Kristillinen eskatologia 01
Kristillinen usko on syntynyt kaukaisessa menneisyydessä
Jumalan sanoista ja teoista: ”Sittenkuin Jumala muinoin
monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain
kautta, on
hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille Pojan kautta,
jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän
myös on maailman luonut” (Hebr. 1:1).
Kristillisen uskon perustana on maailman luominen ja siitä
alkanut ihmisen pelastushistoria. VT:n alkuhistoria ei siis ole
maailmanselitys, kosmologia, vaan se on luomisessa
alkaneen ihmisen pelastushistoria. Koko VT:n historianlinja
on pelastushistoriallinen. Se tarkentuu yleisestä Israelin
patriarkkoihin, Moosekseen, temppeliin, Daavidiin ja
profeettojen kautta tulevan Messiaan lupauksiin.
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Maailman synty, sen historia ja tulevaisuus ovat Jumalan
henkilökohtaista työtä hänen sanallaan. Ei ole niin, että joku
tai jokin olisi jonkinlaisena alkuräjähdyksenä vain laukaissut
liikkeelle jotkin evoluution, itsekehittymisen, voimat, jotka
sitten jatkaisivat ihmiskunnan ja eläinkunnan edelleen
kehittämistä. Luominen, sen nykyinen tila ja tulevaisuus
tapahtuivat ja tapahtuvat Jumalan henkilökohtaisena työnä
hänen sanansa kautta: ”Jumala sanoi, ja tapahtui niin”.
”Kun minä katselen sinun taivastasi, sinun sormiesi tekoa,
kuuta ja tähtiä, jotka sinä olet luonut, niin mikä on ihminen,
että sinä häntä muistat, tai ihmislapsi, että pidät hänestä
huolen? Ja kuitenkin sinä teit hänestä lähes jumal'olennon,
sinä seppelöitsit hänet kunnialla ja kirkkaudella; panit hänet
hallitsemaan kättesi tekoja, asetit kaikki hänen jalkainsa
alle” (ps. 8:3-6).
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Uskon yhteys Jumalan tulevaisuuteen on samalla tavoin
katkeamaton kuin pyhän pelastushistorian menneisyyteen.
Siksi uskoa kantaa nykyhetkessä kristillinen toivo: ”Sillä
toivossa me olemme pelastetut, mutta toivo, jonka näkee
täyttyneen, ei ole mikään toivo; kuinka kukaan sitä toivoo,
minkä näkee? Mutta jos toivomme, mitä emme näe, niin me
odotamme sitä kärsivällisyydellä” (Room. 8:25).
Uskon ymmärrys tulevaisuudesta irrottaa katoavaisuudesta,
kevytmielisestä maailman rakkaudesta ja kaikkea elämää
varjostavasta kuolemanpelosta. Se varoittaa synnin ja
rikosten vallasta, koska kuitenkin kerran kaikesta tehdystä ja
laiminlyödystä joudutaan tekemään tili Jumalan lopullisen
tuomioistuimen edessä.
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Kristillinen usko ei ole vain historiallinen taaksepäin katsovassa
mielessä. Pelastushistoriallisena se on ajankohtaista tämän
päivän uskoa, uskon elämää päivästä päivään. Samaan
aikaan oikea kristillinen usko vaeltaa ja katsoo myös
tulevaisuuteen. Nimitys ”pelastushistoria” lupaa ja vaatii
tulevaisuudessa tapahtuvan täyttymyksen: ”Sillä tietomme
on vajavaista, ja profetoimisemme on vajavaista. Mutta kun
tulee se, mikä täydellistä on, katoaa se, mikä on vajavaista.
Sillä tietomme on vajavaista, ja profetoimisemme on
vajavaista. Mutta kun tulee se, mikä täydellistä on, katoaa
se, mikä on vajavaista” (1 Kor. 13:10.13).
Kaikki nykyinen on viimeistä edellistä, eskatologia opettaa,
mikä on viimeistä, lopullista ka pysyvää.
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Sekä VT että UT ovat eskatologisia kirjakokoelmia. VT
opettaa kuolleiden ylösnousemusta, Jumalan yleistä
maailmantuomiota ja Jumalan iankaikkista autuuden
valtakuntaa. UT:ssa kaikki tuleva tunnetaan tarkasti ja
lopullisesti, koska meillä on Kristuksen ja hänen apostoliensa
oppi viimeisistä tapahtumista eli eskatologiasta.
UT:n eskatologiaa tutkittaessa on tärkeää pitää mielessä
avainkysymys: mitä me voimme tietää varmasti ja mitä me
emme voi tietää varmasti. Varmasti me voimme tietää sen,
mikä avautuu kurinalaisesta, pätevästä Pyhän Raamatun
tutkimisesta. Pätevyyttä ei takaa sinänsä arvostettava
korkea oppiarvo. Pätevyyden takaa menetelmä: Scriptura
Sacra sui ipsius interpres – Pyhät kirjoitukset (Raamattu)
ovat itsensä tulkki. Raamattu selitetään Raamatulla-
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Uusi Testamentti on läpikotaisin eskatologinen kirjakokoelma.
Esim. profeettojen ennustama Jerusalemin temppelin
hävitys 500-luvulla e.Kr. oli Jumalan historiallinen rangaistus
synneistä. Jerusalemin temppelin hävitys oli puolestaan
pelastushistoriallinen ja eskatologinen siinä historiassa, joka
täyttyy Kristuksen toisessa tulemisessa (parusia) ja kaiken
tuomiossa viimeisenä päivänä.
Matteus (21-25), Markus (11-13) ja Luukas (19-20) esittävät
kristillisen eskatologian opin katekismusopetuksen
muodossa temppelin tuhosta Antikristukseen ja maailman
tuomioon. Se alkaa temppelin puhdistamisella, joka johtaa
viimeiseen julkiseen välienselvittelyyn Jeesuksen ja ylipapin
sekä juutalaisten hengellisten opettajien, temppelin
isännistön eli pahojen viinitarhurien kanssa.
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1. Temppelin hävitys
2. Yltyvät ihmiskunnan ja luonnon vitsaukset
3. Evankeliumi saarnataan koko maailmassa.
4. Evankeliumi aiheuttaa levitessään kristittyjen vainoja
5. Antikristus nousee kirkon pääksi hallitsemaan maailmaa
6. Suuri ahdistus
7. Kristuksen paluu taivaallisessa kunniassa (parusia)
Johanneksen Ilmestys noudattaa Mt:n, Mk:n ja Lk:n opetuksen
järjestystä vahvasti laventaen sitä VT:n profetioilla.
Roomalaiskirjeen 11 luku (j. 25-27) opettaa juutalaisten
kääntymistä eli Israelin paluuta Herransa eteen, samoin Ilm.
7:4-8.
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2 Tess. 2:3-12 on Paavalin kertausopetus siitä, mikä on lopun
varsinainen merkki: Antikristus asettuu Jumalan temppeliin eli
kristilliseen kirkkoon jumaloitavaksi. Kristus surmaa
Antikristuksen tulemisessaan suunsa henkäyksellä.
Kristuksen parusian vaikutusten järjestys (1 Tess. 4:15-17): ”Me,

jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran
tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat
nukkuneet. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta
käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasuunan
kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin;
Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet
tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa
vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran
kanssa.”
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Ruumiin ylösnousemuksesta luemme laajan opetuksen 1.
Korinttolaiskirjeestä luku 15: ”Katso, minä sanon teille
salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me
muutumme, yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen
pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat
katoamattomina, ja me muutumme. Sillä tämän
katoavaisen pitää pukeutuman katoamattomuuteen, ja
tämän kuolevaisen pitää pukeutuman kuolemattomuuteen.
Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen
ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, silloin
toteutuu se sana, joka on kirjoitettu: "Kuolema on nielty ja
voitto saatu". "Kuolema, missä on sinun voittosi? Kuolema,
missä on sinun otasi?” (j. 51-55).
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Johanneksen Ilmestyksen taivasnäyt luvuissa 4 ja 5 ovat samaa,
mikä luetaan Hebrealaiskirjeen luvussa 12: ”Te olette
käyneet Siionin vuoren tykö ja elävän Jumalan kaupungin,
taivaallisen Jerusalemin tykö, ja kymmenien tuhansien
enkelien tykö, taivaissa kirjoitettujen esikoisten juhlajoukon
ja seurakunnan tykö, ja tuomarin tykö, joka on kaikkien
Jumala, ja täydellisiksi tulleitten vanhurskasten henkien
tykö, ja uuden liiton välimiehen, Jeesuksen, tykö, ja
vihmontaveren tykö, joka puhuu parempaa kuin Aabelin
veri” (Hebr. 12:22-24).
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