
  

1. 
Minä näin, kuinka Karitsa avasi 
ensimmäisen seitsemästä 
sinetistä,
 ja kuulin yhden neljästä 
olennosta sanovan  ukkosen 
tavoin jylisevällä äänellä: "Tule!" 

Ilmestyskirja toteutuu

- aikaisemmin Johannesta puhutteli enkeli, nyt yksi
olennoista, jotka ovat lähinnä Jumalaa johdattaa
Johannesta ?!

-  ukkosen jylinä … ?
- - - Joh. 12: 27: "Nyt olen järkyttynyt. Mitä sanoisin?
 Isä, pelasta minut tästä hetkestä! Ei! Juuri tähän on 
elämäni tähdännyt. 28. Isä, kirkasta nimesi!" 
Silloin kuului taivaasta ääni: "Minä olen sen kirkastanut 
ja kirkastan jälleen." 29. Paikalla oleva väkijoukko kuuli 
äänen ja sanoi ukkosen jyrähtäneen. 
Jotkut kyllä sanoivat: "Enkeli puhui hänelle." 
30. Silloin Jeesus sanoi: "Ei tämä ääni puhunut 
minun tähteni, vaan teidän tähtenne. 

- ilm.10:Hänen huudettuaan puhui seitsemän ukkosta
 jylisevällä äänellä. 4. Kun nämä seitsemän ukkosta olivat
 jylisten puhuneet, minä rupesin kirjoittamaan, mutta silloin 
kuulin taivaasta äänen, joka sanoi: "Sulje sinetillä se, 
mitä seitsemän ukkosta puhuivat, älä kirjoita sitä muistiin."

+ johannes ymmärsi ukkosten puheen , mutta ei saanut
kirjoittaa sitä muistiin ???

Luento: Kuusi sinettiä ja neljä ratsastajaa



  

2. Ja siinä samassa näin valkoisen 
hevosen,  ja sillä, joka istui hevosen 
selässä, oli jousi. Hänelle annettiin 
seppele, ja seppelöitynä 
voittajana hän lähti uusia voittoja kohti. 

3. Kun Karitsa avasi toisen sinetin, 
kuulin toisen olennon sanovan: "Tule!"
 
4. Nyt tuli esiin toinen, tulipunainen 
hevonen. Sille, joka istui hevosen 
selässä, annettiin valta riistää rauha 
maan päältä ja panna ihmiset
 tappamaan toisiaan. Hänelle 
annettiin iso miekka. 

5. Kun Karitsa avasi kolmannen sinetin,
 kuulin kolmannen olennon sanovan:
 "Tule!" Siinä samassa näin mustan
 hevosen, ja sillä, 
 joka istui hevosen selässä, oli
 kädessään vaaka. 

- valkea hevonen
- 2Kor.11:14. Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden 
enkeliksi. 15. Ei ole siis paljon, jos hänen palvelijansakin tekeytyvät
 vanhurskauden palvelijoiksi, mutta heidän loppunsa on oleva 
heidän tekojensa mukainen. 

- valta(edopsee)



  

Matt..24:
4. Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille: 
"Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. 
5. Sillä monta tulee minun nimessäni 
sanoen: 'Minä olen Kristus', ja he 
eksyttävät monta. 
6. Ja te saatte kuulla sotien melskettä ja 
sanomia sodista; katsokaa, ettette peljästy. 
Sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei 
ole vielä loppu. 
7. Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja 
valtakunta valtakuntaa vastaan, ja 
nälänhätää ja maanjäristyksiä tulee 
monin paikoin. 
8. Mutta kaikki tämä on synnytystuskien
 alkua. 
9. Silloin teidät annetaan vaivaan, 
ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien 
kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden. 
10. Ja silloin monet lankeavat pois, 
ja he antavat toisensa alttiiksi ja 
vihaavat toinen toistaan. 
11. Ja monta väärää profeettaa nousee,
 ja he eksyttävät monta. 
12. Ja sentähden, että laittomuus pääsee 
valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. 
13. Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, 
se pelastuu. 
14. Ja tämä valtakunnan evankeliumi 
pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, 
todistukseksi kaikille kansoille; 
ja sitten tulee loppu. 

Valkea hevonen

Tulipunainen hevonen

Musta hevonen

Tuhkanharmaa hevonen



  

2Tess.2:
7. Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee 
tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää, 
8. niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava 
suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä, 
9. tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen 
kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä 
10. ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, 
sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, 
voidaksensa pelastua. 
11. Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, 
niin että he uskovat valheen, 
12. että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, 
vaan mielistyneet vääryyteen. 



  

6. Minä kuulin äänen, joka tuntui 
tulevan noiden neljän olennon
 keskeltä, ja se sanoi: 
"Mitta vehnää denaarilla, 
ohraa kolme mittaa. 
Öljyyn ja viiniin älä koske." 

7. Kun Karitsa avasi neljännen 
sinetin, kuulin neljännen olennon
 sanovan: "Tule!"

 8. Siinä samassa näin 
tuhkanharmaan hevosen. 
Se, joka istui hevosen selässä,
 oli nimeltään  Kuolema, ja
 sen jäljessä tuli Tuonela. 
Ratsastajille annettiin valta 
neljänteen osaan maata, ne 
saivat tappaa miekalla, nälällä
 ja rutolla ja jättää
 loput villipetojen kynsiin. 

- sota , nälänhätä, sairaudet, luonnonmullistukset yms.
niittävät kuolemaa 

- vainot

- neljäsosa maata (= ihmiskuntaa?)

- neljän olennon keskeltä ...?
- eli valtaistuimelta!!!? 
jj. 4:5 (6. Ja valtaistuimen edessä oli ikäänkuin lasinen meri, kristallin näköinen;
 ja valtaistuimen  keskellä ja valtaistuimen ympärillä oli neljä olentoa...)

- ratsastajille ...?
- kaksi tuhkanharmaata hevosta ?
- ratsastajia on siis kaikenkaikiaan viisi (5) eikä neljä!?



  



  

9. Kun Karitsa avasi viidennen
 sinetin, näin alttarin alla  niiden
 sielut, jotka oli tapettu Jumalan 
sanan ja oman
 todistuksensa tähden. 

10. Ne huusivat kovalla äänellä:
 "Kuinka kauan kestää, Valtias, 
sinä Pyhä ja Tosi, ennen kuin
 lausut tuomiosi  ja kostat meidän 
veremme maan asukkaille?" 

11. Silloin niille kullekin annettiin 
valkea vaate ja  niitä kehotettiin
 odottamaan rauhassa vielä 
vähän aikaa,  kunnes niitä ja 
niiden veljiä, niiden lailla 
surmattuja Jumalan palvelijoita,
 olisi täysi määrä.

- alttarin alla ...(?)
- valtaistuinsalissa (?) on myös alttari (?), ks. (:1-5)

- marttyyrit

- kostat …
- kostaa = saattaa oikeuden voimaan / ks. viimeinen tuomio
- Ps.92: ”1. Sinä koston Jumala, Herra, sinä koston Jumala, ilmesty kirkkaudessa. 
                  2. Nouse, maan tuomari, kosta ylpeille heidän tekonsa. 
                  3. Kuinka kauan jumalattomat, Herra, kuinka kauan jumalattomat saavat 
                  riemuita? 

- täysi määrä (luku)?
- Room.11: 25. Sillä minä en tahdo, veljet - ettette olisi oman viisautenne varassa -
 pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut
 paatumus - hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut, 
26. ja niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin kirjoitettu on: "Siionista on tuleva 
pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista. 

Ilm.13:
7. Ja sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan
 ja voittaa heidät, ja sen valtaan annettiin kaikki 
sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot. 

Ilm.17:
5. Ja hänen otsaansa oli kirjoitettu nimi, salaisuus:
"Suuri Babylon, maan porttojen ja kauhistuksien äiti." 
6. Ja minä näin sen naisen olevan juovuksissa pyhien 
verestä ja Jeesuksen todistajain verestä; ja nähdessäni
 hänet minä suuresti ihmettelin. 



  

23. Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä! Sillä suuri hätä on oleva 
maan päällä ja viha tätä kansaa vastaan; 
24. ja he kaatuvat miekan terään, heidät viedään vangeiksi kaikkien 
kansojen sekaan, ja Jerusalem on oleva pakanain tallattavana, kunnes 
pakanain ajat täyttyvät. 
25. Ja on oleva merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä, ja ahdistus 
kansoilla maan päällä ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat. 
26. Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, 
mikä maanpiiriä kohtaa; sillä taivaitten voimat järkkyvät. 
27. Ja silloin he näkevät Ihmisen Pojan tulevan pilvessä suurella 
voimalla ja kirkkaudella. 
28. Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne
 ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä." 

Luuk.21:.

1. Ja kun Karitsa avasi seitsemännen sinetin, tuli taivaassa äänettömyys, 
jota kesti noin puoli hetkeä. 
2. Ja minä näin ne seitsemän enkeliä, jotka seisoivat Jumalan edessä,
 ja heille annettiin seitsemän pasunaa. 
3. Ja tuli eräs muu enkeli ja asettui alttarin ääreen pitäen kultaista 
suitsutusastiaa, ja hänelle annettiin paljon suitsukkeita pantavaksi 
kaikkien pyhien rukouksiin kultaiselle alttarille, joka oli valtaistuimen edessä. 
4. Ja suitsukkeiden savu nousi pyhien rukousten kanssa enkelin kädestä 
Jumalan eteen. 
5. Ja enkeli otti suitsutusastian ja täytti sen alttarin tulella ja heitti maan päälle; 
silloin syntyi ukkosenjylinää ja ääniä ja salamoita ja maanjäristystä. 

Ilm.8:1-5

19. Älkää itse kostako, rakkaani, vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle, 
sillä kirjoitettu on: "Minun on kosto, minä olen maksava, sanoo Herra." 
20. Vaan "jos vihamiehelläsi on nälkä, ruoki häntä, jos hänellä on jano, 
juota häntä, sillä näin tehden sinä kokoat tulisia hiiliä hänen päänsä päälle." 

Room.12



  

12. Minä näin, kuinka Karitsa avasi 
kuudennen sinetin.  Maa järkkyi ja
 vavahteli, aurinko pimeni mustaksi 
kuin suruvaate,  ja kuu muuttui
 kauttaaltaan verenpunaiseksi. 

13. Taivaan tähdet putosivat maahan,
 niin kuin viikunat varisevat puusta
 myrskyn sitä ravistellessa. 

14. Taivas hävisi näkyvistä kuin 
kirja, joka kääritään kokoon, 
ja kaikki vuoret ja saaret siirtyivät
 paikaltaan.

 15. Maan kuninkaat, ylimykset ja 
sotajoukkojen johtajat, rikkaat ja
 mahtavat miehet ja kaikki muut,
 niin orjat kuin vapaat, piiloutuivat 
luoliin ja vuorten rotkoihin 

- maa järkkyi (= maanjäristys, maanjäristykset)
- aurinko pimeni
- kuun väri muuttui punaiseksi

- tähdet putosivat maahan (?)

- taivas hävisi näkyvistä (väistyi pois)
- vuoret ja saaret siirtyivät paikaltaan, vrt. vedenpaisumus ja 
mannerlaattojen synty 

- kaikki (jumalattomat) piiloutuvat luoliin ja rotkoihin (?)
- enää ei merkitse onko ylhäinen tai alhainen ...



  

16. ja huusivat vuorille ja kallioille: 
"Kaatukaa päällemme,
 kätkekää meidät valtaistuimella
 istuvan katseelta  ja Karitsan vihalta!

 17. Heidän vihansa suuri päivä 
on tullut  - kuka voi sen kestää?" 

Matt.24:
29. Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, 
eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät. 
30. Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan 
sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä 
suurella voimalla ja kirkkaudella. 
31. Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat 
hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin. 

Ilm.11:
15. Ja seitsemäs enkeli puhalsi pasunaan; niin kuului taivaassa suuria ääniä, 
jotka sanoivat: "Maailman kuninkuus on tullut meidän Herrallemme ja hänen 
Voidellullensa, ja hän on hallitseva aina ja iankaikkisesti." 
16. Ja ne kaksikymmentä neljä vanhinta, jotka istuivat valtaistuimillaan 
Jumalan edessä, lankesivat kasvoillensa ja kumartaen rukoilivat Jumalaa, 
17. sanoen: "Me kiitämme sinua, Herra Jumala, Kaikkivaltias, joka olet ja joka olit, 
siitä, että olet ottanut suuren voimasi ja ottanut hallituksen. 
18. Ja pakanakansat ovat vihastuneet, mutta sinun vihasi on tullut, 
ja tullut on aika tuomita kuolleet ja maksaa palkka sinun palvelijoillesi profeetoille 
ja pyhille ja niille, jotka sinun nimeäsi pelkäävät, pienille ja suurille, ja turmella ne, 
jotka maan turmelevat." 

- Karitsan vihalta … ja Isän , ks. jae 17
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