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Seitsemännen sinetin murtaminen synnyttää 
taivaassa noin puolen tunnin hiljaisuuden 8:1-5. 

Jumalan erityinen läsnäolo, hänen aivoituksillaan 
täytetty hiljaisuus on kaikkea täyttäkin täydempi.  
Kaikkien pyhien rukouksiin ryhdytään erityisellä 
tavalla vastaamaan (8:3-5).  Pyhien rukoukset 
liikuttavat maan, meren ja taivaan.  Maailman 
mahtavat ovat vain työkaluja suuremmassa 
kädessä, jota heikkojen pyhien rukoukset 

liikuttavat.  Hyvänhajuinen suitsutus täyttää koko 
tilan, tunkeutuu joka paikkaan. Taivaasta 
vaikutetut ja siellä otollisina vastaanotetut 

rukoukset saavat siellä myös jumalallisen voiman.    
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Suitsutusalttari sijaitsi temppelin pyhässä osassa 2 

Moos. 30:1-9; 37:25-28. 
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 Alunperin torvet oli tehty eläinten sarvista kuten 

juutalaisten oinaansarvisoitin, shofar.  Sen 

rinnalle kehittyi temppelissä käytetty hopeatorvi, 

pasuuna (4 Moos. 10:8).  Kreikkalainen 

Raamattu käyttää samaa sanaa σαλπιγξ 

molemmista.  Latinassa shofar on “bucina” ja 

hopeatorvi “tuba”.  Vaikka siis sana on sama, 

hopeapasuuna vastaa varmaankin mielikuvaa 

taivaan torvesta, jollaista enkelit soittavat.  Se on 

sotatorvi ja samalla maailmankaikkeuden  

  kuninkaan tuloa ilmoittava merkkisoitto.     
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 Victorinus: pasuuna on (jumalallisen) voiman 

sana.  VT:ssa Jumalan erityiseen läsnäoloon 

liittyy myös pasuunan ääni (2 Moos. 19:16): “Ja 

kolmantena päivänä, … alkoi jylistä ja 

salamoida, ja paksu pilvi laskeutui vuoren ylle, ja 

kuului ylen kova pasunan ääni …” (5 Moos.  

33:2, Hebr.12:18-19).  “Herra on näkyvä heidän 

yllänsä, ja hänen nuolensa lähtee kuin salama.  

Herra, Herra, puhaltaa pasunaan ja kulkee 

etelän myrskytuulissa” (Sak. 6:14).  
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 ”Ja hän (Ihmisen Poika) lähettää enkelinsä 

suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat 
hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten 
ääristä hamaan toisiin ääriin” (Matt. 24:31). 

 ” … emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki 
me muutumme yht’äkkiä, silmänräpäyksessä, 
viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja 
kuolleet nousevat katoamattomina, ja me 
muutumme …” (1 Kor. 15:51-52). 

 ”Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta 
käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan 
pasunan kuuluessa…” (1 Tess. 4:16).  
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 Ilmestyskirjan kuusi pasuunaa valmistavat sitä 

loppua, Ihmisen Pojan tulemista, josta Jeesus 

puhuu Matt. 24:31. Loppu tapahtuu Paavalin 

sanoin “viimeisen pasunan” soidessa, Ilm: ssa 

seitsemännen pasuunan antaessa äänensä (Ilm. 

11:15-19).  Kuusi pasuunaa pauhaa siis vielä 

Jumalan etsivän armon aikaa.  Sen osoittaa 

lopputoteamus ihmiskunnan paatumuksesta 

(9:20-21); pasuunavitsaukset on tarkoitettu 

etsikkoajaksi, vaikka lopputulos on sama kuin 

Egyptin vitsauksilla, entistä kovempi paatumus.    
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 Pasuunavitsaukset muistuttavat Egyptin 

vitsauksia:   

 1. 2 Moos. 9:22-25 rakeet ja tuli  1/3 maasta 

 2. 2 Moos. 7:20-25 Niili vereksi    1/3 merestä 

        vesieläimistä ja laivoista  

 3. Koiruoho myrkyttää makean veden  

 4. 2 Moos. 10:21-23   pimeys kolmannelta osalta 

 5. 2 Moos. 10:12-15 heinäsirkat 

 Vitsausten eri järjestys osoittaa ettei Ilm. ole 

pelkkä traditioiden kopio vaan itsenäinen näky. 
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 Pasuunavitsaukset ovat vaikutukseltaan vielä 

rajoitettuja kolmasosavitsauksia vaikka 

hirmuisia.  Parannuskutsu on vielä voimassa. 

 Kaikki vitsaukset voivat periaatteessa syntyä 

luonnosta tulivuorenpurkausten, maanjäristysten 

ja meteoriittien vaikutuksesta.  Ne ovat 

menneisyydessä muuttaneet huomattavasti 

maailmaamme ja jättäneet jälkensä ihmiskunnan 

muistiin. Uutta aikanamme on se, että 

ihmiskunta kykenisi ydinasein myös 

aiheuttamaan maailmanlaajaa, pysyvää tuhoa.   
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 Vitsaukset eivät kuitenkaan ole itsenäisiä voimia.  

Ne tottelevat kaikessa Kaikkivaltiaan kieltoja ja 

käskyjä.  Niiden käsittelyssä kuunnellaan pyhien 

rukouksia, kuten olemme lukeneet IIm. 8:3-5.   

 Ensimmäinen pasuuna kutsuu esiin Jooelin 

profetian lopun merkit: “Ja minä annan näkyä 

ihmeitä taivaalla ja maassa: verta, tulta ja 

savupatsaita;aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu 

vereksi, ennenkuin Herran päivä tulee, se suuri 

ja peljättävä” (Jooel 3:3-4).  Ero muinaisiin 

aikoihin on vitsauksen vaikutusten laajuudessa. 
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 Toinen pasuuna voisi olla valtava meteori, 
jollaisia on iskeytynyt eri puolille maailmaa 
kauaskantoisin seurauksin tai tuliperäinen 
maanjäristys ja purkaus, jollainen tapahtui n. 
1600 e.Kr. Aigeian meren Santorinissa (Thera).  
Tällaiset ovat jääneet myös ihmiskunnan 
muistiin ja muuttuneet tarunomaisiksi, vaikka 
ovat syntyneet historian tapahtumista.  Nykyisen 
maailman lopun edellä vanhat toistuvat 
moninkertaisina.  Pyhät muistakoot:  “Vuoret 
väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta minun 
armoni ei sinusta väisty…”  (Jes. 54:10).  
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   “Ja on oleva merkit auringossa ja kuussa ja 

tähdissä, ja ahdistus kansoilla maan päällä ja 

epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat. Ja 

ihmiset menehtyvät peljätessään ja 

odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa; sillä 

taivaitten voimat järkkyvät … Mutta kun nämä 

alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja 

nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on 

lähellä" (Luuk. 21:25-26.28).  Pienikään ei jää 

jalkoihin, kun uskossa turvaudutaan Kristukseen.    
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Loppuvirtemme syntyi 1756, 

kun Lissabonin 1755 

suuren maanjäristyksen 

vaikutukset tunnettiin 

Suomessakin.  Järistys ja 

hyökyaalto tuhosivat 

Lissabonin ja Algarven. 

Koko Eurooppa tunsi 

järistyksen.  Turussakin 

Aurajoen pinta nousi ja 

lähti virtaamaan 

yläjuoksulle päin. 

 

   Islannin tulivuoret ovat 

levittäneet myrkkyä 

Manner-Eurooppaan 

erityisesti 1783-84, jolloin 

neljännes saaren 

asukkaista menehtyi.   
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 Komas pasuuna:  Taivaalta putoaa jättimeteori 
myrkyttämään kolmanneksen maan jokien ja 
lähteiden makeasta vedestä.  Tulivuoret kuten 
aikanaan Santorini saattavat myrkyttää kamaran 
niin, ettei siihen aikoihin voi kiinnittyä mitään 
elämää. Niin tekee myös tämä pyrstötähti, jolla 
on nimikin “Koiruoho” (αψινθος).  Ajan merkkinä 
v:n 1986 ydinvoimalaonnettomuus Ukrainassa 
tapahtui ”Koiruohossa” (”Tshernobyl”, Полынь 
горькая).  Tälläkin tavoin Jumala voi varoittaa 
ihmiskuntaa.  Karvas ruoho ja myrkyllinen vesi 
oli profeetan uhkaus Jerusalemille (Jer. 9:14-
15). 
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    “Koiruoho” tai “mali” (ruotsin 

“malört” (“artemisia 

absinthium”, engl. 

“wormwood”) on loisia 

häätävä lääkekasvi ja 

katkeran makuinen, vahva 

mauste, jonka eteerisiä öljyjä 

käytetään absintin ja 

vermutin valmistuksessa 

sekä riistaruoissa.  Yliannos 

on epäterveellinen. 
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 “Älköön siis teidän joukossanne olko 

ainoatakaan miestä tai naista, sukua tai 

sukukuntaa, jonka sydän tänä päivänä kääntyisi 

pois Herrasta, meidän Jumalastamme, 

mennäkseen palvelemaan noiden kansojen 

jumalia; älköön teidän keskuudessanne olko 

juurta, josta kasvaa koiruohoa ja marunaa, niin 

että se, joka kuulee tämän valan sanat, siunaisi 

itseänsä sydämessään sanoen: 'Minun käy 

hyvin, vaikka vaellankin sydämeni 

paatumuksessa'.” (5 Moos. 29:18-19).  
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 Neljäs pasuuna:Taivaankappaleiden valovoima 
vähenee kolmanneksella (8:12-13).  Egyptin 
pimeys kesti kolme päivää (2 Moos. 10:21-23). 
Jeesus profetoi pimeyttä Matt. 24:29, joka johtuu 
taivaitten voimien järkkymisestä. Pedon 
valtakunta pimenee viidennestä vihan maljasta 
(Ilm. 16:10). Neljännen pasuunan pimeys on 
vielä osittainen. Pimeys ja tähtien katoaminen 
voi johtua myös katsojan asemasta kuten 
hiekkamyrskyssä tai valtavan 
tulivuorenpurkauksen tuhkapilvissä, jotka voivat 
auringon valoa estämällä aiheuttaa jopa lyhyitä 
jääkausia. 
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 Tuttujen, luonnollisten ja sellaisina Jumalan 
ohjaamien ilmiöiden lisäksi on jätettävä auki 
mahdollisuus myös ennenkokemattomille,  
ainutlaatuisille ilmiöille, jollaisia ihmiskunta ei 
menneisyydestä tiedä eikä muista.  Esim. 
aurinkokuntamme miljoonat pienoisplaneetat, 
“asteroidit”, erityisesti ns. “tappaja-asteroidit”, 
kykenevät harhautuessaan tuottamaan 
pelottavia yllätyksiä.  Maailman ja avaruuden 
tunteminen lisää koko ajan luonnollisia ja 
inhimillisiä  selitysmahdollisuuksia, mutta ne 
eivät ole ainoat.  Sitä ei saa koskaan unohtaa. 
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 Kaiken näkyvän ja näkymättömän Luojana 

(Nikaian tunnustus 325-380) Jumala tuntee 

omana käsityönään kaiken ja kaikki. Jumala 

Kaikkivaltiaana hallitsee ja käyttää kaikkea 

sanassa ilmoittamansa tahtonsa toteuttamiseksi.  

Hän ei koskaan itke voimattomana sivulla vaikka 

sureekin syntisten katumattomuutta.  Pahaa hän 

ei ole luonut eikä sitä tahdo, mutta jälleen 

Kaikkivaltiaana hän pakottaa pahankin aina 

palvelemaan omaa pyhää, vanhurskasta ja 

hyvää tahtoansa.        
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 Jumala ei ole myöskään sokea despootti, jolle 

yksi ihmishenki ei mitään merkitsisi kuten 

tunnottomille ihmisdespooteille. “Kuka on 

niinkuin Herra, meidän Jumalamme, joka 

korkealla asuu ja katsoo syvälle taivaassa ja 

maassa?  Hän tomusta nostaa alhaisen, 

korottaa loasta köyhän” (ps. 113:5-7).  Herra 

rakastaa kansoja (5 Moos. 33:3), vaikka kansat 

eivät rakasta Herraa.  Herran ihastuksena olivat 

ihmislapset (Sananl. 8:4).   
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 Jumala laskeutui taivaasta ihmiseksi ihmisten 

keskelle.  Emme voi syyttää, ettemme saaneet 

kaikkia mahdollisuuksia.  Risti kertoo, mitä me 

teimme hänelle.  Me tekisimme sen myöskin 

uudestaan omassa varassamme.  Jumalan 

rakkaus on sekä sydämen tila, tunne, että teko: 

“Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että 

hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, 

joka häneen uskoo, hukkuisi, vaaam hänellä 

olisi iankaikkinen elämä” (Joh. 3:16).   
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1. Oi Jeesus, armon ruhtinas     3.  Ja vaikka vuorten haudaksi 

 sinua tahdon kiittää.                    maan syvyys aukeaisi, 

 Kun viivyt läsnä, laupias,          maailma vaikka hukkuisi 

 niin turva, rauha riittää.          tai tyhjiin raukeaisi, 

 Ken tielläsi vain vaeltaa,          niin vahva, varma turvani 

 hän aina lohdutuksen saa,          ja kallioni, linnani, 

 kun hänen kanssaan kuljet.           Oi Jeesus, olet aina. 

 

           

2. Mä yönkin synkän keskellä     4.  Ja vaikka järkkyisikin maa 

 vaellan turvissasi.           ja tulva syöksähtäisi  

 Käyt korven tiellä vierellä,          tai raunioita, kuolemaa 

 en pelkää omanasi.           vain kaupungeista jäisi,  

 Näin, Jeesus, suojaat vaaroissa,     niin järkkymättä kuitenkin 

 valolla täytät kirkkaalla          jää muuri Herran kaupungin. 

 myös ahdistuksen rotkot.          Se kestää paikallansa.          
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5. Ah, Jeesus vahva linna on, 

 Suojamme turvallinen 

 Hänessä olen peloton 

 ja aivan rauhallinen. 

 Kun minua hän vahvistaa 

 ja hengen voiman uudistaa, 

 en muusta mistään huoli. 

 

6. Siis aina kiitän Herraani 

 kaikesta sielustani 

 ja häneen liitän toivoni 

 kaikissa vaiheissani. 

 Ylistys rauhanruhtinaan 

 ja Herran kansan kuninkaan 

 nyt aina, ikuisesti! 

 Abraham Achrenius 

1706-1769 

 Virsi Lissabonin 

maanjäristyksestä v. 

1756 

 V:n 1755 

maanjäristys oli 

hänelle Ilm:n 

seitsemäs pasuuna 


