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ILMESTYSKIRJA LUKU 18 
 
KOMMENTTI: Onko luvun 18 tapahtuma, sama kuin luvun 17 tapahtuma. Uskon, että luku 18 on myöhempi 
tapahtuma, varsinkin kun lukee luvun 18 ensimmäistä jaetta, jossa sanotaan ”sen jälkeen”, eli luvun 17 
tapahtumat ovat jo toteutuneet. Luvussa 17 tuhottiin portto nainen, pedon ja tätä tukevien kuninkaiden 
toimesta. Tällöin tuhottiin uskonnollinen Babylon ja peto asettuu samalla uskonnollisen palvonnan 
kohteeksi eli ottaa itselleen Jumalan aseman. Tämän täytyy tapahtua ennen ahdistuksen ajan puoliväliä 
(Danielin viimeisen viikon puoliväliä).  Siksi luvussa 18 mainittu Babylon ei ole sama kuin luvussa 17, vaan 
uskon, että tässä luvussa mainitun Babylonin olevan luonteeltaan poliittinen ja taloudellinen.  Babylonian 
kuningas Nebukadnessar edusti myös poliittista valtaa. Tässä luvussa on selvästi kuvaus kaupallisesta 
järjestelmästä, joka on lähtöisin sekä uskonnollisesta että poliittisesta Babylonista. Luvun 18 jakeessa 9 
maan kuninkaat ja kauppiaat surevat Babylonin tuhoutumista. Luvun 17 naisen tuhoon ei liity surua. Jos 
vertaamme luvun 18 Babylonin tuhoa ja luvun 16 jaetta 19, jossa sanotaan ” 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”, siksi tämän tapahtuman tulee toteutua suuren 
ahdistuksen ajan loppuvaiheessa, juuri ennen Kristuksen toista tulemista. Luvun 17 porton tuhoaminen, 
näyttää toteutuvan, ennen ahdistuksen ajan puoliväliä ja siten tasoittavan tietä pedon palvonnalle (Ilm. 
13:8).  
A) Jotkut kommentaarit uskovat, että muinainen Babylon tullaan rakentamaan uudelleen tulevan 
”maailmanvaltakunnan pääkaupungiksi”, suuren ahdistuksen aikana ja siksi Babylon viittaisi tässä luvussa 
muinaiseen Babyloniin. Jes. 13:19–22 mukaan Babylonin oli määrä tuhoutua kokonaan, eikä sitä asuteta 
koskaan uudelleen. Tämä näyttää olevan myös Jer. 51:24–26, 61–64:n opetus. Väitetään, että muinainen 
Babylonian kaupunki tuhoutui vasta satoja vuosia varsinaisen Babylonian valtakunnan kukistumisen jälkeen 
ja siksi nämä profetiat eivät olisi toteutuneet kirjaimellisesti.  Lisäksi huomautetaan, että Jesaja 13:6, 11 
profetia, joka muodosti Jesajan 13:19–22 kontekstin, osoittaa, että Babylonin lopullinen tuhoaminen 
tapahtuisi vasta Herran päivänä. Näin ollen katsotaan, että Babylon tullaan rakentamaan uudelleen ja 
Jeesus tulee tuhoamaan sen toisessa tulemuksessaan. On mahdollista, että Rooma on Babylonin 
uskonnollinen pääkaupunki ja uudelleen rakennettava varsinainen Babylon sen poliittinen ja kaupallinen 
pääkaupunki. On myös ajateltavissa, että Rooma voisi olla pääkaupunki viimeisen seitsemän vuoden 
ensimmäisen puoliskon aikana ja Babylon toisen puoliskon aikana. 
B) Toiset kommentaattorit, jotka kiistävät, että Babylon rakennetaan uudelleen, tekevät sen sillä 
ajatuksella, että tuhoa koskeva profetia viittaa kirkolliseen ja poliittiseen valtaan, jota Babylon symboloi, 
mutta joka ei ruumiillistu todellisessa kaupungissa. Babylonin kaupunki on siis tuhoutunut historiallisesti. 
Babylonin valta ja uskonnollinen luonne tuhoutuvat vasta Jeesuksen toisessa tulemuksessa. 
 

Jae 1: Sen jälkeen minä näin tulevan taivaasta alas erään toisen enkelin, jolla oli suuri valta, ja maa valkeni 
hänen kirkkaudestaan 
Ajatuksia: Luku alkaa sanoin "sen jälkeen" eli kun luvun 17 tapahtumat ovat toteutuneet. Luvun 18 enkeli 
täytyy olla eri enkeli, kuin luvussa 17 mainittu, sillä tässä sanotaan ”…erään toisen enkelin” - "toinen 
samankaltainen" (kr. allon), ei siis Jeesus, vaikka enkeliä kuvataan sanoin "jolla oli suuri valta, ja maa valkeni 
hänen kirkkaudestaan", silti on mielestäni selvää, että kyseessä on kirjaimellinen enkeli, jolla on suuri valta.  
 
Jae 2: Ja hän huusi voimallisella äänellä sanoen: "Kukistunut, kukistunut on suuri Babylon ja tullut riivaajain 
asuinpaikaksi ja kaikkien saastaisten henkien tyyssijaksi ja kaikkien saastaisten ja vihattavain lintujen 
tyyssijaksi. 
Ajatuksia: Babylonin tuho, johtuu sen muuttumisesta riivaajien asuinpaikaksi, jokaisen saastaisen, pahan 
hengen "asuinpaikaksi" tai "vankilaksi" ja jokaisen saastaisen ja vihatun linnun "tyyssijaksi" (Kr. "pitopaikka" 
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(phylake)). Kolminkertainen kuvaus langenneen Babylonin asukkaista, viitannee langenneisiin enkeleihin ja 
niiden eri ominaisuuksiin, demoneina ja pahoina henkiolentoina, joita lintu symboloi (vrt. "linnut", Jes. 
34:11–15; Matt. 13:32).  

Jae 3: Sillä hänen haureutensa vihan viiniä ovat kaikki kansat juoneet, ja maan kuninkaat ovat haureutta 
harjoittaneet hänen kanssansa, ja maan kauppiaat ovat rikastuneet hänen hekumansa runsaudesta." 
Ajatuksia: Tämä tuhoutuneen Babylonin jättäminen demonien haltuun on jumalallinen tuomio, joka johtuu 
sen asukkaiden täydellisestä pahuudesta. Babylonilla on poliittisesta luonteesta johtuen ollut suhteita 
"kaikkien kansojen" kanssa, joita kuvataan "haureutena". Heitä ovat johtaneet hallitsijat, "maan kuninkaat". 
Tästä johtuva pahan liitto on tehnyt maan kauppiaat rikkaiksi. Kansat ovat vaurastuneet, kun ne ovat 
hylänneet Jumalan ja pyrkineet keräämään tämän maailman rikkauksia, eikä sitä mikä on taivaassa, missä ei 
koi eikä ruoste raiskaa ja missä eivät varkaat murtaudu sisään eivätkä varasta. 

Jae 4: Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan: "Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette tulisi 
hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa. 
Ajatuksia: Jumalan kansaa kehotettiin muinoin lähtemään Babylonista (Jer. 51:45) ”Lähde pois sen keskeltä, 
minun kansani, ja pelastakoon kukin henkensä Herran vihan hehkusta.”  Israelilaisia kehotetaan poistumaan 
Babylonin keskeltä (Jer. 50:8) ”Paetkaa Baabelista, lähtekää pois kaldealaisten maasta, ja käykää kuin 
johtokauriit lauman edellä.”. Babylonista lähtemisen tarkoituksena on kaksi asiaa: etteivät he tule osallisiksi 
sen synneistä ja toiseksi he eivät joudu osallisiksi sille asetetuista vitsauksista. Viittaus vitsauksiin viitannee 
luvun 16 maljoihin, erityisesti seitsemänteen maljaan, joka lankeaa Babylonille (Ilm. 16:17–21). Tämä on 
lisätodiste sille, että luvun 18 tapahtuma on seitsemännen maljan jälkeinen osa ja siten vastakohta luvun 17 
porton tuholle. 

Jae 5: Sillä hänen syntinsä ulottuvat taivaaseen asti, ja Jumala on muistanut hänen rikoksensa. 
Ajatuksia: Baabelin tornikin kurottautui kohti taivasta (1. Moos. 11:4–9) ”… torni, jonka huippu ulottuu 
taivaaseen,  ..”. Jumala muistaa tuonkin tornin rakentamisen ja vaikka Jumala sallii synnin kasvun, sen 
lopullinen tuomio on väistämätön. 

Jae 6: Kostakaa hänelle sen mukaan, kuin hän on tehnyt, ja antakaa hänelle kaksinkertaisesti hänen 
teoistansa; siihen maljaan, johon hän on kaatanut, kaatakaa te hänelle kaksin verroin. 
Ajatuksia: Jumala on luvannut sanassaan tuomita pahantekijät. Tässä Jumala sanoo, että vääryyden malja, 
jonka Babylon täytti, täytetään nyt kaksinkertaisesti hänen tuomionsa mitalla, koska se on luopunut 
Jumalasta täydellisesti ja sille ei voida enää antaa armoa. 

Jae 7: Niin paljon kuin hän on itselleen kunniaa ja hekumaa hankkinut, niin paljon antakaa hänelle vaivaa ja 
surua. Koska hän sanoo sydämessään: 'Minä istun kuningattarena enkä ole leski enkä ole surua näkevä', 
Ajatuksia: Hän ylistää itseänsä, saavutuksiaan ja loisteliasta elämäntapaansa. Hänen syntinsä Jumalaa 
vastaan palkitaan nyt vaivalla ja surulla. Hänen toiveajattelunsa, jossa hän sanoi: "Minä istun 
kuningattarena, enkä ole leski enkä saa nähdä surua", palkitaan Herran tuomalla, äkillisellä tuholla. 

Jae 8: sentähden hänen vitsauksensa tulevat yhtenä päivänä: kuolema ja suru ja nälkä, ja hän joutuu tulessa 
poltettavaksi, sillä väkevä on Herra Jumala, joka on hänet tuominnut." 
Ajatuksia: Hänen itsekeskeinen uhonsa "Minä istun kuningattarena, enkä ole leski enkä ole surua", 
palkitaan Herralta tulevalla äkillisellä tuholla, kuoleman, surun ja nälänhädän muodossa, mikä lopulta 
johtaa hänen täydelliseen tuhoonsa tulen kautta. vrt. Daniel 5:29–30, jossa tuho tuli äkillisesti ”Silloin 
Belsassar antoi käskyn, että Daniel oli puettava purppuraan ja kultakäädyt pantava hänen kaulaansa ja 
julistettava, että hän oli oleva yksi valtakunnan kolmesta valtamiehestä. Samana yönä tapettiin Belsassar, 
kaldealaisten kuningas,”. Äkillisestä kuolemasta kertoo myös Luuk 12:16–20, jossa rikas mies oli kerryttänyt 
omaisuutta, mutta hänen sielunsa vaadittiin häneltä äkisti. 
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Jae 9: Ja maanpiirin kuninkaat, jotka hänen kanssansa ovat haureutta harjoittaneet ja hekumallisesti 
eläneet, itkevät ja parkuvat häntä, kun näkevät hänen palonsa savun; 
Ajatuksia: Poliittisen ja taloudellisen Babylonin tuhoutuminen saa maan kuninkaat suremaan sitä. 
Kuninkaat, jotka osallistuivat Babylonin pahuuteen ja rikkauteen, surevat nyt sen poismenoa, jota symboloi 
sen polttaminen (todennäköisesti maanpäällisen taloudellisen pääkaupungin äkillinen tuhoutuminen). 

Jae 10: he seisovat loitolla kauhistuen hänen vaivaansa ja sanovat: "Voi, voi sinua, Babylon, sinä suuri 
kaupunki, sinä vahva kaupunki, sillä sinun tuomiosi tuli yhdessä hetkessä!" 
Ajatuksia: Kuninkaat järkyttyvät, kun kaikki se mihin he ovat panneet sydämensä, se kaikki valta ja 
saavutukset, sen kaupungin suuruus ja vahvuus kaatuu yhdessä hetkessä.   

Jae 11: Ja maanpiirin kauppiaat itkevät ja surevat häntä, kun ei kukaan enää osta heidän tavaraansa, 
Ajatuksia: Heidän surulleen on ominaista myös pelko siitä, että heitä kohtaa sama tuomio, joka on 
vallannut kaupungin, ja tästä syystä he seisovat kaukana (luku 10). Kaupungin taloudellisesta luonteesta 
kertoo se, että kauppiaat itkevät ja surevat sitä, koska kukaan ei enää osta heiltä tavaroita. Nyt on tuomion 
hetki ja on liian myöhäistä tulla armahdetuksi. 

Jae 12–14: kaupaksi tuotua kultaa ja hopeata ja jalokiviä ja helmiä ja pellavakangasta ja purppuraa ja silkkiä 
ja helakanpunaa ja kaikkinaista hajupuuta ja kaikenlaisia norsunluu-esineitä ja kaikenlaisia kalleimmasta 
puusta ja vaskesta ja raudasta ja marmorista tehtyjä esineitä, 13ja kanelia ja hiusvoidetta ja suitsuketta ja 
hajuvoidetta ja suitsutuspihkaa ja viiniä ja öljyä ja lestyjä jauhoja ja viljaa ja karjaa ja lampaita ja hevosia ja 
vaunuja ja orjia ja ihmissieluja. 14Ja hedelmät, joita sinun sielusi himoitsi, ovat sinulta menneet, ja kaikki 
kalleutesi ja komeutesi ovat sinulta hävinneet, eikä niitä enää koskaan löydetä. 
Ajatuksia: Näistä jakeista voidaan havaita, että kauppatavarat ovat olleet ylellisiä, kuten kulta, jalokivet jne. 
joita rikkaat voivat hankkia. Lisäksi heidän vaatetuksensa on ollut loisteliasta. Nämä arvokkaat metallit ja 
upeat kankaat ovat olleet entisaikana ja nykyisinkin ulkoisia merkkejä ylellisestä elämästä ja rikkaudesta, ja 
nämä asiat ovat myös tämän Babylonin aarteita, kun se tuhotaan. En voi vielä olla mainitsematta heidän 
kotiensa loistokasta sisustusta, jalopuuta ja norsunluuta. Erityisesti tässä kerrotaan kaikkien näiden 
”arvokkaiden omaisuuksien” äkillisestä katoamisesta ja siitä että heidän sielunsa ovat himoinneet kaikkea 
tätä, sillä jakeessa sanotaan "hedelmät, joita sinun sielusi himoitsi" ja "kaikki kalleutesi ja komeutesi 
hävinneet”. 

Jae 15: Niiden kauppiaat, ne, jotka rikastuivat tästä kaupungista, seisovat loitolla kauhistuen hänen 
vaivaansa, itkien ja surren, 
Ajatuksia: Nämä ihmiset, kauppiaat, ovat laittaneet sydämensä täydellisesti tämän maailman rikkauksiin, ja 
samalla he ovat olleet täydellisen piittaamattomia Jumalasta, joka on antanut heille kaikki nämä rikkaudet. 
Mark. 8:36 ” Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi 
vahingon sielullensa?” Kuten maan kuninkaat, jotka seisoivat loitolla (jae 10) ja katselevat Babylonin 
palamisesta nousevaa savua, niin myös kauppiaat pelkäävät mennä lähelle kaupunkia. 

Jae 16: ja sanovat: "Voi, voi sitä suurta kaupunkia, joka oli puettu pellavaan ja purppuraan ja 
helakanpunaan ja koristettu kullalla ja jalokivillä ja helmillä, kun semmoinen rikkaus yhdessä hetkessä 
tuhoutui!" 
Ajatuksia: Kaikki kaupungin suuret rikkaudet, joita kuvataan jälleen hienona pellavana, purppurana ja 
helakanpunana, kultana, jalokivinä ja helminä, tuhoutuvat hetkessä. 

Jae 17–19: Ja kaikki laivurit ja kaikki rannikkopurjehtijat ja merimiehet ja kaikki merenkulkijat seisoivat 
loitolla ja huusivat nähdessään hänen palonsa savun ja sanoivat: "Mikä on tämän suuren kaupungin 
vertainen?" Ja he heittivät tomua päänsä päälle ja huusivat itkien ja surren ja sanoivat: "Voi, voi sitä suurta 
kaupunkia, jonka kalleuksista rikastuivat kaikki, joilla oli laivoja merellä, kun se yhdessä hetkessä tuhoutui!" 
Ajatuksia: Ilmeisesti merellä, laivoissa olevat ihmiset, todistavat kohtausta ja yhtyvät suruun, kun he 
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näkevät kaupungista nousevan savun. Oikeastaan he eivät kuitenkaan sure itse kaupunkia vaan sitä, että 
heidän merenkulusta saamansa rikkaudet ovat nyt lopussa. 

Jae 20: Riemuitse hänestä, taivas, ja te pyhät ja apostolit ja profeetat; sillä Jumala on hänet tuominnut ja 
kostanut hänelle teidän tuomionne. 
Ajatuksia: Babylon ei voi enää hallita maailmaa uskonnollisesti, poliittisesti tai taloudellisesti. Jumala on 
langettanut tuomion sille, ja näin Babylon saa oikeudenmukaisen tuomion, pyhien marttyyrikuolemasta. 
Vanhurskaat voittavat lopulta, mutta heidän voittoaan on edeltänyt kärsimys.  

Jae 21: Ja väkevä enkeli otti kiven, niinkuin suuren myllynkiven, ja heitti sen mereen sanoen: "Näin 
heitetään kiivaasti pois Babylon, se suuri kaupunki, eikä sitä enää löydetä". 
Ajatuksia: Tämä kertoo suuren kaupungin äkillisestä tuhosta, josta ei enää jää jälkeäkään. Siihen on sidottu 
painava myllynkivi, joka painaa sen merten syvyyksiin ja siten se katoaa ikiajoiksi - Babyloniaa ei löydetä 
"enää" (vrt. jakeet 14, 22–23).  Vrt. Jer. 51:61–64 ” Ja Jeremia sanoi Sarajalle: "Kun tulet Baabeliin, niin 
katso, että luet kaikki nämä sanat. Ja sano: Herra, sinä olet puhunut tätä paikkaa vastaan: sinä olet 
hävittävä sen, niin ettei siinä asukasta ole, ei ihmistä eikä eläintä, vaan että se jää ikuiseksi erämaaksi. Ja 
kun olet lukenut tämän kirjan loppuun, sido siihen kivi ja viskaa se keskelle Eufratia, ja sano: Näin uppoaa 
Baabel eikä nouse enää siitä onnettomuudesta, jonka minä sille tuotan, vaan he vaipuvat." 

Jae 22: Ei kuulla sinussa enää kanteleensoittajain ja laulajain, huilun- ja torvensoittajain ääntä; ei löydetä 
sinusta enää minkään ammatin taituria; ei kuulla sinussa enää myllyn jyrinää; 
Ajatuksia: Enkeli kertoo, millainen tämä kaupunki oli. Sen elämä oli ylellistä ja kanteleen soittajat, huilistit 
ja torvensoittajat olivat osa Babylonian uskonnollista ja poliittista näytelmää ja myös eri ammatteihin 
kuuluvat ihmiset antoivat panoksensa tälle kaupungille. Myllynkivet jauhoivat heille herkkuja ja heidän 
vatsansa olivat täynnä Fil. 3:19 ” heidän loppunsa on kadotus, vatsa on heidän jumalansa, heidän 
kunnianaan on heidän häpeänsä, ja maallisiin on heidän mielensä.”  Mutta nyt se on loppu. 

Jae 23: ei loista sinussa enää lampun valo; ei kuulla sinussa enää huutoa yljälle eikä huutoa morsiamelle; 
sillä sinun kauppiaasi olivat maan mahtavia, ja sinun velhoutesi villitsi kaikki kansat; 
Ajatuksia: Kaupungin valottomuus ja hiljaisuus on todiste Jumalan tuhoisasta tuomiosta. Sen kauppiaat 
olivat "maan mahtavia". Babylonin noituudet pettivät kaikki kansat.  

Jae 24: ja hänestä on löydetty profeettain ja pyhien veri ja kaikkien veri, jotka maan päällä ovat tapetut 
Ajatuksia: Jälleen nähdään, miten Babylon on surmannut Jumalan omia ja sen käsissä on profeettojen ja 
pyhien marttyyriverta. Se suuruus, joka oli myös sen salaisuus, tekee sen kukistumisesta sitäkin 
merkittävämmän. 

 

 
 
 


