
 

What will the Millennium be like #1 

Millainen tuhatvuotinen valtakunta tulee olemaan osa 1 

 

Hei kaikki, 

 

päätettyäni juuri lyhyen kirjoitussarjan, jossa tein yhteenvedon vaivanajasta, jatkakaamme siirtymiseen ihmisten 

hallintavallasta Jeesuksen hallintavaltaan, joka tunnetaan nimellä tuhatvuotinen valtakunta. 

 

Jeesus ilmestyy konkreettisesti palatessaan 

 

Aina Herran taivaaseenastumisesta lähtien Apt.1:ssä, kun joku ihminen näkee Herran, se johtuu siitä, että tuon ihmisen 

sallitaan nähdä hengen maailmaan tai olla hengen maailmassa, missä Hän on. Paavali näki Herran Apt. 9:ssä, kuten 

myös uskovainen nimeltä Ananias. Paavali näki Hänet uudelleen Apt.18:ssa Korintissa, ja jälleen Apt. 22:17:ssa. 

Apostoli Johannes kutsui tätä ’Hengessä olemiseksi’ Ilm.1:10:ssä ja 4:2:ssa. Ensimmäisen kerran tuota termiä käytetään, 

kun hän oli Hengessä ja näki Herran Hänen ulottuvuudessaan, ja toisen kerran hän käyttää termiä, kun hänet temmattiin 

taivaaseen. 

 

Mitä minuun tulee, kun fyysiset silmäni ovat auki ja hengelliset silmäni ovat auki Hänen ulottuvuudelleen, on kuin olisi 

päällekkäin kaksi rinnakkaista maailmankaikkeutta, jotka näen yhtä aikaa. Tämän kuvataan 2. Kun. 6:15-17:ssa 

tapahtuneen Elisalle ja hänen palvelijalleen, jotka näkivät sekä luonnollisen maailman heidän ympärillään, että myös 

enkeliarmeijan, joka suojeli heitä. 

 

Mutta palatessaan Jeesus tulee ulos hengen maailmasta ollakseen jälleen kerran täysin luonnollisessa maailmassa, ja 

meilläkin tulee olemaan ’kirkastetut’ ruumiimme, jotta voisimme hallita ja vallita Hänen kanssaan. Kuten enkelitkin 

sanoivat Hänen taivaaseen astuessaan: ”Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla, kuin 

te näitte hänen taivaaseen menevän.” Apt.1:11 

 

Ilmestyskirjan tarina on tarina siirtymisestä väkivaltaisella tavalla ihmisten hallintavallan lopusta ja tuhatvuotisen 

valtakunnan alusta, kun Jeesus on Kuningas yli kaiken maan. 

 

Miettikää poliittisesta näkökulmasta, mitä tulee tapahtumaan Jeesuksen palatessa 

 

Kun kuka tahansa kuningas, kuningatar, presidentti, pääministeri, diktaattori tai despootti astuu virkaan, hänen on ensin 

luotava järjestys, johtajuus ja infrastruktuuri, jotta hänen hallintonsa voisi toimia. 

 

Jeesus paljastaa oman toimintatapansa tätä koskien Matteuksen evankeliumissa luvussa 25 jakeissa 31-32: ”Mutta kun 

Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle. Ja 

hänen eteensä kootaan kaikki kansat, ja hän erottaa toiset toisista, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista.” 

 

Voimme ymmärtää käytännöllisesti katsoen, että edustajat kaikista kansakunnista tuodaan Hänen eteensä, mutta on 

toinen kansakunta, jota ei tähän mennessä ole otettu huomioon: Hänen uskoviensa kansakunta, jotka ovat myös maan 

kansakuntien asukkaita. Niistä kansakunnista, jotka on kerätty Hänen eteensä, Jeesus kerää kansansa, uskovaiset, niin 

kuin Hän jatkaa jakeissa 33-36: 

 

”Ja hän asettaa lampaat (lammaskansakunnat) oikealle puolelleen, mutta vuohet (vuohikansakunnat) vasemmalle. 

Silloin Kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: 'Tulkaa, minun Isäni siunatut, ja omistakaa se valtakunta, joka on 

ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti. Sillä minun oli nälkä, ja te annoitte minulle syödä; minun oli 

jano, ja te annoitte minulle juoda; minä olin outo, ja te otitte minut huoneeseenne; minä olin alaston, ja te vaatetitte 

minut; minä sairastin, ja te kävitte minua katsomassa; minä olin vankeudessa, ja te tulitte minun tyköni.'”? 

 

Suhteet 

 

Huomauttaisin jälleen: huomatkaa, mikä Hänen mittapuunsa on Hänen kansansa tuomitsemiseen: se ei ole se, kuinka 

hieno äänentoisto seurakunnalla on tai osallistumisesi tai rahan antaminen, eikä edes se, kuinka monia voitit Herralle. 

Jeesus sanoo mittatikkunsa perustuvan suhteeseen ja sosiaaliseen antamiseen niille, jotka ovat ystäväpiirissäsi, 

perheessäsi, jotka ovat naapureitasi, työkavereitasi: ruokaa, vaatteita, vieraanvaraisuutta, sairaiden ja vangittujen ja 

tarpeessa olevien luona vierailemista. 

 



Kuten olen sanonut niin monta kertaa, kuka tahansa voi sanoa olevansa uudestisyntynyt, mutta tuota väitettä ei ole 

todistettu, sillä se on näkymättömissä ihmisen sydämessä. Jumala viisaudessaan päätti, että vanhurskaus todistetaan 

ihmissuhteiden puitteissa. Sen vuoksi meitä käsketään arvioimaan jokainen hänen hedelmiensä mukaan, ei hänen 

sydämensä mukaan, vaan hänen elämänsä hedelmien mukaan, ja tuo hedelmä nähdään ihmissuhteissa. 

 

Menet hallituksen palvelukseen 

 

Paavali vahvistaa tosiasian, että Herran ’lampaat’ erotetaan muista ja että he hallitsevat kansakuntia 1. Kor.6:2-4: ”Vai 

ettekö tiedä, että pyhät tulevat maailman tuomitsemaan?... Ettekö tiedä, että me tulemme tuomitsemaan enkeleitä?” 

(Sana ’tuomita’ on hallinnollinen, 

ja se käännettäisiin paremmin nykyenglanniksi ja siitä suomeksi sanalla ’hallita’, ’määrätä’, ’päättää’. Se ei ole 

taivaaseen/helvettiin tuomitsemista, vaan pikemminkin tuomitsemista hallitsijana tehden päätöksiä ja antaen ohjeita.) 

 

Ilmestyskirjassa 20:4-6 Johannes kuvailee näkevänsä valtaistuimia ja pyhiä, joille oli annettu auktoriteetti hallita 

Kristuksen kanssa 1.000 vuotta, ja valtaistuin oli auktoriteetti-istuin. 

 

Menettelytapakysymys: 

 

Ihmiset joskus kysyvät, miksi minä tavallisesti viittaan Raamatun viimeiseen kirjaan ’sinä ilmestyksenä’ 

enkä ’ilmestyksenä’ tai ’Ilmestyksinä’. Syy on yksinkertainen ja selitetään Ilm.1:1:ssä: ”Jeesuksen Kristuksen ilmestys, 

jonka Jumala (Isä) antoi hänelle, näyttääkseen palvelijoillensa, mitä pian tapahtuman pitää...” 

 

Se on ilmestys, jonka Isä antoi Jeesukselle sinetöidyn kirjakäärön muodossa. Johannes kutsutaan ylös taivaaseen 

luvussa 4, ja hän näki Isän valtaistuimellaan 24:n vanhimman ja kerubien ympäröimänä; kerubit ovat siivekkäitä 

enkeliolentoja Isän valtaistuimen ympärillä. 

 

Luvussa 5 esitetään ongelma: Isällä on oikeassa kädessään kirjakäärö, mutta jakeet 1-5 kertovat meille, ettei yksikään 

ihminen ole arvollinen avaamaan kirjakääröä. Johannes ’itkee kovin’, koska kukaan ei ole arvollinen, mutta hänen 

surunsa päättyy, kun vanhin puhuttelee häntä jakeessa 5: ” ''Älä itke; katso, jalopeura Juudan sukukunnasta, Daavidin 

juurivesa, on voittanut, niin että hän voi avata kirjan ja sen seitsemän sinettiä". ” 

 

Välittömästi Jeesus alkaa avata ilmestystä, joka löytyy kirjakääröstä murtamalla seitsemän sinettiä... ja se muodostaa 

loput Ilmestyskirjasta. 

 

Ensi viikolla kerron siitä, kuinka Jeesus hallitsee Jerusalemista käsin, Hänen hallintavaltansa sävystä, meidän 

osastamme ja muuta! Siihen saakka, siunauksia, 

 

John Fenn/VS 

 

 

What will the Millennium be like #2 

Millainen tuhatvuotinen valtakunta tulee olemaan osa 2 

 

 

Hei kaikki, 

viime viikolla selitin, että palatessaan Jeesus tulee perustamaan hallintavaltansa sisäiset puitteet käyttäen meitä 

helluntaipäivästä alkaen aina Hänen paluuseensa saakka pelastuneita ’toimihenkilöinään’ maailmanlaajuisessa 

valtakunnassaan. Oletan, että siihen tulisi kuulumaan myös Vanhan testamentin uskovaiset, vaikka voi olla, että he 

pysyvät taivaassa, mutta tiedämme tämän asian toistaiseksi vain osittain... 

 

Pakotettu vanhurskaus 
Ilm.19:15 sanoo, että Hänen palatessaan ’hänen suustaan lähtee terävä miekka, että hän sillä löisi kansoja. Ja hän on 

kaitseva heitä rautaisella valtikalla’. Sana ’kaitseva’ (engl. ’hallita’) tässä kohdassa on itse asiassa ’poimanei’, joka 

tarkoittaa paimenta. Hän tulee kaitsemaan heitä, niin kuin paimen, rautaisella valtikalla. 

 

Tämä paljastaa, että Hänen hallintavaltansa tulee olemaan pakotettua vanhurskautta, mikä tarkoittaa, että sinä ja minä 

tulemme tekemään päätöksiä ja ratkaisemaan ongelmia ihmisten välillä samalla tavalla kuin Salomo teki omassa 

viisaudessaan. Saatamme ajatella ’Pystyn hädin tuskin hallitsemaan elämääni edes nyt ja etsin vastauksia; kuka minä 

olen sanomaan jollekulle, mikä on oikein ja väärin?’ 

 



Mutta Hebr.6:5 kutsuu Hengen lahjoja ’tulevien aikojen voimiksi’, mikä tarkoittaa, että kun olemme kirkastetuissa 

ruumiissamme, täynnä Henkeä, tulemme hallitsemaan tiedon sanoilla, viisauden sanoilla, henkien erottamisen lahjalla 

ja muilla. Meillä tulee olemaan Pyhän Hengen viisaus tietää, mikä on vanhurskasta tuomitsemista ja mikä ei. 

 

Esimerkiksi, mitä jos joku tulee luoksesi väittäen, että puuseppä on yliveloittanut ajastaan työssä, jonka hän pyysi tätä 

tekemään. Rakennusurakoitsija väittää puolestaan asiakkaan muuttaneen monta kertaa sitä, mitä hän halusi, ja että 

asiakas on näin ollen velkaa enemmän urakoitsijan työajasta - ajasta, jota hänen ei olisi täytynyt käyttää, ellei asiakas 

olisi jatkuvasti muuttanut mieltään. Saisit tiedon ja viisauden sanoja Herralta siitä, kumpi on oikeassa, ja tekisit 

oikeudenmukaisen päätöksen. 

 

Se ei tarkoita, että jokainen ihminen tulee välttämättä olemaan iloinen siitä, mitä sinä päätät, mutta se tulee olemaan 

vanhurskas päätös, tykkäsivätpä he siitä tai eivät. Pakotettua vanhurskautta. 

 

Tuhatvuotisessa valtakunnassa on pelastumattomia ihmisiä ja kansakuntia 

 

Yksi asioista, jonka Herra tulee perustamaan koko maan päälle, on sen juhliminen, että Jumala elää ihmisten kanssa. 

Tämä on kirjaimellinen lehtimajanjuhlan täyttyminen, missä juhlittiin Jumalan asumista ihmisten kanssa muistelemalla 

Israelin vaellusta erämaassa Jumalan kanssa. 

 

Sakaria 14:16-19 kertoo meille: ”Mutta kaikki niiden pakanakansain tähteet, jotka ovat hyökänneet Jerusalemia vastaan 

(toinen tuleminen/Harmageddon), käyvät vuosi vuodelta sinne ylös kumartaen rukoilemaan kuningasta, Herraa Sebaotia, 

ja viettämään lehtimajanjuhlaa. Ja mitkä maan sukukunnista eivät käy ylös Jerusalemiin kumartaen rukoilemaan 

kuningasta, Herraa Sebaotia, niille ei tule sadetta. Ja jos egyptiläisten sukukunta ei käy eikä tule sinne ylös, ei tule sitä 

heillekään; vaan heitä on kohtaava se vitsaus, millä Herra rankaisee niitä pakanakansoja, jotka eivät tule sinne ylös 

viettämään lehtimajanjuhlaa. Tämä on oleva egyptiläisten synnin palkka ja kaikkien niiden pakanakansojen synnin 

palkka, jotka eivät käy sinne ylös viettämään lehtimajanjuhlaa.” 

 

Pakotettua vanhurskautta. Jeesus on kuningas, ja Hän vaatii, että ihmiset tekevät sitä, mikä on oikein, ja että he 

kunnioittavat Häntä, tai siitä tulee seuraamuksia. Sen ei pitäisi yllättää meitä, että jopa heidän joukossaan, jotka 

selviytyvät Harmageddonista, tulee olemaan joitakuita, jotka kieltäytyvät kääntymästä Herran puoleen, sillä 

ihmisluonne ei ole silloinkaan muuttunut. 

 

Kirous on poistettu, elämät ovat pidemmät – leiki vain sen leijonan kanssa! 
Jes.11:6-11: ”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. Imeväinen leikittelee kyykäärmeen kololla, ja vieroitettu kurottaa kätensä 

myrkkyliskon luolaan. Ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa, sillä maa on täynnä Herran 

tuntemusta, niin kuin vedet peittävät meren...” 

 

Jes.65:20-25 kertoo, kuinka ihmiset rakentavat taloja ja istuttavat viinitarhoja ja puutarhoja, ja päättyy samantapaisiin 

toteamuksiin villeistä ja kesytetyistä eläimistä. Mutta englanninkielinen käännös jakeesta 20 saattaa jättää lukijan 

ihmettelemään ilmeistä ristiriitaa: 

 

”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.” 

 

Englanninkielinen käännös ’lapsi (suom. nuorin) kuolee satavuotiaana’, kun siinä on juuri sanottu, ettei yksikään vauva 

kuole, näyttäisi ristiriitaiselta, mutta se johtuu kehnosta käännöksestä hepreankielestä englanniksi. Hepreaksi siinä lukee: 

 

”...nuoruus kuolee 100-vuotiaana...” Toisin sanoen lapsuus loppuu 100-vuotiaana. Jos ajattelemme nykypäivänä, että 

lapsi siirtyy esiteiniksi 10-vuotiaana, se näyttäisi ilmaisevan karkeasti ottaen noin kymmenen suhteen yhteen verrattuna 

siihen, kuinka kauan Aadam ja Eeva elivät. 

 

Jos mietimme sitä, että Aadam eli 930 vuotta ja käytämme tätä kymmenen suhdetta yhteen mittapuuna, se tarkoittaa, 

että Aadam oli suunnilleen meidän ikäkäsityksemme mukaan 93-vuotias, kun hän kuoli. Jesaja osoittaa, että lapsuus 

päättyy 100-vuotiaana - ja koska kuolema on keskeytetty, jos lapsi syntyy juuri Jeesuksen paluun aikaan, tuhannen 

vuoden lopulla hän saattaa olla 1000-vuotta vanha! (Niin kuin meidän iässämme 100-vuotta vanha.) Mutta koska 

elinikää pidennetään, hänen lapsuutensa oli 100 vuotta pitkä. Ihmeellistä. 

 



Ensi viikolla päätän opetuksen maantieteellisillä muutoksilla Jerusalemin ja Kuolleenmeren ympärillä, ja kuinka nuo 

tuhat vuotta päättyvät. Siihen saakka, siunauksia, 

 

John Fenn/VS 

 

 

What will the Millennium be like #3 Geographical changes 

Millainen tuhatvuotinen valtakunta tulee olemaan osa 3 maantieteellisiä muutoksia 

 

Hei kaikki, 

kun Jeesus palaa ja astuu Öljymäelle, fyysinen maailma on melkoisessa sotkussa. 

 

Edeltäneiden vuosien aikana maahan on iskeytynyt kaksoisasteroidi/komeetta mukanaan myös magneettikentän 

häiriöitä, joista seuraa auringonpurkauksia, jotka polttavat maata ja ihmisiä, lisäksi tomu/höyrypilvi peittää suuren osan 

auringonvalosta ja tulee useita hyvin vahvoja maanjäristyksiä, joista jotkin tapahtuvat Jerusalemissa ja sen ympärillä, 

ihan vain nimetäkseni pääasialliset luonnontapahtumat. 

 

Takaisin uuteen normaaliin 

 

Sak.14:4 kertoo meille, että palatessaan Jeesus seisoo Öljymäellä Jerusalemista itään ja että se halkeaa kahtia, toinen 

osa pohjoiseen, toinen etelään, ja niiden väliin jää hyvin suuri laakso. 

 

Sakaria jatkaa ja sanoo 14:8, että tuohon aikaan elävien (makeiden) vesien lähde tulee virtaamaan Jerusalemista, puolet 

vesistä menee Kuolleeseenmereen ja puolet Välimereen. Israelilainen ortodoksirabbi sanoi, että veden lähde on Nooan 

ajoilta jäänyttä vettä, joka oli vedenpinnan laskeutuessa säilytetty Israelin alla tullakseen vapautetuksi Messiaan 

saapuessa. 

 

Hesekielin kirjan luku 47 täydentää joitakin yksityiskohtia toisesta puolesta uutta jokea, joka virtaa Kuolleeseenmereen, 

kertoen meille, että se alkaa purona temppelistä sen itäpuolelta ja kasvaa kooltaan suunnatessaan kohti Kuolluttamerta. 

Kuolleestamerestä hän kertoo meille, että veden määrä tulee olemaan niin suuri, että Kuollutmeri tulee muuttumaan 

makean veden järveksi, jossa ainoastaan soiset alueet sen laidoilla jäävät suolaisiksi. (Jakeet 8-12) Jos Kuolleenmeren 

nykyinen suolaisuus laimenee, se tarkoittaa sitä, että siitä on tultava valtava sisämaan meri. 

 

Hesekiel sanoo myös, että se tulee täyttymään kalasta ja että kalastajat tulevat heittämään verkkojaan siihen sen 

rannoilta ja että hyvin monet hedelmäpuut tulevat kasvamaan sen rannoilla. Ihmeellistä! 

 

Ylätasanko 

 

Sak.14:10 kertoo meille, että alue Jerusalemin ympärillä Gebasta Rimmoniin tulee muuttumaan tasangoksi, toisin 

sanoen massiiviseksi tasaiseksi alueeksi. Useat lähteet sanovat noiden alueiden olevan 15-30 mailia (24-48 km) 

pohjoisesta etelään. Sakaria ei sano, miten tämä laaja alue tulee muuttumaan tasangoksi, mutta niin suurta määrää 

maaperää ei voi siirtää, ellei se järise melkoisen paljon. Se saattaa olla seurausta maanjäristyksestä, joka tapahtuu, kun 

Jeesus astuu Öljymäelle - meille ei kerrota, milloin, kerrotaan vain, että se tulee muuttumaan tasangoksi. 

 

Vuosia sitten kysyin Herralta, minkä takia Hän tulisi tekemään niin, ja Hän kertoi minulle yksinkertaisesti: ”Jotta 

kyetään selviytymään kaikista niistä ihmisistä, jotka tulevat Jerusalemiin.” Ajattelin, että kuinka hyvä ja 

johdonmukainen Hän onkaan, että käskiessään kansakuntia tulemaan Jerusalemiin lehtimajajuhlaan Hän myös luo 

paikan, johon he voivat kerääntyä. 

 

Tässä on opetus: Hän antaa varustuksen siihen, mitä Hän käskee meitä tekemään. Muussa tapauksessa Häntä voitaisiin 

syyttää tuomiopäivänä epäoikeudenmukaisuudesta. 

 

Sää 
Sak.14:17-19 kertoo meille, että jos kansakunta ei tule lehtimajajuhlille Jerusalemiin palvomaan Kuningasta, 

silloin ’niille ei tule sadetta.’ 

 

Tämä paljastaa, että Jeesus tulee käskemään säätäkin tarvittaessa, mistä voimme päätellä, että niitä lukuun ottamatta, 

jotka ovat tottelemattomia, kenelläkään ei tule olemaan maissaan kuivuutta, ei myrskyjä, jotka tuhoavat sadot, ei kovia 

pakkasia juuri, kun hedelmäpuut kukkivat. Sään ollessa vapautettu kirouksistaan se tulee toimimaan yhteistyössä 

Kuninkaan kanssa maailmanlaajuisesti. 



 

Olemme koulutuksessa 

 

Paavali käsitteli tilannetta, jossa kaksi miestä Korintin seurakunnassa vetivät toisensa oikeuteen 1.Kor.6:1-7. Muistakaa, 

että tämä oli kotiin perustuva seurakunta, sillä meille kerrotaan Apt.18:7:ssä, että he aloittivat roomalaisen Tiitus 

Justuksen (Gaiuksen) kotona, joka asui synagogan naapurissa. Se tarkoittaa, että nämä miehet istuivat toisiaan 

vastapäätä heidän kokoontuessaan yhteen seurakuntana. 

 

Paavali sanoo heille sen olevan häpeällistä, että he, jotka tulisivat hallitsemaan maailmaa tuhatvuotisessa valtakunnassa, 

he, jotka tulisivat hallitsemaan enkeleitä, eivät pysty sopimaan riita-asiaansa keskenään ilman, että menevät maalliseen 

oikeusistuimeen. Hänen pointtinsa on, että koska he tulevat hallitsemaan maata Herran kanssa tulevaisuudessa, he ovat 

nyt arvollisia sopimaan riita-asioita keskenään. Hän käski seurakuntaa etsimään toisia, jotka eivät olleet osallisia 

oikeusjuttuun, jopa ’vähiten arvostettuja’, ja antamaan heidän tehdä päätös asiasta. 

 

Hän sanoi, että he voivat näin ollen todellakin tuomita ’aivan vähäpätöisiä asioita’ jakeessa 2, kuten tuon asian, joka oli 

meneillään heidän välillään. Kreikan kielen sana ’vähäpätöisiä’ on ’mikros’, josta saamme sanan ’mikro’. Joten Paavali 

piti sitä, mikä hyvänsä heidän tilanteensa olikin, pikkuruisena verrattuna siihen, mitä he tulevat tekemään 

tuhatvuotisessa valtakunnassa. Pohjimmiltaan hän käski heitä kasvamaan aikuisiksi, alkaa säätää asioita nyt, sillä heidän 

elämänsä olivat valmistautumista tulevia tuomioita varten, joita he tulisivat tekemään. 

 

Mitä jos kaikki kristityt tajuaisivat, että tämän elämän koettelemukset ja vaikeudet ovat eräänlaista koulutusta 

tuhatvuotisen valtakunnan aikaa varten? Mitä jos kaikki kristityt tajuaisivat, että joko tekemällä viisaita tai epäviisaita 

päätöksiä nyt, heitä tarkkaillaan harkittaessa heidän rooliaan tulevassa ylitse koko maan hallitsevan Kuninkaan 

hallinnossa? 

 

Minä en puhu tekoihin perustuvan pelastuksen puolesta, jossa yritetään osoittaa Isolle Pomolle, kuinka hyvä sinä olet. 

Sen sijaan puhun sen puolesta, että eläisimme kristityn elämämme siinä ymmärryksessä, että tässä elämässä on 

enemmän kuin vain tämä elämä. Että olemme vastuussa Luojallemme. Että elämällämme nyt tässä elämässä on 

merkitystä jotakin suurempaa varten, kuin vain se, mikä näyttäisi olevan mitätöntä olemassaoloamme planeetalla. Että 

aherramme tullaksemme todella enemmän Kristuksen kaltaisiksi joka ikisenä päivänä. 

 

Ei siksi, jotta saisimme palkinnon tai aseman tulevassa valtakunnassa matkien Jaakobin ja Johanneksen äitiä, joka etsi 

auktoriteettiasemaa pojillensa tulevana aikana, vaan että vain eläisimme elämäämme tietäen, että tulemme tekemään 

tiliä, tietäen, että jopa pienillä päätöksillä nyt on väliä, ja että yksilöllinen arvomme Herralle on tarpeeksi korkea, niin 

että Hän antoi elämänsä vuoksemme ja sitten nousi ylös kuolleista, jotta Hän voisi valvoa ja ohjata elämäämme 

henkilökohtaisesti. Se on ihmeellistä armoa ja jotakin, jota kannattaa miettiä. 

 

Ensi viikolla uusi aihe, siihen saakka, siunauksia, 

 

John Fenn/VS 

 


