
UT:n loppua koskevat opetukset – alkukirkon 
katekismus ja ”uskon sääntö” 

On pidettävä selvänä raja sen välillä, mitä 
voimme tietää varmasti ja mitä emme voi 

tietää varmasti. 

Raamatun sana on selvä ja varma.  Kaikki 
muu on spekulaatiota, ihmisajatuksia ja 

parhaimmillaankin hyvää tarkoittavia 
ihmisten mielipiteitä 



UT:n loppua koskevat opetukset – alkukirkon 
katekismus ja ”uskon sääntö” 

Lopun opetus ei ole UT:ssa jonkinlaisen 
salatieteen(arkaanidisipliini)laji.  Se ei ra-

joitu Ilmestyskirjaan vaan kohdataan 
erityisinä opetusjaksoina tai lyhyinä 
viittauksina Kristuksen ja apostolien 

opetuksiin kautta koko UT:n 
kirjakokoelman.  Sellainen edellyttää 

tämän opinkohdan ja opetuksen 
kokonaisuutta, joka uskottiin, opetettiin ja 

tunnustettiin varhaisessa kirkossa.    
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 Johannes Kastaja, Kristus ja apostolit viittaa-
vat jatkuvasti tulevaan maailman tuomioon: 

 Johannes Kastaja:  ”Te kyykäärmeitten sikiöt, 
kuka on teitä neuvonut pakenemaan 
tulevaista vihaa? … Jo on myös kirves pantu 
puiden juurelle; jokainen puu, joka ei tee 
hyvää hedelmää, siis hakataan pois ja 
heitetään tuleen” (Luuk. 3:7.9). 

 Tulevainen viha = Jumalan vihan tuomio  
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 Jeesus:  ”… mutta joka ei ole kuuliainen 
Pojalle, se ei tule elämää näkemään, vaan 
Jumalan viha pysyy hänen päällänsä” (Joh. 
3:36). 

 P.Paavali:  ”(Jumala) … tekee tiettäväksi, että 
kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä 
parannus.  Sillä hän on säätänyt päivän, jona 
hän on tuomitseva maanpiirin 
vanhurskaudessa …” (Apt. 17:30-31) 
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 ”Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea 
ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan 
…” (Room. 1:18). 

 Hebrealaiskirje:  ”Hirmuista on langeta elävän 
Jumalan käsiin” (10:31). 

 Edessä on siis tuomio, joka koskee jokaista 
henkilökohtaisesti ja maailmaa yleisesti.  Sen 
näyttämönä ei ole vain ihmissielu, vaan koko 
yhteinen maailma ja sen historian päätös. 

 Jokainen joutuu tekemisiin Jumalan kanssa.   
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1 – 2     Syntymä   lapsuus 
3 – 18             1-9   Toiminta Galileassa 
19-20            10   Matka Jerusalemiin 
21-25           11-12  Viimeinen viikko 
--------------------------------------------------------------------- 
24   13   Opetus lopun ajoista 
--------------------------------------------------------------------- 
26-28           14-16   Kärsimys     kuolema 

     ylösnousemus 
-------------------------------------------------------------------- 
MATTEUS MARKUS 
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 Matteus, Markus ja heitä seuraten myös 
Luukas noudattavat  katekeettista kaavaa .  
Heidän tallettamaansa Jeesuksen opetusta 
kutsutaan tutkimuksen piirissä ”synoptiseksi 
apokalypsiksi” (synoptinen = yhdessä 
katsova).  Ilmestyskirja seuraa soveltaen 
samaa kaavaa.  Nämä asiat opetettiin 
apostolien aikana kastettaville viimeisistä 
tapahtumista.  Jeesuksen opetuksen paikka 
julkisen toiminnan ja ristin taitekohdassa 
korostaa sen tärkeyttä evankeliumikirjassa. 
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 Katekismusluonne selittää, miksi kolme 
evankeliumikirjaa ovat sellaisia kuin ovat, 
eivät elämänkertoja vaan oppikirjoja:  
Kristuksen elämä, toiminta ja opetus lepäävät 
kaikissa evankeliumikirjoissa varsinaisen 
keskuksen päällä: risti ja ylösnousemus.  
Ennen siihen käymistä katekumeenit saivat  
opin nykyisen maailmanajan lopusta, tulevas-
ta tuomiosta ja iankaikkisuudesta. 
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 Mk. 13:1-4: Jerusalemin temppeli lopun 
merkkinä: Jumala tuhoaa toisen temppelin 

 13:5-8:  Luomakunnan ja ihmiskunnan vaivat 

 13:9-13: Evankeliumi leviää kaikkeen 
maailmaan kristittyjen veritodistuksella 

 13:14-23:  Antikristuksen ja väärän profeetan 
valta yli koko maailman 

 13:24-27:  Kristus tulee kunniassaan ja 
kokoaa omansa kaikesta maailmasta    
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 Lukuunottamatta viittauksia historialliseen 
Jerusalemin temppeliin, sama ”temppeli” 
tarkoittaa muuten UT:ssa nykyisyyttä ja 
tulevaisuutta ajatellen Kristuksen ruumista ja 
siten kristillistä kirkkoa/seurakuntaa:  Matt. 
26:61, Markus 14:58, Joh. 2:19, 1 Kor. 3:16,-
17, 1 Kor. 6:19, 2 Kor. 6:16, Ef. 2:21, 2 Tess. 
2:4.  Jumalan Karitsan uhriateria nautitaan 
kristillisessä seurakunnassa. 
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 ”Hajottakaa maahan tämä temppeli, niin 
minä pystytän sen kolmessa päivässä.  Niin 
juutalaiset sanoivat: ’Neljäkymmentä kuusi 
vuotta on tätä temppeliä rakennettu, ja 
sinäkö pystytät sen kolmessa päivässä?’ 
Mutta hän puhui ruumiinsa temppelistä.  Kun 
hän sitten oli noussut kuolleista, muistivat 
hänen opetuslapsensa että hän oli tämän 
sanonut; ja he uskoivat Raamatun ja sen 
sanan, jonka Jeesus oli sanonut” (Joh. 2:20-
22)  
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 Mk. 13:1-4: Jerusalemin temppeli lopun 
merkkinä 

 13:5-8:  Luomakunnan ja ihmiskunnan vaivat 

 13:9-13: Evankeliumi leviää kaikkeen maail-
maan kristittyjen veritodistuksella 

 13:14-23:  Antikristuksen ja väärän profeetan 
valta yli koko maailman 

 13:24-27:  Kristus tulee kunniassaan ja 
kokoaa omansa kaikesta maailmasta    
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 Tämän viimeisen ajan luonne tulee meitä 
vastaan kohdissa, joihin kenties emme ole 
kiinnittäneet tarpeeksi huomiota, ps. 110 
perustuva opetus Kristuksen valtakunnasta 1 
Kor. 15:20-26/Hebr. 2:8 ”Mutta nyt emme 
vielä näe kaikkea hänen valtansa alle asete-
tuksi.”  Kristuksen ylösnousemuksesta on 
alkanut aika, jolloin Kristus kukistaa kaikki 
vihollisensa ja kokoaa evankeliumin saarnalla 
ja sakramenteilla omansa maailmasta. 
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 Emme kulje yötä kohti, vaan saavumme yöstä  
(Room. 13:12), koska Kristus nousi kuolleista, 
ja kuolema on kukistettu ja kuljemme kohti 
omaa ylösnousemustamme.   

 Kristuksen valtakunta kasvaa, vahvistuu ja 
saa voiton, koska sen kuningas on voittanut.  
Jumalan viholliset näyttävät hallitsevan, 
mutta he menettävät asemiaan yksi toisensa 
jälkeen ja tulevat lyödyiksi, koska Kristus ei 
ole vain taivaassa vaan myös omiensa kanssa.    
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 ”Sillä hänen pitää hallitseman ”siihen asti, 
kunnes hän on pannut kaikki viholliset 
jalkojensa alle” (1 Kor. 15:25/ps. 110:1). 

 Tätä tarkoittaa Kristuksen lähetyskäskyn 
perustelu Matteuksen lopussa:  ”Minulle on 
annettu kaikki valta taivaassa ja maan 
päällä.  Menkää siis ja tehkää kaikki kansat 
minun opetuslapsikseni kastamalla … ja 
opettamalla …” (Matt. 28:18-20). 



UT:n loppua koskevat opetukset 

 Mk. 13:1-4: Jerusalemin temppeli lopun 
merkkinä 

 13:5-8:  Luomakunnan ja ihmiskunnan vaivat 

 13:9-13: Evankeliumi leviää kaikkeen maail-
maan kristittyjen veritodistuksella 

 13:14-23:  Antikristuksen ja väärän profeetan 
valta yli koko maailman 

 13:24-27:  Kristus tulee kunniassaan ja 
kokoaa omansa kaikesta maailmasta    
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 Matteuksella, Markuksella ja Luukkaalla on 
käännekohta, joka Matteuksella ja 
Markuksella on ”hävityksen kauhistus”.  
Matteus mainitsee tässä yhteydessä Danielin 
kirjan:  ”Kun te siis näette hävityksen 
kauhistuksen … seisovan pyhässä paikassa” 
(Matt. 24:15).  Markus: ”Mutta kun näette 
hävityksen kauhistuksen seisovan siinä, missä 
ei tulisi …” (Markus 13:14).  Tämä βδελυγμα 
της ερημωσεως kieliopin mukaan mieshen-
kilö: pääsana on neutri ja partisipi maskuliini.  
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 Paavalin Tessalonikalaiskirjeet ovat toden-
näköisesti evankeliumikirjoja vanhempia.  
Molemmissa on vahva eskatologinen viritys 
vahvistamassa pyhitykseen ja kärsivällisyy-
teen.  2 Tess. alkaa viittauksella Kristuksen 
tulemiseen ja Jumalan kostoon kristittyjen 
vainoajille:  ”Herra Jeesus ilmestyy taivaasta 
voimansa enkelien kanssa  tulen liekissä ja 
kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa 
eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme 
Jeesuksen evankeliumille (2 Tess. 7-8).   
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 Sen jälkeen Paavali kieltää hätäilemästä:  
Herra ei tule ennen kuin luopumus ensin 
tapahtuu ja Laittomuuden ihminen, Laiton, 
Kadotuksen lapsi ilmestyy ja asettuu 
jumaloitavaksi Jumalan temppeliin ja julistaa 
olevansa Jumala.  Tämä tapahtuu Kristuksen 
tulemuksen kynnyksellä:  ”… silloin ilmestyy 
tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava 
suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksen-
sa ilmestyksellä” (2 Tess. 2:7-8). 
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 Laittomuuden salaisuus vaikuttaa jo nyt. Sitä 
kuitenkin toistaiseksi pidättää eräänlainen 
kaksipäinen kotka, maskuliini ο κατεχων (jae 
7) ja neutri το κατεχον (jae 6).  Kun Jumala 
sen lopulta poistaa (jumalallinen passiivi 2 
Tess. 2:7: ”tulee poistetuksi”), silloin laiton 
ilmestyy maailmaa hallitsemaan ”saatanan 
vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja 
tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden 
viettelyksillä niille…” (2tess. 2:9-10). 
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 ο κατεχων                                   το κατεχον 

 Ilmestyskirjassa on jatkuvasti rinnakkain 
kaksoiskäsitteet ”Jumalan sana/käskyt ”ja 
”Jeesuksen Kristuksen todistus” 
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 Tämä UT:n salaperäinen mieshenkilö on 
saanut Johanneksen kirjeissä Antikristuksen 
eli Vastakristuksen nimen (1 Joh. 2:18, 2:22,  
4:3, 1 Joh.7).  Hän kieltää P. Kolminaisuuden 
ja Kristuksen inkarnaation (lihaan tulemisen) 
ja villitsee väärällä opilla ihmiset.  Hän saa 
eksyttämisellään aikaan suuren luopumuksen 
(2 Tess. 2:10-12).  Tällä luopumuksella 
Jumalan iankaikkinen kadotustuomio alkaa 
maan päällä (jae 12).  
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 Mk. 13:1-4: Jerusalemin temppeli lopun 
merkkinä 

 13:5-8:  Luomakunnan ja ihmiskunnan vaivat 

 13:9-13: Evankeliumi leviää kaikkeen maail-
maan kristittyjen veritodistuksella 

 13:14-23:  Antikristuksen ja väärän profeetan 
valta yli koko maailman 

 13:24-27:  Kristus tulee kunniassaan ja 
kokoaa omansa kaikesta maailmasta    
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 ”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” (1 Kor. 15:51-52) 

 ”Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, 
tietämättöminä siitä, kuinka poisnukkuneiden 
on … Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja 
noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen 
kautta myös tuova poisnukkuneet esiin yhdessä 
hänen kanssaan.  … 
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  … me sanomme teille Herran sanana, että 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 pasunan 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. (1 Tess. 4:13-17).   
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 ”Herran tulemus” η παρουσια του κυριου 

 ”Parusia”:  jumalten ja hallitsijan vierailu, 
Israelin Jumalan tulo kansansa luo, 
läsnäolevan julkitulo, Kristus/Antikristus. 

 Läsnäolevan mutta kätketyn julkituleminen, 
tuleminen julkisesti läsnäolevaksi. 
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 ”Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat 
profeetat ja kivität ne, jotka ovat sinun tykösi 
lähetetyt, kuinka usein minä olenkaan 
tahtonut koota sinun lapsesi, niinkuin kana 
kokoaa poikansa siipiensä alle! Mutta te ette 
ole tahtoneet. Katso, 'teidän huoneenne on 
jäävä hyljätyksi'. Mutta minä sanon teille: te 
ette näe minua, ennenkuin se aika tulee, 
jolloin te sanotte: 'Siunattu olkoon hän, joka 
tulee Herran nimeen'.” (Luuk. 13:34-35) 
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 Mk. 13:1-4: Jerusalemin temppeli lopun 
merkkinä 

 13:5-8:  Luomakunnan ja ihmiskunnan vaivat 

 13:9-13: Evankeliumi leviää kaikkeen maail-
maan kristittyjen veritodistuksella 

 13:14-23:  Antikristuksen ja väärän profeetan 
valta yli koko maailman 

 13:24-27:  Kristus tulee kunniassaan ja 
kokoaa omansa kaikesta maailmasta    
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 ”Sillä minä en tahdo, veljet   …  pitää teitä 
tietämättöminä tästä salaisuudesta, että 
Israelia on osaksi kohdannut paatumus hamaan 
siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle 
tullut, ja niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin 
kirjoitettu on: "Siionista on tuleva pelastaja, hän 
poistaa jumalattoman menon Jaakobista. Ja 
tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan, 
kun minä otan pois heidän syntinsä.  
Evankeliumin kannalta he kyllä ovat vihollisia 
teidän tähtenne, mutta valinnan kannalta he 
ovat rakastettuja isien tähden” (Room. 11:25-
28)   
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 ”Kaikki Israel” = Jumalan tiedossa oleva, 
hänen valintaansa perustuva joukko 
israelilaisia, jotka pelastuvat uskomalla 
Jeesukseen.  Osa Israelista paadutetaan, jotta 
pakanatkin pääsevät mukaan.   

 Kun pakanoiden luku on täyttynyt, tulee aika, 
että israelilaisten luku myös täyttyy. 

 Pakanoiden luku täyttyy, kun evankeliumi on 
saarnattu kaikille kansoille koko maailmassa. 



UT:n loppua koskevat opetukset 

 UT:n loppua koskevat opetukset tiivistyivät 
varhaisessa kirkossa uskontunnustuksiin.  
”Uskon säännöt” (κανων της πιστεως/”regula 
fidei”) olivat erilaisia mutta eivät koskaan 
ristiriitaisia.  Mitään viipymiskriisiä ei 
vanhassa kirkossa esiintynyt.  Päinvastoin, 
UT:n lopun opetus tiivistyi kaikkiin 
vanhakirkollisiin uskontunnustuksiin 
(Apostolicum, Nicaenum, Athanasianum):  
Kristuksen parusia, ruumiin ylösnousemus, 
tuomio, iankaikkinen kadotus ja autuus.    


