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kirjoittanut: J.T. Lewis

Profetaalisesti voimme nähdä VAVn Raamatun ensimmäisessä jakeessa - tai tarkemmin sanottuna ennen jaetta. Sillä heprealaisessa Raamatussa ennen ensimmäistä jaetta on
kirjoitettuna ALEF, joka numeroi jakeen yksi. ALEF taas
koostuu kahdesta YOODista joiden välissä seisoo VAV.
Kuten aiemmin olen maininnutkin, voimme tällä tavalla
nähdä profetaalisesti Jeesuksen ristiinnaulittuna ALEF kirjaimessa ennen maaiman luomista.
VAVn gematria, eli numeraalinen arvo on 6. Tiedämme,
että 6 numerona edustaa ihmistä, sillä Jumala loi ihmisen
kuudentena päivänä.
Määritelmiä tälle kirjaimelle ovat täyttymys, lunastus,
naula, ja, kiinnittää, liittää, varmistaa jonkin kiinnityksen
pitävyys, muutos ja koukku. Kirjaimista se kuvaa Jeesuksen ristiinnaulitsemista kaikkein selkeimmin. Eihän ilman
naulaa olisi voinut olla ristiinnaulitsemistakaan.
VAVn täyttymys voidaankin nähdä kaikkein selkeimmin
Golgatan ristillä Jeesuksen kuolemassa. Siispä jakeet, jotka käsittelevät Golgataa voidaan joskus tulkita VAVn avulla.
Vaikka TAV kirjaimena merkitseekin ristiä, voimme usein
yhdistää VAVn ristiin sen tosiasian kautta, että ristintyön
täyttymys edellytti nauloja.
Tämä toimii toisin päin myös. Aina kun näemme ristin,
muistamme naulat, jotka lävistivät Jeesuksen kädet.

Suomennos ja editointi: Petri Pelkonen
Raamatun jakeet '33/'38 käänöksestä

Voisimme siis sanoa, että TAV ja VAV liittyvät läheisesti
Kristuksen lunastustyöhön ja ristinkuolemaan.
Tätä kirjainta täytyy tutkailla syvällisesti, jotta sen merkitys
naulana paljastuisi, sillä Uusi Testamentti ei monesti mainitse Jeesusta yhteydessä nauloihin, tai kuinka paljon Hän
kärsi, tai kuinka kammottavia naulat olivat tai kuinka suuri
kipu oli. Raamatusta löydämme Jeesuksen nöyränä ja vaatimattomana ristiinnaulitsemisen suhteen, ei ylpeänä kehuskelemassa.
Jeesuksen opetuslapset näkevät ristin tapahtumat lopullisena uhrina, jossa Jumalan Karitsa teurastettiin ihmiskunnan
lunastukseksi. Siksi, milloin tahansa lunastus mainitaan,
viittaa se VAV kirjaimeen, eli nauloihin, jotka lävistivät Jeesuksen Kristuksen.
Kirjoituksissa viitataan Jumalan suunnitelman täyttymyksenä siihen, kun Jeesus täytti työnsä ristillä ja kuoli. Jeesuksen sanat vahvistavat tämän, kun Hän ristillä ollessaan
sanoi ”se on täytetty”.
Jeesuksen ristinkuolemassa tuli täytetyksi lunastustyö. Lunastustyön pysyvyyden Jumala varmisti VAVlla, joka varmistaa kiinnityksen. Tämä lunastustyö on
”kiinnitetty”, eikä sitä voida muuttaa. Jumala käytti nauloja (VAV) saattaakseen päätökseen (täyttääkseen) sovitustyön Kristuksen voitokkaassa työssä.
Vaikka kirjoituksissa kukaan ei tunnu laittavan pahemmin

painoarvoa itse nauloihin, on Uusi Testamentti täynnä
Kristusta ristiinnaulittuna. Tässä yhteydessä VAV on suuresti korostettu, mutta kuitenkin piilotettu.
Heprean aakkosten symboliset merkitykset voidaan löytää
monin paikoin kirjoituksissa. Esimerkiksi Psalmi 119 on
jaoteltuna kahdeksan jakeen osiin, joista jokainen osa vastaa yhtä heprean 22 aakkosesta.(VAV-osio liitteenä lopussa) Kun
tutkii kyseisen Psalmin jaejaksoja vertaillen niitä aakkosiin, joita kukin jakso edustaa, voi niissä löytää kirjainten
symbolisen sisällön jossain muodossa edustettuna.
Jos tutkailet Ilmestyskirjaa, niin huomaat sen jokaisen 22
luvusta vastaavan aina yhtä heprean aakkosista (aakkosjärjestyksessä). Eli Ilmestyskirjan jokaisessa luvussa on
jossakin kohdassa kuvattuna sitä vastaavan heprean kirjaimen merkitys. Tässä esimerkki:
Ilmestyskirjan 6. luku (Liitteenä lopussa) alkaa kuvauksella
Karitsasta, joka avaa yhden sineteistä. Kuka on tämä Karitsa? Jumalan Karitsa, joka teurastettiin pääsiäisjuhlan aikaan; Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnit.
Kuka telotti lampaan? Ihminen! Mikä on ihmisen luku?
kuusi! Miten Karitsa teloitettiin? Ristiinnaulitsemalla,
käyttäen nauloja! Kuinka monta naulaa käytettiin? Kolme!
Keneen naulat iskettiin? Jumalan Karitsaan, joka Ilmestyskirjan kuudennessa luvussa on ainoa kelvollinen avaamaan sinetit.
Tästä löydämme mielenkiintoisen kokonaisuuden: Jeesus
ristiinnaulittiin kolmella naulalla ja naulaa vastaava heprean kirjain on VAV ja sen numeraalinen arvo on kuusi.
Voimmeko siis sanoa Jeesuksen tulleen ristiinnaulituksi
käyttäen naulaa, naulaa, naulaa? Tai hepreaksi VAV, VAV,
VAV? Tai... 666? Kyllä, sillä tässä näemme anti-Jeesuksen, tai anti-Kristuksen hengen allekirjoituksen, sillä hänhän tahtoi Jeesuksen kuolevan.
Ilm 13:18 Tässä on viisaus. Jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun; sillä se on ihmisen luku. Ja sen
luku on kuusisataa kuusikymmentä kuusi.

Tiedämme Kyllä tämän olleen myös Jumalan suunnitelma; jotta Jeesus kuolisi syntiemme edestä lunastaen meidät kuolemasta.
Kun ymmärrämme edellisen, niin näemme profetaalisesti Jeesuksen ottaneen puolestamme myös pedon merkin.
Jesajan mukaan Jeesus kantoi kaikki sairautemme ja kipumme. Ristiinnaulitsemiseen liittyvästä allekirjoituksesta näemme Jeesuksen ottaneen myös pedon merkin, (666)
jotta meidän ei tarvitsisi sitä itseemme ottaa. Jeesus on totisesti kantanut kaiken puolestamme.
Koska Jeesus oli synnitön, ei pedon merkkikään saanut
Häntä tuomion alle, mutta meidän ei tule tuota merkkiä ottaa. Se on kuin karjan polttomerkki, jolla merkitään omis-

tussuhde ja sinetöidään tuomio:
Ilm 14:9-11 Ja heitä seurasi vielä kolmas enkeli, joka
sanoi suurella äänellä: ”Jos joku kumartaa petoa ja
sen kuvaa ja ottaa sen merkin otsaansa tai käteensä,
niin hänkin on juova Jumalan vihan viiniä, joka
sekoittamattomana on kaadettu hänen vihansa maljaan, ja häntä pitää tulella ja tulikivellä vaivattaman
pyhien enkelien edessä ja Karitsan edessä.
Ja heidän vaivansa savu on nouseva aina ja iankaikkisesti, eikä heillä ole lepoa päivällä eikä yöllä,
heillä, jotka petoa ja sen kuvaa kumartavat, eikä kenelläkään, joka ottaa sen nimen merkin.

Jeesus kuoli sinun ja minun syntieni tähden! Lunastaen
meidät pedon alaisuudesta. Mutta jeesus sanoi myös, että
näiden asioiden on tapahduttava. Munet siis tulevat ottamaan pedon merkin - Älä sinä tee niin.
Katsotaan Psalmia 119 ja kiinnitetään huomio niihin kahdeksaan jakeeseen, jotka edustavat VAVia. Näemme niissä
VAVn hyvin elävästi: Pelastus naulitsi meidät uskon kautta armoon ja tähän me voimme turvata, olemme naulittuna Hänessä, kuolleet ja ylös nousseet Hänen kanssaan.
Olemme liitettynä yhteen; koukutettu, naulattu, sidottu ja
kiinnitetty Kristukseen. Meidät on turvallisesti liitetty Häneen ja Hänen kanssaan saamme periä kaiken.
Naulan voidaan sanoa kiinnittävän meidät johonkin pahaan yhtä hyvin, kuin hyvään. Tässä esimerkki:
Himo on hepreaksi kirjoitettuna ’oh’ -  א ו- ALEF /VAV.
ALEF edustaa härkää, vahvaa, johtajaa ja numeroa yksi.
Voimme siis nähdä himon olevan ’vahva naula’.
Eli kun ihminen alkaa himoitsemaan jotakin, himo naulitsee; koukuttaa hänet himonsa kohteeseen. Himoitseva ihminen jää ansaan ja himon kohteesta tulee mielen linnake,
joka seisoo ihmisessä Jumalan tahtoa ja tuntemista vastaan. Pahimmassa tapauksessa himon kohde nousee Jumalaa tärkeämmäksi ja silloin siitä tulee synti.
Jaak 1:15 kun sitten himo on tullut raskaaksi, synnyttää se synnin, mutta kun synti on täytetty, synnyttää
se kuoleman.

VAV on se kirjain, joka liittää syntisen syntiinsä ja pyhän
Jeesukseen.
Heprean kielessä VAVia käytetään lauseissa ja-konjunktiona. Esimerkiksi leipä ja voi tai kesä ja talvi. Se on sana,
joka liittää yhden asian toiseen. Naula on esine, joka liittää
esimerkiksi taulun seinään tai ruumiin ristille.
Toorassa Exoduksen (2.Moos.) ensimmäinen luku ja ensimmäinen jae alkaa VAVlla, ikään kuin ilmoittaen,
että tämä kirja on liitettynä tai naulattuna Genesikseen
(1.Moos.).

Juutalaisten kirjanoppineiden ja rabbien mukaan VAV
edustaa myös sydänsurua ja iloa. Uusi Testamentti tuntuu
vahvistavan tämän käsitteen Golgatan ristillä, sillä Jeesuksen ristiinnaulitseminen tuotti suuren sydänsurun opetuslapsille ja Jeesuksen äidille. Tuona päivänä tuskin kukaan
iloitsi, mutta tuota päivää me kuvailemme nykyään Evankeliumin, eli Ilosanoman ydintapahtumana. Eli voidaan
sanoa Jeesuksen ristiinnaulitsemispäivän olleen samanaikaisesti suuri ilon ja surun päivä. Jumalan suunnitelma tuli
sinä päivänä täytetyksi ja kansakunnat tulivat sovitetuksi
Jumalan kanssa.
Heprean kirjanoppineet, ja erityisesti rabbi Munk, (jonka kirjasta ”The Wisdon of the Hebrew Alfabet” olen olen
saanut oppia paljon) selittävät, että joskus VAV on kirjoitettuna rikotussa muodossa. Hän sanoo, ettei se ole erehdys, vaan tietty viesti Jumalalta. Sillä Jumala määräsi Vavn
kirjoitettavaksi sillä tavalla.
Esimerkkinä tästä Rabbi Munk antaa Piinehaan, joka kiivaudellaan toi rauhan (shalom) Jumalan ja Hänen kansansa välille. Tämä rauha muodostui tappamisen kautta, sillä
veren vuodatus oli välttämätöntä tuolla hetkellä koko Israelin pelastukseksi.
Jumala, jonka nimi on SHALOM (rauha) pitää tätä rauhaa
vajavaisena ja rampana. Siksi tässä kohdassa sana shalom
sisältää rikkinäisen VAVn. Toorasta tuo kyseinen kohta
löytyy jakeesta 4.Moos 25:12. Rabbit tuntevat tuon käsitteellä ’rikkinäisen VAVn Shalom’.
4. Moos 25:1-12 (Biblia) Ja Israel asui Sittimissä, ja
kansa rupesi tekemään huorin Moabilaisten tytärten
kanssa,
Jotka kutsuivat kansan epäjumalainsa uhrille: ja
kansa söi, ja kumarsi heidän epäjumaliansa.
Ja Israel yhdisti itsensä BaalPeorin kanssa: niin
Herran viha julmistui Israelia vastaan.
Ja Herra sanoi Mosekselle: ota kaikki kansan päämiehet, ja hirtä heidät Herralle aurinkoa vastaan, että
Herran vihan julmuus käännettäisiin Israelista pois.
Ja Moses sanoi Israelin tuomareille: jokainen tappakoon väkensä, jotka BaalPeorin kanssa ovat itsensä yhdistäneet.
Ja katso, mies Israelin lapsista tuli ja toi veljeinsä
sekaan Midianilaisen vaimon, Moseksen ja kaikkein
Israelin lasten joukon nähden, jotka itkivät seurakunnan majan ovessa.
Kuin Pinehas Eleatsarin poika, papin Aaronin pojanpoika sen näki, nousi hän kansan keskeltä ja otti
keihään käteensä,
Ja meni Israelin miehen jälkeen makausmajaan, ja
pisti heidät molemmat sekä Israelin miehen, että vaimon vatsasta lävitse: niin rangaistus lakkasi jälleen
Israelin lapsista.
Ja siinä rangaistuksessa surmattiin neljäkolmattakymmentä tuhatta.
Ja Herra puhui Mosekselle, sanoen:
Pinehas Eleatsarin poika, papin Aaronin pojanpoika, on kääntänyt julmuuteni pois Israelin lasten pääl-

tä, siinä että hän oli kiivas minun kiivauteni tähden
heidän keskellänsä, etten minä kiivaudessani hukuttanut Israelin lapsia.
Sentähden sano: katso, minä annan hänelle minun
rauhani liiton.

Rauhani ( ) שלוliitto. Alkoperäisessä Toorassa VAV sanassa Shalom on pienikokoinen, ikään kuin rikkinäinen.
Katsotaanpa kuinka VAVn merkitys sanana varmistaa tulee esiin kirjoituksissa. Kun Jeesus nousi kuolleista Hänen hautansa vartijat, joiden tetävänä oli estää ketään varastamasta Jeesuksen ruumista, hätääntyivät. He menivät
ylimmäisen papin puheille ja kertoivat mitä oli tapahtunut.
Tästä seurauksena syntyi liitto, jossa tarinan yhtäpitävyys
varmistetaan:
Matt 28:12-14 Ja nämä kokoontuivat vanhinten kanssa ja pitivät neuvoa ja antoivat sotamiehille runsaat
rahat
ja sanoivat: ”Sanokaa, että hänen opetuslapsensa
tulivat yöllä ja veivät hänet varkain meidän nukkuessamme.
Ja jos tämä tulee maaherran korviin, niin me lepytämme hänet ja toimitamme niin, että saatte olla
huoletta.”

Toisin sanoen: Seisomme tarinanne takana, voitte olla varmoja, että tämä tarina pysyy kuin naulittuna. He sanoivat:
ottakaa lahjusrahat, valehdelkaa sen mukaan mitä teille
kerromme ja pysykää siinä tarinassa niin varmistamme selustanne. Jos Rooman hallitsija saa kuulla, että te nukuitte
vartiossa kun ruumis ryöstettiin, niin hän saattaa ottaa henkenne. Mutta me puhumme puolestanne, suostuttelemme
häntä ja hän armahtaa teidät.
Matt 28:15 Niin he ottivat rahat ja tekivät, niinkuin heitä
oli neuvottu. Ja tätä puhetta on levitetty juutalaisten
kesken, ja sitä kerrotaan vielä tänäkin päivänä.

Jos Jeesus ei olisi ilmestynyt niille, jotka olivat Häneen
uskoneet, olisi tuo edellä mainittu tarina levinnyt ympäri maailmaa. Miksi? Koska tarinan yhtäpitävyys oli varmistettu niin, että kaikki ympärillä kuulisivat saman kertomuksen. Tässä on käytetty VAVia, mutta huonossa
tarkoituksessa.
Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen Tuomas oli epävarma
mihin uskoa.
Joh 20:25 Niin muut opetuslapset sanoivat hänelle:
”Me näimme Herran”. Mutta hän sanoi heille: ”Ellen
näe hänen käsissään naulojen jälkiä ja pistä sormeani naulojen sijoihin ja pistä kättäni hänen kylkeensä,
en minä usko”.

Tässä mainitaan naulat (VAV) kahdesti, mutta tärkein sana
löytyy jakeesta 30:

Joh 20:30 Paljon muitakin tunnustekoja, joita ei ole
kirjoitettu tähän kirjaan, Jeesus teki opetuslastensa
nähden;

Sana tunnustekoja pitää sisällään Golgatan naulat ja lunastuksen viestin. Tutkitaanpa sanaa huolellisesti:
Tunnusteko		

OTH		

ות

Sana OTH tarkoittaa merkki, enne, tuntomerkki, vakio,
muistomerkki, symboli, ihme, ihmeellinen merkki ja todiste. (heprean sanoilla voi olla todella laaja merkitysten kirjo). Sana OTH muodostuu kahdesta heprean kirjaimesta:
VAV/ TAV. VAV on naula ja TAV risti. Jumalan tunnusteko, ihmeeelinen merkki ja todiste muodostuu naulasta ja
rististä. Ei lienee epäselvää että tämä viittaa Jesuksen ristiinnaulitsemiseen!
Tämä OTH paljastettiin meille kun Jeesuksen syntymä luvattiin. Näyttää siltä, että profeetan kautta Jumala näytti
jo ennalta millä tavalla Pelastaja lunastaisi ihmiskunnan.
Jes 7:14 Sentähden Herra itse antaa teille merkin: Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa
hänelle nimen Immanuel.

Jo merkissä (OTH), jonka Jumala antoi Jesajalle Lunastajan syntymästä, oli piilotettuna profetia naulasta ja rististä.
Menemällä ristille Jeesus lunasti kansansa. Sakarias profetoi seuraavaa:
Luuk 1:68 ”Kiitetty olkoon Herra, Israelin Jumala, sillä
hän on katsonut kansansa puoleen ja valmistanut sille lunastuksen”

Sakarias esittää tämän profetian menneessä aikamuodossa. Jumala oli jo valmistanut kaiken ja ilmoittanutkin sen
profeetoilleen. Sakarias saattoi profetoida asian jo tapahtuneena, sillä hän näki asian Jumalan silmin. On tärkeää
muistaa, että Israelin lunastus oli hengellinen lunastus.
Tämä lunastus vaati, että oli mentävä Golgatalle ja Golgata edellyttää nauloja ja ristiä.
Vaikka emme siis näekään VAVia useinkaan ”fyysisessä
muodossa”, on se tärkeä osatekijä aina kun puhumme Jeesuksesta ja Hänen ristintyöstään.
Emmauksen tiellä kaksi Jeesuksen opetuslasta ovat hyvin
järkyttyneinä nähtyään Jeesuksen ristiinnaulittuna. Kun
kuolleista noussut Jeesus liittyy heidän seuraansa kävellen
kohti Emmausta, he sanovat Jeesukselle:
Luuk 24:21 ”Mutta me toivoimme hänen olevan sen,
joka oli lunastava Israelin. Ja onhan kaiken tämän lisäksi nyt jo kolmas päivä siitä, kuin nämä tapahtuivat.”

Tässä kohdassa opetuslapset eivät viitanneet hengelliseen lunastukseen, vaan fyysiseen. He ajattelivat, että
Jeesus lunastaisi Israelin Rooman ikeen alta. Mutta tällä kertaa Jeesus ei ollut tullut antamaan heille fyysistä lunastusta. Sen sijaan Hän oli tullut lunastamaan heidät lain kirouksesta. Kyseessä oli hengellinen lunastus.
Jeesus lunasti meidät ottamalla lain kirouksen ylleen meidän edestämme. Kuinka Hän sen teki? Tulemalla ristiinnaulituksi.
Gal 3:13 Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme-sillä
kirjoitettu on: ”Kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu”

Seuraavat jakeet vahvistavat sen, että lunastus oli hengellinen ja tapahtui Jeesuksen kalliin veren hinnalla.
1. Piet 1:18-20 tietäen, ettette ole millään katoavaisella,
ette hopealla ettekä kullalla, lunastetut turhasta, isiltä
peritystä vaelluksestanne,
vaan Kristuksen kalliilla verellä, niinkuin virheettömän ja tahrattoman karitsan,
hänen, joka tosin oli edeltätiedetty jo ennen maailman perustamista, mutta vasta viimeisinä aikoina on
ilmoitettu teitä varten,

Seuraavassa jakeessa on jälleen piilotettuna naulat, joita
käytettiin Jeesuksen teurastamiseen, kun Hän lunasti meidät verellään.
Ilm 5:9 ja he veisasivat uutta virttä, sanoen: ”Sinä olet
arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit,
sillä sinä olet tullut teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä
ja kansoista ja kansanheimoista”

Nauloja käytettiin lunastustyössämme ja naulat saivat Jeesuksen vuodattamaan verensä.
Katsotaan vielä yhtä jaetta, jossa näemme Jeesuksen tekemän työn, mutta jälleen kerran tämä jae ei näytä nauloja.
Tiit 2:14 hänen, joka antoi itsensä meidän edestämme lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja
puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka
hyviä tekoja ahkeroitsee.

Ihmisen on mahdotonta ymmärtää kuinka paljon Jeesus
kärsi ristillä puolestamme. Kuinka paljon rakkautta Häneltä vaatikaan kestää niin suuret kärsimykset.
Hepr 12:2 silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään,
Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta
kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan
valtaistuimen oikealle puolelle.

Rukoukseni on, että tulet siunatuksi ymmärryksellä, että
Jeesus teki äärimmäisen uhrauksen puolestasi kärsien ja

kantaen rangaistuksesi, ja että Hän teki sen mielellään.
Kuitenkaan Hän ei koskaan rehvastellut tai osoittanut ylpeyttä kärsimyksestään. Hän ei myöskään puhunut jatkuvasti kuinka paljon Hän kärsikään, tai kuinka paljon se
sattui, tai kuinka vaikeaa se oli. Tai kuinka kauhealta se
tuntuikaan kun naulat työntyivät Hänen kallisarvoisiin käsiinsä.
Tämän kirjaimen kohdalla sinun täytyy kaivautua
todella
syvälle
sanaan
ymmärtääksesi VAVn tai naulan perimmäisen merkityksen.
Tänä päivänä Jeesus istuu Isän oikealla puolella rukoillen
lakkaamatta puolestasi ja ollen lakimiehesi. Sellaista rakkautta emme ole koskaan täysin ymmärtäneet. Ainoa ihmisen tekemä asia taivaassa on naulanreijät Jeesuksen käsissä ja jaloissa.
Ole vahvana Herrassa ja Hänen suuruutensa voimassa.

Ilmestyskirja 6

kaat ja väkevät ja kaikki orjat ja vapaat kätkeytyivät luoliin
ja vuorten rotkoihin

16 ja sanoivat vuorille ja kallioille: ”Langetkaa meidän
päällemme ja kätkekää meidät hänen kasvoiltansa, joka
valtaistuimella istuu, ja Karitsan vihalta!
17 Sillä heidän vihansa suuri päivä on tullut, ja kuka voi
kestää?”

Psalmi 119:41-48
41 Tulkoon minulle sinun armosi, Herra, sinun apusi, sinun lupauksesi jälkeen,
42 että minä voisin vastata herjaajalleni; sillä sinun sanaasi minä turvaan.

43 Älä ota peräti pois minun suustani totuuden sanaa,
sillä sinun oikeuteesi minä panen toivoni.

44 Minä tahdon alati noudattaa sinun lakiasi, aina ja iankaikkisesti.
45 Silloin minä vaellan avaralla paikalla; sillä sinun asetuksiasi minä kysyn.

46 Minä puhun sinun todistuksistasi kuningasten edessä, enkä häpeään joudu.
47 Minä iloitsen sinun käskyistäsi, jotka ovat minulle rakkaat.
48 Minä kohotan käteni sinun käskyjesi puoleen, jotka
ovat minulle rakkaat, ja tutkistelen sinun säädöksiäsi.

1 Ja minä näin, kuinka Karitsa avasi yhden niistä seitsemästä sinetistä, ja kuulin yhden niistä neljästä olennosta
sanovan niinkuin ukkosen äänellä: ”Tule!”
2 Ja minä näin, ja katso: valkea hevonen; ja sen selässä
istuvalla oli jousi, ja hänelle annettiin seppele, ja hän lähti
voittajana ja voittamaan.

3 Ja kun Karitsa avasi toisen sinetin, kuulin minä toisen
olennon sanovan: ”Tule!”

4 Niin lähti toinen hevonen, tulipunainen, ja sen selässä
istuvalle annettiin valta ottaa pois rauha maasta, että ihmiset surmaisivat toisiaan; ja hänelle annettiin suuri miekka.

5 Ja kun Karitsa avasi kolmannen sinetin, kuulin minä
kolmannen olennon sanovan: ”Tule!” Ja minä näin, ja katso: musta hevonen; ja sen selässä istuvalla oli kädessään
vaaka.
6 Ja minä kuulin ikäänkuin äänen niiden neljän olennon
keskeltä sanovan: ”Koiniks-mitta nisuja yhden denarin, ja
kolme koiniksia ohria yhden denarin! Mutta älä turmele öljyä äläkä viiniä.”
7 Ja kun Karitsa avasi neljännen sinetin, kuulin minä neljännen olennon äänen sanovan: ”Tule!”

8 Ja minä näin, ja katso: hallava hevonen; ja sen selässä istuvan nimi oli Kuolema, ja Tuonela seurasi hänen
mukanaan, ja heidän valtaansa annettiin neljäs osa maata,
annettiin valta tappaa miekalla ja nälällä ja rutolla ja maan
petojen kautta.
9 Ja kun Karitsa avasi viidennen sinetin, näin minä alttarin alla niiden sielut, jotka olivat surmatut Jumalan sanan
tähden ja sen todistuksen tähden, joka heillä oli.

10 Ja he huusivat suurella äänellä sanoen: ”Kuinka kauaksi sinä, pyhä ja totinen Valtias, siirrät tuomiosi ja jätät
kostamatta meidän veremme niille, jotka maan päällä asuvat?”
11 Ja heille kullekin annettiin pitkä valkoinen vaippa, ja
heille sanottiin, että vielä vähän aikaa pysyisivät levollisina, kunnes oli täyttyvä myös heidän kanssapalvelijainsa ja
veljiensä luku, joiden tuli joutua tapettaviksi niinkuin hekin.

12 Ja minä näin, kuinka Karitsa avasi kuudennen sinetin; ja tuli suuri maanjäristys, ja aurinko meni mustaksi niinkuin karvainen säkkipuku, ja kuu muuttui kokonaan kuin
vereksi,
13 ja taivaan tähdet putosivat maahan, niinkuin viikunapuu varistaa raakaleensa, kun suuri tuuli sitä pudistaa,
14 ja taivas väistyi pois niinkuin kirja, joka kääritään kokoon, ja kaikki vuoret ja saaret siirtyivät sijoiltansa.
15 Ja maan kuninkaat ja ylimykset ja sotapäälliköt ja rik-
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