
  

Ilmestyskirja toteutuu
Pelastettujen joukkoLuku 7

Tämän jälkeen näin neljä enkeliä,
 jotka seisoivat maan neljällä
 kulmalla ja pidättelivät maan 
neljää tuulta, ettei mikään niistä 
puhaltaisi yli maan ja meren eikä 
vasten ainoatakaan puuta. 

2. Ja vielä näin yhden enkelin,
 joka nousi idästä kantaen elävän
 Jumalan sinettiä. Hän huusi kovalla 
äänellä noille neljälle enkelille,
 joille oli annettu valta hävittää
 maata ja merta: 

3. "Älkää hävittäkö maata, 
älkää merta älkääkä puita, 
ennen kuin olemme painaneet 
sinetin meidän Jumalamme 
palvelijoiden otsaan."

Hes.43:1-3

1 Mies vei minut sitten portille, sille 
portille, 
joka aukeaa itään. 
2 Ja minä näin: Idästä 
saapui Israelin Jumalan kirkkaus. 
Sen ääni 
oli kuin suurten vesien pauhu, ja 
Herran
 kirkkaus sai maan hohtamaan.
 3 Näky, jonka minä näin, oli 
samanlainen 
kuin se, minkä olin aikaisemmin 
nähnyt, 
se oli niin kuin se, minkä näin, kun 
Herra
 tuli hävittämään kaupunkia, niin kuin 
se,
 minkä olin Kebarjoen rannalla nähnyt.
 Minä heittäydyin maahan kasvoilleni.



  

36 Minä tuon Elamin kimppuun
 neljä tuulta neljältä 
ilmansuunnalta.
"Minä sirottelen elamilaiset näihin 
tuuliin,
 eikä ole yhtään sellaista kansaa,
 jonka keskuuteen ei tulisi Elamin 
pakolaisia.

Jer.49:36

1 Kohottaessani jälleen katseeni näin neljät vaunut,
 jotka tulivat kahden vuoren välistä. Ne vuoret olivat
 vaskivuoria. 
2 Ensimmäisiä vaunuja vetivät punaruskeat hevoset
 ja toisia vaunuja mustat hevoset. 3 Sitten tulivat
 kolmannet vaunut, valkoisten hevosten vetäminä,
 ja lopuksi neljännet, edessään kirjavat hevoset
. Kaikki ne olivat vahvoja hevosia.

4 Minä kysyin enkeliltä, joka puhui kanssani: 
"Mitä nämä tarkoittavat?"
 5 Enkeli vastasi: "Ne ovat taivaan neljä tuulta,
 jotka lähtevät liikkeelle koko maailman valtiaan
 Edestä.
 6 Mustien hevosten vetämät vaunut ovat lähdössä
 kohti pohjoista maata, valkoisten vetämät länttä kohti ja 
kirjavien hevosten vetämät vaunut etelään päin."*

7 Kaikki nämä vahvat hevoset odottivat innokkaina
 käskyä lähteäkseen liikkeelle. Herra sanoi:
 "Menkää kiertelemään maata!" Niin ne lähtivät kaikkiin
 suuntiin. 8 Minulle hän sanoi: "Paina mieleesi ne hevoset,
 jotka lähtivät pohjoista kohti. Ne vievät minun
 henkeni pohjoiseen maahan, jotta se vaikuttaisi 
siellä."

Sak.6:

Sak.6:8 (KR38)
8. Sitten hän huusi minut ja sanoi minulle 
näin: 
"Katso, ne, jotka lähtivät pohjoiseen maahan, 
saattavat minun Henkeni lepäämään
 pohjoisessa maassa". 

Sak.6:8(Kr1776)
”... ne jotka pohjaan menevät, antavat
Minun henkeni levätä pohjan maalla.”



  

Dareios I (pers. داریوش, Dâriûsh, muinaispersiaksi 
Darayavaush, 
kreik. Δαρεῖος, noin 549 eaa. – 485 eaa.) oli 
Persian kuningas 521 eaa. – 485 eaa

Esra.6:15
Tämä temppeli valmistui adar-kuun kolmanneksi päiväksi,
Nimittäin kuningas Daarejaveksen kuudentena hallitusvuotena.
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… ennen kuin olemme painaneet 
sinetin meidän Jumalamme 
palvelijoiden otsaan."

4. Minä kuulin myös sinetillä
 merkittävien määrän. Sinetin 
sai sataneljäkymmentäneljätuhatta,
 ja heitä oli kaikista Israelin 
heimoista: 

5. Juudan heimosta sai sinetin 
kaksitoistatuhatta, Ruubenin 
heimosta kaksitoistatuhatta, 
Gadin heimosta kaksitoistatuhatta,

 6. Asserin heimosta
 kaksitoistatuhatta, 
Naftalin heimosta
 kaksitoistatuhatta, 
Manassen heimosta 
Kaksitoistatuhatta,

 7. Simeonin heimosta
 kaksitoistatuhatta, 
Leevin heimosta 
kaksitoistatuhatta, 
Isaskarin heimosta
 Kaksitoistatuhatta,
 
8. Sebulonin heimosta
 Kaksitoistatuhatta,
Joosefin heimosta
kaksitoistatuhatta ja 
Benjaminin heimosta 
kaksitoistatuhatta.

1 Seuraavassa ovat Ruubenin, Israelin esikoisen, 
jälkeläiset. Ruuben oli Israelin esikoinen, mutta 
koska hän häpäisi isänsä vuoteen, ei häntä enää 
mainittu esikoiseksi, vaan johtoasema annettiin 
Israelin pojan Joosefin jälkeläisille. 
2 Juudasta kuitenkin tuli veljeksistä 
mahtavin, ja hänen  jälkeläisistään nousi 
hallitsija, vaikka esikoisoikeus  kuului Joosefille.

Portteihin oli hakattu Israelin kahdentoista
 heimon nimet. 13 Idän puolella oli kolme 
porttia, pohjoisessa kolme, etelässä kolme 
ja lännessä kolme porttia. 14 Kaupungin 
muurissa oli kaksitoista peruskiveä, 
ja niissä oli kaksitoista nimeä,
 Karitsan kahdentoista apostolin nimet.



  

9. Tämän jälkeen näin suuren
 kansanjoukon, niin suuren, ettei 
kukaan
 kyennyt sitä laskemaan. Siinä oli 
ihmisiä 
kaikista maista, kaikista kansoista ja 
heimoista, ja he puhuivat kaikkia 
kieliä. 
He seisoivat valtaistuimen ja Karitsan 
edessä yllään valkeat vaatteet ja
 kädessään palmunoksa 

10. ja huusivat kovalla äänellä: 
- Pelastuksen tuo meidän 
Jumalamme,
 hän, joka istuu valtaistuimella,
 hän ja Karitsa! 

11. Kaikki enkelit seisoivat 
valtaistuimen, vanhinten ja neljän 
olennon ympärillä, ja he heittäytyivät 
kasvoilleen valtaistuimen eteen ja 
osoittivat Jumalalle kunnioitustaan 

12. sanoen: 
 - Aamen. Ylistys ja kirkkaus, 
viisaus, kiitos, kunnia, valta ja voima 
meidän Jumalallemme aina ja 
ikuisesti! 
Aamen. 

13. Yksi vanhimmista kysyi minulta:
 "Keitä nämä valkeavaatteiset ovat? 
Mistä he ovat tulleet?" 

14. Minä vastasin: 
"Herra, sinä sen tiedät." 
Hän sanoi minulle: 
- Nämä ovat päässeet suuresta 
ahdingosta. He ovat pesseet
 vaatteensa ja valkaisseet ne 
Karitsan veressä. 

15. Sen tähden he ovat Jumalan 
valtaistuimen edessä ja palvelevat
 häntä hänen pyhäkössään 
päivin ja öin, ja hän, joka istuu 
valtaistuimella, on levittänyt telttansa 
heidän ylleen. 



  

Lehtimajanjuhla

33 Herra sanoi Moosekselle:

34 "Sano israelilaisille: Saman seitsemännen kuun 
viidentenätoista päivänä alkaa Herralle pyhitetty 
seitsenpäiväinen lehtimajanjuhla

. 35 Juhlan ensimmäisenä päivänä on pyhä kokous; 
sinä päivänä ette saa tehdä mitään työtä. 

36 Seitsemänä päivänä teidän on uhrattava Herralle
 tuliuhri. Kahdeksas päivä on erityinen juhlapäivä;
 uhratkaa silloin Herralle tuliuhri ja pitäkää pyhä kokous. 
Sinä päivänä te ette saa tehdä mitään työtä.

37 "Nämä ovat Herralle omistetut juhla-ajat, joina teidän
 tulee kutsua kansa koolle pyhiin kokouksiin ja uhrata 
Herralle tuliuhreja samoin kuin polttouhreja, ruokauhreja,
 teurasuhreja ja juomauhreja, jokainen uhri oikeana
 päivänään. 

38 Näiden lisäksi tulevat Herralle pyhitetyt sapattipäivät
 ja teidän lupausuhrinne, vapaaehtoiset lahjanne ja muut
 tuomisenne, jotka annatte Herralle.

39 "Seitsemännen kuun viidentenätoista päivänä, kun olette 
korjanneet sadon talteen, ryhtykää viettämään 
seitsenpäiväistä Herran juhlaa. Juhlan ensimmäinen päivä on 
lepopäivä,  samoin kahdeksas päivä. 

40 Kootkaa ensimmäisenä päivänä hedelmäpuiden parhaita
 hedelmiä, palmunlehviä ja puiden lehteviä oksia sekä 
pajuja  purojen varsilta ja viettäkää iloista juhlaa seitsemän 
päivän ajan  Herran, Jumalanne edessä. 

41 Tätä juhlaa teidän tulee viettää Herran kunniaksi seitsemän
 päivää joka vuosi. Teidän on sukupolvesta toiseen aina 
noudatettava tätä määräystä: seitsemännessä kuussa on
 vietettävä lehtimajanjuhlaa. 
42 Kaikkien israelilaisten tulee silloin asua lehtimajoissa 
seitsemän päivää, 
43 jotta tulevatkin sukupolvet muistaisivat, että minä 
annoin israelilaisten asua lehtimajoissa, kun toin heidät pois
 Egyptistä. Minä olen Herra, teidän Jumalanne."



  

16.     Nälkä ei heitä enää vaivaa, 
ei jano, enää ei heitä polta aurinko 
eikä paahtava helle. 

17. Karitsa, joka on valtaistuimen
 edessä, kaitsee heitä ja vie heidät 
elämän veden lähteille, ja 
Jumala pyyhkii heidän silmistään 
kaikki kyyneleet. 
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