
JUMALAN VIHAN MALJAT Ilm 16-19 luvut 
Lopunajan tapahtumat jakautuvat ilmestyskirjassa sinetteihin, pasuunoihin ja maljoihin. Sinettejä 
on seitsemän, joista seitsemäs sinetti jakautuu seitsemään pasuunaan. Seitsemäs pasuuna 
jakautuu seitsemään vihan maljaan. 
 
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 niid

 
 

TAUSTAA 
- 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. 

 
1. ENSIMMÄINEN MALJA Ilm 16:2 
- Tuli pahoja ja ilkeitä paiseita niihin ihmisiin jotka olivat ottaneet pedon merkin ja 

kumartaneet pedon kuvaa. 
 

2. TOINEN MALJA Ilm 16:3 
- Meri muuttui kuin kuolleen vereksi ja vereksi ja kaikki meressä elävä kuoli. 

 
3. KOLMAS MALJA Ilm 16:4 
- Virrat ja vesilähteet muuttuivat vereksi, makean veden lähteet on tuhottu. 

 
4. NELJÄS MALJA Ilm 16:8 
- Aurinko paahtoi ihmisiä tulella. Nähtävästi maan kiertorata on muuttunut aurinkoon liian 

lähelle ja se muuttaa maaplaneetalla elämisen mahdottomaksi. 
- Tuskissaan ihmiset eivät tehneet parannusta vaan pilkkasivat Jumalaa edelleenkin. 
 
5. VIIDES MALJA Ilm 16:10 
- Pedon valtakunta pimeni ja ihmiset pureskelivat tuskissaan kieltään.  
- Tuskiensa ja paiseidensa tähden ihmiset pilkkasivat Jumalaa eivätkä tehneet parannusta. 

 
6. KUUDES MALJA Ilm 16:12-16 
- Eufrat -virran vesi kuivui jotta auringon noususta tulevat kuninkaat sotavoimineen 

pääsisivät etenemään Israeliin Harmagedoniin eli Megiddon vuorelle. Sinne kolme 
sammakon muotoista henkeä kokoaa kaikki maan piirin kuninkaat armeijoineen. Kyseessä 
on Jumalan Kaikkivaltiaan suuri päivä, ns Herran päivä. 

-  valvoo ja pitää huolen 
vaatteistaan, ettei kulkisi alastomana eikä hänen häpeäänsä nähtäisi  (jae 15). 

 
 
 
 



7. SEITSEMÄS MALJA Ilm 16:17-21 
- Seitsemäs enkeli vuodatti maljansa ilmaan  
- Tuli salamoita, ääniä ja ukkosenjylinää ja suurin maanjäristys mitä koskaan on tapahtunut 

ihmisen ollessa maan päällä. Se suuri kaupunki jakautui kolmeen osaan ja kaikki muutkin 
kaupungit maailmassa sortui
mutta muitakin tulkintamahdollisuuksia on. 

- Kaikki saaret katosivat eikä vuoria enää ollut. Tilanne on erittäin vakava: maan jäähtynyt 
kuori oikenee niin että sen ikiaikaiset poimut eli vuoristot suoristuvat. Kaikki saaret 
asutuksineen uppoavat valtameriin. 

- Taivaasta satoi talentin (n 40 kg) painoisia rakeita ihmisten päälle. Tämänkin vitsauksen 
seurauksena katkeroituneet ihmiset pilkkasivat Jumalaa. 

 
SUURI PORTTO JA PETO Ilm 17:1-18 

- Suuri portto istuu paljojen vesien päällä. Mahdollinen selitys: Jumalalle uskoton 
uskonnollinen mahti, joka vallitsee kansamassojen ja ihmisten päällä. 

- Maan kuninkaat ovat harjoittaneet sen kanssa haureutta ja juoneet sen haureuden 
viinimaljasta. Maan asukkaat ovat juopuneet sen viinistä. Mahdollinen selitys: Lopunajan 
suuri eksytys, jota mm väärä profeetta on lietsonut, turruttaa ihmiset suvaitsevaisuuden ja 
rakkauden uskonnollaan. Kyseessä saattaa olla uskontojen okkulttinen sekoitus, jonka 
tarkoituksena on lopettaa sotiminen maan päällä ja yhdistää kansat yhden ja saman 
johtajan alaisuuteen. Tällainen uskonto kieltää Kristuksen ristinkuoleman ainoana 
pelastavana tekijänä ja vaatii kaikkien uskontojen pitämistä yhtä oikeana. Se tulee saamaan 
valtaisan suosion. 

- Nainen istui helakanpunaisen pedon selässä. Mahdollinen selitys: Portto muodostaa 
petovaltioliiton kanssa luontaisen yhteistyökumppanin ja molemmat osapuolet vielä tässä 
vaiheessa hyötyvät toisistaan. Molemmille se merkitsee lisää vaikutusvaltaa. 

- Porton otsassa on nimi, johon sisältyy salaisuus: Suuri Babylon, maan porttojen ja iljetysten 
 

- Portto on juovuksissa pyhien verestä ja Jeesuksen todistajien verestä. Babylon on aina 
merkinnyt Jumalan tahdon vastustajaa niin Vanhan kuin Uudenkin testamentinkin aikana. 

- TAUSTAA: Babylonilla on pitkä ja monivaiheinen historia, joka uskonnollisessa mielessä 
alkoi Nooan vedenpaisumuksen jälkeen ihmisten asettuessa asumaan vähitellen 
kaksoisvirran maahan. Ensimmäinen maailmanvaltias Nimrod avioitui äitinsä Semiramiksen 
kanssa. He synnyttivät okkultisen kultin, jolloin Nimrodista tuli miestyyppisten epäjumalien 
kuten Baalin henkilöitymä. Semiramista tuli naispuolisen epäjumaluuksien kantaäiti, joka 
tunnetaan Astartena ja ylipäätään taivaan kuningattarena. Nooan vanhin poika Seem 
tuomitsi Nimrodin kuolemaan Baabelin tornin epäonnistumisen jälkeen. Sittemmin 
Semiramis synnytti aviottomasti Tammus -pojan, jonka hän väitti saaneensa neitseellisesti. 
Näin syntyi pakanallinen äiti-lapsikultti, jonka lonkeroihin vedettiin myös neitsyt Marian 
persoona. Katolisten kirkkojen tapa osoittaa rukousta ja palvontaa neitsyt Marialle on siis 
pakanallista alkuperää. Uskonpuhdistuksen jälkeen katoliset ovat tappaneet kymmeniä 
miljoonia protestantteja. Lisäksi kyseiset kirkot ovat historian aikana hankkineet 
huomattavat rikkaudet ja olleet keskeisiä tekijöitä laajoilla alueilla maapalloa niin 
taloudessa kuin politiikassakin. Huomattakoon tässä, että suurissa kirkkokunnissa on 
jäseninä suuret määrät todellisia kristittyjä, jotka sisäisesti eivät ole Babylon vaan voivat 
joutua sen vainoamiksi.  

- ENKELIN SELITYS, YMMÄRRYS JA VIISAUS Ilm 17:7-18 



- Peto, josta on puhetta, se oli, sitä ei enää ole, mutta se on tuleva. Kyseessä voi olla Rooman 
valtakunta, josta pieni osa, Vatikaani, on vieläkin olemassa, Dan 12:1. Se tulee kuitenkin 
uudelleen. 

- Seitsemän päätä ovat seitsemän vuorta, joiden päällä portto istuu. Ne ovat myös 
seitsemän kuningasta. Viisi heistä on kaatunut, yksi on, yksi ei ole vielä tullut. Peto, joka on 
ollut ja jota ei enää ole, on itse kahdeksas ja on yksi noista seitsemästä ja menee 
kadotukseen. Kymmenen sarvea ovat kymmenen kuningasta, jotka eivät vielä ole saaneet 
kuninkuutta, mutta saavat hetkeksi kuninkaallisen vallan yhdessä pedon kanssa. He antavat 
yksissä tuumin voimansa ja valtansa pedolle. 

- Nämä kuninkaat eli peto sotivat Karitsaa vastaan, mutta Karitsa voittaa heidät. 
- Vedet joiden päällä portto istuu, ovat kansakuntia, väkijoukkoja, kansanheimoja ja kieliä. 
- Peto kääntyy porttoa vastaan ja syö sen rikkauksineen päivineen ja ottaa siltä kaiken pois. 

Tämä tarkoittaa että ihmisten rakentama monisäikeinen uskonnollinen järjestelmä 
tuhotaan ja sen omaisuus siirtyy pedolle sen yhä kasvaviin kuluihin. Samalla toteutuu 
Jumalan kosto Babylonille. 

 
BABYLONIN KUKISTUMINEN 18:1-24 ja 19:1-4 

- Babylonin mahtava kaupunki tuhoutuu yhdessä hetkessä. Babylon on myös fyysisesti tällä 
hetkellä olemassa Irakissa. Saddam Hussein suunnitteli sinne kansainvälistä lentokenttää 
sekä maailman pankkien ja suuryritysten konttoreita. Siitä piti tulla muinaisen Babylonin 
kaupungin moderni versio. Sen torni olisi ollut 30 km korkea hisseillä varustettu suunnaton 
insinöörityö. 

- Kaikki kansat ovat juoneet hänen haureutensa vihan viiniä ja maan kauppiaat ovat 
rikastuneet hänen ylellisyytensä runsaudesta. 

- KÄSKY LÄHTEÄ POIS BABYLONISTA: Sitten kuulin toisen enkelin taivaasta sanovan: 

osaksenne hänen vitsauksisiaan sillä hänen syntinsä ovat ulottuneet taivaaseen asti ja 

Babylonista, missä mielessä siellä on tähän asti sitten oltukin. 
- Babylon tuhoutui yhdessä hetkessä (tunnissa) ja sen palon savun nähdessään maailman 

laivanvarustajat ja kauppiaat itkevät ja surevat näkemäänsä katastrofia. Kaikkea myytävää 
ja ostettavaa tavaraa on lueteltu jakeissa 12 ja 13. Laajassa luettelossa pistävät silmiin 

 
suurimpiin yhtiöihin kuuluvat laivanvarustajat, joiden kontteja rekka-autot ja rahtilaivat 
kuljettavat ympäriinsä. Niin sanottu klobaali maailmantalous on oma merkillinen lukunsa, 
joka ei voi jäädä piiloon tuomioiden keskellä. Erityistä on että se on läheisessä yhteydessä 
ikivanhan Babylonian kulttiuskonnon kanssa. Tämä ei tarkoita kuitenkaan, että 
kansainvälinen kauppa olisi jotenkin syntiä. Näyttää jopa siltä että siinä uskovatkin ovat 
olleet osana. 

- 
kaikk  Babylonin tuhoutumisesta laulettiin 
erityinen kiitoslaulu (19:1-4). 
 

KARITSAN HÄÄATERIA Ilm 19:5-10 
- Karitsan häät ovat tulleet ja hänen morsiamensa on itsensä itsensä valmistanut. Puhtava ja 

 



- Johannes erehtyy kumartamaan enkeliä, mutta tämä estää sen sanoen olevansa vain 
hänen kanssapalvelijansa, niiden joilla on Jeesuksen todistus

halunnut asettua Jeesuksen tilalle eikä ottaa huomiota itselleen. 
 

VALKOINEN HEVONEN JA SEN RATSASTAJA Ilm 19:11-16 
- Taivas on avoinna ja valkoisella hevosella ratsastaa Uskollinen ja Totinen, joka tuomitsee ja 

sotii vanhurskaasti. 
- Hänen päässään on monta kruunua ja silmät kuin tulen liekki.  
- Hänellä on vereen kastettu viitta ja Hänen nimensä on Jumalan Sana (Joh 1:1). 
- Häntä seurasivat valkoisilla hevosilla taivaan sotajoukot. 
- Hänen suustaan lähtee miekka jolla hän lyö sillä kansoja, paimentaa kansoja rautaisella 

valtikalla ja polkee Jumalan Kaikkivaltiaan viinikuurnan. Hänellä on viitassaan ja kupeessaan 
kirjoitettuna nimi: Kuninkaiden kuningas ja Herrain Herra. 
 

VIIMEINEN TAISTELU, HERRAN PÄIVÄ JA HARMAGEDON Ilm 17:17-21 
- Linnut kutsutaan syömään sotajoukkojen lihaa Harmagedoniin 
- Peto ja maan kuninkaat liittoutuivat sotimaan Karitsaa ja taivaan sotajoukkoja vastaan 

taisteltuaan ensin keskenään niin että maapallon populaatio oli suurelta osin tuhoutunut. 
Vastassa olivat olleet idän ja lännen sotajoukot. Nyt suunta kääntyi ylöspäin epätoivoiseen 
yritykseen. 

- Peto ja väärä profeetta otettiin kiinni ja heitettiin tuliseen järveen eli iankaikkiseen 
kadotukseen elävältä. Kaikki muut kuolivat Kristuksen suusta lähtevään miekkaan. 

- Kaikki linnut tulivat ravituiksi heidän lihastaan. Tässä yhteydessä on syytä mainita että 
ilmaisun realistisuutta lisää tieto, että Israelissa on vuosittain maailman suurin 
lintutihentymä kun pohjoisesta tulevat muuttolinnut muuttavat eteläisille 
talvehtimisalueilleen kapean Israelin kannaksen kautta ja syksyllä taas palaavat pohjoisiin 
maihin. 

- HERRAN PÄIVÄ- raamatunkohtia 
Jes 2:12, 46:10, 63:1-6 
Hes 30:2 
Joel 1:15, 2:1-11 
Aamos 5:18,20 
Ob 15 
Sef 1:7-15, 2:3 
Sak 14:1  
Mal 4:1-5 
 
Apt 2:20 
1 Kor 3:13, 5:5 
1 Tess 5:2 
2 Tess 2:2 
2 Piet 3:12 
Ilm 1:10 

 
TUHATVUOTINEN VALTAKUNTA JA ENSIMMÄINEN YLÖSNOUSEMUS Ilm 20:1-6 

- Enkeli lukitsee kahleilla lohikäärmeen syvyyteen tuhanneksi vuodeksi 



- Valtaistuimille istuutuivat valitut, jolle annettiin tuomiovalta. Myös ne, jotka on teloitettu 
Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ne, jotka eivät olleet kumartaneet petoa 
eivätkä sen kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eivätkä käteensä. He heräsivät 
eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhat vuotta. 

- Tämä on ensimmäinen ylösnousemus, sama mikä on mainittu seuraavissa 
raamatunkohdissa: 1 Kor 15:51,52, 1 Tess 4:13-18, 5:1-11, 2 Tess 2:1-12, Joh 5:28,29. 

- Tuhatvuotinen valtakunta on Kristuksen palvelijansa Daavidin kautta hallitsema siunauksen 
ja rauhan valtakunta Jes 65:17-25. Silloin luomakunta kokee vapautta Room 8:19-22. 

- Tuhatvuotinen valtakunta päättyy Paholaisen irti päästämiseen ja se kokoaa maan päällä 
kansat sotaan pyhien leiriä, Jerusalemia, vastaan. Heidät tuhoaa tuli.  

- Paholainen heitetään samaan tulikivijärveen, missä peto ja väärä profeetta ovat olleet jo 
tuhat vuotta. 
 

VIIMEINEN TUOMIO JA TOINEN YLÖSNOUSEMUS Ilm 20:11-15 
- Valtaistuin ja sillä istuja, jonka kasvoja taivas ja maa pakenivat 
- Kuolleet suuret ja pienet seisoivat valtaistuimen edessä ja joutuivat tuomituksi tekojensa 

mukaan mitä kirjoihin oli kirjoitettu.  
- Kuolema ja Tuonela sekä meri luovuttivat kuolleensa tuomittaviksi. 
- Jonka nimeä ei ollut elämän kirjassa, heitettiin tuliseen järveen. 

 
 
LOPUNAIKAA KOSKEVAT MUUT KIRJOITUKSET JA ERILAISET TULKINTAMAHDOLLISUUDET 

- Dan 2:31-45 Nebukadnessarin kuvapatsas, jonka kivilohkare kaataa osuen sen jalkaan. 
Pää on Babylon, kultaa. Rinta ja käsivarret on Meedopersia, hopeaa. Vatsa ja lanteet ovat 
Kreikka, kuparia. Sääret ovat Rooma, rautaa. Jalkaterät Rooma uudestaan, osittain rautaa 
ja osittain savea. Kivilohkare on Kristuksen valtakunta, joka on pysyvä. 

- Dan 7:1-28 Danielin näky neljästä pedosta, jotka nousevat merestä. Leijona, jolla on 
kotkan siivet: Babylonia. Karhu, kolme kylkiluuta suussa, Meedopersia. Pelottava 
rautahampainen peto, jolla oli kymmenen sarvea, joista yksi kasvoi isoksi raivaten tieltään 
kolme muuta ja puhui pilkkaavia puheita: Rooma, jolla on hirmuinen lopunajan perillinen. 

- Dan 8:1-27 Danielin näky kahdesta pedosta joen rannalla. Pässi, jolla on kaksi sarvea: 
Meedopersia. Pukki, jolla on yksi suuri sarvi: Jaavan eli Kreikka (Aleksanteri Suuri). 
Röyhkeäkasvoinen kuningas, joka on taitava juonittelemaan ja joka tuhoaa pyhiä, kunnes 
hänet murskataan yliluonnollisesti: peto, antikristus. 

 
GOOGIN HYÖKKÄYS ISRAELIIN Hesekiel 38 ja 39:1-24 

- Goog- niminen pohjoisessa Israelista oleva mahti kokoaa suuren sotavoimien yhtymän 
useasta kansasta mm Maagogista. Näiden kansojen alkuperäinen sijainti on Turkissa. 
Pyrkimyksenä on lähteä ryöstämään Israelista rikkauksia.  

- Mikä ja kuka on Goog? Sellaiseksi on ennustettua jo romahtanutta Neuvostoliittoa, joka on 
kylläkin pohjoiseen Israelista. Sieltä löytyy Moskova. 

- Toiseksi ehdokkaaksi voidaan ajatella Turkkia, joka voi ottaa mukaansa arabimaita. 
- Yliluonnollisesti valtava liittoutuma tuhotaan Israelin vuorilla niin että siitä vain kuudesosa 

pelastuu ja heitetään Siperiaan (alueelle, joka rajoittuu äärimmäiseen mereen pohjoisessa 
ja äärimmäiseen idässä). Tässäkin tapauksessa linnut kutsutaan syömään ratsastajien lihaa 
ja ruumiita haudataan seitsemän kuukautta. 



- Ongelma nousee tällöin siinä, että jos Venäjä katoaa tässä vaiheessa sotilaallisena tekijänä, 
 

- Entä miten on mahdollista, että USA loistaa poissaolollaan Raamatun profetioissa? 
Joidenkin amerikkalaisten tulkintojen mukaan USA on se suuri Babylon. Näillä 
spekulaatioilla ei ole vahvaa pohjaa. 
 

- TULKINTAMAHDOLLISUUKSIA PETO: 
- Eurooppakeskeinen: Leopardivartalo: Saksa, Leijonan kidat: Britannia ja USA, Karhun jalat: 

Venäjä. Tämä voisi onnistua Euroopan unionin pohjalta. 
- Lähi-itäkeskeinen: Leopardivartalo: Turkki, Leijonan kidat: Babylon Irak, Karhun jalat: 

Persia Iran. Tämä voisi onnistua Islamin yhdistämien ottomaanien uutta tulemusta 
toivovien taholta. 

- Globaali YK-keskeinen: Leopardivartalo: USA, Leijonan kidat: Kiina, Karhun jalat Venäjä 
liittolaisineen 

- On suuri ero sillä, sijoitammeko Jeesuksen tulemuksen omaan elinaikaamme vai esim 100-
200 vuoden päähän. Poliittiset tilanteet voivat muuttua todella paljon lyhyessäkin ajassa. 
Meillä on taipumus selittää asiat omasta näkökulmastamme käsin. 

 
TULKINTAMAHDOLLISUUKSIA KRISTUKSEN TULEMUKSEN AJANKOHDASTA 
1. Kristus tulee ennen antikristuksen aikaa (ennen ahdistuksen aikaa). 1 Tess 5:9 
2. Kristus tulee antikristuksen ajan (7 v) keskellä 3,5 v. 2 Tess 2.1-12, Ilm 19:1-4 merkistä 

kieltäytyneet mukana ensimmäisessä ylösnousemuksessa. 
3. Kristus tulee antikristuksen ajan lopussa Herran päivänä Matt 24. luku, jolloin tapahtuu 

myös ylöstempaus. Toinen otetaan ja toinen jätetään. 
 
JOHTOPÄÄTÖS 
TÄRKEINTÄ ON OLLA VALMIINA, RIIPPUMATTA RAAMATUN TULKINNASTA. VALMIUS HANKITAAN 
TUNNUSTAMALLA SYNTI JA TEKEMÄLLÄ PARANNUS. TULEE MUISTAA, ETTÄ KRISTUS ON 
KANSSAMME JOKAISESSA TILANTEESSA JA JOKAISENA PÄIVÄNÄMME MAAILMAN LOPPUUN ASTI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


