
  

Ilmestyskirja toteutuu

Johdanto



  

1 Kun Karitsa avasi seitsemännen
 sinetin, taivaassa syntyi hiljaisuus,
 ja sitä kesti puolen tunnin verran.
 

2 Minä näin, kuinka niille 
seitsemälle enkelille, jotka seisoivat
 Jumalan edessä, annettiin 
seitsemän torvea.



  

16 Kolmantena päivänä aamun tultua alkoi
 jyristä ja salamoida. Vuoren yllä lepäsi raskas 
pilvi ja kuului voimakasta torventoitotusta, 
ja kansa vapisi pelosta leirissään. 

17 Mooses vei israelilaiset ulos leiristä 
Jumalaa vastaan, ja he jäivät vuoren juurelle. 

18 Siinainvuori oli kauttaaltaan savun peitossa,
 koska Herra laskeutui vuorelle tulessa. 
Vuori savusi kuin tulinen uuni ja vavahteli ankarasti. 

19 Torven ääni kasvoi kasvamistaan, Mooses 
puhui, 
ja Jumala vastasi hänelle jylisten. 

2Moos.19:16-19
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3 Vielä tuli yksi enkeli, joka asettui
 alttarin ääreen kädessään 
kultainen 
suitsutusastia. Hänelle annettiin
 paljon suitsuketta, jotta hän
 valtaistuimen edessä olevalla
 kultaisella alttarilla liittäisi 
suitsutusuhrin kaikkien pyhien 
rukouksiin. 

Suitsutusalttari

1 "Tee akasiapuusta alttari suitsutuksen
 polttamista varten. 
2 Se olkoon nelikulmainen, sivuiltaan 
kyynärän mittainen ja kaksi kyynärää 
korkea, ja alttarinsarvet olkoot alttarin 
kanssa samaa kappaletta. 
3 Päällystä alttari puhtaalla kullalla, 
sekä päällyslevy että kaikki sivut, 
samoin alttarinsarvet, ja ympäröi 
alttari kultareunuksella. ...
….
6 Aseta suitsutusalttari liitonarkkua ja 
sen kansilevyä suojaavan väliverhon 
etupuolelle, pyhäkköteltan sen osan 
eteen, jossa sinä saat kohdata minut. 
7 Tällä alttarilla Aaron polttakoon 
hyväntuoksuisia suitsukkeita. Niitä hän 
polttakoon joka aamu pannessaan 
lamppuja kuntoon, 
8 ja samoin iltahämärissä nostaessaan 
lamput paikoilleen palamaan. Näin on 
Herran edessä aina uhrattava 
suitsutusuhri sukupolvesta toiseen. 
9 Älkää tuoko tälle alttarille mitään väärää 
suitsuketta, älkää uhratko sillä polttouhria
 tai ruokauhria älkääkä vuodattako sen
 päälle juomauhria. ...

5:8 Kun Karitsa otti kirjan, ne neljä olentoa
 ja kaksikymmentäneljä vanhinta 
heittäytyivät hänen eteensä. Vanhimmilla oli
 kaikilla harppu ja kultamalja täynnä 
uhrisavua, pyhien rukouksia.

1 Ensimmäisellä liitolla oli siis jumalanpalvelusta koskevat 
säädöksensä ja pyhäkkö täällä maan päällä.
 2 Pyhäkkönä oli teltta, jonka etumaisessa huoneessa oli 
lampunjalka, pöytä ja uhrileivät. Tätä osaa nimitettiin "pyhäksi". 
3 Toisen verhon takana oli se teltan osa, josta käytettiin nimeä 
"kaikkeinpyhin".
 4 Siellä oli kultainen suitsutusalttari ja liitonarkku, joka oli 
kauttaaltaan kullalla päällystetty. Arkussa oli kultainen, mannaa 
sisältävä astia ja Aaronin sauva, joka puhkesi lehteen, sekä 
liiton taulut



  

 4 Niin nousi suitsutuksen savu enkelin 
kädestä Jumalan eteen yhdessä pyhiltä
 tulevien rukousten kanssa
.
 5 Enkeli otti suitsutusastian, täytti sen 
alttarin tulella ja sinkosi tulen alas
 maan päälle, ja ukkonen jylisi, 
salamat leimusivat ja maa järähteli.

Kuusi merkkisoittoa

6 Ne seitsemän enkeliä, joilla oli 
seitsemän torvea, valmistautuivat 
puhaltamaan torviinsa.

7 Ensimmäinen enkeli puhalsi 
torveensa.
 Silloin tuli rakeita ja tulenlieskoja
 ja niiden seassa verta, ja ne iskivät 
maahan. Kolmannes maasta paloi,
 kolmannes puista paloi, ja samoin
 paloi kaikki vihanta ruoho.

Apt.4:
31 Kun he olivat päättäneet 
rukouksensa, vavahti paikka, 
jossa he olivat koolla, ja he 
kaikki täyttyivät
 Pyhästä Hengestä ja 
julistivat 
rohkeasti Jumalan sanaa.



  

Kolmannes maasta paloi
, kolmannes puista paloi, ja samoin
 paloi kaikki vihanta ruoho.

8 Toinen enkeli puhalsi torveensa.
 Silloin syöksyi mereen jokin,
 mikä oli suuri kuin vuori ja
 liekehti tulta. Kolmannes merestä 
muuttui vereksi, 

9 kolmannes meressä elävistä 
eläimistä kuoli ja kolmannes laivoista
 tuhoutui.



  

10 Kolmas enkeli puhalsi torveensa.
 Silloin putosi taivaalta suuri, 
soihtuna palava tähti, ja maahan
 pudotessaan se täytti kolmanneksen
 virroista ja vesien lähteistä. 

11 Tähden nimi oli Koiruoho.
 Kolmannes vesistä muuttui karvaaksi
 kuin koiruoho, ja monet ihmiset kuolivat 
vedestä, koska se oli tullut 
myrkylliseksi.

12 Neljäs enkeli puhalsi torveensa. 
Silloin kolmannes auringosta,
 kolmannes kuusta ja kolmannes
 tähdistä sammui, niin että ne 
pimenivät
 Kolmanneksen.
 Päivä menetti kolmanneksen 
valostaan, 
ja samoin synkkeni yö.



  

13 Silloin näin kotkan, joka lensi
 korkealla taivaan laella ja huusi
 kovalla äänellä: "Voi! Voi! Voi 
niitä,
 jotka asuvat maan päällä! 
Vielä tulevat torvet soimaan, 
vielä puhaltaa torveensa kolme 
enkeliä."
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