgust 
(kui tihti on hüljatud päästesõnum) ning ta saadetakse Gehennasse, kus on erinevad 
kannatusastmed, lähtudes iga inimese valgusest ja tegudest. Seega, see viimane põrgu on kõigile 
erinev, mis sõltub igaühe õelatest tegudest ja kordadest, mil keegi hülga Kristuse pakutud 
armastuse.  
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Nüüd me mõistame Roomlaste 2:5 natuke paremini: Sa talletad endale viha oma kanguse ja 
pöördumata südamega Jumala viha ja õiglase kohtumõistmise ilmumise päevaks. Sellepärast 
Soodomamaal on kohtupäeval hõlpsam põli kui sinul (Matteuse 11:24). Mis oli Soodomamaa patt? 
Seal oli palju valgust, kuna Kristus külastas sealset linna ja jutlustas sealsetele elanikele. Sellepärast 
variserid saavad seda rängema kohtuotsuse (Matteuse 23:14).  
 
See on selge, patused tõusevad hauast ja põrgust, mõistetakse kohut Kristuse poolt Suure Valge 
Trooni ees ja siis saadetakse tulejärve. Siiski “hea uudis” on see, et ükski see asi ei juhtu nendega, 
kes usaldavad Jeesuse valatud verd. Kui inimene usaldab Jeesust, tema elu kirjutatakse 
eluraamatusse. See kohus, mida me just arutasime, on ainult neile, kelle nimed ei ole leida selles 
raamatus. Kui inimene on päästetud, siis ta ei pea kunagi muret tundma põrgu kui igavese saatuse 
pärast, kuna kes temasse (Kristus) usub, selle üle ei mõisteta kohut (Johannese 3:18). Ta samuti on 
läinud surmast ellu (Johannese 5:24). Seega, ei ole nüüd enam mingit hukkamõistu neile, kes on 
Kristuses Jeesuses (Roomlaste 8:1). Aamen!  
 
Suur kohus on ainult neile, kes võtavad osa viimsest ülestõusmisest, mis toimub pärast 1000 aastast 
Kristuse valitsemist siin maal. Need, kes on ülestõstetud enne seda aega, on igavesti turvalises 
kohas, kuna õnnis ja püha on see, kes saab osa esimesest ülestõusmisest; nende üle ei ole teisel 
surmal meelevalda (salm 6). 
 
Ilmutuse 21: 1 – 8  
Ilmutuse Raamatu kaks viimast peatükki esitavad meile imelist tulevikku, mis ootab ees igat 
usklikku kõigist ajastutest. Päästetud ja päästmata igavene saatus on kirjas selle raamatu esimeses 
kaheksas salmis. See ülevaade on absoluutselt hingemattev. Alustagem meie uurimist.  
 
Salm 1: Ma nägin uut taevast ja uut maad; sest esimene taevas ja esimene maa olid kadunud ning 
merd ei olnud enam.  
 
Esimese taeva ja maa kadumine toimus pärast Suurt Valget Kohtujärge. See oli osa maailma 
uuendamisest, mida Jeesus ennustas Matteuse 24:35, mil Ta ütles:  Taevas ja maa hävivad, aga minu 
sõnad ei hävi. See aeg ja meetod on mainitud 2.Peetruse 3:7,10-13: Aga praegusi taevaid ja maad, 
mis on säilitatud sellesama sõna jõul, hoitakse tule jaoks jumalakartmatute inimeste kohtu ja 
hukatuse päevaks. Aga Issanda päev tuleb nagu varas. Siis hukkuvad taevad raginal, algained 
lagunevad lõõmates ning maad ja tema tegusid ei leita enam. Kui see kõik nõnda laguneb - 
missugused siis peate olema teie pühas eluviisis ja jumalakartuses, oodates ja kiirendades Jumala 
päeva tulemist, mil taevad põledes lagunevad ja algained lõõmates ära sulavad. Meie ootame aga 
tema tõotuse järgi uusi taevaid ja uut maad, kus elab õigus.  
 
Uues maailmas pole enam merd, võimalikult et oma õeluse varjundusega:  Aga õelad on otsekui 
mässav meri, mis ei saa rahuneda ja mille veed kobrutavad kõntsa ja muda (Jesaja 57:20). Teine 
põhjus võib olla selles, et ookeani taimestik pole enam vajalik.  
 
Salm 2: Ja ma nägin püha linna, uut Jeruusalemma, taevast Jumala juurest alla tulevat, valmistatud 
otsekui oma mehele ehitud mõrsja.  
 
Kaht Jeruusalemma on mainitud Piiblis (vaata Galaatia 4:25,26 ja Heebrea 12:22). Üks on maine ja 
kodu usklikele 1000 aastase rahuriigi ajal. Teine on taevane – Uus Jeruusalemm ehk taevalik linn, 
mis hõljub maa kohal igavesti järgides rahuriigi järgseid uues taevas ja maal looduid. Uus 
Jeruusalemm on kahtlemata see, mida Kristus on valmistanud 2000 aastat, kuna päästja ütles 
Johannese 14:2-s: ma lähen teile aset valmistama. See võimas meistriteos laskumas maa poole 
meenutab üht elegantset pruudi ilu tema pulmapäeval.  
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Salm 3: Ja ma kuulsin valju häält troonilt hüüdvat: «Vaata, Jumala telk on inimeste juures ning tema 
asub nende juurde elama ning nemad saavad tema rahvaiks ning Jumal ise on nende juures nende 
Jumalaks.  
 
Selle hetkeni oli Jumala kogudusetelk olnud taevas. Nüüd me avastame aadressi muudatuse. 
Kõikvõimas laskub maale oma taevaliku saatjaskonnaga, asudes Uude Jeruusalemma, et alustada 
ülemaailmset tegutsemist sellest satelliitlinnast. Lunastatud oma kirgastatud ihudes elavad Uues 
Jeruusalemmas. Need, kes on lihases ihus, need kes olid uuesti sündinud ja päästetud rahuriigi ajal, 
sisenevad igavesse riiki oma loomulike ihudega. Nad elavad maal Pühas Linnas ja selle valguses. 
Selle stseeni tõeline ilu on see, et Jumal elab oma rahva keskel, kuna hääl hüüab:  Vaata, Jumala 
telk on inimeste juures ning tema asub nende juurde elama ning nemad saavad tema rahvaiks ning 
Jumal ise on nende juures nende Jumalaks.  
 
Järgmine põnev fakt on see, et usklikud oma kirgastatud ihudes, võivad reisida valguse kiirusel. 
Seega nad läbivad ristipõiki maale oma linnast – Uuest Jeruusalemmast – lühikese aja jooksul. 
Praegu maailma teadlased ennustavad, et inimene saab elama kosmose linnades enne aastat 2000. 
Nad ei tea pooltki! Aamen!  
 
Salm 4: Tema pühib ära iga pisara nende silmist ning surma ei ole enam ega leinamist ega 
kisendamist, ning valu ei ole enam, sest endine on möödunud.»  
 
See salm peaks olema üks usklike lemmikuid. Mõtle vaid sellele! Valu, mure, kisendamine ja surm 
on igaveseks kõrvaldatud igavese elu maalt. Pole ime, et lunastatud on suutelised võidukalt 
hüüdma: Surm, kus on sinu võit? Surm, kus on sinu astel? (1.Korintose 15:55). Kunagi enam ei saa 
olema matuseid, kuna surm, viimane vaenlane, on hävitatud (1.Korintose 15:26). Lisaks sellele, 
kõik, mis oli seotud surmaga, on samuti eemaldatud igaveseks. Kiitus! Pole enam haigusi, 
südamerabandusi, autoavariisid, sõdu ja jutte sõdadest. “See on lõpetatud” on tõeline taevarahvaste 
hümn.  
 
Kuigi need tõed on imelised, suurim fakt on see, et Issanda rahvas näeb Tema palet. Lisaks patt on 
kadunud, kuna Saatan on igaveseks Gehennasse saadetud, tulejärve.  
 
Salm 5: Ja troonil istuja ütles: «Vaata, ma teen kõik uueks!» Tema ütles: «Kirjuta, sest need sõnad 
on ustavad ja tõelised!»   
 
Salm 6: Ja ta ütles mulle: «See on sündinud! Mina olen A ja O, algus ja ots. Mina annan janusele 
ilma tasuta eluvee allikast.  
 
Jumal räägib Johannesega, öeldes: see on valmis. Nagu Kristus lõpetas oma lunastustöö patuste 
pärast ristil, Ta hüüdis: see on lõpetatud.  Nüüd on Jumal teinud kõik asjad uueks, hüüdes uuesti: 
see on lõpetatud või tehtud. Tema tahe on lõpule viidud Jeesuses Kristuses. Nimelt see, et maa saab 
patu needusest vabaks ja et siinsed elanikud muudetaks Tema sarnaseks. See on juhtunud. See on 
valmis. Jumal lisab, et Tema on Alfa ja Oomega, algus ja ots. Alfa ja Oomega on kreeka tähestiku 
esimene ja viimane täht.  Sealt ka seletus: algus ja ots. Kuid mida see tähendab? Kristuses, kogu 
loomine algas patuta (vaata Koloslaste 1:15-19). Nüüd, Kristuses, see on lõpetatud patuta.  
 
Selles imelises linnas – Uues Jeruusalemmas – Jumala inimeste vaimne janu on samuti rahuldatud 
igaveseks. Olles siin maal, Jeesus ütles Samaaria naisele: Igaüks, kes joob seda vett, januneb jälle, 
aga kes iganes joob vett, mida mina talle annan, ei janune enam iialgi, vaid vesi, mille mina talle 
annan, saab tema sees igavesse ellu voolavaks allikaks (Johannese 4:13,14). See aeg on tulnud. See 
on mõeldud sulle omandamiseks ajastuteks. Nautige seda vett!  
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Igavene tasu olla Jumala läheduses Uues Jeruusalemmas, kus pole enam surma, kurbust, nuttu, valu 
või janu, on ainult neile, kes usaldavad Kristuse valatud vere teenuseid.  
 
Salm 7: Võitja pärib selle kõik ning mina saan temale Jumalaks ja tema saab minule pojaks.  
 
Kes on see võitja? See, kes usub, et Jeesus on Jumala Poeg (vaata 1.Johannese 5:4). Parem ole 
kindel oma päästes, kuna järgmine salm mainib kirevat patuste gruppi, mis jääb ilma igavesest 
paradiisist siin maal.  
 
Salm 8: Aga argade ja uskmatute ja jäledate ja mõrtsukate ja hoorajate ja nõidade ja 
ebajumalateenijate ja kõigi valetajate osa on tule ja väävliga põlevas järves, see on teine surm.  
 
See tekst selgelt ütleb, et need, kes on hukule määratud peatükis 20, salmid 11-15, on heidetud 
tulejärve ehk Gehennasse. Neile ei anta surmaotsuse tühistamist ehk teist võimalust nagu mõned 
härdameelsed õpetavad. Ilmutuse 21 on igavene aruanne.  
 
Ühtki võimalust siis enam pole. Need, kes seisavad Suure Valge Kohtujärje ees, ei pääse sealt edasi. 
Kes nad on?  
   
 
Arad – need, kes hülgavad Kristuse, et pageda inimeste pilke alt.  

� Uskmatud – need, kes hülgavad Kristuse õpetuse jumalikuse ja valatud vere kui ainsa 
vahendi saamaks igavene elu. Jeesus ütles: sest kui te ei usu, et mina olen see, siis te surete 
oma pattudesse (Johannese 8:24). Johannese 5:40-s meie Päästja ütleb uuesti: Aga te ei taha 
tulla minu juurde, et saada elu.  

� Jäledad – need, kes on haaratud õelatesse tegevustesse. Nad räägivad kristlastkonnast, kuid 
ela seda elu: Nad väidavad end tundvat Jumalat, aga tegudega salgavad tema, sest nad on 
jäledad ja sõnakuulmatud ega ole ühelegi heale teole kõlblikud (Tiituse 1:16).  

� Mõrtsukad – need, kes kannavad viha oma südameis ja mõtetes teiste vastu. Kui sa ei usu 
seda, kuula järgnevat: Igaüks, kes vihkab oma venda, on mõrvar, ja te teate, et ühelgi 
mõrvaril ei ole igavest elu, mis temasse jääks (1.Johannese 3:15).  

� Hoorajad – need, kes tegelevad  hooramisega (abielueelse seksiga), abielu rikkumisega 
(abieluväliste suhetega) või perversse seksiga.  

� Nõiad – need, kes tegelevad uimastite kasutamisega, et olla “pilves” või “laksu all”.  
� Ebajumalateenijad – need, kes kummardavad või teenivad kõike muud peale elava ja tõelise 

Jumala või need, kes kasutavad iidoleid teenimisel. Tuleta meelde Jumala hoiatust: Lapsed, 
hoiduge ebajumalate eest (1.Johannese 5:21).   

� Valetajad – need, kes petavad teisi, muudavad tõde ja hävitavad inimkonda valedega.  
 
Ilmutuse 21:9 - 27  
Salm 9: Minu juurde tuli üks seitsmest inglist, neist, kelle käes on seitse kaussi täis seitset viimset 
nuhtlust, ning ta rääkis minuga ja ütles: «Tule, ma näitan sulle mõrsjat, Talle naist!»  
 
Siin taeva peremees räägib Johannesega, öeldes: “Tule siia. Ma tahan näidata sulle Pruuti, Talle 
naist, seda ühte, kes on ennast seadnud valmis säravasse puhtasse peenlinasesse (peatükk 19, salmid 
7 ja 8) ja kes tuleb koos Temaga tagasi 1000. aastaseks mesinädalaks (peatükk 19, salmid 11-16).”  
 
Salm 10: Ja ta kandis mu vaimus suurele ja kõrgele mäele ning näitas mulle linna, püha 
Jeruusalemma, mis on alla tulemas taevast Jumala juurest.  
 
Pruuti on kujutatud kui Uue Jeruusalemma linna, kuna linn koosneb inimestest. Ehitised, tänavad ja 
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valgus on ainult abivahendid elanikele. Näiteks, inimesed nimetavad linna kas heaks või kurjaks. 
Miks? Inimeste tõttu, kes seal elavad. Mil Johannes näeb Jumala taevalikku loomingut, talle on 
muljet avaldatud linna iludusest ja linna suurusest. Ta kirjeldab linna nii:  
 
Salm 11: ja millel on Jumala kirkus, ning ta valgus on kõige kallima kivi sarnane, otsekui jaspis, 
mis hiilgab nagu mägikristall.  
 
Salm 12: Sellel on suur ja kõrge müür ning kaksteist väravat ja väravate peal kaksteist inglit; ning 
väravate peale on kirjutatud nimed, mis on Iisraeli laste kaheteistkümne suguharu nimed.  
 
Salm 13: Päevatõusu pool on kolm väravat, põhja pool kolm väravat, lõuna pool kolm väravat, õhtu 
pool kolm väravat.  
 
Salm 14: Ja linna müüril on kaksteist aluskivi ning nende peal Talle kaheteistkümne apostli nimed.  
 
Piibli aegadel müürid püstitati kaitseks. Kuna sõda on siis igaveseks lõpetatud, siis keegi võib 
küsida Uue Jeruusalemma müüride vajalikkust? Vastus? See on meenutus sellest, et armastuse 
Jumal kaitses oma rahvast maal. See müür on igavene mälestusmärk sellest, et meie elud on olnud 
peidetud Kristusega Jumalasse (Kolossa 3:3).  
 
Sellel linnal on samuti kaksteist väravat, millest igaühel on nimed, mis on Iisraeli laste 
kaheteistkümne suguharu nimed.  
 
Väravaid valvavad inglid, kes tervitavad neid, kellel on õigus ja privileeg siseneda sellesse linna. 
Need kaksteist inglit väravais on arvatavasti need, kes töötasid mõnda aega iga suguharuga. Me 
samuti märgime, et nagu väravad omavad kaheteistkümne suguharu nime, siis ka alusmüürid 
omavad kaheteistkümne Kristuse apostli nime. Järgmisena vaatame linna suurust.  
 
Salm 15: Ja sellel, kes minuga rääkis, oli käes kuldpilliroog, et mõõta linna ja selle väravaid ja selle 
müüri.  
 
Salm 16: Linn on nelinurkne ning ta pikkus on võrdne laiusega. Ta mõõtis linna pillirooga - 
kaksteist tuhat vagu. Ta pikkus ja laius ja kõrgus on võrdsed.  
 
Salm 17: Ja ta mõõtis tema müüri - sada nelikümmend neli küünart inimese, see tähendab ingli 
mõõdu järgi.  
 
Ingel mõõdab linna kuldpillirooga. Kuna linna tänavad on kullast ja linn ise on ka kullast, siis 
kullast mõõteriist oleks asjakohane.  
 
Salm 16 ütleb meile, et Uus Jeruusalemm on nelinurkne. See linn on täiuslik kuup, kuna pikkus, 
laius ja kõrgus on võrdsed. Pikkuseks, laiuseks ja kõrguseks on mainitud 12000 vaopikkust. Paljud 
teadlased usuvad, et see on umbes 1500 miili.  
 
See linn asetatuna USA kohale, siis see ulatuks põhjapoolsemast punktist Maine'st kõige 
lõunapoolsema punktini, Floridani; ja idakaldast kuni Coloradoni. Tänapäeva suurlinnad on selle 
linna kõrval külakesed.  
 
Kuna see kerkib ka 1500 miili kosmose poole, saab see sõnaotseses mõttes sisaldada igat inimest, 
kes pole kunagi sündinud, pluss veel lisa miljardid.  
 
Müürid laiuvad ümber linna ja on umbes 216 jalga kõrged, kuna küünar on vahema inimese 
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küünarnukist keskmise sõrme otsani (umbes 18 tolli).  
 
Salm 18: Selle müür on jaspisest ning linn ise puhtast kullast, selge klaasi sarnane.  
 
Salm 19: Ja linna müüri aluskivid on ehitud igasuguste kalliskividega. Esimene aluskivi on jaspis, 
teine safiir, kolmas kaltsedon, neljas smaragd.  
 
Salm 20: viies sardoonüks, kuues karneool, seitsmes krüsoliit, kaheksas berüll, üheksas topaas, 
kümnes krüsopraas, üheteistkümnes hüatsint, kaheteistkümnes ametüst.  
 
Salm 21: Kaksteist väravat on kaksteist pärlit, iga värav ühest pärlist, ning linna tänav on puhtast 
kullast otsekui läbipaistev klaas.  
 
Vau! Märkad, et jaspisest müür esindab Kristust oma hiilguses, ümbritsedes oma pühakuid. 
Järgmiseks kuldne linn kujutab Jumala õigluse pühat loomust ja siis need imelised värvilised kivid 
kujutavad Issanda vahendeid kui ka erinevaid Tema lunastustöö aspekte.  
 
Kujutle stseeni, mil linna valgus – Issand Jeesus Kristus – paistab läbi nende kivide! Kui Johannese 
nägemus saab reaalsuseks – siis ja ainult siis – me saame mõistma terminit Jumala hiilgus!  
 
See ilus linn samuti kujutab kõigi ajastute pühakuid, kes on sinna kogunenud armastuses. Kõik 
Jumala inimesed kõigist maailmakorraldustest on viimaks kokku kogunenud üheks tõeliseks 
vennaskonnaks. Ei ole enam siis baptiste, luterlasi, metodiste, naatsaretlasi või presbüteerianlasi. 
Selle asemel me oleme ühinenud vennad! Milline imeline päev, mil me heidame enda küljest need 
sildid, igaveseks, mis meid on jaganud.  
 
Salm 22: Templit ma ei näinud seal, sest Issand, Kõigeväeline Jumal, on selle tempel, ning Tall.  
 
Maal, Jumal alati oli elutsemiskoht – tempel või kogudusetelk – kus inimesed said käia 
kummardamas ja teenimas Teda. Sellist kohta aga siis enam ei vajata, kuna Jumala kogudusetelk on 
nüüd inimestes. Ta on otsustanud elada neis.  
 
Salm 23: Ja linnale ei ole vaja päikest ega kuud, et need talle paistaksid, sest Jumala kirkus 
valgustab teda, ning tema lamp on Tall.  
 
Olles maal, Jeesus ütles: Mina olen maailma valgus (Johannese 8:12). Igaveses linnas Kristus, oma 
hiilguses, särab imeliselt, et pimedus muutub võimatuks. Pole ime, et seal ei saa enam öid olema!  
 
Salm 24: Rahvad hakkavad käima tema valguses ning ilmamaa kuningad toovad sinna oma 
hiilguse.  
 
Salm 25: Tema väravaid ei lukustata päeval, ent ööd seal ei olegi.  
 
Salm 26: Ja rahvaste hiilgus ja au kantakse sinna sisse.  
 
Need salmid kõhklusteta kujutavad rahvahulki, kes tulevad läbi 1000 aastase rahuriigi kui uuesti 
sündinud, ümbertöödeldud usklikud. Nad ei järginud Saatanat viimases mässus peale tema 
vabastamist põhjatust sügavikust. Seega nad siseneda igavesse riiki lihas. Nende valitsejad, 
kuningad ja presidendid – samuti uuesti sündinud ja ikka elavad maistes ihudes – toovad nüüd oma 
hiilguse ja au Uude Jeruusalemma. Nad tulevad Teda ülistama. Mil nad saabuvad, siis seal pole 
palgamõrva, kriminaalset, terrorismi või varguse hirmu. Sellised sündmused pole siis enam 
võimalikud. Jumal on kohal. Saatan on hävitatud. Kiusatus on igaveseks minevik. Seega linna 
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väravad pole kunagi lukus. Turvalisus pole enam oluline igavesel maal.  
 
Salm 27: Sinna ei saa midagi, mis on rüve, ega keegi, kes teeb jäledusi ja valet, vaid üksnes need, 
kes on kirjutatud Talle eluraamatusse. 
 
Ilmutuse 22:1-10  
Salm 1: Ta näitas mulle eluvee jõge, säravat nagu mägikristall. See saab alguse Jumala ja Talle 
troonist.  
 
Salm 2: Keset linna tänavat ja mõlemal pool jõge on elupuu, mis kannab vilja kaksteist korda, andes 
iga kuu oma vilja, ning puu lehed annavad tervist rahvastele.  
 
Esimesed kaks salmi peatükist 22 kinnitavad fakti, et meie uutes kirgastatud ihudes jätkame 
toitumisharjumuste nautimist. Miks mitte? Kui me näeme Jeesust, siis me oleme tema sarnased 
(1.Johannese 3:2). Jeesus sõi oma kirgastatud ihus (Luuka 24:43), miks meie siis ei peaks seda 
tegema? Meie tekst samuti kirjeldab parimat jooki, mida eales oleme proovinud – puhas, 
värskendav vesi, mis tuleb otse Jumala troonist. Mõtle sellele! Destilleeritud või keemiliselt 
töödeldud vesi pole enam vajalik, kuna saastumisel on siis lõpp!  
 
Meil mitte ainult pole kristallselge vesi joomiseks, vaid meil on ka võimalus nautida imelisi tervist 
pakkuvaid puuvilju. Elupuu kannab kahteteist erinevat puuvilja ja toodab neid iga kuu juurde.  
 
See on huvitav.  
 
Kui Aadam ja Eeva patustasid, võttes osa hea ja kurja tundmise puust (1.Moosese 2.17), Jumal ajas 
nad Eedeni Aiast välja. Ta siis asetas ingli sissepääsu juurde, et takistada neil söömast elupuust, 
muidu nad oleks elanud patuselt terve igaviku.  
 
Nüüd on uus päev saabunud. Pühad on Jumala läheduses ja võivad süüa elupuust. Kahtlemata see 
puu mängib rolli promomises inimesi lõputusse eksistentsi, kuna isegi lehed sisaldavad ravi või 
tervist rahvale, kes elavad seal linnas. Kuna seal pole muresid, haigusi või valu, ravi on kasutu, 
kuna igavene tervis on kõigile. Taevases linnas doktorid ja medõed on alaliseks nii öelda pensionil. 
Halleluuja!  
 
Salm 3: Ja midagi äraneetut ei ole enam. Jumala ja Talle troon on seal ning ta sulased teenivad teda.  
 
Äraneetut, mis pärines Eedeni Aiast ja oli osaliselt eemaldatud Tuhande rahuaasta jooksul, on 
igaveseks kõrvaldatud.  
 
Salm 4: ning näevad tema palet ning tema nimi on nende otsaesisel.  
 
Mõtle sellele! Me jälgime meie Päästja ilu iga päev, mil me elame Tema läheduses igavesti.  
 
Kui me vaatame Teda, kes on armas ja Tema vaatab meid, Ta nimi saab olema meie otsaesisel. See 
on meie pitser igavesest omandist! Nii imeline on kuuluda Jeesusele!  
 
Salm 5: Ja ööd ei ole enam ning neile ei ole vaja lambivalgust ega päikesevalgust, sest Issand Jumal 
ise valgustab neid, ning nemad valitsevad kuningatena igavesest ajast igavesti.  
 
Kuna Kristus kogu oma kirkuses valgustab seda linna ja sealseid asunikke – neid, kes kõnnivad 
linna valguses – ei mingit muud tüüpi loomulikku või tehisvalgust pole vaja. Isegi päike, mis 
soojendas endist maad mõned sajandid, pole samuti vajalik. Jumala armastuse soojus särab Tema 
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lastele aegade ajastuni.  
 
Salm 6: Tema ütles mulle: «Need on ustavad ja tõelised sõnad! Issand, prohvetivaimude Jumal, on 
läkitanud oma ingli oma sulastele näitama, mis varsti peab sündima.  
 
Siin ingel ütleb Johannesele põhjuse, mida Jumal oli lubanud tal kogeda ilmutuse visioonis. Ta 
ütleb: “Pühade prohvetite Jumal, kes on tõde ja ei saa valetada, saatis mind sulle ütlema, et asjad, 
mida sa oled kuulnud ja näinud, peavad sündima ruttu.”  
 
Salm 7: Ja vaata, ma tulen peagi! Õnnis on see, kes hoiab alal selle raamatu ennustuse sõnu!»  
 
Salmis 6, meie Issand ütles Johannesele asju, mis on kirjas Ilmutuse Raamatus. Siis Ta lisab salmis 
7: vaata, ma tulen peagi. Termin peagi ei ole kasutusel tundides, päevades, kuudes või isegi aastates. 
Selle asemel see pigem räägib sündmuste jadast, mis toimuvad kiirelt, mil need algavad. Teiste 
sõnadega, kui need asjad hakkavad toimuma (Luuka 21:28), märgid ja sündmused langevad ruttu 
kokku – üks teise järel – siis tuleb olla valves. Need, kes hoiavad selle raamatu sõnu, on valmis 
Issanda tulekuks.  
 
Salm 8: Mina, Johannes, olen see, kes seda kuulis ja nägi. Ja kui ma seda olin kuulnud ja näinud, 
siis ma heitsin maha ingli jalge ette, et kummardada teda, kes mulle seda näitas.  
 
Salm 9: Ja tema ütles mulle: «Vaata, ära tee seda! Sest ma olen sinu ning prohvetite, su vendade, ja 
nende kaassulane, kes selle raamatu sõnu alal hoiavad. Kummarda Jumalat!»  
 
Vaesed surelikud ei õpi ka kunagi! Johannes juba tegi vea, kummardades ingli ees ja sai riielda. 
Nüüd ta teeb seda uuesti! Õnneks, meil on armastuse Jumal. Ta tahab andeks anda sama vea ka 
seitsmendat korda (Matteuse 18:22). Ainult Tema armastus, arm, kaastunne ja andestus paneb meid 
jätkama. Tänan Sind Issand Jeesus!  
 
Salm 10: Tema ütles mulle: «Ära pane pitseriga kinni selle raamatu ennustuse sõnu, sest aeg on 
lähedal!  
 
Johannesel keelati sulgeda Ilmutuse Raamat, kuna aeg on lähedal. Seega ingel ütleb: “Prohvetlike 
tõdede avaldamise aeg on tulnud. Inimesi tuleb tuleviku suhtes hoiatada. Nad peavad õppima 
koguduse ajalugu ja ajastute plaani. Siis kui nad elavad neis ajaperioodides, nad mõistavad Jumala 
programmi. Nad samuti mõistavad, et kui sündmused algavad, need saavad ruttu teosk. Teades seda, 
nad valmistuvad. Seega, ärge sulgege selle raamatu prohveteeringut.” 
 
Ilmutuse 22:11-22  
Meie uuring Ilmutuse Raamatust on näidanud, et Ülesvõtmine, Viletsusaeg ja Suur Valge Kohtujärg 
saavad peagi teosk. Mõned taipavad, et vähe aega on järele jäänud ja paluvad Kristusel end päästa. 
Teised aga jätkavad oma südamete kiviks muutmist. Otsus on iga inimese teha. Inimese vastuvõtt 
Jumala tõele ja Issandale Jeesusele Kristusele kui Päästjale otsustab, kus sa veedad oma igaviku.  
 
Salm 11: Kes teeb ülekohut, tehku veel enam ülekohut, ning kes on rüve, saagu veelgi rüvedamaks! 
Õige tehku veel enam õigust ning püha pühitsegu ennast veel enam!  
 
Vali juba tänane päev, kus sa saad olema igavikus!  
 
Salm 12: Vaata, ma tulen varsti ning toon igaühele palga, ma tasun igaühele tema tegude järgi.  
 
Jumala prohvetliku aja kell on tiksumas ja iga sündmus on kindlalt ja kiirelt täide minemas.  
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Salm 13: Mina olen A ja O, esimene ja viimane, algus ja ots!  
 
Jumal ütleb: “Mil Ma tulen, Ma lõpetan lunastustöö, mida Ma alustasin, kuna Mina olen Alfa ja 
Oomega, usu alustajale ja täidesaatjale (Heebrea 12:2).” Kui sa võtad vastu evangeeliumi kutse, siis 
sa saad olema õnnelik.  
 
Salm 14: Õndsad on need, kes oma rüüd pesevad, et neil oleks meelevald süüa elupuust ning nad 
võiksid minna väravaist linna sisse!  
 
Lähtudes Dr. C. I. Scofieldist, parim tõlgendus salmist 14 oleks: “Õnnistatud on need, kes pesevad 
oma rüüd, et neil oleks õigus elupuule.” Kui keegi otsib õigust elupuule käskude pidamisega, ta 
plaanib saabuda igavesesse riiki oma tegudega. See muidugi on võimatu, nagu me oleme juba 
õppinud Tiitus 3:5, Roomlaste 4:5 ja paljude teiste kirjakohtade järgi.  
 
Dr. A. C. Gaebelein, Dr. H. A. Ironside, Dr. J. A. Seiss ja peaaegu kõik tuntud Piibli teadlased 
tõlgivad seda salmi nii: “Õnnistatud on need, kes pesevad oma rüüd (Talle verega), et neil võiks olla 
õigus elupuule ja et nad võiksid läbi väravate linna siseneda.” Neile, kes hülgavad sõnumi verest ja 
päästest armu läbi, tuletatakse meelde:  
 
Salm 15: Väljaspool on koerad ja nõiad ja hoorajad ja mõrtsukad ja ebajumalateenijad ning kõik, 
kes valet armastavad ja teevad.  
 
See on rahvahulk, mida on kirjeldatud Ilmutuse 21:8. Koerad on võrdsed jäledatega. Jäledad pole 
kunagi elanud kristlikku elu (Tiituse 1:16) ja koerad läksid tagasi oma rooja sisse – vanasse 
patusesse harjumusse (vaata 2.Peetruse 2:22). Mõlemad salmid räägivad inimestest, kellel puudub 
uuesti sünni kogemus – see üks ja ainus tee, kuidas inimesest saab uus loodu Kristuses Jeesuses 
(vaata 2.Korintose 5:17). Nende saatuses pole mingit kahtlust, kes hülgavad Jumala sõnumi ja tõed, 
mida kirjutab meile Piibel, kuna...  
 
Salm 16: Mina, Jeesus, saadan oma ingli seda teile tunnistama koguduste jaoks. Mina olen Taaveti 
juur ja sugu, särav koidutäht.  
 
Ilmutuse sõnum on tõene, kuna Kristus pühitseb ja garanteerib seda. Selles salmis Issand nimetab 
ennast Taaveti juureks ja järglaseks. Juurena Ta on Taaveti Issand – pre-eksisteev Jumal (Laulud 
110:1). Tema järglasena, Ta on Taaveti poeg, lihastunud Kristus (Matteuse 22:41-46). See on ilus 
pilt Jumal-inimesest, Issandast Jeesusest Kristusest. Jeesus on samuti särav koidutäht. Peetrus 
kutsub Teda isegi nii (2.Peetruse 1:19).  
 
Nüüd kuula hoolega, kuna see on sügavalt liigutav. Jumal armastab nii väga patuseid, et Tema 
kaastundlik süda peab välja sirutama evangeeliumi kutset veel üks viimast korda, enne kui raamat 
suletakse. Oh need kaasaja teenistujaid võiksid olla sama evangelistlikud nagu on Taevane Isa! 
Kuulake Teda:  
 
Salm 17: Vaim ja mõrsja ütlevad: «Tule!» Ja see, kes kuuleb, öelgu: «Tule!» Ja januneja tulgu! Kes 
tahab, võtku eluvett ilma tasuta!  
 
Selles tekstis Jumal kaastundlikult ütleb: “Usu Minusse; tule Minu juurde. Kutsu Mind oma 
südamesse ja ellu. Sul on saada kõik ja kaotada midagi. Kõik on mõeldus sulle: (1) Püha Vaim, (2) 
Kristuse pruut, (3) kõik, kes kuulevad ja usuvad, (4) auline linn, milles Pruut elab, ütleb: “Kas sa ei 
tahagi mind oma igaveseks koduks?” ja viimaseks (5) sinu enda vaimne janu hüüab: “Ma tahan 
saada rahuldatud.”” Miks mitte tulla ja juua? Eluvesi on tasuta. See on mõeldud kõigile. Kes tahab, 
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võtku!  
 
Kui sa hülgad selle kutse, kui sa oled pidanud Ilmutuse Raamatu sõnumit mõtetuks või kui sa oled 
nende keskel, kes usuvad, et Ilmutuse Raamat pole Pühakirja osa, et see on ainult müüdid ja muidu 
loba – ole ettevaatlik! Kuna Jumal ise hoiatab meid kõiki...  
 
Salm 18: Mina tunnistan kõikidele, kes kuulevad selle raamatu ennustuse sõnu: kui keegi neile 
midagi juurde paneb, siis paneb Jumal tema peale need nuhtlused, mis sellesse raamatusse on 
kirjutatud.  
 
Salm 19: Ja kui keegi võtab midagi ära selle prohvetiraamatu sõnadest, siis Jumal võtab ära tema 
osa elupuust ja pühast linnast, millest on kirjutatud selles raamatus.  
 
Tugev kohut mõistev hoiatus! Milline tugev hoiatus Kõikvõimsalt, et võtta Ilmutuse Raamatut 
tõsiselt! Jumal mõtleb seda, mida Ta ütleb ja ütleb, mida Ta mõtleb. Inimene ei tohiks vahele 
sekkuda valesti või käsitleda neid tõdesid kergelt, mis tähendab väga palju taeva ja maa Jumalale, 
kuna...  
 
Salm 20: Tema, kes seda tunnistab, ütleb: «Jah, ma tulen varsti!» Aamen. Tule, Issand Jeesus!  
 
Jumala viimane lubadus Ilmutuse Raamatust on: Jah, Ma tulen varsti. Kui keegi näeb n ende 
sündmuste algust ja nende märkide kiiret progressi, siis see tähendab seda, et Jeesus on varsti 
tulemas – või äkki, ootamatult. Tema rahva reageering on: Aamen. See väljend tähendab: nõnda 
sündigu (Jeremija 11:5). Ja siis nad kohe lisavad: tule, Issand Jeesus!  
 
Koguduse viimane sõnum on see, et Issand on tulemas tagasi. Seni kuni see imeline sündmus aset 
leiab ja Ta kutsub üles meid ühe silmapilgu jooksul, minu palve uuesti sündunud Jumala lastele 
peegeldab selle õnnistatud raamatu õnnistamist: Salm 21: Issanda Jeesuse arm olgu kõikidega! 
Aamen. 
 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Artiklid pärit leheküljelt www.jvim.com  iganädalastest uudiskirjadest. 
Autor Jack Van Impe 
 
Tõlkis Roland Palu - web.zone.ee/kristlik_elu  
 
Toimetas Antti Loodus – www.ajamargid.com 

Lehekülg 100 / 100

Jack Van Impe

www.ajamargid.com


