41. Babilon bukása Jel 18,1-24
A 18. fejezet a Jelenések könyvének a legmegrázóbb részei közé tartozik. A fejezet négy szakaszból áll: 1-3 vers Babilon feletti ítélet meghirdetése; 4-8 vers: felhívás Babilon elhagyására; 9-20 vers siratóének Babilon felett; 21-24 vers az ítélet végrehajtása.
Néhány fontosabb alapfogalom értelmezése
Jelenések 18,3. Az ő paráznasága haragjának bora. Két ószövetségi kép összeolvadása
valósul meg, Jer 25,15 és 51,7. Az elsőnél Jeremiás feladata, hogy az ÚR kezéből elvegye a
harag borának poharát és meg kell itatnia a pogány népeket. A másodiknál, maga Babilon volt
a harag pohara az ÚR kezében. Jób 21,20. versében azt olvassuk, hogy „a Mindenható haragjából iszik”. Az Isten visszavonhatatlan ítéletét jelenti.
18,6 Kétszerrel kettőztessétek meg néki (2Móz 22,4. 7., 9; Ézs 40,2) „Kétszeresen sújtotta
öt az ÚR keze minden bűneiért.”
18,8 Az ÚR az Isten, aki megbünteti őt. A megbüntet kifejezésnél a megítél szó közelebb áll
az eredeti jelentéshez.
Szövegmagyarázat
János az ószövetségi jelképekkel és utalásokkal érzékelteti a kortársak számára azokat az
eseményeket, amelyekben része van, s ezek rendkívül nehezen fogalmazhatók meg. A mai
olvasónak állandóan tudatosítania kell az eredeti jelentéseket ahhoz, hogy megértse az összefüggéseket.
Jelenések 18,1. János egy másik angyalt lát lejönni a mennyből, isteni üzenettel. Nem a 17.
fejezet angyala, hanem egy következő mennyei követ. Különleges feladata van, Isten teljes
felhatalmazásával. Az egész föld fénylett az angyal dicsőségétől, gyászos üzenete ellenére.
Nem kárörvendően, hanem Isten győzelmének tudatában jelenik meg. Az angyalnak fénylő
dicsősége Babilonra is rávetődik.
Jelenések 18,2-3. A követ hangos szóval hirdeti meg Babilon összeomlását, amely visszavonhatatlanul teljes és végleges. Az ókorban egy birodalom katonai elpusztításával együtt járt a
főváros teljes lerombolása, amely lakatlanná vált, romvárossá változott, s a puszta homokja
terített be, úgy, hogy még az emlékezetből is kitöröltetett. Démonok, tisztátalan lelkek vették
birtokba a romokat, mert élni Babilon romjain még ezek sem tudnak, csupán ott tanyáznak.
Ahogyan az ókori Babilon városa teljes mértékben elpusztult, úgy fog bekövetkezni a teljes
pusztulás a lelki Babilon életében is - mondja el János a hallgatók számára. A múlt történései
és eseményei teljes mértékben megmutatják Isten ítéletének mélységét, amelyek a jövőben
fognak beteljesedni, a szemünk láttára. Babilon bukásának okai: 1. a paráznasága haragborából adott inni valamennyi népnek; 2. a föld királyai vele paráználkodnak; 3. a föld kereskedői Babilon erejéből gazdagodtak meg.
Jelenések 18,4-5. János egy másik hangot hall az égből. Amint egykor a prófétai szó sürgette
(Ézs 48,20; 52,11; Jer 51,6. 45) a menekülést a pusztulásra ítélt Babilon városából, úgy most
isteni szózat utasítja a maradékot a város elhagyására. Hasonló felhívásra hagyták el az
őskeresztények egykor a szent várost, Jeruzsálemet, és menekültek el a római légiók elől. Mi
a menekülés célja? Az, hogy a hűséges keresztények ne keveredjenek össze Babilon lelkületével, és ne részesüljenek az ítéletében, mert bűne az égig hatolt.
Jelenések 18,6. A város elleni ítélet, Jer 50,29 gondolata alapján lesz meghirdetve, „az ő cselekedete szerint”. Nincs semmi bosszúvágy megfogalmazva, hanem az isteni igazságszolgál-
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tatás malmai elindulnak a maguk útján. Jézus Hegyibeszédében elmondott alapelve az ítélet
mértéke: „Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek” (Mt 7,2). Babilon bűnösnek
találtatott a mennyei ítélőszék előtt, ezért büntetése maximális mértékű lesz.
Jelenések 18,7-8. Babilon csupán önmagát veszi komolyan, önmagának tetszeleg és bájolog,
arrogánsan elveszi Istentől a dicsőséget. Arra gondol, hogy minél nagyobb bőségben élje
mindennapjait, még akkor is, amikor már feje felett lebeg az ítélet. Egy szempillantás alatt éri
utol Isten büntetése, mindent elpusztít a tűz.
Siratóének Babilon felett – Jel 18,9-20. A város pusztulását ősi gyászének keretei között
fogalmazza meg János apostol. Mindazok, akik szövetségre léptek Babilonnal, hasonló sorsra
jutnak. A föld királyai a végidő legbefolyásosabb kormányait jelentik. Azon politikai erőket
jelenti, akik szolgáltak és fejet hajtottak Babilon előtt. Akik kontrollálták a legtávolabbi országok politikáját, ők a „föld királyai”. Babilon biztonságot és gazdagságot ígért nekik, amiből nem valósult meg semmi. Babilon pusztulása egy pillanat alatt – egy óra alatt – következik be, mint annak idején Szodoma és Gomora megsemmisülése. A föld kereskedői a vagyonos és befolyásos gazdaságot jeleníti meg. Ezek az emberek siratják Babilont, hiszen a legtöbb gazdasági hasznot a város segítségével szerezték meg kereskedelmi tevékenységükben.
Most vége az üzletnek, egy nagy-nagy gazdasági válság alakul ki Babilon pusztulásával. A
különböző árucikkek felsorolása is azt jelzi, hogy a nyereségért mindent megtettek a kereskedők. A zsidók a babiloni fogságban tanulták meg a kereskedést a kaldeusoktól.
A királyok és a kereskedők határozzák meg világunk fejlődését és romlását. A hajósok is
siratják Babilon pusztulását. Milyen katasztrófa történt a Mexikói-öbölben? A felsorolt áruk
jellemzői: mind fényűzési cikkek! Finom gyolcs, (byssinon) ebből készült az ószövetségi
papok öltözete. Az ókorban Egyiptomban készült, valamint a Salamoni-templom kárpitja,
amely a Szentélyt és Szentek-szentjét választotta el. A bíbor a következő megnevezett áru,
amely eredetileg fehér festékanyag és a napfény hatására elszíneződik. A bíborral festett szövetek rendkívül drágák voltak. A kárpitoknál, illetve a főpap ruházatához is felhasználtak a
bíborból. A skarlát, vagy karmazsin szintén állati eredetű festékanyag, a római katonák vörös
színű köpenye is ezzel készült. Jézust kivégzése előtt „bíborpalástba” öltöztették, hogy kicsúfolják. Az uralkodók és hadvezérek rendszerint bíborba öltöztek. A selyem kínai áru volt már
az ókorban is. Felsorolja az antik világ kereskedelmi árukészletét, melyben ott voltak a rabszolgák is. A királyok és kereskedők azért szerették Babilont, mert általa gazdagodtak meg,
talán nem is a várost, mint inkább saját gazdagságukat siratják. Azokat az árukat sorolják fel,
ami a régi babiloni piacon kapható volt. Babilon alatt azonban Rómát érti, az elnyomó diktatórikus hatalmat.
Jelenések 18,21-24. Babilon elpusztult. A fejezet utolsó képe a malomkő. Egy erős angyal
hatalmas követ dob a tengerbe, amely Babilon (Róma) teljes pusztulását jelenti. Minden hatalom már halott, elpusztult, amelyik Jézus ellen emelte fel a szavát. Úgy jár minden politikaigazdasági hatalom, mint egykor Babilon. Az angyal tevékenysége nyomán megszűnt az élet
Babilonban. Figyeljük meg a sorrendet! Először vidám ének, majd mulatozás, borozás, tánc és
zene, majd egy malomkő és mindennek vége. Eltűnik a világosság, nincs több fény, a házasságkötések is véget érnek. A világ urai tévútra vezették a népet. A megölettek kifejezés arra
utal vissza, amikor az áldozati állatot megölték a Szentélynél. Vagyis a mártírok, akik az életüket adták az igazságért, a fenevad és szövetségesei saját bálványimádásuk oltárán áldozták
fel, mint az állatokat annakidején. Nem csupán az ókori, hanem az újkori Babilon is meghalt,
eltűnt véglegesen, de ezzel nem ért véget az Apokalipszis könyv, hanem folytatódnak a jelenetek János látomásaiban.
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