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Työpajassa pohditaan eskatologisia kysymyksiä 

sekä ajan ilmiöiden että Ilmestyskirjan valossa. 

Liikkeellä on paljon epäraitista lopun aikaan liittyvää opetusta, 

mutta voiko siitä opettaa raittiisti? 

Ovatko ilmastonmuutos ja pandemia lopun ajan merkkejä? 

Jos kaikki on Jumalan hallinnassa, onko meidän toimillamme 

mitään merkitystä? 

Mitä pitäisi ajatella paruusiasta? 



Raamatun näkökohtia ympäristöasioihin

⚫ ”Viljelemään ja varjelemaan” – jo luomisessa (Gen. 2:15)

⚫ ”Toimikaa sen kaupungin parhaaksi” – (Jer. 29:7)

⚫ Rakasta lähimmäistäsi (3. Moos. 19:18 ja Matt. 22:23)

⚫ ”Kaiken mitä tahdotte ihmisten tekevän teille…” (Matt. 7:12)

⚫ ”Katsokaa kedon kukkia…” (Matt. 6:28)

⚫ Kaksoisnäköala: Kaikki Jumalan kädessä – Tee itse kaikki 

voitavasi



Raamattu ja pandemia

⚫ Vertautuu ruttoon ja esim. heinäsirkkavitsaukseen

⚫ Rutto VT:ssä 49 kertaa. Huom. viikko eristyksessä:         

3. Moos. 13:4; myös Luuk. 17:12

⚫ Kuka lähettää nämä?

⚫ ”Minä lähetän ruton” (3. Moos. 26:25)

⚫ Jumalan sallima koetus ja kutsu

⚫ Kaksoisnäköala: toimimme estääksemme sen

⚫ Ei yksilön synnin  seurausta (Luuk. 13:1-5)



Ovatko nämä lopun ajan merkkejä?

⚫ Jeesuksen eskatologinen puhe (Matt. 24)

⚫ Lopun ajan merkkejä: harhaopit, sodat, nälänhätä, 

maanjäristykset ja kristittyjen vaino

⚫ Ovatko toteutuneet?

⚫ Kyllä. Mutta aina ennenkin (vrt. Luther)!

⚫ Aina lopun ajan merkkejä: kristikunta odottaa paruusiaa

⚫ Entä Ilmestyskirjan tulkinta?

⚫ Ilm. 6 vrt. Matt. 24

⚫ Lisää lopunajan kuvauksia esim. luvuissa 8 ja 9 ja 16



Ilm. 6 – Matt. 24
⚫ sodat (2)

⚫ talouskriisi (3)

⚫ rutto ja villipedot (4)

⚫ kristittyjen vainot (5)

⚫ kosmiset mullist. (6)

⚫ evankeliumin 

leviäminen (1)

⚫ sodat (2)

⚫ nälänhätä, maanjär. (3)

⚫ harhaopit (1)

⚫ kristittyjen vainot (4)

⚫ kosmiset mullist. (6)

⚫ evankeliumin 

leviäminen (5)



Ilmestyskirja

⚫ Lohduttanut kristittyjä aina vaikeina aikoina

⚫ Nostaa katseemme Jumalan suuruuteen ja varjelukseen

⚫ Rakenne: 

⚫ Ylösnoussut Kristus (luku 1)

⚫ Seurakuntakirjeet (luvut 2-3)

⚫ Lopun ajan kuvaus useina kerroksina (loppuja 6:17; 11:19; 

14:20 ja 22:21)



Kristittyjen asenteita ympäristökysymyksiin

⚫ 1 Eskatologinen synkkämielisyys: kaikki menee vain pahemmaksi

⚫ Lääke: Jäitä hattuun, näin on ollut ennenkin.

⚫ Hyvää: Huoli voi haastaa toimimaan

⚫ 2 Spiritualistinen välinpitämättömyys: ei kuulu meille, julistamme 

vain evankeliumia

⚫ Lääke: kristinuskoon aina kuulunut julistuksen ja palvelun yhteys

⚫ Hyvää: Jos evankeliumi unohtuu, ei ole enää kysymys kristinuskosta

⚫ 3 Globaali neuvottomuus: Kiina saastuttaa, meidän 

roskapusseillamme ei ole merkitystä

⚫ Lääke: Jos kaikki ajattelevat näin…

⚫ Hyvää: Vaikka minä en voi, toivottavasti jotkut tekevät



Kristittyjen asenteita

⚫ 4 Järkeilevä denialismi: tilastojen valossa ihmisten osuus 

minimaalinen

⚫ Lääke: tieteelliset faktat. Hyvää: hmm…

⚫ 5 Ilmastopuritanismi: suurimmat synnit lentäminen ja yksityisautoilu

⚫ Lääke: Kristinuskon syntikäsitys laajempi

⚫ Hyvää: Vastuu ympäristöasioista

⚫ 6 Depressiivinen ympäristöahdistus: suljen silmät, haasteet 

ylivoimaisia

⚫ Lääke: Katselkaa kedon kukkia…

⚫ Hyvää: Voi ajaa rukoukseen ja Jumalan etsimiseen



Kristittyjen asenteita

⚫ 7 Vastuullinen toiveikkuus: teen parhaani ja luotan 

Jumalaan

⚫ ”Lain ja evankeliumin” näkökulma: 

⚫ tarvitsen faktatietoja osatakseni toimia

⚫ tarvitsen luottamuksen Jumalan kaikkivaltiaaseen varjelukseen 

jaksaakseni elää silloinkin, kun en osaa toimia


