
  

Ilmestyskirja toteutuu

1 Sitten minulle annettiin 
mittakeppi, joka oli kuin 
sauva, ja minulle sanottiin:

"Mene mittaamaan 
Jumalan temppeli ja alttari ja 
laske ne, jotka siellä 
rukoilevat.

 2 Temppelin ulompaa 
esipihaa älä kuitenkaan lue 
mukaan, jätä se 
mittaamatta, sillä se on 
annettu vieraiden kansojen 
haltuun. Ne polkevat pyhää 
kaupunkia 
neljänkymmenenkahden 
kuukauden ajan.
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neljänkymmenenkahden 
kuukauden ajan.



  

3 "Minä annan kahdelle 
todistajalleni tehtäväksi 
julistaa sanaani 
säkkivaatteeseen 
pukeutuneina tuhat 
kaksisataakuusikymmentä 
päivää."



  

4 Nämä todistajat ovat ne 
kaksi oliivipuuta ja kaksi 
lampunjalkaa, jotka 
seisovat maan Herran 
edessä.

 5 Jos joku aikoo tehdä heille 
pahaa, heidän suustaan 
lähtee tuli, joka nielee heidän 
vihollisensa. Näin on kuoleva 
jokainen, joka aikoo heille 
pahaa. 

6 Heillä on valta sulkea 
taivas, niin ettei tule sadetta 
koko sinä aikana, jona he 
sanaa julistavat. Heillä on 
myös valta muuttaa vedet 
vereksi ja piinata maata 
kaikenlaisilla vitsauksilla niin 
usein kuin haluavat.



  

6 Heillä on valta sulkea 
taivas, niin ettei tule sadetta 
koko sinä aikana, jona he 
sanaa julistavat. Heillä on 
myös valta muuttaa vedet 
vereksi ja piinata maata 
kaikenlaisilla vitsauksilla 
niin usein kuin haluavat.

7 Kun he ovat päättäneet 
todistajantyönsä, käy 
syvyydestä nouseva peto 
taisteluun heitä vastaan, ja se 
voittaa heidät ja tappaa 
heidät. 

8 Heidän ruumiinsa lojuvat 
sen suuren kaupungin 
kadulla, jota profeettojen 
puheissa kutsutaan 
Sodomaksi ja Egyptiksi ja 
jossa heidän Herransa 
ristiinnaulittiin.



  

 9 Kolmen ja puolen päivän 
ajan käy ihmisiä eri kansoista, 
heimoista, kielistä ja maista 
katselemassa heidän 
ruumiitaan, eikä niitä anneta 
haudata.

 10 Maan asukkaat iloitsevat 
heidän kohtalostaan, pitävät 
juhlia ja lähettävät toisilleen 
lahjoja, sillä nuo kaksi 
profeettaa olivat pahoin 
vaivanneet maan asukkaita.



  

11 Mutta noiden kolmen ja 
puolen päivän kuluttua tuli 
profeettoihin elämän henki, 
jonka Jumala oli lähettänyt, ja 
he nousivat jaloilleen. Kauhu 
valtasi kaikki, jotka sen näkivät.

 12 He kuulivat, kuinka 
taivaasta huudettiin kovalla 
äänellä: "Nouskaa tänne!", ja 
vihollistensa nähden 
profeetat nousivat pilven 
kannattelemina taivaaseen. 



  

 13 Samalla hetkellä tuli 
ankara maanjäristys. 
Kymmenesosa kaupungista 
sortui, ja järistyksessä sai 
surmansa seitsemäntuhatta 
ihmistä. Muut kauhistuivat ja 
taipuivat kunnioittamaan 
taivaan Jumalaa.

14 Toinen voi-huuto on ohi. 
Mutta kolmas tulee pian.

Seitsemäs merkkisoitto

15 Seitsemäs enkeli puhalsi 
torveensa. Taivaassa kajahti 
monien äänten huuto:
-- Koko maailman kuninkuus 
on nyt tullut meidän 
Herrallemme ja hänen 
Voidellulleen. Hän on 
hallitseva aina ja ikuisesti.



  

16 Silloin ne 
kaksikymmentäneljä 
vanhinta, jotka istuivat 
Jumalan edessä 
valtaistuimillaan, lankesivat 
kasvoilleen ja osoittivat 
Jumalalle kunnioitustaan 

17 sanoen:

-- Me kiitämme sinua,
Herra Jumala, Kaikkivaltias,
sinua, joka olet ja joka olit!
Sinä panit liikkeelle suuren 
voimasi
ja otit käsiisi kuninkuuden.

18 Kansat ovat vihan 
vallassa, mutta nyt on sinun 
vihasi hetki. On tullut 
kuolleiden tuomion aika, aika 
palkita profeetat, sinun 
palvelijasi, ja kaikki pyhät ja 
kaikki jotka kunnioittavat 
sinun nimeäsi, pienet ja 
suuret. On aika tuhota ne, 
jotka tuhoavat maata.



  

18 Kansat ovat vihan vallassa, 
mutta nyt on sinun vihasi hetki. 
On tullut kuolleiden tuomion 
aika, aika palkita profeetat, 
sinun palvelijasi, ja kaikki 
pyhät ja kaikki jotka 
kunnioittavat sinun nimeäsi, 
pienet ja suuret. On aika 
tuhota ne, jotka tuhoavat 
maata.

19 Taivaassa avattiin 
Jumalan temppeli, niin että 
temppelissä oleva liitonarkku 
voitiin nähdä. Salamat 
leimusivat, ukkonen jylisi, maa 
järähteli ja raemyrsky riehui.
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