
Kaksi tietä ja kaksi kohtaloa, osa 16

AIHE: Kristuksen Tuhatvuotinen Hallinto

LUE Ilm. 20:1-10
1  Ja minä näin tulevan taivaasta alas enkelin, jolla oli syvyyden avain ja suuret kahleet kädessään.
2  Ja hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele ja saatana, ja sitoi hänet
tuhanneksi vuodeksi
3  ja heitti hänet syvyyteen ja sulki ja lukitsi sen sinetillä hänen jälkeensä, ettei hän enää kansoja
villitsisi, siihen asti kuin ne tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet; sen jälkeen hänet pitää päästettämän
irti vähäksi aikaa.
4  Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta; ja minä näin niiden
sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet
kumartaneet petoa eikä sen kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä; ja he virkosivat
eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhannen vuotta.
5  Muut kuolleet eivät vironneet eloon, ennenkuin ne tuhat vuotta olivat loppuun kuluneet. Tämä on
ensimmäinen ylösnousemus.
6  Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa; heihin ei toisella kuolemalla
ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne
tuhannen vuotta.
7  Ja kun ne tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet, päästetään saatana vankeudestaan,
8  ja hän lähtee villitsemään maan neljällä kulmalla olevia kansoja, Googia ja Maagogia, kootakseen
heidät sotaan, ja niiden luku on kuin meren hiekka.
9  Ja he nousevat yli maan avaruuden ja piirittävät pyhien leirin ja sen rakastetun kaupungin. Mutta
tuli lankeaa taivaasta ja kuluttaa heidät.
10 Ja perkele, heidän villitsijänsä, heitetään tuli- ja tulikivijärveen, jossa myös peto ja väärä

profeetta ovat, ja heitä vaivataan yöt päivät, aina ja iankaikkisesti.

Edeltänyt kertomus:  Olemme jo nähneet, mitä tapahtuu ennen tätä; Kristuksen tuleminen kunniassa,
pedon kukistuminen ja hänen heittämisensä tulijärveen.

Tapahtumat tässä:  1) Paholainen sidotaan kahleisiin, ja vangitaan syvyyden kuiluun (syvyys)
tuhanneksi vuodeksi, jonka Kristuksen Tuhatvuotinen Valtakunta maan päällä kestää. Paholaisen
pettävä työ ei jatku ennenkuin tämän jakson lopulla, kuten jäljempänä saamme nähdä.

2)  “Kansojen tuomio” on myös kuvattu ohimenevästi jakeessa 4; sen näimme edellisessä
jaksossa.

3)  Siinä on myös maininta marttyyreista, jotka mestataan Kristuksen sanoman takia
ahdistuksen ajan vaikeina vuosina. He saavat kokea ylösnousemuksen, ja he tulevat elämään ja
hallitsemaan Kristuksen kanssa Hänen hallintonsa aikana. He muodostavat osan elämän
ylösnousemuksesta, siunattuina siinä mielessä, että he ovat Kristuksen joukoissa. He eivät koskaan
enää kärsi eroa Jumalasta, ja vielä vähemmän, “toisesta kuolemasta”,  mikä tarkoittaa ikuista olemista
tulijärvessä.

4)  On mielenkiintoista havaita maininta tapahtumista, jotka ovat tuhatvuotisen valtakunnan
lopussa.  Jae 5 sanoo, “Muut kuolleet eivät vironneet eloon, ennenkuin ne tuhat vuotta olivat loppuun
kuluneet.”   Tämä tuo esiin eron elämän ylösnousemuksen ja tuomion ylösnousemuksen välillä, mistä
Johannes kertoo meille Joh. 5:28-29:ssä: "Älkää ihmetelkö tätä, sillä hetki tulee, jolloin kaikki, jotka
haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä ja tulevat esiin, ne, jotka ovat hyvää tehneet, elämän
ylösnousemukseen, mutta ne, jotka ovat pahaa tehneet, tuomion ylösnousemukseen."
Heillä on 1000 vuotta eroa, ja he ovat vastakohtia toisilleen lopputuloksiensa osalta. Kaikilla niillä,
joilla on osa ensimmäisen ylösnousemuksen, elämän ylösnousemuksen, eri osissa, ovat pelastettuja, ja
he tulevat olemaan Kristuksen ystävyydessä. Kun taas ne kaikki, jotka kuolevat pelastumattomina, ovat
osa tuomion ylösnousemusta ja he tulevat ikuisesti olemaan erossa Jumalan läsnäolosta, lopullisena
olinpaikkanaan tulijärvi.

Toinen tapahtuma, joka on tuhatvuotisen valtakunnan lopussa, on Saatanan päästäminen
vapaaksi, jotta hän palaisi vähäksi aikaa maan päälle.  Hänen vapauttamisensa ja uudistettu petoksensa
asettaa kokeeseen nuo hyvin etuoikeutetut asukkaat maan päällä, jotka olivat saaneet kokea tuon
Kristuksen tuhatvuotisen hallinnon ajan.  Emme ole puhuneet paljoa tuon hallinnon ominaispiirteistä.
Näyttää siltä, että se on sellainen aika, jonka olosuhteet vastaavat hyvin paljon Eedenin paratiisia.
Tässä me näemme raamatunkohdan Jesajan kirjasta, mikä kuvaa Millenniumia, tuhatvuotista
valtakuntaa:



Jesaja 65:19
19  Minä iloitsen Jerusalemista ja riemuitsen kansastani; eikä siellä enää kuulla itkun ääntä eikä
valituksen ääntä.
20  Ei siellä ole enää lasta, joka eläisi vain muutaman päivän, ei vanhusta, joka ei täyttäisi päiviensä
määrää; sillä nuorin kuolee satavuotiaana, ja vasta satavuotiaana synnintekijä joutuu kiroukseen.
21  He rakentavat taloja ja asuvat niissä, he istuttavat viinitarhoja ja syövät niiden hedelmät;
22  he eivät rakenna muitten asua, eivät istuta muitten syödä; sillä niinkuin puitten päivät ovat, niin
ovat elinpäivät minun kansassani. Minun valittuni kuluttavat itse kättensä työn.
23  He eivät tee työtä turhaan eivätkä lapsia synnytä äkkikuoleman omiksi, sillä he ovat HERRAN
siunattujen siemen, ja heidän vesansa ovat heidän tykönänsä.
24  Ennenkuin he huutavat, minä vastaan, heidän vielä puhuessaan minä kuulen.
25  Susi ja lammas käyvät yhdessä laitumella, ja leijona syö rehua niinkuin raavas, ja käärmeen
ruokana on maan tomu; ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa, sanoo
HERRA.
 Tämä ja muutamat muut raamatunkohdat kuvaavat pyhyyden ja oikeudenmukaisuuden ihania
olosuhteita. Itse Herra, suoraan tai prinssin välityksellä, hallitsee, ja paha tuomitaan. Ihmiselämä on
pitkäikäinen; lapsi kuolisi aikaisintaan satavuotiaana. Ei ole mitään kontrolloimatonta rikollisuutta.
Eläimet lakkaavat olemasta petoja. On yltäkylläisyyttä ja vaurautta kaikille. Siellä on 1000 vuotta
sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Onko ihmisellä ylipäänsä mitään syytä kapinoida Jumalaa vastaan
tuolloin? Näyttää siltä, ettei YHTÄÄN!  Mutta noiden 1000 vuoden lopulla, Saatana vapautetaan
vankilastaan ja lähtee vielä kerran voittamaan ihmisten sydämiä ja saa heidät käännettyä vihaan
Jumalaa vastaan. Ja hän tulee saavuttamaan tavoitteensa! Ihmiset, huolimatta milleniumin siunauksista,
nousevat aseisiin Herraa vastaan. Mitä tämä meille opettaa?  Että ihminen on sydänjuuriltaan syntinen
ja hänen kapinansa juuri ei ole ympäristö tai elämän epäoikeudenmukaisuudet. Jopa parhaitten
mahdollisten olosuhteitten alla, hän tulee kapinoimaan Herraa vastaan ja valitsee paholaisen
seuraamisen.

Tämä raamatunkohta osoittaa lyhyesti seuraamukset. Kaikki tuhoutuvat taivaasta lähetetyssä
tulessa, ja Saatana heitetään tulijärveen, paikkaan jossa peto ja väärä profeetta ovat siihen mennessä
olleet jo 1000 vuotta.

Et voi paeta vastuutasi siitä, että sinun on tehtävä tili Jumalalle. Nykyään on yleistä syyttää
koulutuksen puutetta tai riittämätöntä sosiaalipolitiikkaa, jne., niistä kauheuksista mitä näemme
ympäristössämme. Mutta, juuriongelma on synti ihmissydämessä. Olemme nähneet, että huolimatta
parhaista sosiaaliolosuhteista, ihminen aina palaa kapinoimaan Jumalaa vastaan. Ainoa ratkaisu on uusi
elämä, jonka Jumala antaa uskoessamme Kristukseen Pelastajanamme. Hän antaa meille uuden elämän
nyt, ja taivaassa, Hän ottaa meiltä iäksi pois tuon syntisen luonnon, joka kapinoi Jumalaa vastaan. Se
on se pelastus, mitä sinä tarvitset!

KYSYMYKSET 16    (vastaa liitteenä olevaan kysymysvihkoseen tai erilliselle paperille)
1)  Mitä vaikutusta maailmaan tulee olemaan sillä, että paholainen sidotaan milleniumin ajaksi?
2)  Mitä tapahtuu marttyyreille, “mestatuille”, Ilm. 20:4?
3)  Onko yksi yleinen ylösnousemus kaikille, jotka ovat kuolleet?  Mitä eroja on elämän

ylösnousemuksen ja tuomion ylösnousemuksen välillä?
4)  Mitä paholaista koskevia tapahtumia on milleniumin lopussa?  Jakeet 7-9
5)  Miten tuo viimeinen kapina Jumalaa vastaan päättyy?
6)  Saimme kuulla milleniumin ihanista olosuhteista, ja kapinasta sen lopulla. Mitä tämä opettaa meille

ihmiskapinan juuresta?
7)  Mikä on ainoa parannuskeino, joka voi korjata kaiken tuon pahan?


