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Kristuksen tuomioistuin ylöstempauksen jälkeen – koskee vain uskovia 

Tässä vähän niinkuin oikeaan aikaan sopiva suomentamani artikkeli Rapture Ready -sivustolta, koska 
seurakunnan ylösotto häämöttää aivan edessäpäin. Kirjoituksessa selostetaan Raamatun jakeita hyväksi 
käyttäen mitä tapahtuu uskovien ylöstempauksen jälkeen Taivaassa, kun kunkin maanpäälliset teot 
arvioidaan Jeesuksen toimesta. Kyseessä on palkkiotuomioistuin.
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Apostoli Paavali kirjoitti: ”Sillä kaikkien meidän pitää ilmestymän Kristuksen tuomioistuimen eteen, että 
kukin saisi sen mukaan, kuin hän ruumiissa ollessaan on tehnyt, joko hyvää tai pahaa.” (2. Kor. 5:10)

”Kaikkien meidän” tarkoittaa uskovia (niitä, jotka ovat saaneet Pyhän Hengen ja kulkevat uskossa 
Jeesukseen (2. Kor. 5:1-9)).

”Pitää” tarkoittaa sitä, että Kristuksen tuomioistuin on vaatimus uskoville.

”Kukin” tarkoittaa sitä, että jokaisen uskovan tulee ilmestyä Kristuksen tuomioistuimen eteen.

”Kristuksen tuomioistuin” tarkoittaa sitä, että Jeesus on tuomari.

Aika tulee, kun jokaisen uskovan on ilmestyttävä Jeesuksen eteen.

Hän sai valtuuden tuomita Isältä (Joh. 5:27). Uskovia arvioidaan sen jälkeen, kun Hän tulee 
seurakuntaansa varten (ylöstempauksen jälkeen, kun kaikki uskovat ovat Taivaassa (1. Kor. 4:5; 1. Tess.
4:17)); uskovia tullaan arvioitsemaan Hänen valtaistuimensa edessä Taivaassa (ks. Ilm. 4:4-10); ja 
uskovat tuomitaan oikein ja oikeudenmukaisesti (Ps. 98:9).

Mutta tämä tuomio ei ole kelpaamattomaksi julistamista (kadotustuomio), koska syntimme tuomittiin 
ristillä; ja ”Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat.” 
(Room. 8:1)

”Että kukin saisi sen mukaan, kuin hän ruumiissa ollessaan on tehnyt” tarkoittaa, että Kristuksen 
tuomioistuin perustetaan sen arvioimiseksi, mitä uskovaiset tekivät, kun he elivät maan päällä.

Apostoli Johannes kirjoitti: ”Autuaat ovat ne kuolleet, jotka Herrassa kuolevat tästedes. Totisesti-sanoo 
Henki-he saavat levätä vaivoistansa, sillä heidän tekonsa seuraavat heitä.” (Ilm. 14:13)

Ne, jotka ”kuolevat Herrassa” (kuolevat uskovina Jeesukseen), ovat siunattuja, koska heidän tekonsa 
(se mitä he tekivät, kun olivat elossa) seuraavat heitä Taivaaseen.

”Joko hyvää tai pahaa” tarkoittaa sitä, että uskovan tekoja maan päällä tutkitaan, arvioidaan tai 
tuomitaan hänen merkityksensä tai arvonsa määrittämiseksi Jeesuksen silmissä.
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Paavali sanoi: ”Sillä me olemme Jumalan työtovereita; te olette Jumalan viljelysmaa, olette Jumalan 
rakennus. Sen Jumalan armon mukaan, joka on minulle annettu, minä olen taitavan rakentajan tavoin 
pannut perustuksen, ja toinen sille rakentaa, mutta katsokoon kukin, kuinka hän sille rakentaa. Sillä 
muuta perustusta ei kukaan voi panna, kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Mutta jos joku 
rakentaa tälle perustukselle, rakensipa kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista, niin 
kunkin teko on tuleva näkyviin; sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy, ja tuli on 
koetteleva, minkälainen kunkin teko on. Jos jonkun tekemä rakennus kestää, on hän saava palkan; 
mutta jos jonkun tekemä palaa, joutuu hän vahinkoon; mutta hän itse on pelastuva, kuitenkin ikäänkuin 
tulen läpi.” (1. Kor. 3:9-15)

Jeesus arvioi uskovan tekojen laatua ja määrää (oliko se tehty uskossa; oliko se tehty Jeesuksen 
kunniaksi; oliko se itsepalvelusta; oliko se tehty henkilökohtaiseksi kiitokseksi; kuinka monta vuotta 
uskova palveli; jne.).

Henkilö, joka pelastuu kuolinvuoteellaan, on yhtä pelastettu kuin henkilö, joka pelastuu varhaisina 
vuosinaan, mutta palkkioissa on suuri ero.

Henkilöllä, joka on pelastunut kuolinvuoteellaan, ei ole aikaa koota aarteita Taivaaseen, mutta henkilöllä,
joka pelastuu varhaisina vuosinaan, voi olla monta vuotta aikaa aarteiden kokoamiseksi Taivaaseen 
(Matt. 6:19-21).

Jotkut uskovat palvelevat monin tavoin, ja he saavat suuren palkkion Taivaassa; mutta toiset palvelevat 
hyvin vähän, ja he saavatkin hyvin niukalti palkkaa Taivaassa.

Jotkut uskovat palvelevat kirkastaakseen Jeesusta, ja heidät palkitaan Hänen kunnioittamisesta (teot 
rakennettu kullasta, hopeasta ja jalokivistä); mutta toiset palvelevat itsensä kirkastamiseksi, ja heidän 
tekonsa ovat arvottomia ja ne tuhotaan (palavat kuin puu, heinät ja oljet).

Jotkut uskovat saavat päähänsä 5 kruunua, jotkut 4, tai 3, tai 2, tai 1, tai ei yhtään (2. Tim. 4:6-8; 1. Piet. 
5:2-4; 1. Tess. 2:19-20; Jaakob 1:12; 1. Kor. 9:24-25).

Jotkut kristityt tulevat hallitsemaan 10 kaupunkia, jotkut 5 kaupunkia, tai yhtä, tai ei mitään (Luuk. 19:11-
27).

Se, joka tekee enemmän ja oikeasta syystä, saa suuremman palkinnon.

Se, joka tekee vähemmän tai väärästä syystä, saa pienemmän palkinnon.

Vanhahko puuseppä oli valmis eläkkeelle. Urakoitsija, jolle hän työskenteli, kysyi häneltä, rakentaisiko 
hän vielä yhden viimeisen talon henkilökohtaisena palveluksena. Puuseppä suostui, mutta hän ajatteli, 
”Tämä on viimeinen taloni. Miksi minun pitäisi kolkata itseni?”

Hänen työnsä oli huolimatonta, ja hänen käyttämänsä materiaalit olivat halpoja.

Kun puuseppä oli saanut työnsä valmiiksi, urakoitsija antoi hänelle avaimet taloon ja sanoi: ”Nämä 
avaimet ja tämä talo ovat sinun arvostuksena palveluksellesi.”

Puuseppä oli järkyttynyt! Hän ajatteli, ”jos olisin tiennyt, että rakennan tämän talon itselleni, olisin 
rakentanut paremman talon.”

Tiedä, että sitä, mitä uskovat tekevät tässä elämässä, arvioidaan laadun, määrän ja motiivin perusteella; 
ja sillä on vaikutuksia koko ikuisuuteen!

Taivaan palkinnoista puhuminen saa jotkut ihmiset hermostuneiksi; mutta Jeesus kehotti uskovia 
kokoamaan aarteita Taivaaseen (Matt. 6:19-20), ja Johannes rohkaisi uskovia saamaan täyden palkan 
(2. Joh. 1:8).

TIEDOKSI: Leikkaukseni on takanapäin, ja toipumiseni on odotettua parempaa.



Kunnia Jumalalle ja kiitos kaikille teille, jotka rukoilitte.

Yritän nyt palata ajankohtaisiin tapahtumiin.

Prophecy Plus Ministries, Inc.
Daymond ja Rachel Duck
duck_daymond@yahoo.com

Lähettänyt Olli-R klo 16.47

https://nokialainen.blogspot.com/2019/06/kristuksen-tuomioistuin-ylostempauksen.html
mailto:duck_daymond@yahoo.com

	sunnuntai 16. kesäkuuta 2019
	Kristuksen tuomioistuin ylöstempauksen jälkeen – koskee vain uskovia


