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ILMESTYSKIRJA LUKU 16 
 
KOMMENTTI: Edellisessä luvussa kukaan ei voinut mennä temppeliin, ennen kuin seitsemän vitsausta on 
tullut käytäntöön. Siksi tässä luvussa äänet, jotka lähtevät temppelistä täytyvät olla Jumalan, siis Isän, Pojan 
tai Pyhän Hengen ääniä. Lisäksi tässä luvussa voidaan miettiä, kuka panee toimeen tuomiot, muiden 
raamatunkohtien perusteella – Joh. 5:22 ” Sillä Isä ei myöskään tuomitse ketään, vaan hän on antanut 
kaiken tuomion Pojalle” ja Ilm. 19:15 ” Ja hänen suustaan lähtee terävä miekka, että hän sillä löisi kansoja. 
Ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, ja hän polkee kaikkivaltiaan Jumalan vihan kiivauden 
viinikuurnan.”. Tässä luvussa tuomiot koskettavat koko maata ja luvussa 8 tuomiot koskettivat 1/3 maasta. 
Mitä Jeesus tarkoitti sanoessaan Matteus 24:22 ”Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha 
pelastuisi; mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään.”. Huomatkaa miten maljatuomiot seuraavat 
toisiaan nopeasti ja että ensimmäisen maljan tuomiot ovat yhä voimassa, vielä viidettä maljaa 
vuodatettaessa. Sitä vastoin jokainen sinetti- ja pasuunatuomio päättyi, ennen kuin seuraava alkoi. Samalla 
kun luen tätä lukua, pohdin, että pääsääntöisesti nämä ihmiset, joille nämä tuomiot langetetaan, heillä ei 
ole epäselvyyttä Jumalan olemassaolosta – pohdin tätä myös itsessäni, sillä vaikka tiedän, että Jumala on 
olemassa, tiedän hänen lakinsa ja hyvyytensä, sekä sen, että synnillä on rangaistuksensa, silti, kuinka usein 
kuljenkaan omia teitäni, vaikka tiedän kaiken tämän – Kiitos siis Kristus rististäsi ja ylösnousemuksestasi eli 
sinun hyvyydestäsi minua kohtaan – ”Vai halveksitko hänen hyvyytensä ja kärsivällisyytensä ja 
pitkämielisyytensä runsautta, etkä tiedä, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen?” (Room. 2:4) 

Jae 1: Ja minä kuulin suuren äänen temppelistä sanovan niille seitsemälle enkelille: "Menkää ja vuodattakaa 
ne seitsemän Jumalan vihan maljaa maan päälle".  
Ajatuksia: Suuri ääni on tässä mitä ilmeisimminkin Jeesus, sillä Ilmestyskirja 1:10-13 sanoo ”…kuulin 
takanani suuren äänen ….lampunjalkain keskellä Ihmisen Pojan muotoisen.”. Näiden maljojen myötä 
Jumalan viha täyttyy, ennen kuin Jeesus tulee hallitsemaan 1000 vuotta maanpäällä.   

Jae 2: Ja ensimmäinen lähti ja vuodatti maljansa maan päälle; ja tuli pahoja ja ilkeitä paiseita niihin ihmisiin, 
joissa oli pedon merkki ja jotka kumarsivat sen kuvaa. 
Ajatuksia: Jumala tekee tässä selvän eron niiden osalta, jotka palvovat petoa ja niiden, jotka ovat hänen 
omiaan.  Tässä ei erikseen mainita paiseiden kestoaikaa. Koska paiseet ovat pahoja ja ilkeitä, niiden täytyy 
olla myös tuskallisia. Myös Mooses aikoinaan heitti tuhkaa ilmaan ja sen seurauksena Egyptiläisiin ilmestyi 
paiseita (2 Moos 9:11) ”Eivätkä tietäjätkään voineet pitää puoliaan Moosesta vastaan paiseiden tähden, 
sillä paiseita oli tietäjissä samoin kuin kaikissa muissakin egyptiläisissä.” samoin 5 Moos. 28:35. Spekuloin 
tässä tuota pedon merkkiä, jos tuo merkki on esimerkiksi ihmisen ihon sisäpuolelle laitettu siru ja se 
rikkoontuu esim. voimakkaasta säteilystä johtuen ja siitä irtaantuu kemiallisia komponentteja, voisiko se 
aiheuttaa nuo paiseet, jotka kohdistuvat vain merkin ottaneisiin. Eräät kommentaattorit sanovat, että tässä 
voisi olla kyse Sakarja 14:12 ” Ja tämä on oleva vitsaus, jolla Herra rankaisee niitä kansoja, jotka sotivat 
Jerusalemia vastaan: hän mädättää siltä kansalta lihan, kun se vielä seisoo jaloillaan, sen silmät mätänevät 
kuopissansa, ja sen kieli mätänee sen suussa.” 

Jae 3: Ja toinen enkeli vuodatti maljansa mereen, ja se tuli vereksi, ikäänkuin kuolleen vereksi, ja jokainen 
elävä olento kuoli, mitä meressä oli. 
Ajatuksia: Tässä kohdassa kaikki meren elävät kuolevat ja on siten koko maailmaa kattava. Aiemmin 
ilmestyskirja 8:8–9 sanoi, että 1/3 merta muuttui vereksi ja 1/3 siinä olevista olennoista kuoli.  
Todennäköisesti tässä jakeessa mainittu tapahtuma on samanaikainen edellisten ja tätä seuraavien 
maljojen kanssa. Tässä ei kerrota miten tämä malja toteutettiin. Ilmestyskirja 8:ssa kerrottiin, että mereen 
heitettiin ”palava vuori”. 

Jae 4: Ja kolmas enkeli vuodatti maljansa jokiin ja vesilähteisiin, ja ne tulivat vereksi. 
Ajatuksia: Ei vain meri muutu vereksi, vaan myös joet ja vesilähteet, jolloin puhdasta vettä ei ole lainkaan 
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saatavilla – montako päivää ihminen selviää ilman vettä. Ilmestyskirja 8:10–11 sanoo” … putosi taivaasta 
suuri tähti, palava kuin tulisoihtu, ja se putosi virtoihin, kolmanteen osaan niistä, ja vesilähteisiin.  Ja tähden 
nimi oli Koiruoho. Ja kolmas osa vesistä muuttui koiruohoksi, ja paljon ihmisiä kuoli vedestä...”. Luvussa 8, 
oli 1/3 juomavedestä kelvotonta. Myös Egyptissä juomavedestä tuli juomakelvotonta 2 Moos. 7:20–21 ” Ja 
Mooses ja Aaron tekivät, niinkuin Herra oli käskenyt. Hän kohotti sauvan ja löi Niilivirran veteen faraon ja 
hänen palvelijainsa nähden; ja kaikki vesi, joka virrassa oli, muuttui vereksi. 21Ja kalat virrassa kuolivat, ja 
virta haisi, niin että egyptiläiset eivät saattaneet juoda vettä virrasta; ja verta oli kaikkialla Egyptin maassa”.   

Jae 5: Ja minä kuulin vetten enkelin sanovan: "Vanhurskas olet sinä, joka olet ja joka olit, sinä Pyhä, kun 
näin olet tuominnut. 
Ajatuksia: Tässä kannattaa huomioida, että Jumala antaa enkeleilleen eri tehtäviä. Tämän enkelin 
tehtävänä on ilmeisimmin ollut huolehtia vedestä.  Tässä vesien enkelikin julistaa, että Jumalan tuomiot 
ovat oikeudenmukaiset, tämäkin tuomio. 

Jae 6: Sillä pyhien ja profeettain verta he ovat vuodattaneet, ja verta sinä olet antanut heille juoda; sen he 
ovat ansainneet." 
Ajatuksia: Tässä löytyy syy, miksi tämä tuomio langetetaan. He eivät ole kuunnelleet Jumalan sanaa vaan 
ovat röyhkeydessään surmanneet Jumalan lähettiläät. 1 Moos. 9:6 ”Joka ihmisen veren vuodattaa, hänen 
verensä on ihminen vuodattava, sillä Jumala on tehnyt ihmisen kuvaksensa.” ja Hes 36:18 ” Niin minä 
vuodatin kiivauteni heidän ylitsensä veren tähden, jota he olivat vuodattaneet maassa, ja heidän 
kivijumalainsa tähden, joilla he olivat sen saastuttaneet.” 

Jae 7: Ja minä kuulin alttarin sanovan: "Totisesti, Herra Jumala, Kaikkivaltias, totiset ja vanhurskaat ovat 
sinun tuomiosi". 
Ajatuksia: Johannes kuulee äänen tulevan alttarilta ja nyt vaikuttaa siltä kuin enkeli vastaisi siihen, mitä 
edellisessä luvussa mainittiin Jumalan tuomiosta ja sen langettamisesta ihmisten päälle, mutta koska 
kyseessä on alttari ja vain Jumala on temppelissä, tämä on kuin ilmoille olisi annettu yleinen julistus, ilman 
erityistä julistajaa – Jumalan sana toteutuu Joh. 12:48 ” Joka katsoo minut ylen eikä ota vastaan minun 
sanojani, hänellä on tuomitsijansa: se sana, jonka minä olen puhunut, se on tuomitseva hänet viimeisenä 
päivänä.”. Tämä tapahtuma ei ole selvästikään sama kuin, Ilmestyskirja 6:9–11, jossa avataan viides sinetti 
ja silloin niiden sielut, jotka oli tapettu Jumalan sanan tähden, kerrotaan olevan alttarin alla ja huutavan 
Jumalaa kostamaan heidän verensä niille, jotka asuvat maan päällä. Nyt kuitenkin tuo marttyyrien toive, 
Jumalan Sanan lupaus tuomioista jumalattomille toteutuu. 

Jae 8: Ja neljäs enkeli vuodatti maljansa aurinkoon, ja sille annettiin valta paahtaa ihmisiä tulella. 
Ajatuksia: Nyt aurinko paahtaa ihmisiä. Toisaalta Raamattu sanoo, että aurinko pimenee ennen kuin Herran 
päivä tulee. Kuu muuttuu vereksi ja aurinko pimeydeksi (Matt. 24:29 ja Ilm. 6:12–13).  Jotkut 
kommentaattorit ovat sitä mieltä, että kyseessä voi olla auringon muuttumisesta supernovaksi, jolloin se 
laajenee ja puskee lyhyen aikaa paljon energiaa avaruuteen, mutta itse ajattelen, että kyse on jostain 
muusta, vaikka siitä, että suojaava magneettikenttä lakkaa toimimasta joksikin aikaa, sillä Jeesus tulee 
hallitsemaan vielä 1000 vuotta maan päällä, ei maa vielä tuhoudu. Tietysti Jumala on kaikkivaltias ja voi 
saattaa oman voimansa nojalla Auringolle takaisin sen alkuperäisen tehtävän, vaikka se olisikin muuttunut 
”supernovaksi”.  

Jae 9: Ja ihmiset paahtuivat kovassa helteessä ja pilkkasivat Jumalan nimeä, hänen, jolla on vallassaan nämä 
vitsaukset; mutta he eivät tehneet parannusta, niin että olisivat antaneet hänelle kunnian. 
Ajatuksia: Nämä Ihmiset eivät halua tehdä parannusta, vaan jatkavat Jumalan pilkkaamista. ihmiset tulevat 
yhä pahemmiksi, huolimatta heitä kohdanneista onnettomuuksista.  Vaikutus ei ollut katumuksen 
aikaansaaminen, vaikka oli ilmeistä, että nämä tuomiot olivat tulleet heidän päälleen heidän syntiensä 
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tähden. Tämä jae taitaa olla Ilmestyskirjan ainoa jae, jossa ihmiset pilkkaavat Jumalan nimeä, sillä he 
syyttävät Jumalaa 4:stä ensimmäisestä maljasta, eivätkä ajattele, että syy olisi heidän oma syntisyys. 

Jae 10: Ja viides enkeli vuodatti maljansa pedon valtaistuimelle, ja sen valtakunta pimeni; ja he pureskelivat 
kielensä rikki tuskissansa 
Ajatuksia: Nyt Jumala kohdistaa tuomion suoraan pedon valtaistuimeen, mutta tämä vuodatus ei ole vielä 
lopullinen, sillä se tuhoutuu vasta, kun viimeinen malja vuodatetaan. Tämä maailmanlaajuinen pimeys, 
aiheuttaa sietämätöntä tuskaa myös pedon palvojille, varsinkin kun hetki sitten aurinko paahtoi. On vaikea 
ymmärtää, miten pimeys aiheuttaa niin paljon tuskaa, mutta 2 Moos 10:22–23 sanoo ” Ja Mooses ojensi 
kätensä taivasta kohti, ja koko Egyptin maahan tuli synkeä pimeys kolmeksi päiväksi. Ei kukaan voinut 
nähdä toistansa, eikä kukaan voinut liikkua paikaltansa kolmeen päivään.”.  Meille, jotka uskomme on tässä 
kiitoksen paikka, että Jumala ei ole saattava meitä hänen vihansa alle, sillä Kolossalaiskirje 1:12–13 sanoo ” 
kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on 
valkeudessa, häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa 
valtakuntaan.” 

Jae 11: ja pilkkasivat taivaan Jumalaa tuskiensa ja paiseittensa tähden, mutta eivät tehneet parannusta 
teoistansa. 
Ajatuksia: Tämä kertoo sen, jonka jo aiemmin havaitsimme, että nämä eivät halua tehdä parannusta 
synneistään. Meidän tulee ymmärtää, että siksi täytyy kaikkien seuraavienkin maljojen tulla ihmisten päälle 
– mitä kylvät, sitä niität. 

Jae 12: Ja kuudes enkeli vuodatti maljansa suureen Eufrat-virtaan, ja sen vesi kuivui, että tie valmistuisi 
auringon noususta tuleville kuninkaille. 
Ajatuksia: Jumala aikoo koota kansat Israelin vuorille, alkaen Megiddon laaksosta aina Edomiin asti (Ilm 
16:16 – Harmagedoniin). Aiemmin Eufrat joki mainittiin Ilmestyskirjan 9:13–19:ssä, kun demonien armeija 
ylitti sen rajat, kiduttaakseen ihmiskuntaa. Nyt Jumala kuivaa Eufrat-joen valmistellakseen tietä idän 
kuninkaille, mahdollisesti Kiinalle ja kaikille sen valtaville ihmisjoukoille sekä Intialle, Pakistanille…, jotka 
tulevat idästä. Lisäksi Jeremia 51:36 sanoo ” Sentähden näin sanoo Herra: Katso, minä ajan sinun asiasi ja 
kostan sinun kostosi. Minä kuivaan hänen virtansa ja ehdytän hänen lähteensä.” 

Jae 13: Ja minä näin lohikäärmeen suusta ja pedon suusta ja väärän profeetan suusta lähtevän kolme 
saastaista henkeä, sammakon muotoista.  
Ajatuksia: Sana hengelle on ”pneuma”, joka on hengitykseen liittyvä sana. Tässä siis kerrotaan tämän 
pahan kolminaisuuden, 3 saastaista henkeä, suusta lähtevän saastaisia henkiä, joiden sanoma vaikuttaa 
ihmisten mieleen, saaden ihmiset toimimaan saatanan aivoitusten mukaisesti. On myös mielenkiintoista, 
että kun Jeesus ajoi ulos monia riivaajia, henkilöiden suusta kuului kovaäänisiä huutoja, kun riivaajat 
lähtivät. Sammakoista Psalmi 78:45 sanoo”.. sammakoita, jotka tuottivat heille häviötä..” ja psalmi 105:30 
”Heidän maansa vilisi sammakoita aina kuningasten kammioita myöten.”.  

Jae 14: Sillä ne ovat riivaajain henkiä, jotka tekevät ihmeitä; ne lähtevät koko maanpiirin kuningasten luo 
kokoamaan heidät sotaan Jumalan, Kaikkivaltiaan, suurena päivänä. 
Ajatuksia: Näiden demonisten voimien avulla maan kuninkaat kootaan yhteen Harmageddonin alueelle, 
jossa he pyrkivät sotimaan Jeesusta Kristusta vastaan pyrkien siten estämään Jumalan hallinnon maan 
päälle. Voidaan miettiä, kuinka monet nykyään korkeilla hallituspaikoilla olevat ihmiset ovat demonisten 
henkien hallitsemia, kun he tekevät lainsäädännöllisiä päätöksiä ympäri maailman. En usko, että heidän 
toimiaan voidaan selittää ilman demonisia henkiä.  Nämä ihmiset tekevät epäinhimillisiä asioita ihmisille ja 
he myös vainoavat kristittyjä ja kristinuskoa.  Petollinen henki houkutteli kuningas Ahabin taisteluun, 1. 
Kun. 22:22-23 ”Hän vastasi: 'Minä menen valheen hengeksi kaikkien hänen profeettainsa suuhun'. Silloin 
Herra sanoi: 'Saat viekoitella, siihen sinä pystyt; mene ja tee niin'. 3Katso, nyt Herra on pannut valheen 
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hengen kaikkien näiden sinun profeettaisi suuhun, sillä Herra on päättänyt sinun osaksesi 
onnettomuuden.". 

Jae 15: — Katso, minä tulen niinkuin varas; autuas se, joka valvoo ja pitää vaatteistansa vaarin, ettei hän 
kulkisi alastomana eikä hänen häpeätänsä nähtäisi! — 
Ajatuksia: Miksi kaiken tämän keskellä yhtäkkiä tämä huomautus? Olisiko tässä kehotus niille uskoville, 
jotka ovat selvinneet ahdistuksen ajassa, aina tähän asti? Tässä on äkilliseen tuhoon liittyvä ”varoitus”, joka 
saa kristityn mielen keskittymään yhä uudelleen Jeesukseen, ettei tule viime hetkellä luopua toivosta ja 
uskosta, kun äkillinen ja odottamaton ahdistus vielä jatkuu. Tähän liittyen eräät kommentaattorit ovat 
sanoneet, että vaatteista vaarin pitäminen ja se ettei kulkisi alastomana, liittyisi temppelivuoren valvojien 
virkaan, jolloin he kiersivät kierroksensa yövuoron aikana ja jos vartija löysi leeviläisen nukkumassa hänen 
vartiovuorollaan, hänellä oli valtuudet lyödä häntä kepillä ja polttaa hänen vaatteensa. Leeviläisen 
palatessa kotiinsa alasti, tiedettiin heti, että hän oli nukkunut asemapaikaltaan ja hänet oli hakattu ja hänen 
vaatteensa oli poltettu, jolloin hänen häpeänsä näkyi - häntä moitittiin uskottomuudesta ja 
uskonnottomuudesta. 

Jae 16: Ja ne kokosivat heidät siihen paikkaan, jonka nimi hebreaksi on Harmagedon. 
Ajatuksia: Megiddon vuoren laaksossa on tapahtunut Raamatullisesta näkökulmasta katsottuna 
aiemminkin suuria taisteluja.  
1)  2. Kun. 23:28–29 ”Mitä muuta on kerrottavaa Joosiasta ja kaikesta, mitä hän teki, se on kirjoitettuna 
Juudan kuningasten aikakirjassa. Hänen aikanansa farao Neko, Egyptin kuningas, lähti Assurin kuningasta 
vastaan Eufrat-virralle. Niin kuningas Joosia meni häntä vastaan, mutta farao surmasi hänet Megiddossa 
heti, kun näki hänet.” 
2) Tuom. 5:19 ” Kuninkaat tulivat ja taistelivat, silloin taistelivat Kanaanin kuninkaat Taanakissa, Megiddon 
vesien varsilla; mutta hopeata he eivät saaneet saaliiksensa.”. 
Nyt tässä sanotaan, että joukot KOOTAAN tuolle alueelle. Ne ovat siis paikalla, aloittaakseen sotimisen. 

Jae 17: Ja seitsemäs enkeli vuodatti maljansa ilmaan, ja temppelistä, valtaistuimelta, lähti suuri ääni, joka 
sanoi: "Se on tapahtunut". 
Ajatuksia: Miksi malja vuodatettiin ilmaan. Ajattelen, että tuomio tulee nyt avaruuden henkivalloille. Ef.  
2:1 ” joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen 
hallitsijan, mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa,”. Tämä on samalla, tämän suuren 
ahdistuksen ajan viimeinen vitsaus, Jumalan lopullinen tuomio maan päällä. Se on tämän jälkeen ohi. Nyt 
on tullut Jeesuksen aika palata kirkkaudessa ja perustaa Jumalan valtakunta. 

Jae 18: Ja tuli salamoita ja ääniä ja ukkosenjylinää; ja tuli suuri maanjäristys, niin ankara ja suuri 
maanjäristys, ettei sen vertaista ole ollut siitä asti, kuin ihmisiä on ollut maan päällä. 
Ajatuksia: Vrt Ilm. 4:5 ” Ja valtaistuimesta lähti salamoita ja ääniä ja ukkosen jylinää; ja valtaistuimen 
edessä paloi seitsemän tulisoihtua, jotka ovat ne seitsemän Jumalan henkeä. ” Tässä tapahtuu sellaista, 
mitä ei ole koskaan ihmiselon aikana tapahtunut, suuri maanjäristys. Myös llm. 6:12, Ilm. 11:13 kertoivat 
maanjäristyksestä, mutta tämä maanjäristys näyttää eroavan niistä, koska tämä ylittää ne 
voimakkuudeltaan – ks Ilm 16:20.  

Jae 19: Ja se suuri kaupunki meni kolmeen osaan, ja kansojen kaupungit kukistuivat. Ja se suuri Babylon tuli 
muistetuksi Jumalan edessä, niin että hän antoi sille vihansa kiivauden viinimaljan. 
Ajatuksia: Suuri Babylon on ollut Jumalan vastaisuuden, omahyväisyyden, omien saavutusten ja oman 
vallan symboli, joka ei välittänyt ainoasta oikeasta Jumalasta ja joka rakensi maailman vain itselleen 
sopivaksi. Mikä sitten on se suuri kaupunki, Babylon, joka oli jakautunut kolmeen osaan? Voisiko tämä 
merkitä sitä, että se oli liittänyt itseensä osia pakankulttuureista, juutalaisuudesta ja kristinuskosta ja joka 
kutsui kansakunnat yhteiseen epäjumalanpalvelukseen, siksi siinä oli kuin kolme osaa? Tämänkin takia 
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Babylon tuhoutuu, pyhän Jumalan tuomiossa (Ks. tarkemmin ilmestyskirjan luvut 17-18).  Tiedän, että 
monet kommentaattorit ajattelevat Jerusalemin olevan tuo suuri Babylon. Itse en kuitenkaan ajattele tällä 
tavoin, sillä Raamattu sanoo kaikesta huolimatta Jerusalemin olevan Suuren Kuninkaan kaupunki (Matt. 
5:35).   

Jae 20: Ja kaikki saaret pakenivat, eikä vuoria enää ollut. 
Ajatuksia: Voin kuvitella, meidän kanssaveljiemme, ahdistuksen ajan kristittyjen tuntemusta, kun fyysiset, 
maapalloa koskettavat rakenteet murtuvat silmien edessä ja tuntuvat samalla jalkojemme alla.  

Jae 21: Ja suuria rakeita, leiviskän painoisia, satoi taivaasta ihmisten päälle; ja ihmiset pilkkasivat Jumalaa 
raesateen vitsauksen tähden, sillä se vitsaus oli ylen suuri. 
Ajatuksia: Valtavat rakeet (vrt. Joosua 10:11; Jesaja 28:2), jotka ovat leiviskän painoisia (8,5 kg) merkitsee, 
ettei juurikaan kukaan, muu kuin Jumalan suojeluksessa oleva, kykene välttymään näin suurelta tuomiolta. 
Vieläkin ne, jotka ovat jääneet jäljelle – pilkkaavat Jumalaa. 


