
Herran paluu
Luuk. 21:5-19

5. Kun jotkut puhuivat, kuinka kauniilla kivil-
lä  ja  lahjaesineillä  temppeli  oli  koristettu,
Jeesus sanoi: 
6. "Päivät tulevat, jolloin tästä, mitä katse-
lette, ei jää kiveä kiven päälle, vaan kaikki
revitään maahan."  
7.  Jeesukselta  kysyttiin:  "Opettaja,  milloin
se  sitten  tapahtuu?  Ja  mikä  on  merkkinä
sen toteutumisesta?" 
8. Hän vastasi: "Varokaa, ettei teitä eksyte-
tä! Monet tulevat minun nimessäni ja sano-
vat: 'Minä se olen' ja 'Aika on lähellä.' Älkää
menkö heidän perässään! 
9. Ja kun kuulette sodista ja levottomuuk-
sista, älkää pelästykö. Näiden kyllä täytyy
ensin tapahtua, mutta loppu ei tule heti." 
10. Sitten Jeesus sanoi heille: "Kansa nou-
see kansaa vastaan ja valtakunta valtakun-
taa vastaan, 
11. tulee suuria  maanjäristyksiä ja monin
paikoin  nälänhätää ja  ruttoa.  Pelottavia

asioita  tapahtuu ja  taivaalla näkyy suuria
ennusmerkkejä. 
12.  Mutta  ennen  tätä  kaikkea  teihin  käy-
dään käsiksi ja teitä vainotaan. Teidät luo-
vutetaan synagogiin ja vankiloihin ja teidät
viedään kuninkaiden ja maaherrojen eteen
minun nimeni tähden. 
13. Näin te joudutte todistamaan. 
14. Painakaa siis mieleenne, ettette etukä-
teen huolehdi, miten puolustaudutte. 
15. Minä annan teille sanat ja viisauden,
jota vastaan kukaan teidän vastustajistanne
ei kykene asettumaan tai väittämään. 
16.  Jopa  teidän  vanhempanne,  veljenne,
sukulaisenne  ja  ystävännekin  kavaltavat
teidät, ja muutamia teistä tapetaan. 
17. Kaikki  tulevat vihaamaan teitä minun
nimeni tähden. 
18. Mutta  ei hiuskarvakaan teidän pääs-
tänne joudu hukkaan. 
19.  Kestävyydellänne  te  voitatte  omak-
senne elämän."

Millainen on tulevaisuutesi
Mitä Sinä odotat tulevaisuudeltasi? Mitä pelkäät? Mihin perustuu kristityn toivo?

Elämme tätä hetkeä, joka on ikään kuin menneisyyden ja tulevaisuutemme leik-
kauspiste. Henkilökohtaisessa elämässämme emme voi olla vapaita tulevaisuuden
uhkakuvien synnyttämistä peloista, jos menneisyyttämme riivaa syyllisyys, anteeksi
saamattomat ja salatut synnit. Sille joka on saanut Jeesukselta menneet syntinsä
anteeksi tulevaisuus on toivoa täynnä.

Masentava tulevaisuuskuva
Tämän päivän tiedemiehet eivät kykene meitä rohkaisemaan. Joku fyysikko Haw-
kings, jolla lienee eräät maailman terävimmistä aivoista, ennustaa, että ihmiskunta
tulee kuolemaan viimeistään sadan vuoden sisällä joko ydinsotaan tai ilmaston läm-
piämisen  aiheuttamiin  luonnonkatastrofeihin  tai  suuren  luokan  taivaankappaleen
törmätessä maapallon. Samaan aikaan perinnöllisyyden tutkijat ovat todenneet, että
ihmiskunnan ja koko elävän luomakunnan perimä rapistuu kovaa vauhtia ja ihmis-
kunnan väistämätön kuoleminen sukupuuttoon häämöttää edessäpäin. Geenivirhei-
den kasaantumisesta johtuva perinnöllisten sairauksien määrä on räjähdysmäises-
sä kasvussa. Jotkut arvelevat, että jo nyt olisi alkanut kolmas maailmansota islamin
terrorismin ja siihen sotkeutuneiden suurvaltojen jännityksen kasvaessa.

Pää pensaassako
Valta osa ihmisistä toki työntää päänsä pensaaseen eikä halua kuullakaan puhutta-
van noista kauhukuvista. Pääasia on, että minun henkilökohtainen elämäni sujuu il-
man suurempia muutoksia  mahdollisimman rauhallisissa  oloissa.  Mutta  tiedosta-
mattomaan torjuttu pelko jäytää silti monien mieltä. Jo ajatuskin oman taloudellisen
turvallisuuden joutumisesta uhatuksi saattaa herättää meissä kätketyt pelkomme.
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Entä Jeesuksen ennustukset
Onko nyt  Jeesuskin noiden pelottelijoiden joukossa,  kun Hän kuvaa ajanjaksoa,
joka edeltää Hänen paluutaan toisen kerran maan päälle? Hänhän puhuu maanjä-
ristyksistä,  sodista,  nälänhädästä,  rutosta  (säteilysairauksista)  ja  taivaan voimien
järkkymisestä aivan kuin tämän päivän tulevaisuuden ennustajatkin. Lisäksi Hän va-
roittaa siitä, että maailmaan ilmestyy paljon harhaopettajia, valheesta tulee tapa teh-
dä politiikkaa. Tulee kaiken laisia uskonnollisia ennustelijoita,  jotka saavat paljon
seuraajia valheellisilla lupauksillaan muun muassa Kristuksen pikaisesta paluusta.
Tällaisia ennustelijoitahan ovat muun muassa Jehovan todistajat, jotka ovat levittäy-
tyneet laajalle maailmaan.

Kaiken lisäksi Jeesus lupaa seuraajilleen vainoa, perheiden hylkäämäksi joutumista
ja jopa marttyyrikuolemaa. Kaiken päälle Hän kertoo, että kristillinen kirkko kokonai-
suudessaan ja sen jäsenet joutuvat kaikkien muiden ihmisten vihan kohteeksi, vaik-
ka he haluavatkin elää rauhassa muiden kanssa. Tämän päivän kehitys ns. kristilli-
sissä länsimaissa kulkee hyvää vauhtia tuohon suuntaan, koska uskovat kristityt ei-
vät luovu ”ahdasmielisistä käsityksistään” tuomitessaan homoseksuaalisuuden syn-
niksi, vastustaessaan vapaata aborttia ja eutanasiaa.

Kirjaimelliset ennustukset
Miksi Jeesus maalaa noin synkän tulevaisuuden kuvan eteemme? Ainakin voimme
heti todeta, että Jeesuksen profetiat tulevaisuudesta ovat tähän mennessä toteutu-
neet kirjaimellisesti. Hän ennusti Jerusalemin temppelin tuhon 40 vuotta ennen ta-
pahtumaa kertomalla,  miten ”kiveä ei  jätetty  kiven  päälle”.  Kun Rooman sotilaat
polttivat vuonna 70 Jerusalemin temppelin, sen kulta suli kivien rakoihin. Jälkeen
päin sotilaat halusivat kullan ja joutuivat sen vuoksi raapimaan sen kivistä ja samal-
la repimään kaikki kivet irti toisistaan.

Toiseksi Jeesuksen kuvaus tulevaisuudesta maailmansotineen ja kaikenlaisine hir-
mutekoineen on äärimmäisen realistinen. Se kertoo miten syvä on synnin turmelus
ihmisessä. Rauhallisina aikoina voi näyttää siltä, että ihmiset ovat hyviä ja ystävälli-
siä toisiaan kohtaan, mutta kun olosuhteet vaihtuvat, samat ihmiset saattavat silmit-
tömästi surmata toisiaan. Syntiin langennut ihminen ja ihmiskunta ei kykene muutta-
maan  itseään paremmaksi.  Rauhaa ei  maailmaan  ole  saatu  syntymään,  vaikka
kaikki ihmiset maan päällä sitä toivoisivat. Ihminen on synnin orja, himojensa heitel-
tävissä ja kuvitellun vapautensa keskellä tuhoaa omaa ja muiden elämää ja elämän-
ympäristöä.

Riisuminen ennen uutta pukemista
Maailman ja ihmiskunnan tila ja sitä kohtaavat pelottavat asiat voidaan eräässä mie-
lessä rinnastaa kuolemaa edeltäviin sairauksiin ja tuskiin, joissa ihminen riisutaan
lopulta täysin avuttomaksi. Ihminen ja ihmiskunta ovat noissa lopun ajan ahdistuk-
sissa Jumalan kutsun alla. Se voi suunnattomassa ylpeydessään nousta Luojaansa
ja Lunastajaansa vastaan, kirota kipujensa keskellä Jumalaa ja muita ihmisiä. Mutta
samalla sille tarjotaan edelleen toista vaihtoehtoa ottaa vastaan se Vapahtaja, joka
on ristillä kuollut koko ihmiskunnan hirvittävän pahuuden puolesta, on kärsinyt sen
lopullisen ja iankaikkisen rangaistuksen, joka meille kuuluisi, meidän sijastamme.

Herra on omiensa kanssa myös lopun ajan ahdingoissa
Tekstimme ei suinkaan ole pessimistinen kuvaus maailman tulevaisuudesta, vaan
Herra lupaa itse olla omiensa kanssa ja viedä heidät lopulliseen iankaikkiseen tai-
vaalliseen elämään. Kristuksen seurakunta joutuu kulkemaan muun ihmiskunnan
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kanssa raskaan loppuvaiheen läpi, mutta kärsivällisesti pitäessään kiinni Herran lu-
pauksista, se pääsee perille lopulliseen voittoon. 

Sen lisäksi seurakunta saa ahdistavista olosuhteistaan huolimatta jatkaa todistus-
tehtäväänsä. Vangittuna ja kahlehdittunakin sillä on todellinen vapaus. Herra itse on
omiensa kanssa ja antaa omilleen viisauden ja sanat, joilla he voivat  rohkeasti ko-
rottaa Jeesusta. He saavat kertoa, että Herra vie historian kulun lopulliseen voit-
toon. He saavat myös kertoa, miten Jeesus vapautti heidät synnin, kuoleman ja Sie-
lunvihollisen kahleista. He saavat todistaa saamastaan syntien anteeksiantamuksen
rauhasta, siitä ilosta, että menneisyyden kaikki taakat pyyhittiin pois, he pääsivät
elävän Jumalan lapsiksi, he saivat lupauksen iankaikkisen kirkkauden perinnöstä.
He tietävät, että tulevaisuus ei ole ihmiskunnan lopullinen tuho, vaan uusi ihmeelli-
nen taivas ja maa, joissa asuu vanhurskaus ja täydellinen rakkaus.

Vain Herran sallimissa rajoissa
Pelastetut tietävät, että vaikka osa heistä joutuukin kärsimään marttyyrikuoleman –
niin kuin omista lähimmistä lähettitovereistamme neljä on sen jo kokenut Afganista-
nissa – sittenkään yksikään heidän hiuksistaan ei ole joutuva hukkaan. Herran läs-
nä  oleva  varjelus  pitää  heistä  huolen  kaikkein  ahdistavimmissakin  olosuhteissa.
Heille ei tapahdu mitään muuta kuin se, minkä Herra heille antaa tapahtua. Ja kai-
kissa hetkissä Herran läsnäolo ja voima tekee mahdolliseksi sen, että he kykenevät
kulkemaan kärsivällisesti taipaleensa lopulliseen elämän voittoon asti.

Hän saapuu
Ahdistuksen ajan Herran omat jatkavat todistustehtäväänsä, mutta sen lopussa he
pääsevät riemuiten ottamaan vastaan kirkkaudessa palaavan Jeesuksen Kristuk-
sen. Ilmestyskirja kuvaa (1:5-7) sitä näin:
”Jeesus Kristus, uskollinen todistaja on esikoisena noussut kuolleista ja on maan
kuninkaiden hallitsija! Hänelle, joka rakastaa meitä ja on verellään päästänyt meidät
synneistämme ja tehnyt meidät kuningaskunnaksi, papeiksi Jumalalleen ja Isälleen,
hänelle  kunnia  ja  valta  aina ja  iankaikkisesti!  Aamen.  Katso,  hän  tulee pilvissä!
Kaikkien silmät näkevät hänet, niidenkin, jotka hänet lävistivät, ja kaikki maan suku-
kunnat vaikeroivat hänen tähtensä. Totisesti, aamen.”

Toivon perusta
Syy, minkä vuoksi Herran oma on täysin vakuuttunut siitä, että tapahtuu niin kuin
Jeesus on luvannut, on se mitä on jo menneisyydessä tapahtunut. Vanhan Testa-
mentin lupausten mukaan Jeesus tuli  ensimmäisenä jouluna tänne maan päälle.
Hän osoitti millainen Jumala on sekä pyhässä totuudellisuudessaan että käsittämät-
tömän syvässä rakkaudessaan syntisiä, sairaita ja ahdistettuja kohtaan. Jeesus tuli
ja kärsi ristillä syntiemme rangaistuksen meidän sijastamme, Hänet haudattiin, mut-
ta Hän nousi kolmantena päivänä kuolleista. Hän kaikkeuden Luoja tuli ihmiseksi ja
kukisti kuoleman vallan. Jeesuksen voitto kuolemasta on varma vakuutus siitä, että
Hänen lupauksensa toisesta tulemisestakin, historian viemisestä lopulliseen päätök-
seen on varma.

Kärsivällisyys toivon varassa
Kristityn toivo ei ole hurskas toive siitä, että jonain päivänä asiat muuttuvat parem-
maksi. Kristityn toivo perustuu historiallisiin tosiasioihin. Hän tietää, että jatkossa tu-
lee tapahtumaan täsmälleen niin kuin Jeesus on luvannut. Hän tietää myös, että
kaikki se tulee koitumaan hänelle suureksi ja ihanaksi vapautukseksi. Kristityn toivo
tietoa siitä, että kaikki tulee tapahtumaan niin kuin Herra on luvannut.
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Syy, miksi kristitty lopun ajan ahdistuksissa voi kestää kärsivällisesti, on juuri tuo toi-
vo. Hän tietää, mitä tulee sen jälkeen. Hän tietää KUKA tulee, Jeesus palaa kirkkau-
dessaan. Herran tuloa kuvaa Raamattu mm näin:

13. Veljet, emme tahdo teidän olevan tietämättömiä poisnukkuneiden osasta, ettette
murehtisi niin kuin ne, joilla ei ole toivoa. 
14. Jos kerran Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin kuin uskomme, niin samalla
tavoin Jumala myös on Jeesuksen kautta tuova poisnukkuneet esiin yhdessä hä-
nen kanssaan. 
15. Tämän me sanomme teille Herran sanana: Me, jotka olemme elossa ja jäämme
tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi poisnukkuneiden edelle, 
16. sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Juma-
lan pasuunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. 
17. Sitten meidät, jotka olemme elossa ja olemme vielä täällä, temmataan yhdessä
heidän  kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin,  ja  niin  saamme aina olla
Herran kanssa. 
18. Lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. 
5:1. Mutta ajoista ja määrähetkistä ei ole tarpeen kirjoittaa teille, veljet, 
2. sillä te tiedätte itse varsin hyvin, että Herran päivä tulee kuin varas yöllä. 
3. Kun ihmiset sanovat: "Nyt on rauha, ei mitään hätää", silloin turmio yllättää heidät
yhtäkkiä niin kuin synnytyskipu raskaana olevan naisen, eivätkä he pääse pakoon. 
4. Mutta te, veljet, ette ole pimeydessä, niin että se päivä voisi yllättää teidät kuin
varas, 
5. sillä kaikki te olette valon lapsia ja päivän lapsia. Me emme ole yön emmekä pi-
meyden lapsia. (1 Tess. 4:13-5:5)

Mitä Jeesuksen paluussa tapahtuu?

Hääjuhla alkaa
Jeesus ennen kaikkea kokoaa kaikki omansa luokseen. Herran omat pääsevät viet-
tämään taivaallista hääjuhlaa uudessa olotilassa, jossa heillä on kirkastettu ylösnou-
semusruumis ja he saavat iäti katsella ja ylistää ihmeellistä Vapahtajaa ja taivaallis-
ta Isää.

Viimeinen tuomio
Jeesus herättää lopulta kakki  kuolleet  ja suorittaa viimeisen tuomion. Viimeisellä
tuomiolla kaikki vääryys saa tuomitaan ja rangaistaan. Sanoma tuomiosta on paljon
vääryyttä kärsineelle hyvä uutinen. Vanhurskaus, totuus ja oikeus saavuttavat siis
lopullisen voiton. Viimeinen tuomio on välttämätön, jotta kaikki vuosituhansien saa-
tossa tapahtunut vääryys ja epäoikeudenmukaisuus poistettaisiin ja vääryyttä kärsi-
neet saisivat  oikeuden. Jumala ei  voi  jättää pienintäkään vääryyttä oikaisematta,
korjaamatta ja hyvittämättä, sillä Hänen rakkautensa vaatii sitä. Vääryyden uhrien
on saatava oikeus. Tuomio on siis pohjimmiltaan Jumalan hyvyyden ja rakkauden
voitto. Kaikki synti ja paha poistetaan lopullisesti. Taivaan kirkkaudessa ei tule ole-
maan pienintäkään varjoa. Kaikkialla vallitsee pelkkä vanhurskaus, oikeus ja totuus.

Kadotetut, ne joille Jumalan valmistama pelastus ja armo ei kelpaa, antavat myös
iankaikkisen kunnian Jumalalle, sillä yksikään heistä ei tule saamaan mitään vää-
ryyttä. Ainoastaan ja vain sen mitä heidän omat tekonsa vaativat.

Viimeisellä tuomiolla Tuomarina toimii Herra Jeesus Kristus, joka tuli jouluna ihmi-
seksi, ja ymmärtää siksi meitä. Hän on oikeudenmukainen, onpa itse myös suurim-
paan mittaan asti kärsinyt vääryyttä, kun Hän synnitön otti kantaakseen maailman
synnin. Tuomari on myös ainoa, joka tietää näin ollen miltä tuntuu olla Jumalan hyl-
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käämänä kadotuksessa - sillä sitä ristin tuska Golgatalla merkitsi - ja myös mitä on
saada olla taivaan kirkkaudessa Isän kanssa. Hän on se suuri Vapahtaja, joka on
kärsinyt jokaisen ihmisen syntien tuomion ja rangaistuksen, jotta yhdenkään joka
uskoo ja turvaa Hänen uhriinsa Golgatan ristillä ei tarvitsisi saada mitään rangais-
tusta. 

Uusi taivas ja uusi maa
Viimeisen tuomion päätyttyä alkaa uusi taivas ja uusi maa Herran pelastamille. Sitä
Ilmestyskirja kuvaa näin:
1. Minä näin uuden taivaan ja uuden maan, sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäi-
nen maa olivat kadonneet, eikä merta enää ollut. 2. Näin myös pyhän kaupungin,
uuden Jerusalemin, laskeutuvan alas taivaasta Jumalan luota, valmistettuna niin
kuin morsian, miehelleen kaunistettu. 3. Ja minä kuulin voimakkaan äänen sanovan
valtaistuimelta: 
"Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä! Hän asuu heidän keskellään, ja he ovat
hänen kansojaan.  Jumala  itse  on heidän  kanssaan,  heidän  Jumalansa.  4.  Hän
pyyhkii kaikki kyyneleet heidän silmistään, eikä kuolemaa enää ole, ei surua, ei par-
kua eikä tuskaa, sillä kaikki entinen on mennyt." 

Toisaalta ne, jotka hylkäsivät Jeesuksen valmistaman pelastuksen, saavat oikeu-
denmukaisen rangaistuksen kaikista teoistaan eläessään maan päällä. Heitä kohtaa
iankaikkinen ero Jumalan armon kirkkaudesta. He saavat oikeudenmukaisen ran-
gaistuksen. Mitään muuta kuin oikeutta ei tapahdu.

Kutsu seuraamiseen
Jeesus kutsuu meitä tänään seuraansa. Hän lupaa pelastuksen ja osallisuuden lo-
pulliseen kirkkauden valtakuntaan niille, jotka ”huutavat avuksi Herran nimeä”. Jo-
kainen, joka niin tekee, saa syntinsä anteeksi, koska Jeesus on kuollut hänenkin
puolestaan Golgatan ristillä. Hän pääsee kulkemaan yhdessä Jeesuksen kanssa.
Hän saa osallisuuden iankaikkiseen perintöön. Hänellä on toivo jo tänään. Mutta
edessä oleva tie ei tule välttämättä olemaan helppo, mutta sitä ei tarvitse kenen-
kään kulkea yksin. Herra on luvannut olla joka hetki kanssamme. Herra kutsuu Si-
nua seuraansa. Edelleen Hän kutsuu Sinua todistajakseen, mutta Hän itse lupaa
myös voiman ja viisauden Sinulle. Hän ei koskaan jätä Sinua!
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