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AIHE: Suuren Valkean Valtaistuimen tuomio

LUE Ilm. 20:11-15
11  Ja minä näin suuren, valkean valtaistuimen ja sillä istuvaisen, jonka kasvoja maa ja taivas
pakenivat, eikä niille sijaa löytynyt.
12  Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin; ja
avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja; ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli
kirjoitettu, tekojensa mukaan.
13  Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja Kuolema ja Tuonela antoivat ne kuolleet, jotka
niissä olivat, ja heidät tuomittiin, kukin tekojensa mukaan.
14  Ja Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi.
15  Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen.

Tässä jaksossa me tutkimme vakavaa aihetta, kadotettujen viimeistä tuomiota. Tässä kaikki,
kaikista aikakausista, jotka kuolivat kapinassa Jumalaa vastaan, kutsutaan tuomiolle.

Jae 11 esittää meille “suuren valkean valtaistuimen”, korkean, ylvään, loistavan
valkeudessaan, ja kertoen sen tuomion pyhyydestä, joka virtaa tuolta mahtavalta paikalta. Jäljempänä
raamatunkohta kiinnittää huomiomme “Häneen, joka istui sillä” tai, valtaistuimen haltijaan, tuomariin.
Herää kysymys, “Kuka on tuo Tuomari?” Lainaan kahta jaetta, jotka vastaavat sen meille:

Joh. 5:22  “Sillä Isä ei myöskään tuomitse ketään, vaan hän on antanut kaiken tuomion
Pojalle”

2 Tim. 4:1  “Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on
tuomitseva eläviä ja kuolleita, sekä hänen ilmestymisensä että hänen valtakuntansa kautta”

On selvää, että tuo pelottava Tuomari ei ole enempää eikä vähempää kuin sama Herra Jeesus
Kristus, mutta nyt Hänen asemassaan Tuomarina. Voisimme kysyä itseltämme, miksi Hänen
henkilönsä aiheuttaa niin paljon kauhua tässä näkymässä? Sanahan sanoo, “jonka kasvoja maa ja taivas
pakenivat. . ”  ja se saa minut ajattelemaan kuvausta, joka löytyy Ilm. 1:12-16:ssa kunniasta Hänen
Persoonassaan; kunniaa, jota Hän osoittaa tällä hetkellä Jumalan läsnäolossa taivaassa.
12  Ja minä käännyin katsomaan, mikä ääni minulle puhui; ja kääntyessäni minä näin seitsemän
kultaista lampunjalkaa,
13  ja lampunjalkain keskellä Ihmisen Pojan muotoisen, pitkäliepeiseen viittaan puetun ja rinnan
kohdalta kultaisella vyöllä vyötetyn.
14  Ja hänen päänsä ja hiuksensa olivat valkoiset niinkuin valkoinen villa, niinkuin lumi, ja hänen
silmänsä niinkuin tulen liekki;
15  hänen jalkansa olivat ahjossa hehkuvan, kiiltävän vasken kaltaiset, ja hänen äänensä oli niinkuin
paljojen vetten pauhina.
16  Ja hänellä oli oikeassa kädessään seitsemän tähteä, ja hänen suustaan lähti kaksiteräinen, terävä
miekka, ja hänen kasvonsa olivat niinkuin aurinko, kun se täydeltä terältä paistaa.

Tämän kuvauksen kirjoittaja on rakastettu apostoli Johannes, ja jopa hän sanoo:  “Ja kun minä
hänet näin, kaaduin minä kuin kuolleena hänen jalkojensa juureen. . .”
Herra rohkaisee häntä ja vahvistaa, ettei hänelle tapahtuisi mitään.

Joka tapauksessa, kapinalliselle ihmiselle, joka on elänyt tämän elämänsä kieltäytyen
uskomasta Kristukseen Herranaan ja Vapahtajanaan, tämä tapaaminen Hänen kanssaan, Tuomarin,
tulee olemaan kauhistuttava. Johannes näkee Hänen kasvojensa valtavan kunnian, loistavana kuin
aurinko paistaen täydeltä terältä. Kukaan ei voi katsoa aurinkoon. Johannes lisää, että Hänen silmänsä
ovat kuin tulen liekki, tutkien, läpitunkeutuen, kauheat tuomitsemisessa, koska ne löytävät aivan
kaiken. Hänen äänensä on kuin paljojen vetten pauhu, Hänen kielensä terävä kuin miekka, ja Hänen
oikeassa kädessään on seitsemän tähteä, jotka symboloivat täydellistä suvereniteettia ja valtaa jakaa
tuomio ja oikeus. Hänen olemassaolonsa on kiistämätön. Oletko ottanut tämän huomioon?

Jakeet 12 ja 13 kuvaavat sitä, mitä Joh. 5:28-29 kutsuu “tuomion ylösnousemukseksi” .
Näemme, “Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen (Jumalan) edessä” .
“Kuolleet” viittaa kaikkiin kadotettuihin, jotka ovat kuolleet. Heidät on nostettu ilmestymään tuomiolle
Jumalan eteen, ilman eroitusta yhteiskuntaluokkien tms. välillä. Eroja koulutuksen, ammatin, tulotason,
uskonnon tai kansallisuuden suhteen ei enää ole. Heillä kaikilla on sama yhteinen asia—he ovat
kieltäytyneet uskomasta Kristukseen. Kun luemme jakeesta 13, että meri ja kuolema antoivat
kuolleensa, se kertoo niiden ruumiiden jäänteistä siellä. Samanaikaisesti maininta, että helvetti antaa
kuolleensa, sen täytyy tarkoittaa kuolleiden sieluja. Ne nousevat helvetistä palatakseen yhdistymään
ruumiisiinsa mikä muodostaa ylösnousemuksen. Jokainen kuollut henkilö kokee ylösnousemuksen. Se
on joko “elämän”, pääsy ikuiseen kunniaan Kristuksen kanssa, tai tässä vakavassa tapauksessa niille



jotka ovat pelastumattomia, “tuomion” ylösnousemus, jolloin heidän on pakko ilmestyä Kristuksen
eteen tuomittaviksi ja heitettäviksi iankaikkiseen tulijärveen. Huomaatko, ettei kuolema ole kaiken
loppu?

Seuraavaksi mainitaan kirjat:  “ja kirjat avattiin; ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja;
ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan.”   Epäilemättä on
siis eri tyyppisiä kirjoja esillä.

a)  syntiesi kirjat, jotka muodostavat virallisen, tuomitsevan todistusaineiston.
b)  Raamattu. Herra sanoo Joh. 12:46-48:ssa:

46  Minä olen tullut valkeudeksi maailmaan, ettei yksikään, joka minuun uskoo, jäisi pimeyteen.
47  Ja jos joku kuulee minun sanani eikä niitä noudata, niin häntä en minä tuomitse; sillä en minä ole
tullut maailmaa tuomitsemaan, vaan pelastamaan maailman.
48  Joka katsoo minut ylen eikä ota vastaan minun sanojani, hänellä on tuomitsijansa: se sana, jonka
minä olen puhunut, se on tuomitseva hänet viimeisenä päivänä

Meillä on Kristuksen Sana Raamatussa, ja Raamatun läsnäolo on todiste siitä, että Jumala on
täydellisesti informoinut ihmisiä kaikista näistä asioista.
c)  Siellä on myös Elämän Kirja.  Sehän on pelastuneiden luettelo, “uudestisyntyneiden”,  uskovien
Kristuksessa. Niiden nimiä, jotka ovat tässä tuomiossa läsnä, etsitään turhaan kirjasta. Heidän nimiensä
puuttuminen tästä kirjasta todistaa, etteivät he koskaan uskoneet. Tämä ei ole yleinen tuomio, joka
koskisi kaikkia ihmisiä. Se on vain kadotettujen tuomio; siitä syystä, heidän nimiään ei löydy Elämän
Kirjasta.
“Kirjat avattiin”, ja tuomio pannaan täytäntöön. Voi vain kuvitella tuota näkymää: kaikki kuolleet,
kadotetut, Tuomarin edessä seisomassa. Ikuisuus odottaa; ajalle ei ole loppua. Joka ainoa henkilö
kokee kauhun kuulla nimensä kutsuttavan, ilmestymään yksin tuon kauhean, maailmankaikkeuden
korkeimman vallanpitäjän eteen. Kerran eräs veljemme, saarnatessaan evankeliumia, kysyi, “Millaista
se tulee olemaan niille, jotka pilkkasivat Herraa Jeesusta ja nostivat kätensä lyödäkseen Häntä, tavata
Hänet tässä niin toisenlaisessa asetelmassa: Hänet - ei enää Jumalan Karitsana, hiljaisena, sidottuna ja
nöyryytettynä, vaan ylistettynä Suurella Valkoisella Valtaistuimella ja puettuna loistavassa valossa?
Kuinka mykkiä kauhusta he tulevat olemaan!” Mutta he eivät ole ainoita! Joka ikinen, joka on
ylpeydessään kieltänyt Kristuksen Herranaan ja Vapahtajanaan tulee kokemaan tuon kauhun. Mikä on
sinun asenteesi Kristukseen? Jollet vastaanota Kristusta syntiesi sovitukseksi, sinä ilmestyt syytettyjen
seassa tälle lopulliselle tuomiolle. Ajattelepa Joh. 3:36:tta:  “Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen
elämä; mutta joka ei ole kuuliainen Pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen
päällänsä.”  On vain sinusta itsestäsi kiinni, kumpi puoli jakeesta kuvaa sinua.

Haluaisin selventää toistakin asiaa. Kun tämä jae sanoo että, “heidät tuomittiin, kukin
tekojensa mukaan,” joku saattaa ajatella, että riippuu siitä hyvien ja pahojen töiden vertaamisesta,
meneekö joku taivaaseen vai helvettiin. Tuo uskonnollinen käsite on hyvin suosittu, mutta väärä. On
monia syitä miksi se on väärä käsitys, ja korostan muutamia syitä tässä:  1) Pelastus ei riipu teoista,
koska yksikään hyvä työ ei pysty poistamaan edes yhtä syntiä Jumalan edestä (Ef. 2:8). Tosiasiassa,
vain yksi synti riittää osoittamaan, että henkilö on syntinen, ja synnillä ei ole pääsyä taivaaseen. Vain
Kristuksen uhrin kautta synti heitetään pois. 2) Suuren Valkean Valtaistuimen tuomio ei ole koko
ihmiskunnan yleinen tuomio, vaan se koskee vain kadotettuja, joita Herra Jeesus kuvaa jo tuomituiksi.
No mitä tuo tuomio sitten käsittelee, ja miksi työt tuomitaan? Sen tarkoitus on yksinkertaisesti osoittaa
Jumalan oikeutta tuomita ja päättää tuomittujen kärsimysten voimakkuus ja vakavuus. Kuten näimme
uskovien kohdalla koskien Kristuksen Tuomioistuinta, jossa erotellaan se, kuinka palkintoja annetaan
pelastuneille sen perusteella, mikä on ollut heidän uskollisuutensa ja palveluksensa Kristukselle; tässä
taas tulee olemaan iankaikkisen kärsimyksen erilaisia asteita niille, jotka joutuvat kadotukseen,
perustuen heidän tekoihinsa ja vastuuteensa Kristusta vastaan. Yhteenvetona, kaikki ne jotka ilmestyvät
Suuren Valkean Valtaistuimen eteen tuomitaan, ja perustuen heidän tekoihinsa, lähetetään eriasteisiin,
ikuisiin kärsimyksiin.

“14  Ja Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi.
Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen.”  Kuinka vakavia nämä sanat
ovat! Uskotko todella niihin? Toinen kuolema ei ole tuomitun olemassaolon loppu, koska jokainen
ihminen tulee olemaan olemassa, ruumiissaan, iankaikkisesti. He tulevat olemaan joko Kristuksen
kanssa tietoisesti iloiten Hänen läsnäolostaan ja kunniastaan, tai tulijärvessä tietoisessa kärsimyksessä.
Sitä kutsutaan “toiseksi kuolemaksi” koska se on tuomitun peruuttamaton ero Jumalasta, ilman
mahdollisuutta koskaan tulla Hänen läsnäoloonsa armossa. Nämä jakeet koskettavat meitä syvästi.
Jumalan kiitos, tällä hetkellä olemme vielä armon ajassa, kun pelastuksen tarjousta on pidennetty ja
syntien anteeksianto on hyvien uutisten sanoma, evankeliumi.. Katso kanssani näitä kalliita sanoja
Room. 1:16:ssa: “Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se on Jumalan voima, itsekullekin uskovalle
pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle”.  Yhdessä olemme tutkineet tämän



vakavan, tuomiosta kertovan jakeen, josta näemme että Kristuksen ylin auktoriteetti, elävien ja
kuolleiden Tuomarina, vahvistaa iankaikkisen tuomion, josta ei voi valittaa, niille jotka kieltäytyivät
uskomasta evankeliumin. Mutta Room. 1:16:ssa me näemme sen ihanan totuuden, että tänään, armon
aikana, tuo sama Jumalan voima on toiminnassa niiden puolesta jotka uskovat Kristukseen syntiensä
anteeksisaamiseksi. Toisin sanoen, Hänen voimansa vahvistaa sinun pelastuksesi, jos uskot Kristukseen
Pelastajanasi.

“Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen.”  Näin tuo
raamatunkohta päättyy. Kuinka kuvaavaa sen kieli on! “heitettiin tuliseen järveen”, niinkuin jotain
sellaista, jonka ei odoteta enää parantuvan. Tämä on Jumalan puolelta ylimmän vallan teko. Hänen
kaiken ihmisten käsittelemisiensä lopulla, Jumala tulee olemaan Jumala, eikä salli yhdenkään
kapinateon Itseään vastaan päästä rankaisematta. Synti joko käsitellään nyt Kristuksen kautta ja se
annetaan anteeksi, mutta jollei, se lankeaa väärintekijän päälle iankaikkisena tuomiona tulijärvessä.
Jumala on julistanut sen niin Sanassaan, Raamatussa. Muitakin uskonnollisia mielipiteitä on runsaasti,
mutta kenellä on viimeinen sana? Epäilemättä Jumalalla. Mitä teet nyt Kristuksen suhteen?

Lopuksi, haluaisin lisätä yhden viittauksen tulijärveen, kappaleesta joka seuraa tätä: Ilm. 21:8
käsittelee niitä, jotka tulevat olemaan tulijärvessä. “Mutta pelkurien ja epäuskoisten ja saastaisten ja
murhaajien ja huorintekijäin (seksuaalisuuden synnit) ja velhojen (huumeiden ja noituuden nauttijat) ja
epäjumalanpalvelijain (jotka palvovat mitä tahansa muuta kuin Jumalaa) ja kaikkien valhettelijain osa
on oleva siinä järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa; tämä on toinen kuolema.”  Monia pöyristyttäviä
syntejä on luetteloitu, mutta huomaa erityisesti, millä lista alkaa: pelkureilla ja epäuskoisilla.
“Pelokkaat” kuulevat evankeliumin, mutta pelkäävät enemmän sitä “mitä muut sanovat” kuin Jumalaa
ja Raamatun vakavia varoituksia. “Epäuskoiset” yksinkertaisesti kieltäytyvät uskomasta. Nuo kaksi
ryhmää ovat kärjessä niiden listalla, jotka ovat kerran tulijärvessä!. Toisin sanoen, ei tarvitse olla
välttämättä murhaaja tai avionrikkoja joutuakseen helvettiin. Monet sanovat minulle, “Enhän minä tee
kenellekään väärin,” haluten ymmärtää, etteivät ole syntisiä; mutta Raamattu julistaa, ettei kukaan ole
synnitön; senvuoksi meidän kaikkien tarvitsee vastaanottaa Kristus Herranamme ja Vapahtajanamme
pelastuaksemme. Mitä ajattelet kaikesta tästä? Oletko pelastunut tuolta vihan päivältä?

KYSYMYKSET 17    (vastaa liitteenä olevaan kysymysvihkoseen tai erilliselle paperille)
1)  Keitä ovat ne, jotka tuomitaan Suuren Valkean Valtaistuimen tuomiolla? Ja kuka on Tuomari?
2)  Muistellen Ilm. 1:12-16:tta, miksi ne jotka tuomitaan, pelkäävät niin kovin?
3)  Nykyään on suosittu sanonta, “Kuolema on kaiken loppu”. Onko se totta? Kommentoi vastaustasi.
4)  Mitä ovat ne kolme kirjaa, jotka avataan tuolla tuomiolla?  (Ilm. 20:12)
5)  Mitä sanat “tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan”,

merkitsevät? (Rev. 20:12)
6)  Mikä on pelastumattomien lopullinen kohtalo?  (Ilm. 20:14-15)
7)  Ketkä löytyvät ensimmäisenä niiden listalta, jotka joutuvat tulijärveen?  (Ilm. 21:8)


