UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 39ms
1. PRE – MILLENNIAL
Ottaa luvun 20 suoraan niin kuin se on kirjoitettu. Jeesus hallitsee maailmaa ennen tuomiopäivää.
Tämä on tuhat vuotta Hänen toisen tulemisensa jälkeen. Siksi toinen tuleminen on ennen
tuhatvuotista valtakuntaa. Enkeli sitoo Paholaisen tulevaisuudessa kun Jeesus tulee takaisin.
Mainitut kaksi ylösnousemusta ovat molemmat ruumiillisia. Ensimmäinen on osalle ihmisistä eli
pyhille ja toinen muille. Kristuksen kanssa hallitsevat ne, jotka ovat voittaneet – ja erityisesti
marttyyrit.
Varhaisessa kirkossa tämä (PRE – MILLENIAL) oli miltei kaikkien käsitys aiheesta. Jos luette 2.
vuosisadan kirjoituksia, uskottiin niissä näin: He uskoivat Jeesuksen hallintaan ruumiillisesti.
2. POST – MILLENNIAL
Jeesus tulee takaisin tuhatvuotiskauden jälkeen. Jeesus hallitsee maata tuhatvuotta ennen toista
tulemistaan - eli hänen toinen tulemisensa olisi siis melko kaukana. Ei kai kukaan kuvittelisi
väittävänsä, että Jeesus hallitsisi maata nyt. Tämän mukaan Paholainen on kirkon sitoma
nykyhetkessä, niin että me nyt sidomme Paholaista. Jotkut ovat innokkaita sanomaan niin:
Sidomme sinut Paholaisen! Tässä siis Paholaisen sitoo kirkko nykyhetkessä – eikä enkeli.
Molemmat ylösnousemukset ovat ruumiillisia: 1. Kristuksen yksinään. 2. Kristittyjen. - Kristuksen
kanssa hallitsevat nykyhetkessä elävät kristityt. Me siis jo hallitsemme maailmaa Kristuksen
kanssa kirkossa.
Tämä näkemys ei ole kovin suosittu, vaikka se on herätetty uudelleen henkiin Restauraatio –
kirkossa ja Amerikasta tulleessa rekonstruktioteologian piirissä. Restauraatio – kirkossa on sävy,
jonka mukaan KIRKKO PERUSTAA VALTAKUNNAN. Jeesus tulee takaisin vasta kun kirkko on
perustanut valtakunnan. Optimistinen käsitys, jonka tueksi ei todisteita juurikaan löydy. Jos
valtakunta ei ole vielä alkanut, meillä on Jeesuksen toiseen tulemukseen vielä 1000 vuotta!
3. EI – MILLENNIAALINEN NÄKEMYS (tänään suosituin)
Jeesus hallitsee jo nyt taivaassa – ja koko tuhatvuotiskausi on taivaassa eikä täällä. Tuhatvuotta
on symbolinen ja kuvastaa kirkon historian aikaa. Olemme jo tuhatvuotiskaudessa, Jeesus
hallitsee jo taivaassa eikä maassa.
Paholaisen sitoi Jeesus jo menneisyydessä kun Hän sanoi: ettei kukaan voi varastaa vahvalta
mieheltä, jollei ensin sido häntä, Mark.3:27. Minusta (Pawson) on vaikea uskoa, että Paholainen
on jo sidottu. Minusta ei näytä siltä!
Entä kaksi ylösnousemusta? 1. HENKINEN, tapahtuu uudestisyntymisessä. 2. RUUMIILLINEN,
tapahtuu tulevaisuudessa kaikille kristityille. Kristuksen hallinnassa taivaassa ovat mukana kuolleet
kristityt. Minusta (Pawson) nämä molemmat (2 ja 3) vääristävät Ilmestyskirjan viestin. Uskon
vaihtoehtoon, jossa asia on otettu selkeimmässä merkityksessä (1).
--------------------------------

J.W. DARBY vääristi premillenniaallisen tulkinnan 1800 – luvun alussa. Hänestä se levisi
SCOFIELDIIN ja nyt sitä levittää HAL LINDSEY kirjassaan. Se on täysin muuttanut klassisen
premillenniaalisen käsityksen. Se on DISPENSATIONALISMI, jossa kristittyjen ja juutalaisten
tulevaisuus on erillään. Se on DISPENSATIONALISTINEN – PREMILLENNIAALINEN käsitys.
En usko (Pawson), että dispensationalismi on Raamatun mukaista. Sen vastustus on johtanut
siihen, että vauva on heitetty pesuveden mukana. He ovat samalla hylänneet premillennaalisen
tulkinnan. Sitten he ovat hylänneet tulkinnat 2 ja 3 ja päätyneet PANMILLENNIAALISUUTEEN.
--------------------------------Onko tällä merkitystä? Uskon että lopulta kaikki käy hyvin. Vaihtoehto 1:llä on merkitystä
ajattelullemme. Jos Jeesus hallitsee tätä maailmaa ennen tuomiopäivää ja näyttää minkälainen
tämä maailma on Hänen johdollaan, kyllä Hän silloin tarvitsee meitä aivan käytännön toimiin:
johtamassa kymmentä kaupunkia ja rahan käsittelyssä.
Jeesus sanoo: Jos olette uskollisia vähässä rahan kanssa, annan vastuullenne paljon enemmän.
Jos hallitsette hyvin 1 kaupunkia, annan vastuullenne 10 kaupunkia. Teen teistä kansojen
tuomareita.
15. Ja saatuansa kuninkuuden ja palattuansa hän käski kutsua eteensä ne palvelijat, joille hän oli
antanut rahat, saadakseen tietää, mitä kukin oli asioimisellaan ansainnut.
16. Niin ensimmäinen tuli esiin ja sanoi: 'Herra, sinun leiviskäsi on tuottanut kymmenen leiviskää'.
17. Ja hän sanoi hänelle: 'Hyvä on, sinä hyvä palvelija; koska vähimmässä olet ollut uskollinen, niin
saat vallita KYMMENTÄ KAUPUNKIA'. (Luuk.19:15-17).
Paavali varoittaa kristittyjä oikeustoimista. Kiistat sopikaa kirkossanne!
1. Kuinka rohkenee kukaan teistä, jolla on riita-asia toisen kanssa, käydä oikeutta vääräin edessä?
Miksei pyhien edessä?
2. Vai ettekö tiedä, että PYHÄT TULEVAT MAAILMAN TUOMITSEMAAN? Ja jos te tuomitsette
maailman, niin ettekö kelpaa ratkaisemaan aivan vähäpätöisiä asioita?
3. Ettekö tiedä, että ME TULEMME TUOMITSEMAAN ENKELEITÄ, emmekö sitten maallisia asioita?
(1. Kor.6:1-3).
Jumala haluaa näyttää, millainen maailma on Jeesuksen hallinnassa. Korostan (Pawson): TÄMÄN
ASIAN TAKIA EI KANNATA HAJOTTAA SEURAKUNTIA JA KIRKKOJA; EHKÄ OLEMME KAIKKI
VÄÄRÄSSÄ. TÄSTÄ EI TULE TEHDÄ KIRKON PERUSKYSYMYSTÄ! On kuitenkin olemassa kirkkoja,
jotka vannovat näiden nimiin – valitettavasti.
4. DISPENSATIONALISMI
Kristityt otetaan pois maan päältä ennen loppua. Se on ”milloin vain” – teoria, jonka mukaan
meidät viedään milloin tahansa. En (Pawson) usko, että Jeesus tulee tänään tai tänävuonnakaan.
Joitain asioita pitää tapahtua ennen sitä (2. Tess.2:1—12; VHn huom.). Toivon (Pawson) kuitenkin,
että Jeesuksen tulemus tapahtuu elinaikanani. Maailman tapahtumien vauhti on sellainen, että

mitä vain voi tapahtua. Vaikkei Hän tulisikaan minun elinaikanani, saan silti eturivin paikan kun
Hän tulee (1. Tess.4:13-18; VHn huom.).
--------------------------------LUVUT 21-22 – JUMALA MUUTTAA MAAN PÄÄLLE
Jumala kertoo, kuinka Hän tekee kaikesta uutta. 1. Moos.1-3 ja Ilmestyskirja 21-22 kuuluvat
yhteen. Elämän puukin on mukana.
Jos kuu olisi ontto, Uusi Jerusalem mahtuisi juuri ja juuri sen sisään. Uusi Jerusalem on n. 2/3
Euroopasta. Siitä tulee maailman kaikkeuden pääkaupunki.
Raamatun 2 viimeistä lukua kertoo, että JUMALA MUUTTAA TÄNNE MAAN PÄÄLLE! POIKA on jo
ollut täällä ja Raamatun lopussa ISÄKIN muuttaa tänne. Emme enää rukoile: ”Isä meidän joka olet
taivaassa”, vaan: ”joka olet maassa”.
1. Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan; sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat
kadonneet, eikä merta enää ole.
2. Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä,
valmistettuna niinkuin morsian, miehellensä kaunistettu.
3. Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan: "Katso, JUMALAN MAJA IHMISTEN
KESKELLÄ! Ja HÄN ON ASUVA HEIDÄN KESKELLÄNSÄ ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on
oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa;
4. ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä
murhetta eikä parkua eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt." (Ilm.21:1-4).
Enkelit sanovat: Katsokaa! Katsokaa tätä ihmeellistä näkymää! Jumalan asuinpaikka on ihmisten
keskuudessa, eikä ihmisten asuinsija ole Jumalan luona. JUMALA ON MUUTTANUT! Uuden
Jerusalemin mukana tulee myös Jumalan koti. Elämme Hänen kanssaan täällä uudessa maassa.
Paratiisissakin Jumala oli maan päällä. Uuden maan keskipisteenä on Uusi Jerusalem.
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