
Vihan maljat  - Ilm. 16 

“Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka 
kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan 

tähän asti eikä milloinkaan tule. Ja ellei niitä päiviä 
olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi; mutta 

valittujen tähden ne päivät lyhennetään”  (Matt. 
24:21-22/Mark. 13:19-20).  “Valitut” voi tarkoittaa 
vain Herran omia.  Mitään muuta käsiteluokkaa ei 

“kutsutuilla ja valituilla” ole UT:ssa.  Pyhät ovat 
maailmassa tiettyyn aikaan asti, kunnes heidän 

lähtönsä aika on tullut, josta Ilm. 15 ilmoitti.  
Heidät varjellaan kuten Israelin lapset varjeltiin 

Egyptin vitsauksissa Goosenin maassa  2 Moos. 
8:22, 9:6.26, 10:23.  
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 Kuten kävi Egyptissä, juuri kovimman vitsauksen 

hetkellä Jumalan kansa lähtee omalle maalleen. 

Tämä tapahtuu Kristuksen tulemuksessa eli 

paruusiassa:  “Ja silloin Ihmisen Pojan merkki 

näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat 

parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan 

taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja 

kirkkaudella. Ja hän lähettää enkelinsä suuren 

pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen 

valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä 

hamaan toisiin ääriin”  (Matt. 24:30-21, Mark. 

13:26-27) .          
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 I 16:1: “maan päälle - pahoja ja ilkeitä paiseita 

niihin ihmisiin, joissa oli pedon merkki ja jotka 

kumarsivat sen kuvaa”  

 II 16:3:  “mereen, ja se tuli vereksi, ikäänkuin 

kuolleen vereksi, ja jokainen elävä olento kuoli, 

mitä meressä oli”  

 III 16:4:  “jokiin ja vesilähteisiin, ja ne tulivat 

vereksi”  rangaistukseksi pyhien verestä 

 IV 16:8-9:  “aurinkoon, ja sille annettiin valta 

paahtaa ihmisiä tulella”  ihmiset pilkkaavat 

Jumalan nimeä mutta eivät tee parannusta 
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 On ratkaiseva ero sinetti- ja pasuunavitsauksiin: 

 Neljännen sinetin joukkosurma kaatoi neljännen 
osan ihmiskuntaa.   

 Pasuunavitsaukset vaivasivat maata, ihmisiä ja 
taivaankappaleita kolmannelta osaltaan. 

 Vihan maljojen lyönnit ovat sen sijaan aivan 
kokonaiset, lopulliset. 

 Jumalan viha vuodatetaan taivaasta rajun 
kaatosateen tavoin (ps. 69:25, Sef. 3:8):  
"Menkää ja vuodattakaa ne seitsemän Jumalan 
vihan maljaa maan päälle“ (16:1). Kolme 
ensimmäistä vihan maljaa muistuttavat Egyptin 
vitsauksia.   
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 16:1 maan päälle – paiseet 

 16:3       mereen – meret muuttuvat vereksi 

 16:4 makea vesi – muuttuvat vereksi 

 16:8 aurinko – sietämätön paahde 

   Jumalan kiroaminen 

 16:10 Pedon valtaistuin pimenee  

   Jumalan kiroaminen 

 16:12 Eufrat virta kuivuu – sammakkoriivaajat 
  kokoavat kuninkaat Harmagedoniin 

 16;17 ilmaan- suuri maanjäristys, Babylonin 
  tuomio 
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 Ensimmäinen isku kohdistuu kuivaan maahan ja 

tuottaa paiseita tai märkiviä haavautumia. Ne 

alkavat ihmisten ottamasta pedon merkistä kuin 

tatuointimyrkytyksestä.  Meidän merkkimme on 

puolestaan Pyhässä kasteessa kerran saatu  

terveellinen ja autuaaksi tekevä ristin merkki, 

jota pimeyden vallat vapisevat.  Paiseet eivät 

vaivanneet israelilaisia Egyptissä.  Merkistä ei 

pääse eroon kuten v. 1945 monet johtavat natsit  

hävittivät lähimenneisyytensä kaikki jäljet 

päästäkseen pakoon tai välttääkseen vastuunsa.     
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 Toinen ja kolmas vihan malja kaadetaan kaikkiin 

vesiin, ei ainoastaan Niiliin kuten Mooseksen 

aikana, vaan myös meriin.  Kaikki hydrosfäärin 

eli vesikehän elämä kuolee.  Se ei ole vähän se. 

Valtameret peittävät 70,8 % maan pinta-alasta. 

Maan vesivaroista suolatonta vettä on vain 2,5 

prosenttia, josta suurin osa (68,5 %) on 

jäätiköissä. Maan valtamerien keskisyvyys on 

3 794 m. Jos maan pinta olisi kokonaan 

tasainen, sen peittäisi 2,6-2,7 kilometriä syvä 

vesikerros.  
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 “Kuka ikinä Israelin heimosta tai muukalaisista, 

jotka asuvat teidän keskellänne, syö verta, mitä 
tahansa, sitä ihmistä vastaan, joka verta syö, 
minä käännän kasvoni ja hävitän hänet 
kansastansa. Sillä lihan sielu on veressä, ja 
minä olen sen teille antanut alttarille, että se 
tuottaisi teille sovituksen; sillä veri tuottaa 
sovituksen, koska sielu on siinä. … Älköön 
kukaan teistä syökö verta; älköön myöskään 
muukalainen, joka asuu teidän keskellänne, 
syökö verta. Ja kuka ikinä Israelin heimosta tai 
muukalaisista, jotka asuvat teidän keskellänne, 
saa pyydystetyksi syötävän metsäeläimen tai 
linnun, hän vuodattakoon sen veren maahan ja 
peittäköön multaan” (3 Moos. 17:10-12).  



Vihan maljat  - Ilm. 16 

 Ilm. 6:9-11 marttyyrit huusivat alttarin alta.  Nyt 

alttari vastaa:  “Ja minä kuulin alttarin sanovan: 

‘Totisesti, Herra Jumala, Kaikkivaltias, totiset ja 

vanhurskaat ovat sinun tuomiosi’“ (16:7-9). 

Ajatelkaamme mittasuhdetta:  Merien ja kaiken 

veden määrää maapallolla ja pyhien veren 

velkaa suhteessa noihin vesien määriin!  Niin 

arvokkaita me olemme Jumalalle!  

 Neljäs vihan malja aurinkoon saa auringon 

korventamaan ja polttamaan ihmiskuntaa 

sietämättömällä tavalla.   
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 Neljä ensimmäistä vihan lyöntiä ovat saattaneet 

luomakunnan ja ihmiskunnan kaameaan tilaan.  

Ihmiset ymmärtävät, kuka on kaiken takana.  

Jumalan tietoisesti hyljänneen, kadotetun 

ihmisen vastaus ei ole enää katumus ja Jumalan 

pelkääminen vaan avoin viha.  Taas opimme, 

että synnin katumus on mahdollinen vain Pyhän 

Hengen niin vaikuttaessa Jumalan sanan kautta.  

Kadotuksen vaiva ei ole niinkään säälittävää 

kuin kauhistuttavaa, kun Jumalan armon 

hyljännyt on tietoisesti ja kaikesta voimasta 

Jumalan vihollinen, hänen herjaajansa. 
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 “Viides enkeli vuodatti maljansa pedon 
valtaistuimelle, ja sen valtakunta pimeni” (Ilm. 
16:10).  Jälleen Paavalin sana toteutuu.  Kun 
kaiken piti olla Pedon valtakunnassa hyvin ja 
rauhan piti vallita, luonto ja ihmiskunta alkavat 
odottamatta kokea hirmuisia asioita, joita ei ole 
ennen ollut.  Nyt taivas iskee odottamatta Pedon 
istuimelle, sen pääkaupunkiin.  Se ei ole vieraan 
sotavoiman tuhoisa isku vaan Jumalan suora 
rangaistus:   “Kun he sanovat: ‘Nyt on rauha, ei 
hätää mitään’, silloin yllättää heidät yhtäkkiä 
turmio, niinkuin synnytyskipu raskaan vaimon, 
eivätkä he pääse pakoon” (1 Tess. 5:3).  
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 Ajatelkaamme: maailman voimantäyteisin 
pääkaupunki, politiikan, sotavoiman ja synnin 
harjoittamisen pääkaupunki, jonka vesihuolto 
lakkaa toimimasta, väestö kammottavasti 
sairastuu ja miljoonakaupunki lakkaa toimimasta 
tyystin.  Sitä pimeneminen tarkoittaa.  Paniikki, 
kauhu, viha tämän onnettomuuden aiheutttajaa 
kohtaan täyttää jokaisen.  Otsan ja käsivarren 
Pedon merkki, saatanallinen sakramentti on 
todistaja ja sen vahvistus, mistä on kysymys.  
Tämä pimeneminen ei pääty siihen, että valot 
uudelleen syttyvät:  “Ennen te olitte pimeys, 
mutta nyt te olette valkeus …” (Ef. 5:8)   
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 Samaan aikaan idän ja lännen raja kaatuu, kun 
kuudes enkeli vuodattaa vihan maljan Eufrat-
virtaan, joka on perinteisesti idän ja lännen raja.  
Suuri itä hallitsijoineen on valmis hyökkäämään 
länteen.  Eufratin yli hyökkäsivät persialaiset 
länteen, Aleksanteri Suuri itään, parthialaiset ja 
persialaiset länteen, arabit itään, mongolit 
länteen, turkkilaiset länteen, islam 1500-luvulla 
itään Filippiineille asti, Euroopan siirtomaavallat 
itään yli koko maailman. Kiinassa vaikuttaa 
kristillisperäinen ajatus paluusta Jerusalemiin 
nujertamalla Keski-Aasian ja Lähi-Idän 
islaminuskoisen valta-alueen.     
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 Jes. 11:15: “Herra vihkii tuhon omaksi Egyptin 
merenlahden ja vihansa hehkussa kohottaa 
kätensä Eufrat-virtaa vastaan, lyö sen hajalle 
seitsemäksi puroksi ja tekee sen kengin 

kuljettavaksi”. Tämä ennustus odottaa vielä 
täyttymystään.  Ilmestyskirja ilmoittaa, milloin se 
tapahtuu.  Sodan syytä ja osapuolia profeetta ei 
sano.  Maailmassa on sodittu suuria sotia aivan 
vähäisistä syistä.  Riittää, kun vihan ja sodan 
henki kiihoitetaan ja lasketaan liikkeelle kansain 
keskuuteen.  Siitä puhuvat jakeet 13-14 sanalla 
sammakkodemoneista.  Naurettavat oliot 
kurnuttavat ihmiskunnalle tuhoa ja kuolemaa.          
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 Sokaistut maailman viisaat eivät ymmärrä, että 
sammakkodemonien viisaus on typerintä 
kurnutusta ja samalla kuolemanvaarallista.  
Blaise Pascal (1623-1662) Muhammedista:  
“Miksi pitää hänen epäselviä sanojaan 
mysteereinä, kun hänen selvät sanansa ovat 
naurettavia?”  Entä vihapuheet kristittyjä, 
juutalaisia, Afrikan kansoja, erilaisia vieraita 
kansallisuuksia vastaan, esim. ryssäviha, pohjaa 
vailla oleva luokkaviha kulakkeja ja kansan 
vihollisia vastaan kommunistimaissa?  
Jälkeenpäin katsottuna sammakon kurnutusta, 
mutta luonnottoman vaarallista.     
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 “Katso, minä tulen niinkuin varas; autuas se, 
joka valvoo ja pitää vaatteistansa vaarin, ettei 
hän kulkisi alastomana eikä hänen häpeätänsä 

nähtäisi!” (j. 15).  Yhteistä UT:n aineistoa Ilm. 
3:3, Matt. 24:43-44, Luuk. 12:39-40, 1 Tess. 5:2. 
”Valvominen” Matt. 24:46, Luuk. 12:37-38.43.  
Jeesuksen omat ovat täällä vielä vaarassa.   

 Sardeen kristityistä harvat olivat pitäneet vaarin 
vaatteistaan eli olleet “vaarinottajia” (Ilm. 3:4-5).  
Armon aikana langennutkin “vaarinottaja” saa 
puhtaat vaatteet ja pääsee Jeesuksen seuraan.  
Nyt on armon aika kuitenkin ohi.     
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 Vaarinottaja “pitää kiinni”Jumalan käskyistä (Ilm. 

12:17, 14:12),Kristuksen käskyistä (Ilm.3:3.8.10) 

Kristuksen teoista (2:26), Ilm:n sanoista (Ilm. 1:3 

22:7.)) noudattamalla ja pitämällä kiinni (κρατειν) 

(Ilm. 2:13) Kristuksen nimestä ja “mitä sinulla on” 

(2:25, 3:11) eli tunnustamalla (ομολογειν) eikä 

kieltämällä.  Siinä meillä vaativa kutsumus 

omana aikanamme, jonka hallitseva piirre on 

”laittomuus” (ανομια Matt. 24:12) eli selän 

kääntäminen Jumalan 10:lle käskylle!  Kun 

laittomuus yltyy, rakkaus kylmenee, rakkaus 

Jumalaan ja toinen toiseemme.    



Vihan maljat  - Ilm. 16 

 Onko Pedon apuri ”väärä profeetta” islamin 
profeetta?  Mahdollisuuksia on monia, myös 
tämä, koska islam on nimenomaan profeetan 
uskonto.  Maallismieliset ihmiset ja sanan 
hyljänneet kirkon ihmiset tuntevat islamin 
helpommaksi sietää kuin raamatullisen, oikean 
uskon.  Jos Kiinan eli maan idän äärien ”paluu 
Jerusalemiin” tallaamalla Keski-Aasian ja Lähi-
Idän islamilaiset maat jalkoihinsa, olisi totta, 
islamilaisella väärällä profeetalla olisi kaikki syy 
koota kuninkaita sotaan itää vastaan.  Koko ajan 
näyttämö on Johanneksen ajoista kasvanut, 
Indus-virran taakse ja Tyynelle valtamerelle asti.     
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 Idän ja Lännen kohtauspaikka, maailman keskus 
on Pyhällä maalla ”Megiddon vuori” (”Har 
Mageddon”) eli Megiddosta länteen Jisreelin 
tasangon takana kohoava laakea Karmel.  Siellä 
on myös Taabor.  Nykyinen Megiddon 
rauniokumpu eli ”tell” ei ihmiskäden työnä sitä 
ole.  Jisreelin tasanko on ikivanha taistelutanner 
Egyptin ja Mesopotamian välillä.  Siisera 
voitettiin siellä (Tuom. 4).  Siellä myös Elia voitti 
Baalin profeetat.  Kuningas Joosia kaatui 
sodassa faarao Nekoa vastaan (2 Kun. 23:29, 2 
Aik. 35:20-25).  Joosian kuolinvalitus kuuluu 
Sak. 12:9-14.          
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 Egyptin mamelukit löivät v. 1260 Jisreelissä Ain 

Jalutin taistelussa voittamattomana pidetyn 

mongoliarmeijan.   

 ”Harmageddon” sisältää myös toisen ajatuksen 

”Har Mo`ed”  ”kokoontumisvuori”, jumalten 

kokoontumisvuori, johon Baabelin kuningas 

turhaan pyrki (Jes. 14:11-15).  Harmageddon on 

pahojen henkien ja epäjumalanpalvelijoiden 

kokoontumisvuori heidän tuomionsa 

toimeenpanemiseksi.  Itse taístelua ei tapahdu 

(Ilm. 19:19), koska Kristus puuttuu asioihin.  
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 ”Seitsemäs enkeli vuodatti maljansa ilmaan …   

suuri maanjäristys, ettei sen vertaista ole ollut 

siitä asti, kuin ihmisiä on ollut maan päällä 

…suuri Babylon tuli muistetuksi Jumalan 

edessä, niin että hän antoi sille vihansa 

kiivauden viinimaljan”   Megiddon taisteluun 

Deboran virren mukaan osallistuivat myös 

luonnonmullistukset ja taivaan tähdet (Tuom. 5).  

Nyt Babylonin tuomioon osallistuvat vielä paljon 

ankarammat luonnonmullistukset, joiden 

ankaruus on ennen kokematon.  Vuoret 

tasataan, saaret katoavat (Jes. 40:3-4). 
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 Babylonin tuomio on jo luettavissa Jer. 50-51 
Pakanoiden kaupungit kukistuvat Babylonin 

kanssa.  Ikivanha Nimrodista (1 Moos.11) 

alkanut maailman kaupunkikulttuuri päättyy ja 

tekee tilaa ”Jumalan kaupungille” (Augustinus 

”Civitas Dei”).  Jakeen 19 malja on nyt juoma-

astia ποτηριον; Babylon juo nyt itse sen myrkyn, 

mitä se oli juottanut kansoille: lihan himo, silmäin 

pyyntö, elämän korska.   

 Rakeet ovat kuin kivenjärkäleet 20 – 60 kg:n 

vaiheilla.  Vähempikin riittää tuhoon.   


