
Kaksi tietä ja kaksi kohtaloa, osa 15

AIHE:  Herran Jeesuksen ilmestys kunniassa,
Hänen tulonsa “Vanhurskauden aurinkona”

LUE  Ilm. 19:11-21
11  Ja minä näin taivaan auenneena. Ja katso: valkoinen hevonen, ja sen selässä istuvan nimi on
Uskollinen ja Totinen, ja hän tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa.
12  Ja hänen silmänsä olivat niinkuin tulen liekit, ja hänen päässään oli monta kruunua, ja hänellä oli
kirjoitettuna nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin hän itse,
13  ja hänellä oli yllään vereen kastettu vaippa, ja nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumalan Sana.
14  Ja häntä seurasivat ratsastaen valkoisilla hevosilla taivaan sotajoukot, puettuina valkeaan ja
puhtaaseen pellavavaatteeseen.
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.
16  Ja hänellä on vaipassa kupeellaan kirjoitettuna nimi: "KUNINGASTEN KUNINGAS JA HERRAIN
HERRA".
17  Ja minä näin enkelin seisovan auringossa, ja hän huusi suurella äänellä sanoen kaikille
keskitaivaalla lentäville linnuille: "Tulkaa, kokoontukaa Jumalan suurelle aterialle
18  syömään kuningasten lihaa ja sotapäällikköjen lihaa ja väkevien lihaa ja hevosten sekä niiden
selässä istuvien lihaa ja kaikkien vapaitten ja orjien lihaa, sekä pienten että suurten".
19  Ja minä näin pedon ja maan kuninkaat ja heidän sotajoukkonsa kokoontuneina sotiaksensa
hevosen selässä istuvaa vastaan ja hänen sotajoukkoansa vastaan.
20  Ja peto otettiin kiinni, ja sen kanssa väärä profeetta, joka sen nähden oli tehnyt ihmetekonsa, joilla
hän oli eksyttänyt ne, jotka olivat ottaneet pedon merkin, ja ne, jotka olivat sen kuvaa kumartaneet; ne
molemmat heitettiin elävältä tuliseen järveen, joka tulikiveä palaa.
21  Ja ne muut saivat surmansa hevosen selässä istuvan miekasta, joka lähti hänen suustaan; ja kaikki
linnut tulivat ravituiksi heidän lihastansa.

Tämä vaikuttava raamatunkohta esittää meille Hänen kunniansa, joka ratsastaa valkealla
hevosella - Kristuksen kunniassaan, Hänen kunniakkaassa ilmestymisessään tuomaan päätöksen
seitsemän vuoden ahdistuksen ajanjaksolle. Havaitsemme muutamia huomattavia yksityiskohtia:

I)  Taivaat avautuvat, ja Hän ilmestyy loistavassa asussa, joka osoittaa Hänen kokemuksiaan
ja arvonimeään Lunastajana ja maailmankaikkeuden suvereenina hallitsijana.

II)  Hän istuu valkoisen hevosen selässä, todistaen pyhyydestään ja vanhurskaudestaan, ja
johtaen koko armeijaansa, kaikki vaatetettuna loistokkaan valkoisiin.

III)  Hänen arvonimensä ovat Uskollinen, Tosi (Totinen, Hän tuomitsee ja sotii
vanhurskaudessa) JUMALAN SANA, KUNINGASTEN KUNINGAS, HERRAIN HERRA.  Se mitä
näemme ei ole enempää eikä vähempää kuin Jumala, Poika, joka puuttuu maailman asioihin, kaikkea
vääryyttä ja kapinointia vastaan; se on Hänen majesteettisuutensa, pyhyytensä ja vihansa osoitus
kaikkea syntiä ja kaikkia niitä vastaan, jotka ovat kieltäytyneet Hänen pelastustarjouksestaan, jotka on
saatu kiinni ulkopuolelta, jotka eivät ole astuneet ovesta. Hänen paluunsa seurakuntaa hakemaan on
sinetöinyt ei-uskovien tuomion, ja nyt he tulevat kokemaan Hänen kunniansa kauhut heitä vastaan.

IV)  Hän tulee tuomitsemaan ja sotimaan petoa vastaan, ja niitä maailman armeijoita, jotka
ovat kokoontuneet Jerusalemia vastaan. Tämä on sama näkymä kuin Harmagedonin taistelu (Ilm.
16:12-16).  “Suuren Jumalan Ateria” tarkoittaa Jumalaa kutsumassa haaskalintuja syömään kyllikseen
taistelussa kaatuneiden ruumiita. Tässä on selitystä sisällöstä:

Peto oli tehnyt liiton maailman uskontojen kanssa, mukaanlukien Israelin kanssa tuoksi 3½
vuodeksi.  Tässä kohtaa, hän hylkää maskeerauksensa, ja tuo esiin todellisen aikomuksensa: hän haluaa
olla jumala (2 Tess. 2:3-4), ja aikoo tuhota jokaisen uskonnon tai uskonnollisen kokonaisuuden, joka
vastustaa palvontaa yksinomaan hänelle. Tässä osuudessa hän tuhoaa Babylonin, suuren porton,
luopuneen kristikunnan. Hän haastaa myös juutalaiset, lakkauttaen uhraamiset temppelissä, joka on jo
tähän mennessä rakennettu Jerusalemiin, “niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa
Jumala.” (2 Tess. 2:4) ja hän myös pystyttää kuvan itsestään sinne (Ilm. 13:14-15).

Kun Israel havaitsee hänen petoksensa, he kapinoivat häntä vastaan, mikä kiihottaa alkuun
veriset vainot heitä kohtaan.  Se saattaa “viikon” toisen puoliskon alkamaan, 3½ vuoden Suuren
Ahdistuksen. Kun nuo jäljelle jääneet vähät juutalaiset lopulta tunnistavat ristiinnaulitun heidän
Messiaakseen, Hän, Herra Jeesus Kristus, puuttuu taivaasta tapahtumien kulkuun pelastaakseen heidät,
ja tuhotakseen pedon ja hänen armeijansa. Tämä on Harmagedonin taistelu, Ilm. 16:12-16.

Kun Hän on tuominnut pedon ja tuhonnut hänen armeijansa, Herra Jeesus kutsuu luokseen
maan elävät kansat. Matt. 25:31-46 kuvaa tuota tapahtumaa yksityiskohtaisemmin:



31  Mutta kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu
kirkkautensa valtaistuimelle.
32  Ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat, ja hän erottaa toiset toisista, niinkuin paimen erottaa
lampaat vuohista.
33  Ja hän asettaa lampaat oikealle puolelleen, mutta vuohet vasemmalle.
34  Silloin Kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: ‘Tulkaa, minun Isäni siunatut, ja omistakaa se
valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti.
35  Sillä minun oli nälkä, ja te annoitte minulle syödä; minun oli jano, ja te annoitte minulle juoda;
minä olin outo, ja te otitte minut huoneeseenne;
36  minä olin alaston, ja te vaatetitte minut; minä sairastin, ja te kävitte minua katsomassa; minä olin
vankeudessa, ja te tulitte minun tyköni.’
37  Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle sanoen: ‘Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä ja
ruokimme sinua, tai janoisena ja annoimme sinulle juoda?
38  Ja milloin me näimme sinut outona ja otimme sinut huoneeseemme, tai alastonna ja vaatetimme
sinut?
39  Ja milloin me näimme sinun sairastavan tai olevan vankeudessa ja tulimme sinun tykösi?’
40  Niin Kuningas vastaa ja sanoo heille: ‘Totisesti minä sanon teille: kaikki, mitä olette tehneet
yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle’.
41  Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville: ‘Menkää pois minun tyköäni, te kirotut,
siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä.
42  Sillä minun oli nälkä, ja te ette antaneet minulle syödä; minun oli jano, ja te ette antaneet minulle
juoda;
43  minä olin outo, ja te ette ottaneet minua huoneeseenne; minä olin alaston, ja te ette vaatettaneet
minua; sairaana ja vankeudessa, ja te ette käyneet minua katsomassa.’
44  Silloin hekin vastaavat sanoen: ‘Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä tai janoisena tai
outona tai alastonna tai sairaana tai vankeudessa, emmekä sinua palvelleet?’
45  Silloin hän vastaa heille ja sanoo: ‘Totisesti minä sanon teille: kaiken, minkä olette jättäneet
tekemättä yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle’.
46  Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään."

Tuota tuomiota kutsutaan elävien kansojen tuomioksi.  Näemme, ettei kukaan sellainen, joka
ei usko Kristukseen, jää eloon. “nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen.”  Vain pelastuneet
jäävät eloon (ne uskovat, jotka eivät ole kärsineet marttyyrikuolemaa pedon käsistä ahdistuksen aikana)
ja astuvat Kristuksen maanpäälliseen Tuhatvuotiseen Valtakuntaan. Se edelleen korostaa sitä vakavaa
totuutta koskien tuota lyhyttä aikaa mikä jää jäljelle pelastumattomille, jotka jäävät taakse maan päälle,
kun Kristus tulee noutamaan seurakuntansa. Heillä on enintään seitsemän vuotta elinaikaa.

Päättääksemme tämän aiheen, meidän on katsottava myös 2 Tess. 1:6-10
6  koskapa Jumala katsoo oikeaksi kostaa ahdistuksella niille, jotka teitä ahdistavat,
7  ja antaa teille, joita ahdistetaan, levon yhdessä meidän kanssamme, kun Herra Jeesus ilmestyy
taivaasta voimansa enkelien kanssa
8  tulen liekissä ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme
Jeesuksen evankeliumille.
9  Heitä kohtaa silloin rangaistukseksi iankaikkinen kadotus Herran kasvoista ja hänen voimansa
kirkkaudesta,
10  kun hän sinä päivänä tulee, että hän kirkastuisi pyhissänsä ja olisi ihmeteltävä kaikissa uskovissa,
sillä te olette uskoneet meidän todistuksemme.

Niille, jotka kieltäytyvät uskomasta, on tulevaisuus haudanvakava.
Kyllä, Herra Jeesus tulee takaisin eräänä päivänä, ei nöyrtymyksessä niinkuin Hän tuli

syntymään Beetlehemiin, eikä niinkuin Hän seuraavaksi tulee etsimään ja noutamaan Itselleen
seurakunnan, Hänen morsiamensa. Hän tulee takaisin, 7 vuotta myöhemmin, kunniassa, voimassa ja
vallassa, tuomitsemaan ja sotimaan niitä vastaan, jotka ovat pysyneet kapinassaan Häntä vastaan.
Yksikään kapinallinen maailmassa ei jää eloon. Etkö huomaa, että sinun on nyt tehtävä parannus, tänä
suosiollisena armon ja evankeliumin saarnaamisen päivänä, ennenkuin nuo kauheat ahdistuksen päivät
tulevat? Herra sanoo: “Otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua
auttanut". Katso, nyt on otollinen aika, katso, nyt on pelastuksen päivä.”  (2 Kor. 6:2). Ei “pelastuksen
päivä” eikä myöskään “otollinen aika” kestä iäisesti. Juuri nyt on aika etsiä Herraa.

KYSYMYKSET 15    (vastaa liitteenä olevaan kysymysvihkoseen tai erilliselle paperille)
1)  Ilm. 19:11-21:  Missä kohtaa profeetallista aikataulua Herra Jeesus tulee kunniassaan, jota tämä

raamatunkohta kuvaa?



2)  Mitkä yksityiskohdat kuvaavat Hänen kauhistuttavaa majesteettiuttaan ja ominaisuuttaan
Tuomarina? (jakeet 11, 12, 15)

3)  Mitä arvonimiä Hänelle annetaan tässä raamatunkohdassa?
4)  Ilm.19:19:  (Ilm. 16:13-14) Ketkä taistelevat Herraa, kaikkivoimaista Jumalaa, vastaan?
5)  Ilm. 19:20:  Mitä pedolle ja väärälle profeetalle tapahtuu?
6)  Ilm. 19:21:  Mitä Herraa vastaan kokoontuneille armeijoille tapahtuu?
7)  Matt. 25:31-46:  Jäljempänä Kristus tuomitsee elävät kansat. Tuon tuomion lopulla, kuinka moni

pelastumaton jää eloon maan päälle?  (jae 46)
8)  Jos joku jää tänne maan päälle, kun Kristus noutaa seurakuntansa, kuinka paljon elinaikaa hänellä

on enimmillään jäljellä?
9)  Kiitos Jumalalle, ettemme ole tuossa ahdistuksen ajassa: yhä vielä olemme armon ajassa. Mitä sinun

olisi viisainta tehdä nyt? (2 Kor. 6:2)


