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Ilmestyskirja 19
Ilm. 16:8 - 21
Olemme tässä Alusta alkaen -ohjelmassa selittämässä Ilmestyskirjaa. Viime kerralla
pääsimme luvun 16 jakeeseen 7. Kuulimme, kuinka seitsemän enkeliä aloittivat kaatamaan
seitsemää Jumalan vihan maljaa maan päälle, rangaistukseksi pedon merkin ottaneille
ihmisille. Lopultakin marttyyrien vuodatettu veri toi tuomion väärintekijöiden päälle.
Neljäs malja: Aurinko korventaa, mutta ihmiset eivät käänny
Teksti jatkuu neljännestä enkelistä ja neljännestä vihan maljasta.
Neljäs enkeli tyhjensi maljansa aurinkoon, ja aurinko sai vallan korventaa
ihmisiä tulellaan. Ihmiset paahtuivat kovassa helteessä mutta herjasivat
Jumalaa, jonka vallassa nämä vitsaukset olivat. He eivät kääntyneet, eivät
antaneet kunniaa Jumalalle (Ilm. 16:8-9)
Jumalan viha saa aikaan sen, että ihmisten elämän edellytys, aurinko, muuttuu tuhovoimaksi
ja korventaa ihmisiä tulellaan. Tämän on tarkoitus olla ihmisille varoitus ja kehotus
parannukseen.
On kuitenkin hyvä muistaa, että pääasiassa Jumala kutsuu meitä luokseen hyvyydellään.
Tämä on sanottu vaikkapa Roomalaiskirjeessä:
Halveksitko sinä Jumalan suurta hyvyyttä, kärsivällisyyttä ja pitkämielisyyttä?
Etkö ymmärrä, että Jumalan hyvyys johtaa sinut kääntymiseen? (Room. 2:5)
Mutta tuossakin Raamatun kohdassa sanotaan, että jos ihminen ei suostu ottamaan vastaan
Jumalan armahtavaa hyvyyttä, hän joutuu lopulta kohtaamaan Jumalan vihan.
Mutta sinä olet kova etkä sisimmässäsi tahdo kääntyä. Näin kartutat vihaa, ja se
kohtaa sinut vihan päivänä, jolloin Jumalan oikeudenmukainen tuomio tulee
julki. Silloin Jumala maksaa jokaiselle hänen tekojensa mukaan (Room. 2:6-7)
Näin Ilmestyskirjan mukaan käy pedon merkin ottaneille ihmisille. He eivät halua kääntyä
vaan sen sijasta herjaavat Jumalaa, aivan kuin heidän isäntänsä eli peto eli saatana on
aieimmin Ilmestyskirjassa tehnyt (ks. 13:6).
Viides malja: pedon valtakunta pimenee
Viides enkeli tyhjensi maljansa pedon valtaistuimelle, ja pedon valtakunta
pimeni. Ihmiset purivat tuskissaan kielensä verille mutta herjasivat taivaan
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Jumalaa tuskansa ja haavojensa tähden. He eivät kääntyneet, eivät luopuneet
pahoista teoistaan (Ilm. 16:10-11).
Aiemmin enkelien vuodattamat vihan maljat ovat kohdistuneet petoa palvoviin ihmisiin ja
heidän elämänsä edellytyksiin, maahan, mereen, juomaveteen ja aurinkoon. Nyt vihan malja
kohdistuu saatanan valtakuntaan itseensä. Se on valtakunta, johon ihmiset on houkuteltu ja
pakotettu taloudellisilla houkuttumilla ja väkivallalla uhkaamalla (ks. 17:1-6; 18:1-24).
Jumala ei kokonaan tuhoa sitä, mutta ympäröi sen pimeydellä. Se osoittaa, että mahtavana
pidetyllä pedolla on vielä mahtavampi vastustaja, joka tulee tuomitsemaan sen tekemät
vääryydet.
Ihmiset eivät tästäkään huolimatta käänny ja kadu pahoja tekojaan. Tämä osoittaa, että heitä
ei ole pelkästään pakotettu Jumalan vastustajan leiriin. He ovat siellä omasta tahdostaan.
Lojaalisina saatanalle he herjaavat Jumalaa, kuten sekin tekee.
On aika järkyttävää lukea tällaista. Mutta näinhän sanotaan muuallakin Raamatussa. Jeesus
esimerkiksi sanoi, että
Joka ei ole minun puolellani, on minua vastaan, ja joka ei yhdessä minun
kanssani kokoa, se hajottaa (Matt. 12:30).
Ja apostoli kirjoittaa Timoteukselle:
Herran palvelija ei saa riidellä, vaan hänen on oltava ystävällinen kaikille,
taitava opettamaan ja kärsivällinen, niin että hän lempeästi ojentaa
vastustelevia. Ehkäpä Jumala antaa heidän mielensä muuttua, niin että he
tulevat tuntemaan totuuden ja selviävät Paholaisen ansasta, johon tämä on
heidät vanginnut pakottaakseen heidät tahtoonsa (2. Tim.2:24-26).
Siinä, että ihminen vastustaa Jeesuksesta kertovaa evankeliumia, on siis mukana enemmän
kuin inhimillistä kovapäisyyttä.
Kuudes malja: kuninkaat houkutellaan Harmageddoniin
Kuudes enkeli tyhjensi maljansa suureen Eufratvirtaan. Virran vesi kuivui, ja
niin aukeni tie idän kuninkaille. Minä näin, kuinka lohikäärmeen suusta, pedon
suusta ja väärän profeetan suusta lähti kolme saastaista henkeä, jotka olivat
sammakon näköisiä. Ne ovat pahoja henkiä, jotka tekevät ihmeitä, ja ne lähtivät
kokoamaan maanpiirin kaikki kuninkaat taisteluun, joka käydään Jumalan,
Kaikkivaltiaan, suurena päivänä.
»Minä tulen kuin varas. Autuas se, joka valvoo ja pitää huolen vaatteistaan,
ettei joutuisi häpeään, kulkemaan alasti kaikkien nähden.»
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Henget kokosivat kuninkaat paikkaan, jonka nimi on hepreaksi Harmageddon
(Ilm. 16:12-16).
Eufrat-virtaa pidettiin antiikin ajalla lännen ja idän rajana. Sen kuivuminen olisi ollut
roomalaisille todella kammottava asia, sillä sen seurauksena heidän vihollisensa, parthilaisten
ratsastajien laumat olisivat päässeet vapaasti hyökkäämään. Ilmestyskirjan kirjoittamisen
aikana oli huhuja ja legendoja, joiden mukaan Rooman raaka tyranni, keisari Nero ei
ollutkaan kuollut, vaan oli paennut Eufratin taa parthilaisten luo ja palaisi sieltä hävittämään
Rooman.
Mutta tämä ei ole ainoa selitys ”idän kuninkaille”. He edustavat tuntemattomia idän kansoja,
jotka hyökkäävät toisaalta Roomaa, toisaalta Jumalan omia vastaan.
Heidät saa tähän houkuteltua ”paholaisen kolmiyhteys” eli lohikäärme, peto ja väärä
profeetta. Ne vastaavat Jumalaa eli Isää, Poikaa ja Henkeä. Saatana ei pysty luomaan mitään
omaa, vaan ainoastaan vääristelemään Jumalan hyvää luomakuntaa. Ilmeisesti siksi se itsekin
on Jumalan Kolminaisuuden vääristymä.
Paholaisen suusta lähtevät sammakon muotoiset henget ovat valheen henkiä. Ne
houkuttelevat maan kuninkaita hyökkäämään Harmageddon -nimisen paikan läpi. Perkele saa
kuninkaat uskomaan valheen, ts. että hyökkäys on oikeutettu ja sillä saadaan aikaan hyötyä ja
hyvää. Eihän mitään sotaa tai ylipäänsä mitään poliittista tekoa tehdä siksi, että se on pahaa.
Sillä pyritään muka hyvään. Mutta jos tekoon suostuttelija valehtelee, silloin hyvän varjolla
tehdään pahaa ja palvellaan saatanan päämääriä.
Jeesuksen tekemä välikehotus
Miksi tuossa tekstissä sitten on yht’äkkiä sen kulun katkaiseva Jeesuksen puhuma
välihuomatus: ”Minä tulen kuin varas. Autuas se, joka valvoo ja pitää huolen vaatteistaan,
ettei joutuisi häpeään, kulkemaan alasti kaikkien nähden.”
Ilmestyskirjaa Radio Deillä meitä aiemmin selittänyt Jukka Norvanto kirjoittaa hyvin
kommentaarissaan:
”- - Nämä sanat ovat tässä täysin kohdallaan. Ne ovat Herran Jeesuksen omia
sanoja. Niiden avulla hän rohkaisee seurakuntaa valvomaan valtavan
eksytysvyöryn keskellä. Kun pahat henget tuntuvat täyttävän kaiken
eksytyksellään, on syytä korostaa valvomisen eli Jumalan sanassa pysymisen
tärkeyttä. - - Jeesus siis rohkaisee viimeisten päivien ahdistavia aikoja
kuvatessaan omiaan pysymään kiinni Raamatun sanassa, johon he ovat
turvautuneet, mutta jonka Paholainen koettaa heiltä viedä. Siitä on
nykypäivänkin eksytyksissä kysymys. Paholainen ei kiellä Jumalan sanan
olemassaoloa, vaan antaa sille tulkinnan, joka on vastoin sanan alkuperäistä
tarkoitusta. - - Näin Jumalan sanalle annettu uusi tulkinta vie ihmisen harhaan.
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Siksi meidän on valvottava, ettemme usko kaikkea, mitä meille sanotaan.
Kaikkea on arvioitava Jumalan sanalla” (s. 120-121).
Paikannimi Harmageddon esiintyy Raamatussa vain tässä. Se tarkoittaa ”Megiddon vuorta”.
Ongelmallista on se, että Megiddon kaupunki on tasangolla eikä se ole millekään vuorelle
rakennettu, vaan vähäiselle mäelle. Megiddon laakso on kyllä ihmiskunnan historian aikana
ollut aiemminkin suurten sotien näyttämönä. Sotajoukkojen on kuljettava sen halki
päästäkseen Palestiinan läpi etelä-pohjois - suunnassa.
Olemme tähän mennessä selittäneet Ilmestyskirjaa sen kirjoitusajan kontekstissa, siten, että
sen näyt nousisivat tuon ajan ihmisten tiedosta ja peloista ja toiveista. Niin varmaan onkin.
Mutta tällaisten asioitten, kuin Harmageddonin taistelun kohdalla tulee väistämättä mieleen,
etä kyse on myös tulevaisuudessa olevista asioista. Niinpä ainakin minä olen taipuvainen
ajattelemaan, että kerran Megiddon kaupungin tienoilla käydään tulevaisuudessa jokin suuri
ratkaisutaistelu. Siihen perkele saa houkuteltua monet kansanjohtajat, ”idän kuninkaat” ja
heidän joukkonsa. Onko joukossa kiinalaisia vai venäläisiä vai keitä? Ken tietää?
Hetki on tullut
Seitsemäs enkeli tyhjensi maljansa ilmaan. Silloin kuului temppelin
valtaistuimelta mahtava ääni, joka sanoi: »Hetki on tullut.» Salamat leimusivat,
ukkonen jylisi, ja tuli ankara maanjäristys, niin ankara järistys, ettei sellaista ole
ollut koko sinä aikana, jonka ihminen on ollut maan päällä. Suuri kaupunki
hajosi kolmeen osaan, ja joka maassa kaupungit sortuivat. Jumala ei ollut
unohtanut suurta Babylonia, vaan se joutui juomaan täyden maljan hänen
vihansa ja vimmansa viiniä. Kaikki saaret katosivat, eikä vuoria näkynyt enää.
Isoja, järkälemäisiä rakeita satoi taivaalta ihmisten päälle, ja ihmiset herjasivat
Jumalaa tämän raevitsauksen tähden, sillä vitsaus oli tavattoman ankara (Ilm.
16:17-21)
”Hetki on tullut.” Se tarkoittaa sitä, että Jumalan ohjaama pelastushistoria tulee
päätepisteeseensä. Jumalaa vastustava maailma eli ”Babylon” saa tuomionsa.
Babylon on Ilmestyskirjassa monitulkintainen ilmaus. Toisaalta se tarkoittaa Rooman
imperiumia ja sen kaupunkeja, kuten Roomaa ja Jerusalemia, joissa Kristusta ja hänen
seuraajiaan vainottiin ja tapettiin. Toisaalta se tarkoittaa Rooman imperiumin vaatimaa
epäjumalanpalvontaa, johon ihmisiä houkuteltiin ja painostettiin taloudellisella hyödyllä ja
väkivallalla.
Tätä kautta Babylon tulee tarkoittamaan koko maailmaa. Nykyinenkin maailmanjärjestys
perustuu siihen, että Jumalaan turvautuminen korvataan aineellisella rikastumisella. Sitä taas
pyöritetään epäoikeudenmukaisella talousjärjestelmällä, jossa rikkaat rikastuvat ja köyhät
köyhtyvät.
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Se, että taivaasta kuuluu kerran Jumalan ääni ”Hetki on tullut”, se tarkoittaa, että Jumala
näkee tämän kaiken ja kerran hän antaa siitä oikeudenmukaisen tuomionsa. Tässä sitä
kuvataan sanomalla, että ”suuri kaupunkin hajosi kolmeen osaan ja joka maassa kaupungit
sortuivat.” Se, että saaret ja vuoret katosivat, tarkoittaa sitä, että maailma sellaisena kuin me
sen nyt tunnemme, lakkaa olemasta.
Mutta kun nämä suuret mullistukset tulevat maailmanlopussa tapahtumaan, niin silloinkaan
Ilmestyskirjan mukaan ihmiset eivät käänny Jumalan puoleen armoa pyytämään, vaan
herjaavat Jumalaa.
Tämä johtuu ainakin eräältä osaltaan siitä, että kääntymystä ei synny pelosta tai kauhusta.
Siksi Jumalan puoleen kannattaa kääntyä aiemmin, armon aikana, kun hänen suuri
rakkautensa on vielä tarjolla ja sitä julistetaan meille.
Se aika on nyt. Paavali kirjoittaa meidänkin ajastamme näin:
Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut
heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Kristuksen
puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme.
Me pyydämme Kristuksen puolesta: antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa.
Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me
hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Hänen työtovereinaan me myös
kehoitamme teitä vastaanottamaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi.
Sillä hän sanoo: "Otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen
päivänä sinua auttanut". Katso, nyt on otollinen aika, katso, nyt on pelastuksen
päivä (2. Kor 5:19-6:2)

