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ILMESTYSKIRJAN PASUNAT Ilm 8-15 luvut
Lopunajan tapahtumat jakautuvat ilmestyskirjassa sinetteihin, pasuunoihin ja maljoihin. Sinettejä on
seitsemän, joista seitsemäs sinetti jakautuu seitsemään pasuunaan. Seitsemäs pasuuna jakautuu
seitsemään vihan maljaan.
Syvemmät merkitykset:
Sinetit (kreikk sfragis):
- Vastaa allekirjoitusta ja vahvistusta. Vahvistaa asiakirjan aitouden ja sen antajan. Seitsensinettinen
kirjakäärö kuvaa lopunaikojen käsikirjoitusta, joiden vaiheet tai ”näytökset” tapahtuvat vain Suuren
Ohjaajan luvalla ja aikataulussa.
Pasuunat (hebr sofar):
- Pukin tai härän sarvi, myöhemmin metallista. Merkinanto taisteluun valmistauduttaessa ja lähdettäessä
sekä kokoontumisessa.
Vihan maljat (kreikk fiale = malja, uurna vati):
- Kultaa, tarkoittaen täydellisyyttä.
- Vihan maljat täyttyvät sitä mukaa kuin ihmisten syntivelka lisääntyy. Kun ne tulevat täyteen, pannaan
tuomiot täytäntöön. Tämä koskee kansakuntia ja yksilöitä. Esimerkiksi Israel ei voinut valloittaa luvattua
maata siellä asuvilta kansoilta ennen kuin niiden ”synnin mitta” oli tullut täyteen. Israelin oli oltava 430
vuotta Egyptissä siihen asti.
TAUSTAA: Seitsemäs sinetti avattiin ja tuli hiljaisuus puoleksi tunniksi. Seitsemän enkeliä saivat kukin
pasunan. Lisäksi yksi enkeli kokosi suitsutusastiaan suitsukkeita pantavaksi pyhien rukouksiin kultaiselle
alttarille valtaistuimen edessä. Enkelin kädestä pyhien ihmisten rukoukset ja suitsukkeet nousivat Jumalan
eteen. Suitsutusastia täytettiin alttarin tulella (joka kuvaa tuomiota synnille) ja heitettiin maan päälle.
Tuloksena tuli ukkosenjylinää, ääniä, salamoita ja maanjäristys.
1. ENSIMMÄINEN PASUNA Ilm 8:7
- Rakeita ja tulta, verellä sekoitettuja ja ne heitettiin maan päälle.
- Kolmasosa maata paloi, kolmasosa puista ja kaikki vihreä ruoho paloi.
- Kyseessä on nähtävästi meteoriittiryöppy, mutta paljon Sodoman ja Gomorran tuhoa laajempi.
- Planeetan ilmakehän kyky estää ilmaston lämpenemistä vaurioituu pysyvästi.
2. TOINEN PASUNA Ilm 8:8,9
- Mereen heitettiin kuin suuri tulessa palava vuori.
- Kolmasosa merestä muuttui vereksi, kolmasosa merenelävistä kuoli ja kolmasosa laivoista tuhoutui.
- Kyseessä on asteroidin tai komeetan osuma maapallon merialueelle. Nähtävästi taivaankappaleessa on
myrkyllisiä kaasuja ja esim rautaoksidia, joka aiheuttaa meren

värjäytymisen. Isku aiheuttaa tappavan impulssin jättiläistsunamin ja ehkä maan kuoren järkkymisen
muodossa. Osa meressä elävistä lajeista kuolee sukupuuttoon välittömästi.
3. KOLMAS PASUNA Ilm 8:10-11
- Taivaasta putosi suuri tulena palava tähti , joka paloi kuin soihtu maapallon makean veden varastoihin
kuten lähteisiin ja virtoihin. Kolmasosa näistä vesivaroista muuttui juomakelvottomaksi tullessaan
karvaaksi.
- Tähden nimi oli ”Koiruoho”. Tsernobylin ydinvoimalaonnettomuus tuli tunnetuksi mm. siitä, että sen
paikan nimen merkitys on eräs koiruoholaji.
- Toisen taivaankappaleen isku maan kamaraan vapauttaa maan kallioperässä olevaa suolaa ja se saastuttaa
makean veden. Erityisesti Israelissa kalkkiperäisessä kalliosta nousevat suolaiset vesimassat pyrkivät
makean veden painon alta pintaan. Näin on tapahtunut Kuolleessa meressä ja voi tapahtua Genesaretin
järvessä. Meriveden suolaisuus on juuri kallioperän mineraaleista peräisin.
4. NELJÄS PASUNA Ilm 8:12-13
- Kolmasosa auringosta, kuusta ja tähdistä pimeni, samoin kolmasosa päivästä ja yöstä pimeni.
- On mahdollista, että maan kaasukehästä osa vaurioituu tuliperäisistä tuhkapäästöistä (kuten tulivuoren
purkauksissa tapahtuu) ja pimentää kolmasosan päivän ja yön valosta. Se voi aiheuttaa jääkauden, kuten
tiedetään tapahtuneen ennenkin historian aikana.
- KOLME VOI -HUUTOA, joilla kotka varoittaa seuraavista pasunoista.
5. VIIDES PASUNA Ilm 9:1-12 ja ensimmäinen VOI-huuto
- Kolmas taivaankappale moukaroi maata ja avaa syvyyden kuilun. Tuliperäinen sula magma tulee esille
maan kallioperästä ja suuri savumäärä nousee kuin tulivuoren sisuksista pimentäen auringon ja ilman
kokonaan.
- Savusta lähtee maan päälle heinäsirkkoja, jotka saavat vahingoittaa vain niitä, joilla ei ole Jumalan sinettiä
otsassaan. Kuitenkin vitsaus on rajoitettu niin, että ne eivät saa tappaa ihmisiä vaan jättää kitumaan.
- Ihmiset etsivät kuolemaa, mutta eivät löydä. Ihmisiä kidutetaan maan päällä jotta he tekisivät
parannuksen, koska se on kuoleman jälkeen mahdotonta.
- Heinäsirkkojen olomuoto muistuttaa taisteluaseita. Nykyteknologiakin pystyy tuottamaan esim
minikoptereita, joilla voi olla jonkinlaisia haittaelementtejä. Mutta on mahdollista että kyse on
hyönteismutaatiosta, jollaista ei vielä ole nähty. On tiedossa että esim ydintuhon jälkeen eloon voi jäädä
maapallolle hyönteisiä.
- Niiden johtajana on syvyyden enkeli nimeltä Abaddon (hepr) tai Apollyon (kreikk) = Tuhooja tai Kadottaja.
6. KUUDES PASUNA Ilm 9:13-11:14 ja toinen VOI-huuto
- Ääni tuli kultaisen alttarin neljästä sarvesta: ”Päästä irti ne neljä enkeliä, jotka ovat sidottuna suuren
Eufrat-virran varrella”.
- Neljä enkeliä kuivaavat Eufrat-virran niin, että 200 miljoonaa ratsumiestä idästä pääsee hyökkäämään yli
ja tuhoamaan kolmasosan ihmiskunnasta.
- Eufrat-virralla on nykyään neljä suurta patoa, joiden avulla kolme valtiota säätelevät siitä makeaa vettä
omiin tarpeisiinsa. Nuo valtiot ovat Irak, Syyria ja Turkki.

- Ratsastajien ja hevosten ulkomuoto on Johanneksen kuvaama aikana, jolloin lopunajan aseistusta ei vielä
tunnettu: Ratsastajilla oli tulipunaiset, tummansiniset ja tulikivenkeltaiset haarniskat ja hevosten päät olivat
kuin leijonien päät ja niiden suusta lähti tulta, savua ja tulikiveä. Hevosten voima oli niiden suussa ja
hännässä. Hännät olivat kuin käärmeet ja niissä oli päät, joilla ne tuottivat tuhoa. Tämä voi viitata nykyisiin
panssarivaunuihin ja erilaisiin kehittyneisiin robottiaseisiin. Tai aseisiin joita emme ole vielä nähneet.
- Jäljelle jääneet ihmiset eivät tehneet parannusta (9:20,21) epäjumalistaan, murhistaan, noituuksistaan,
haureudestaan ja varkauksistaan.
- Väkevä pilveen verhoutunut enkeli huusi ja seitsemän ukkosenjylinää puhuivat salaisen ilmoituksen, jota
ei saa paljastaa ennen aikaa. Enkeli ilmoitti, että ei ole enää paljon aikaa ja että seitsemännen enkelin
pasuunan kuuluessa Jumalan salaisuus toteutuu. Tämä voi viitata ”viimeisen pasuunan soidessa” Kristuksen
tulemukseen 1 Kor 15:51,52.
- Johannes saa käskyn syödä kirjakäärön. Se oli makeaa suussa ja karvasta vatsassa samoin kuin profeetta
Hesekielin kohdallakin Hes 2:8, 3:1-3.
KAKSI SÄKKIPUKUISTA PROFEETTAA 11:1-14
- Temppelialue mitattiin. Se viittaa myös siihen, että alkuperäistä Hesekielin temppelin mittojen mukaista
temppeliä ei oltu aiemmin rakennettu, vaikka siihen olisi ollut tilaisuus.
- Kaksi säkkipukuista profeettaa todistavat 1260 päivää eli 3,5 vuotta Jerusalemissa ilman että heitä
pystytään vaientamaan. Tekemällä ihmeitä ja vitsauksia he saavat maailmanlaajuisen huomion. Peto, joka
nousee syvyydestä, tappaa heidät kun aika on täyttynyt.
- Profeetat ovat kolme ja puoli päivää kuolleina, kunnes he koko maailman seuratessa nousevat kuolleista ja
nostetaan pilvessä taivaaseen. Tämä on heijastus Jeesuksen Kristuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta
kolmen päivän ja yön jälkeen.
7. SEITSEMÄS PASUUNA Ilm 11:15-15:8 ja kolmas VOI-huuto
- Taivaasta kuului voimakkaita ääniä, jotka sanoivat että ”Maailman kuninkuus on tullut meidän
Herrallemme ja hänen Voidellulleen. Hän on hallitseva aina ja iankaikkisesti.” 24 vanhinta osoittivat kunniaa
Jumalalle ja mainitsevat mm että on tullut aika ”tuhota ne jotka tuhoavat maata.” Tällöin Jumalan temppeli
taivaassa avautui ja liitonarkku paljastui.
NAINEN JA POIKALAPSI Ilm 12:1-6
- Taivaassa näkyy suuri tunnusmerkki: raskaana oleva nainen synnyttää poikalapsen. Naisella oli pukunaan
aurinko, kuu jalkojensa alla ja seppeleenä päässään 12 tähteä. Poika, joka syntyi, on paimentava kaikkia
kansoja rautaisella valtikalla. Naisen tulkitaan olevan Israelin kansa, joka synnyttää monarkin edustamaan
suoraan Kristusta Jerusalemissa ja hallitsevan koko maailmaa 1000-vuotisessa valtakunnassa. Hänessä
toteutuvat profeettojen Messiaaniset ennustukset ”Daavid”- hallitsijana Hes 34:23.
SOTA TAIVAASSA Ilm 12:7-18
- Arkkienkeli Mikael enkelisotilaineen hyökkäsi taivaassa lohikäärmettä ja sen enkeleitä vastaan heittäen
nämä alas taivaasta maan päälle.
- Lohikäärmeellä eli Paholaisella oli ollut taivaassa eräänlainen edustus ja syyttäjän virka. Se oli syyttänyt
yötä päivää ”veljiä” eli kristittyjä. Mutta he olivat voittaneet hänet ”Karitsan veren ja todistuksensa sanan
kautta”.

- Maan päälle jouduttuaan Paholainen pitää suurta vihaa koska se tietää että sillä on vain vähän aikaa. Se
alkoi ajaa takaa naista joka oli synnyttänyt poikalapsen, mutta kotkan siivillä nainen vietiin turvaan
paikkaan, jossa häntä ylläpidettäisiin aika, kaksi aikaa ja puoli aikaa eli kolme ja puoli vuotta. Nähtävästi
valitut juutalaiset otetaan erikoissuojelukseen.
- Lohikäärme ryhtyi sotaan ”muita hänen jälkeläisiään vastaan, niitä jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on
Jeesuksen todistus”.
MERESTÄ NOUSEVA PETO Ilm 13:1-10
- Peto nousee merestä (kansanjoukkojen keskeltä)
- Sillä on kymmenen sarvea ja seitsemän päätä. Sarvissa on herjaavia nimiä.
- Peto oli leopardin näköinen, mutta sillä oli jalat kuin karhulla, ja kita kuin leijonalla. Lohikäärme antoi sille
valtaistuimensa ja suuren vallan.
- Kyseessä on valtioliitto, joka yhdistää sotilaallisen ja poliittisen voimansa Jumalan tahdon vastaiseen
toimintaan. Se saa hallinnan maan päällä ja viettelee maailman kansat palvomaan sitä.
- Yksi sen päistä on saanut kuolinhaavan, mutta kaikkien ihmeeksi parani.
- Pedolle, joka on myös henkilö, antikristus, maailmanjohtaja, annettiin valta puhua suuria sanoja ja
herjauksia 42 kuukautta, joka on kolme ja puoli vuotta eli 1260 päivää.
- Se käy sotaan pyhiä vastaan ja voittaa heidät ja sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat, kansakunnat,
kielet ja kansanheimot.
- Pyhien tulee kestää osansa: kenellä vankeuteen joutuminen, kenellä marttyyrikuolema (jae 10).
MAASTA NOUSEVA PETO JA PEDON MERKKI Ilm 13:11-18
- Peto nousee maasta (ihmisten järjestelmistä kuten uskonnoista). Sillä oli kuin karitsan sarvet, mutta se
puhui kuin lohikäärme.
- Kyseessä on voimallinen väärä profeetta, joka ihmeillä ja tunnusmerkeillä yllyttää tekemään pedon kuvan
ja saa ihmiset kumartamaan sitä. Jotka eivät kumarra, ne tapetaan.
- Se saa ihmiset ottamaan pedon merkin oikeaan käteensä tai otsaansa, sillä kukaan muu ei saa ostaa tai
myydä. Pedon merkki on pedon nimi tai sen nimen luku. Pedon luku on ihmisen luku: kuusisataa
kuusikymmentä kuusi (666).
- Luvun voidaan päätellä tarkoittavan: 6, ihmisen luku kolme kertaa eli ihminen korotetaan Jumalaksi.
- Ne, joiden nimet ovat Karitsan elämänkirjassa, eivät kumarra pedon kuvaa, eivätkä ota sen merkkiä
oikeaan käteensä tai otsaansa.
KARITSA JA 144 000 VALITTUA ISRAELILAISTA Ilm 14:1-5
- Lauloivat mystistä laulua Jumalan valtaistuimen edessä harppujen säestämänä.
- Ovat ostetut ensihedelmäksi Jumalalle ja Karitsalle
- Ovat miehiä ja olleet puhtaat ja selibaatissa syntymästään asti. Heidän suustaan ei ole löytynyt valhetta.
VAROITUS PEDON MERKISTÄ Ilm 14:9-12
- Enkeli antaa ankaran varoituksen: ”Jos joku kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa sen merkin otsaansa tai
käteensä, niin hänkin joutuu juomaan Jumalan vihan viiniä, joka laimentamattomana on kaadettu hänen
vihansa maljaan, ja häntä piinataan tulessa ja rikissä pyhien enkelien ja Karitsan edessä. Heidän vaivansa
savu nousee aina ja iakuisesti.

Heillä ei ole päivän ja yön lepoa, niillä jotka kumartavat petoa ja sen kuvaa, eikä kenelläkään joka ottaa sen
nimen merkin. Tässä on tarpeen pyhien kestävyys, niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja uskon
Jeesukseen.”
MAAN SADONKORJUU Ilm 14:14-20
- Ihmisen Pojan kaltainen kultakruunuisena heitti terävän sirpin maan päälle ja leikkasi sadon. Tämä voi
viitata elossa olevien uskovien korjaamiseen ”neljältä ilmansuunnalta” Matt 24:31 ja vanhurskasten
saapumiseen ensimmäiseen ylösnousemukseen.
- Toinen enkeli heitti sirppinsä maan päälle ja korjasi maan viiniköynnösten sadon ja heitti sen Jumalan
vihan suureen viinikuurnaan. Veri kuohui hevosten kuolaimien korkeudelle 1600 stadionmitan päähän eli
noin 300 km päähän esim Harmagedonin taistelukentästä, johon pakanakansojen sotajoukot ovat
keskittäneet päätaistelutoimensa.
VOITTAJAT LASISELLA MERELLÄ JA SEITSEMÄN ENKELIÄ Ilm 15:1-8
- Ne jotka olivat saaneet voiton pedosta, sen kuvasta ja sen nimen luvusta , veisasivat Mooseksen ja
Karitsan virttä lasisella merellä.
- Temppeli, todistuksen maja avautui ja seitsemän enkeliä astuivat ulos temppelistä loistavan puhtaissa
pellavavaatteissa ja vyöttäytyneinä rinnan kohdalta kultaisella vyöllä.
- Yksi neljästä olennosta valtaistuimen edessä antoi kullekin Jumalan vihan viinimaljan.

