Tuhatvuotinen valtakunta

Usko näkyvään Jumalan valtakuntaan vielä vanhan maan päällä oli alkuajan kristittyjen yleistä hengen
omaisuutta. Vasta muodostuvan katolisuuden alussa se katosi, kuitenkin asetettavaksi taas lampunjalkaan
viimeisten vuosisatojen aikana. Todellakin, vain kolminkertainen Raamatun selitysvirhe saattaa sivuuttaa tämän
Raamatun totuuden: epäselvä Israelin ja seurakunnan toisiinsa sekoittaminen, nykyisyyden ja tulevaisuuden
ennenaikainen vaihtuminen ja yksipuolinen Vanhan Testamentin valtakuntaprofetian hengellistäminen.
Se ei synny "kehityksen" kautta, vaan murroksen, se ei ole ihmissaavutus, vaan Jumalan lahja.
1.Ulkonaisesti se on vähäpätöinen "kivi", joka murskaa Nebukadnessarin mahtavan kuvapatsaan (vrt.
Matt.21:44), mutta kasvaa sitten suureksi vuoreksi ja täyttää koko maailman (Dan.2:35,44,45).
2.Sisältä päin se on "Ihmisen Pojan" valtakunta, joka tekee lopun Danielin maailmanvaltojen murhanhimoisista
pedoista ja korottaa ensi kertaa ihmisyyden, Raamatun merkityksessä, ts. Jumalan kuvan kaltaisuuden (1
Moos.1:27), kansojen historian valtaistuimelle (Dan.7:14, vrt.2-7, Matt.26:64).
3.Ylhäältä päin se on "taivasten valtakunta", joka tulee ylhäältä taivaasta ja tuo taivaallisen muodon ja
taivaallisen autuuden maanpäälliseen maailmaan (vrt. Dan.4:23).
4.Kaiken kaikkiaan se on "Jumalan valtakunta",
a.ikiaikojen alusta alkaen suunniteltuna (Matt.25:34),
b.kaikkien aikojen pyrkimysten päämääränä (Matt.6:10b),
c.Kristuksen perustamana (Joh.18:36,37),
d.seurakunnan saarnaamana (Apt.20:25,28,31),
e.ihmiskunnan odottamana (Room.8:19), nyt
f.perustetaan vanhan maan päälle ( Ilm.11:15, 19:6), jotta se tähänastisen maailman loppukatastrofien jälkeen
(Ilm.20:7-15),
g.laskisi perustuksen iankaikkisuuden uudelle taivaalle ja uudelle maalle (Ilm.21 ja 22).

Kristuksen todistus
Tosin Herran Jeesuksen valtakunta ei ole tästä maailmasta (Joh.18:36), mutta tätä maailmaa varten. Herra itse
todistaa: "Siinä uudestisyntymisessä, jolloin Ihmisen Poika istuu kirkkautensa valtaistuimella, saatte tekin, jotka
olette seuranneet minua, istua kahdellatoista valtaistuimella ja tuomita Israelin kahtatoista sukukuntaa"
(Matt.19:28). Ja kun Hänen opetuslapsensa kysyivät Häneltä Hänen ylösnousemuksensa jälkeen: "Herra, tälläkö
ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan?" (Apt.1:6), Hän ei moittinut heitä heidän "lihallisen asenteensa"
takia eikä kieltänyt heidän tarkoittamaansa näkyvän Jumalan valtakunnan tulemista, vaan sanoi: "Ei ole teidän
asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimalla on asettanut" (Apt.1:7). Näin Hän todistaa
juuri näillä profeetallisilla ilmauksilla "Aikoja eikä hetkiä", että Jumalan valtakunta todella perustetaan kerran (vrt.
Matt.8:11,26,29, Luuk.22:16).

Apostoli Johanneksen todistus
Eittämättömästi todistaa Johanneksen Ilmestyskin tämän kirkkauden valtakunnan tulemisesta. Se on oikeastaan
Raamatun kirjoista ainoa, joka selvästi puhuu "tuhannesta vuodesta" (Ilm.20:2-7). Po. kappaleen paikka
Kristuksen ilmestymisen ja antikristuksen vallastasyöksemisen jälkeen (Ilm.19:11-21) osoittaa, että nämä "tuhat
vuotta" täytyy laskea alkavaksi Kristuksen paluusta ja ne ovat "ensimmäisen" ylösnousemuksen (Ilm.20:5) ja
"suuren, valkean valtaistuimen" välillä (Ilm.20:11-15).

Kristuksen nähden

Ja eikö ole oikein, että sen jälkeen kun saatana on kautta vuosituhansien näyttänyt maailmalle, miten hän osaa
valehdella ja pettää ja turmella kansoja, Jumala nyt puolestaan näyttää Kristuksessa, miten Hän voi siunata ja
pelastaa ja antaa rauhan, ja vieläpä vanhan maan päällä? Niin juuri, tämän saman maan, joka on juonut Kaikkein
pyhimmän veren, on vielä tultava osalliseksi Hänen lunastuksestaan. Tätä vaatii Jumalan vanhurskaus. Täällä,
missä saatana on riemuinnut voitoistaan, täytyy Jeesuksenkin kruunaus tapahtua!

Ihmiskunnan nähden
"Jos lähestyy uskoa tuhatvuotiseen valtakuntaan ilman ennakkoluuloja, niin joutuu tunnustamaan, että on suurta
ja kaunista ajatella, että Jumala soisi köyhälle maailmalle ja väsyneelle muukalaiselle maan päällä, kuuden
päivän kovan vaivan ja työn jälkeen, sapatin, jolloin Kristus ottaisi suitset käsiinsä ihmiskunnalta hallitakseen
tätä maailmaa hetkisen oikein ja vanhurskaasti Jumalan lain mukaan"(Bettex). Eikö tähän mennessä ole vielä
koskaan kirkastunut, miten autuas ja ihana kansa voisi asua tämän maan päällä, kun sen keskellä asuisi ja
hallitsisi Herra itse! Tämä on Ilmestyskirjan suuri maailmaamullistava ajatus: Jumalan valtakunta on mahdollinen
vielä vanhan maan päällä!

Ainoa päämäärään vievä johdanto ihmiskunnan historiasta Isän valtakuntaan
Nykyään on Pyhän Hengen aikakausi. Hän kirkastaa täällä maan päällä taivaaseen astunutta Vapahtajaa tämän
poissa ollessa, ja kutsuu seurakunnan ja rakentaa sen (Joh.16:7-15, 1 Kor.12:3-13).
Sitten seuraa Kristuksen takaisin tuleminen ja näkyvän Jumalan valtakunnan perustaminen tuhanneksi vuodeksi,
ts. Pojan valtakunnan. "Sillä hänen pitää hallitseman siihen asti, kunnes hän on pannut kaikki viholliset
jalkojensa alle" (1 Kor.15:26).
Lopuksi Poika luovuttaa valtakunnan Isälle, alistaa itsensä Hänen alleen ja Isän valtakunta, ikuinen täyttymys,
ilmestyy. Jumala on silloin "kaikki kaikissa" (1 Kor.15:28).
Tässä mielessä tuhatvuotinen valtakunta on ainoa päämäärään johtava johdanto ihmiskunnan historiasta Pojan johdolla - Isän valtakuntaan. "Silloin vanhurskaat loistavat Isänsä valtakunnassa niinkuin aurinko"
(Matt.13:43).

Israelin kääntyminen Herran puoleen
Israelin kansa palaa maahansa jo ennen antikristillistä aikaa..."Kuolleet luut", joita Hesekiel katseli ja jotka
tarkoittavat Israelin kansaa (Hes.37:11,12) lähenevät toisiaan, vielä ennen kuin elämän henki, Jumalan Henki,
Herran Henki tulee heihin (Hes.37:7,8,12-14). Sen jälkeen seuraavat Palestiinassa tapahtumat toisiaan hyvin
nopeassa tempossa, osin jopa päällekkäin:
1.Messiaan ilmestyminen: "Katso, hän tulee pilvissä, ja kaikki silmät saavat nähdä hänet, niidenkin, jotka hänet
lävistivät" (Ilm.1:7, vrt.Sak.14:4, Matt.26:64).
2.Vaikerointi: "Silloin "kaikki maan sukukunnat vaikeroitsevat hänen tullessaan"( Ilm.1:7, Sak.12:10), "niinkuin
valitetaan ainokaista, niinkuin murehditaan katkerasti esikoista" (Sak.12:10-14).
3.Katumus: Silloin he itkevät syntejään, erityisesti Messiaan murhaamista (Sak.12:10)...
4.Synnintunnustus: Silloin he sanovat Kristuksesta, Messiaasta: "Me emme häntä minäkään pitäneet. Me
pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana. Mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme
tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi ja
hänen haavainsa kautta me olemme paratut" (Jes.53:3-6).
5.Uudelleensyntyminen: "Sinä päivänä on Daavidin suvulla ja Jerusalemin asukkailla oleva avoin lähde syntiä
ja saastaisuutta vastaan" (Sak.13:1)...
6.Pyhyys. Tästä lähtien Israel on pyhä kansa. "Ja ne, jotka Siionissa ovat säilyneet ja Jerusalemissa jäljelle
jääneet, kutsutaan pyhiksi, kaikki, jotka ovat kirjoitetut Jerusalemissa elävien lukuun" (Jes.4:3).

7.Autuus: "Niin Herran vapahdetut palajavat ja tulevat Siioniin riemuiten päänsä päällä iankaikkinen ilo,...murhe
ja huokaus pakenevat" (Jes.35:10, 51:11). "Vavisten he lähestyvät Herraa ja hänen hyvyyttänsä päivien lopulla"
(Hoos.3:5).

Israelin lähetystehtävä
Uudistunut Israel on oleva Jumalan lähetyssaarnaajana pakanakansojen keskellä. "Siionista lähtee laki ja
Jerusalemista Herran sana" (Miika 4:2, Jes.2:3)...
Maailmanlähetyksensä ansiosta Israelista tulee tuhatvuotisen valtakunnan "Paavali": Ensin uskovien vainooja ja
vihaaja (Apt.9:1,2; 1 Tess.2:15,16), sitten yhtäkkiä voitettu Herran ilmestyksen kautta (Apt.9:4-8; Matt.24:30),
lopuksi Kristuksen pakanainapostoli ja päälähetyssaarnaaja pakanakansojen keskuuteen...

Kansakunnat
Jumalan päämäärä ei ole kuitenkaan vain Israel, vaan ihmiskunta (1 Tim.2:4, Jes.40:5). "Liian vähäistä on
sinulle, joka olet minun palvelijani, kohottaa ennalleen Jaakobin sukukunnat ja tuoda takaisin Israelin säilyneet;
minä panen sinut pakanain valkeudeksi, että minulta tulisi pelastus maan ääriin asti"(Jes.49:6, 42:7, Luuk.2:3032).

Pakanamaailman kääntyminen
Jumalan valtakunnan sanomalla evankelioidut kansakunnat (Miika 4:2, Jes.43:21, Ps.102:22,23, Jes.66:18,19),
alistuvat Kristuksen hallintaan ja pitävät Häntä hallitsijana ja kuninkaanaan (Jes.59:19)...
Tässä Raamattu tarjoaa profetiassaan jotakin valtavaa, kun ajatellaan ihmiskunnan lunastuksen laajuutta. Sillä
tässä ei toivota vain kääntyvien pakanakansojen liittämistä hengellisesti uudistuneen Israelin, Jumalan kansan
ruumiiseen, vaan "Israelin ja pakanakansojen periaatteessa tasa-arvoista veljesliittoa". Israel kokee hengellisen,
jumalallisen uudestisyntymisensä omassa maassaan (Sak.10:10) ja pakanakansat omissa maissaan (Ps.87:46) ja Herra on hallitseva Jumalakuninkaana yli kaiken maan, ja koko ihmiskunnassa vallitsee vanhurskaus ja
rauha...

Pakanakansojen pyhitys
Mitään sotaa ei enää ole (Jes.2:4), ei mitään pyrkimystä väkivallan tekoihin, ei kukaan tahdo enää sortaa tai
riistää toiselta, vaan kaikki kunnioittavat toinen toistaan vapaassa, rauhanomaisessa avunannossa ja
sopusointuisessa rinnakkaiselossa ja innostavat toinen toistaan ja palvelevat yhteistä Herraa ja
Jumalakuningasta (Jes.19:23, Jes.40:26, Sak.14:9)...ja "maa on oleva täynnä Herran kunnian tuntemusta,
niinkuin vedet peittävät meren" (Hab.2:14).

Seurakunta
Missä seurakunta on nyt tuhatvuotisen valtakunnan aikana? -Näyttää siltä, että se on Kristuksen kanssa
taivaassa eikä varsinaisesti maan päällä. Ylöstempaamisesta lähtien seurakunta on "aina Herran kanssa" (1
Tess.4:17). Pää on yhdistynyt jäseniinsä, ja jäsenet ottavat osaa herruuteen ja pään kirkkauteen ja kunniaan (2
Tess.2:14, Kol.3:4, 1 Kor.1:9). He hallitsevat Kristuksen kanssa (2 Tim.2:12, Ilm.20:3,6, 1 Kor.6:2,3). "Joka
voittaa, sen minä annan istua kanssani valtaistuimellani" (Ilm.3:21, Matt.19:28).
Kirkastamisesta alkaen heillä ei enää ole maallisia ruumiita, vaan taivaalliset valoruumiit ( Fil.3:21, 1 Kor.15:4049) ja heidät voi sen tähden erottaa henkiruumiillisina Israelista ja kansakunnista. Heidän esiintymisensä tapa
maan päällä on todennäköisesti samanlaista kuin Herran ilmestymiset ylösnousemuksen jälkeen: he kuuluvat
kirkastettuina taivaalliseen maailmaan, mutta voivat - aivan niinkuin mekin - vielä ottaa osaa maalliseen
elämään (mahdollisesti jopa syömään ja juomaan: (Matt.26:29, Luuk.24:39-43, Joh.20:27)...

Luonto
Ihmiskunnan ohella siunataan myös asuinsijaa. Herran kunniasta saa osansa koko maailma. Jumalan lasten
ilmestyksessä vapautuu myöskin luomakunta "katoavaisuuden alta" (Room.8:19-22)...

Kasvimaailma
Ihmisen tähden kirottu pelto vapautetaan kirouksestaan (1 Moos.3:17, Room.8:20,21)..."Erämaa ja hietikko
iloitsee, aromaa riemuitsee ja kukoistaa kuin lilja..." (Jes.35:1,2)...Erityisesti Kaanaan maa on oleva se maa,
joka "vuotaa maitoa ja mettä"(Jooel 3:18, Jer.11:5), kuin paratiisin puutarha (Jes.51:3), kuin entisten aikojen
Eeden (Hes.36:35).

Eläinmaailma
Rauha eläinten välillä.
"Silloin susi asuu karitsan kanssa ja pantteri makaa vohlan vieressä: vasikka ja nuori leijona ja syöttöhärkä ovat
yhdessä, ja pieni poikanen niitä paimentaa. Lehmä ja karhu käyvät laitumella, niiden vasikat ja pennut yhdessä
makaavat ja jalopeura syö rehua kuin raavas" (Jes.11:6,7, 65:25, vrt.30:23,24, Jooel.2:22).
Rauha ihmisen ja eläimen välillä.
"Ja sinä päivänä minä teen heidän hyväksensä liiton metsän eläinten ja taivaan lintujen kanssa ja maan
matelevaisten kanssa" (Hoos.2:18) ja "minä lopetan maasta pahat eläimet, niin että he asuvat turvallisesti
erämaassa ja nukkuvat metsikössä" (Hes.34:25, 3 Moos.26:6). Käärmekään, vaikka sitä ei tosin vielä ole
lunastettu (Jes.65:25, 1 Moos.3:14), ei ole enää myrkyllinen: sillä "imeväinen leikittelee käärmeen kololla, ja
vieroitettu kurottaa kätensä myrkkyliskon luolaan" (Jes.11:8).

Myös tähtimaailma
pääsee osalliseksi lunastuksesta. Sillä: "Kuun valo on oleva kuin auringon valo ja auringon valo niinkuin
seitsemän päivän valo, sinä päivänä, jolloin Herra sitoo kansansa vammat ja parantaa siihen isketyt haavat"
(Jes.30:26, vrt.26:23).
Lunastus on maailmanlaaja: koko luomakuntaa koskeva "uudestisyntyminen" (Matt.19:28), "virvoituksen aika
Herran kasvoista" (Apt.3:20), "jolloin kaikki jälleen kohdallensa asetetaan, mistä Jumala on ikiajoista saakka
puhunut pyhäin profeettainsa suun kautta" (Apt.3:21).
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