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Tuhatvuotiskauden lopussa Kristus palaa maan päälle 
lunastettujen ja enkelisaattueen seuraamana. Hän herättää 
jumalattomat kuolleet kuulemaan tuomionsa. He tulevat esiin 
lukemattomana joukkona kuin meren hiekka, sairauden ja 
kuoleman merkit ruumiissaan. Mikä vastakohta ensimmäiselle 
ylösnousemukselle!  
 Jokainen silmä on kääntynyt katsomaan Jumalan Pojan 
kirkkautta. Yhteen ääneen jumalattomat huudahtavat: 
"Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä!” 1 Nämä 
sanat eivät perustu rakkauteen. Totuuden voima pakottaa ne 
esiin vastahakoisilta huulilta. Kun jumalattomat nousevat 
haudasta, heissä on sama vihamielisyys Kristusta kohtaan ja 
sama kapinahenki kuin sinne joutuessaan. He eivät saa uutta 
koetusaikaa elämänsä korjaamiseen.  
 Profeetta sanoo: "Hän seisoo sinä päivänä Öljymäellä, joka - - 
halkeaa kahtia." 2 Uusi Jerusalem laskeutuu taivaasta sille 
valmistetulle paikalle, ja Kristus sekä hänen kansansa ja 
enkelit astuvat pyhään kaupunkiin.  
 Jouduttuaan lopettamaan pettämistyönsä pahuuden ruhtinas 
oli onneton ja masentunut, mutta kun jumalattomat kuolleet 
herätetään ja hän näkee suunnattomat väkijoukot puolellaan, 
hänen toivonsa elpyy. Hän päättää jatkaa suurta taistelua. Hän 
järjestää kadotetut lippunsa alle. Hylätessään Kristuksen he 
ovat alistuneet kapinanjohtajan hallintaan ja ovat  
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valmiit tottelemaan häntä. Mutta aina yhtä ovelana hän ei 
tunnusta itseään Saatanaksi. Hän väittää olevansa maailman 
oikea omistaja, jolta on laittomasti riistetty perintö. Hän 
esiintyy pelastajana ja vakuuttaa petetyille alamaisilleen, että 
hänen voimansa on tuonut heidät esiin haudasta. Saatana tekee 
heikot voimakkaiksi ja ehdottaa, että he yhdessä valloittaisivat 
Jumalan kaupungin. Hän viittaa niihin lukemattomiin 
miljooniin, jotka on herätetty kuolleista, ja väittää pystyvänsä 
heidän avullaan saamaan takaisin valtaistuimensa ja 
valtakuntansa.  
 Suunnattomassa väkijoukossa on ennen vedenpaisumusta 
eläneitä pitkäikäisiä, kookkaita ja huippuälykkäitä ihmisiä. 
Maailma jumaloi heidän nerouttaan, mutta heidän julmuutensa 
ja vahingollinen kekseliäisyytensä pakottivat Jumalan 
hävittämään heidät luomakunnastaan. Siellä on kuninkaita ja 
sotapäälliköitä, jotka eivät koskaan kärsineet tappiota 
taistelussa. Kuolema ei ole muuttanut heitä lainkaan. Kun he 
nousevat haudasta, heitä johtaa sama voitonhimo, jonka 
vallassa he olivat kaatuessaan.  
 

Viimeinen hyökkäys  
Saatana neuvottelee näiden mahtimiesten kanssa. He sanovat, 
että kaupungissa oleva joukko on pieni verrattuna heidän 
armeijaansa ja että se voidaan voittaa. Taitavat ammattimiehet 
valmistavat taisteluvälineitä. Sotapäälliköt järjestävät sotaan 
valmiit miehet komppanioihin ja osastoihin.  
 Lopulta annetaan etenemiskäsky, ja lukematon joukko lähtee 
liikkeelle. Tälle armeijalle eivät vetäisi vertoja edes kaikkien 
aikojen yhdistetyt sotajoukot. Saatana johtaa etujoukkoa 
kuninkaat ja soturit kannoillaan. Sotilaallisella täsmällisyydellä 
tiheät rivit etenevät maan rikkinäisen pinnan yli Jumalan 
kaupungin luo. Jeesuksen käskystä uuden Jerusalemin portit  
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suljetaan, ja Saatanan joukot valmistautuvat hyökkäykseen.  
 Nyt Kristus näyttäytyy vihollisilleen. Korkealla kaupungin 
yläpuolella, loistavalla kultaisella perustuksella, on valtaistuin. 
Tällä valtaistuimella istuu Jumalan Poika, ja ympärillä ovat 
hänen valtakuntansa alamaiset. Iankaikkisen Isän kirkkaus 
ympäröi hänen Poikansa. Hänen läsnäolossa loisto tulvii 
porttien ulkopuolelle valaisten koko maan.  
 Lähimpänä valtaistuinta ovat ne, jotka kerran ajoivat 
innokkaasti Saatanan asiaa mutta jotka tulesta temmattuina 
kekäleinä ovat sen jälkeen pyhällä innolla seuranneet 
Vapahtajaansa. Seuraavaksi tulevat ne, jotka vääryyden ja 
jumalattomuuden keskellä kehittivät kristillisen luonteen, 
kunnioittivat Jumalan lakia, kun maailma julisti sen 
kumotuksi, sekä ne kaikkien aikojen miljoonat, jotka uskonsa 
tähden kärsivät marttyyrikuoleman. Uloimman piirin 
muodostaa lukematon joukko, jossa on ihmisiä "kaikista 
maista, kaikista kansoista ja heimoista". He seisovat 
"valtaistuimen ja Karitsan edessä yllään valkeat vaatteet ja 
kädessään palmunoksa".3 Heidän taistelunsa on päättynyt, he 
ovat voittaneet. Palmunoksa on voiton symboli, ja valkeat 
vaatteet kuvaavat Kristuksen vanhurskautta, joka on nyt 
heidän.  
 Koko valtavassa joukossa ei ole ainoatakaan, joka lukisi 
pelastuksen oman hyvyytensä ansioksi. Omista kärsimyksistä 
ei puhuta mitään; jokaisen laulun aiheena on: "Pelastuksen tuo 
meidän Jumalamme ja Karitsa. "  
 

Kapinalliset tuomitaan  
Jumalan Pojan kruunaus suoritetaan maan ja taivaan kaikkien 
asukkaiden edessä. Sitten korkeimman vallan ja majesteetin 
omistava kuninkaiden Kuningas julistaa tuomion kapinallisille, 
jotka ovat rikkoneet  
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hänen lakinsa ja sortaneet hänen kansaansa. "Minä näin suuren 
valkean valtaistuimen ja sen, joka sillä istuu. Hänen 
kasvojensa edestä pakenivat maa ja taivas, eikä niistä jäänyt 
jälkeäkään. Näin myös kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa 
valtaistuimen edessä. Kirjat avattiin, avattiin myös elämän 
kirja, ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli 
merkitty, kukin tekojensa mukaan.” 4  
 Kun Jeesus katselee jumalattomia, he muistavat jokaisen 
syntinsä. He näkevät, missä heidän jalkansa poikkesivat 
pyhyyden polulta. Houkuttelevat kiusaukset, joita he 
rohkaisivat vaalimalla syntiä, Jumalan sanansaattajien 
halveksiminen, hylätyt varoitukset ja taipumattoman, 
katumattoman sydämen torjunnat armon tarjoukset - kaikki 
tämä on heidän edessään kuin tulikirjaimin kirjoitettuna.  
 Valtaistuimen yläpuolella näkyy risti. Panoraaman tavoin 
näytetään Aadamin lankeemus ja pelastussuunnitelman 
vaiheet. Vapahtajan syntyminen vaatimattomissa oloissa; 
hänen lapsuusaikansa yksinkertainen ja kuuliainen elämä; 
hänen kasteensa Jordanissa; paasto ja kiusaus erämaassa; 
hänen julkinen toimintansa, joka ilmaisi ihmisille taivaan 
siunaukset; laupeudentöiden täyttämät päivät, vuorilla 
rukouksessa vietetyt yöt; kateudesta ja ilkeydestä johtuneet 
salajuonet, joilla hänen hyvyytensä palkittiin; salaperäinen 
sieluntuska Getsemanessa maailman syntien painon alla; hänen 
kavaltamisensa murhanhimoisen roskajoukon käsiin; kauhun 
yön tapahtumat -- alistuva vanki opetuslastensa hylkäämänä, 
syytettynä ylipapin palatsissa, Pilatuksen oikeussalissa, 
pelkurimaisen Herodeksen edessä, pilkattuna, häpäistynä, 
kidutettuna, kuolemaan tuomittuna - kaikki tämä kuvataan 
elävästi.  
 Ja nyt levottomalle joukolle näytetään viimeiset tapahtumat: 
hiljainen kärsijä kulkemassa Golgatalle;  
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taivaan ruhtinas riippumassa ristillä; papit ja rabbiinit 
pilkkaamassa häntä hänen kuolemantuskissaan; 
yliluonnollinen pimeys merkkinä hetkestä, jolloin maailman 
Vapahtaja antoi henkensä. 
  Kauheat tapahtumat esitetään sellaisina kuin ne olivat. 
Saatanan ja hänen alamaistensa on pakko katsoa näytöstä. 
Jokainen mukana ollut muistaa osansa. Herodes, joka tapatti 
Betlehemin viattomat lapset; halpamainen Herodias, joka on 
vastuussa Johannes Kastajan verestä; heikko, liehittelevä 
Pilatus; pilkkaavat sotilaat; raivostunut väkijoukko, joka huusi: 
"Hänen verensä saa tulla meidän ja meidän lastemme päälle!" - 
kaikki koettavat turhaan kätkeytyä hänen kasvojensa 
jumalalliselta majesteettiudelta samalla kun pelastetut heittävät 
kruununsa Vapahtajan jalkoihin ja huudahtavat: "Hän kuoli 
minun puolestani!"  
 Siellä on Nero, tuo julma ja paheellinen hirviö, katsomassa 
niiden korottamista, joiden tuskasta hän sai saatanallista iloa. 
Hänen äitinsä näkee oman esimerkkinsä ja vaikutuksensa 
lietsomien intohimojen hedelmät rikoksissa, jotka saivat 
maailman vapisemaan.  
 Siellä on paavillisia pappeja ja prelaatteja, jotka väittivät 
olevansa Kristuksen lähettiläitä, mutta käyttivät piinapenkkiä, 
vankityrmää ja polttoroviota hänen kansansa hallitsemiseksi. 
Siellä ovat ylpeät paavit, jotka korottivat itsensä Jumalan 
yläpuolelle ja rohkenivat muuttaa Korkeimman lain. Heidän on 
tehtävä tili Jumalalle. Liian myöhään he näkevät, että 
kaikkitietävä Jumala on tarkka lakinsa puolesta. He huomaavat 
nyt, että Kristus pitää silmällä kärsivän kansansa etua.  
 Koko jumalaton maailma on syytettynä valtiopetoksesta 
taivaan hallitusta vastaan. Kukaan ei puolusta syytettyjä eikä 
heillä ole mitään esitettävänä uolustuksekseen. Heidät 
tuomitaan ikuiseen kuolemaan.  
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 Jumalattomat näkevät, mitä he ovat menettäneet kapinansa 
vuoksi. "Kaiken tämän miniä olisin voinut saada", huutaa 
kadotettu sielu. "Miten sokea olenkaan ollut! Olen vaihtanut 
rauhan, onnen ja kunnian kurjuuteen, häpeään ja epätoivoon." 
Kaikki näkevät, että heidän sulkemisensa taivaan ulkopuolelle 
on oikeudenmukaista. Elämällään he ovat julistaneet: "Me 
emme tahdo Jeesuksen hallitsevan meitä."  
 

Paholaisen lopullinen häviö  
Kuin lumottuina jumalattomat katsovat Jumalan Pojan 
kruunausta. He näkevät hänen käsissään Jumalan lain taulut, 
käskyt, joita he ovat halveksineet. He kuulevat pelastettujen 
palvovan ylistyksen, ja kun sävelet vyöryvät kaupungin 
ulkopuolella olevien joukkojen yli, kaikki huudahtavat: 
"Suuret ja ihmeelliset ovat sinun tekosi, Herra Jumala, 
Kaikkivaltias!" He heittäytyvät kasvoilleen maahan ja palvovat 
elämän Ruhtinasta.5 Saatana näyttää lamaantuneelta. Tuo 
entinen suojaava kerubi muistaa, mistä hän on langennut. 
Hänet on suljettu iäksi neuvostosta, jonka kunnioitettu jäsen 
hän kerran oli. Hän näkee nyt toisen seisovan lähellä Isää. Hän 
tietää, että tuon majesteettisen enkelin korkea asema olisi 
voinut olla hänellä.  
 Hän muistaa viattomuutensa aikaisen kodin, sen rauhan ja 
tyytyväisyyden, joka hänellä oli ennen kapinaan ryhtymistä. 
Hän ajattelee työtään ihmisten parissa ja sen seurauksia: 
ihmisen vihamielisyyttä lähimmäistään kohtaan, hirvittävää 
elämän tuhoamista, valtaistuinten kukistumista, mellakoita, 
sotia ja vallankumouksia. Hän muistaa jatkuvat ponnistuksensa 
Kristuksen työn vastustamiseksi. Katsellessaan toimintansa 
hedelmiä hän näkee vain epäonnistumista. Suuren taistelun 
kuluessa hän on kärsinyt tappion toisensa jälkeen ja joutunut 
perääntymään.  
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 Suuri kapinallinen on koko ajan pyrkinyt todistamaan, että 
Jumalan hallitus on syypää kapinaan. Hän on saanut suuret 
joukot hyväksymään selityksensä. Tuhansien vuosien ajan 
tämä salaliiton johtaja on pettänyt ihmisiä esittämällä valhetta 
totuutena. Mutta nyt on tullut aika, jolloin Saatanan historia ja 
luonne paljastetaan. Viimeisessä yrityksessään syöstä Kristus 
valtaistuimelta, hävittää hänen kansansa ja ottaa Jumalan 
kaupunki haltuunsa pääpettäjä on vihdoin paljastanut todelliset 
kasvonsa. Ne, jotka ovat liittyneet häneen, näkevät hänen 
asiansa epäonnistuneen täydellisesti.  
 Saatana näkee, että hänen tahallinen kapinansa on tehnyt 
hänet taivaaseen sopimattomaksi. Hän on totuttautunut 
taistelemaan Jumalaa vastaan; taivaan puhtaus ja sopusointu 
olisi hänelle pahinta mahdollista kidutusta. Hän kumartuu 
maahan ja tunnustaa tuomionsa oikeaksi.  
 Jokainen totuutta ja erehdystä koskeva kysymys pitkään 
jatkuneessa taistelussa on nyt tehty selväksi. Jumalan käskyjen 
syrjäyttämisen seuraukset ovat koko maailmankaikkeuden 
nähtävissä. Synnin historia tulee läpi ikuisuuden todistamaan, 
että kaikkien tuotujen onni on sidoksissa Jumalan lain 
olemassaoloon. Koko maailmankaikkeus, sekä uskolliset että 
kapinalliset, vakuuttaa yksimielisesti: "Suuret ja ihmeelliset 
ovat sinun tekosi, Herra Jumala, Kaikkivaltias!"  
 Nyt on tullut hetki, jolloin Kristus korotetaan "ylemmäksi 
kaikkia herruuksia, jotka mainitaan tässä ja tulevassakin 
maailmassa". 6 Edessään olevan ilon vuoksi - tuodakseen 
paljon lapsia kirkkauteen - hän kesti ristillä kärsimykset. Hän 
katselee pelastettuja, jotka on uudistettu hänen kaltaisikseen. 
Äänellä, jonka sekä vanhurskaat että jumalattomat kuulevat, 
hän sanoo: "Katsokaa näitä, jotka ostin verelläni! Näiden 
puolesta minä kärsin, näiden puolesta kuolin."  
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Jumalattomien loppu  
Saatanan luonne on muuttumaton. Kapinahenki purkautuu 
jälleen kuin mahtava tulva. Hän päättää ryhtyä viimeiseen 
epätoivoiseen taisteluun taivaan Kuningasta vastaan. Mutta 
yksikään niistä lukemattomista miljoonista, jotka hän on 
houkutellut kapinaan, ei enää tunnusta hänen valtaansa. 
Saatanan tavoin jumalattoman vihaavat Jumalaa, mutta he 
tajuavat asemansa toivottomuuden. "Koska pidät itseäsi 
jumalana, minä nostan vieraat kansat sinua vastaan, minä tuon 
kansoista julmimmat, ja ne paljastavat miekkansa ja iskevät 
kopeaan viisauteesi, tallaavat loistosi tomuun. Ne syöksevät 
sinut hautaasi." "Syöksin sinut, vartijakerubini, välkehtivien 
kivien keskeltä. - - Nyt olen syössyt sinut alas, jättänyt 
kuninkaiden katseltavaksi ja pilkattavaksi. - - minä tein sinusta 
tomua ja tuhkaa kaikkien nähden. - - Sinä olet kammottava 
varoitus. Sinä olet iäksi poissa.” 7 "Itse Herra on vihastunut 
kaikkiin kansoihin.” 8 "Satakoon jumalattomien päälle tulta ja 
tulikiveä! Polttava tuuli olkoon malja, joka heidän on juotava." 
9 Tuli tulee alas taivaasta Jumalan luota. Ahnaat liekit 
nousevat jokaisesta ammottavasta kuilusta. Kalliotkin ovat 
tulessa. Alkuaineet hajoavat kuumuudesta, ja koko maa palaa. 
10 Maan pinta näyttää sulalta laavalta, suunnattomalta 
kiehuvalta tulijärveltä. "Tämä on Herran, kostonpäivä, se 
vuosi, jolloin hän maksaa Siionin ahdistajalle." 11  
 Jumalattomia rangaistaan "tekojensa mukaan". Saatana ei 
joudu kärsimään ainoastaan omasta kapinastaan vaan myös 
kaikista niistä synneistä, jotka hän on saanut Jumalan kansan 
tekemään. Liekeissä tuhoutuvat lopulta kaikki jumalattomat, 
sekä juuri että oksat Saatana on juuri ja hänen seuraajansa ovat 
oksia. Lain vaatima täysi rangaistus on nyt annettu; oikeuden 
vaatimukset on täytetty. Nyt Jumalan. luodut on vapautettu 
ikuisiksi ajoiksi Saatanan kiusauksista.  
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 Tulen raivotessa maan päällä vanhurskaat ovat turvassa 
pyhässä kaupungissa. Samalla kun Jumala on syntisille 
kuluttava tuli, hän on kansalleen kilpi. 12  
 "Minä näin uuden taivaan ja uuden maan. Ensimmäinen taivas 
ja ensimmäinen maa olivat kadonneet." 13 Tuli, joka tuhoaa 
jumalattomat, puhdistaa alaan. Kaikki kirouksen jäljet 
hävitetään. Ei mitään ikuisesti palavaa helvettiä ole 
muistuttamassa pelastettuja synnin kammottavista 
seurauksista.  
 

Ristin jäljet  
Synnin julmista seurauksista jää vain yksi muistuttaja: 
ristiinnaulitsemisen jäljet meidän Lunastajassamme. Läpi 
loputtoman ikuisuuden Golgatan haavat tulevat julistamaan 
hänen kiitostaan ja todistamaan hänen voimastaan.  
 Kristus vakuutti opetuslapsilleen menevänsä valmistamaan 
heille sijaa Isänsä kodissa. Ihmiskieli on kykenemätön 
kuvailemaan vanhurskaiden palkintoa. Sen tulevat tuntemaan 
vain ne, jotka sen näkevät. Rajallinen mieli ei voi käsittää 
Jumalan paratiisin ihanuutta!  
 Raamatussa pelastettujen perintöä kutsutaan maaksi.14 Siellä 
taivaallinen Paimen johtaa laumansa elämän veden lähteille. 
Siellä on ikuisesti virtaavia jokia, kirkkaita kuin kristalli, ja 
niiden varsilla huojuvat puut luovat varjonsa poluille, jotka on 
valmistettu Herran lunastetuille. Laajoja tasankoja reunustavat 
kauniit kukkulat, ja Jumalan vuorten huiput kohoavat 
korkealle. Näiltä rauhallisilta tasangoilta, elämän veden 
virtojen varsilla, Jumalan lapset, jotka olivat kauan 
pyhiinvaeltajia ja matkalaisia, löytävät kodin.  
 "He rakentavat taloja ja saavat asua niissä, he istuttavat 
viinitarhoja ja nauttivat itse niiden hedelmän, ei niin, että he 
rakentaisivat ja toinen taloa  
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asuisi, eikä niin, että he istuttaisivat ja toinen söisi hedelmän. - 
- Minun valittuni saavat itse nauttia työnsä tuloksista." 
"Aavikko iloitsee, autiomaa iloitsee, aro riemuitsee, se 
puhkeaa kukkaan." "Silloin susi kulkee karitsan kanssa ja 
pantteri laskeutuu levolle vohlan viereen, vasikka ja 
leijonanpentu syövät yhdessä ja pikkupoika on niiden 
paimenena. - - Kukaan ei tee pahaa, ei tuota turmiota minun 
pyhällä vuorellani,"  15  
 Taivaassa ei voi olla tuskaa. Siellä ei ole kyyneleitä, ei 
hautajaissaattoja. "Kuolemaa ei enää ole, ei murhetta, valitusta 
eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on kadonnut. "' 16 "Eikä 
yksikään kaupungin asukas sano: `Minä olen sairas.' Kansa, 
joka siellä asuu, on saanut syntinsä anteeksi." 17  
 Siellä on uusi Jerusalem, kirkastetun uuden maan 
pääkaupunki. "Se säihkyi kuin kallein jalokivi, kuin 
kristallinkirkas jaspis." "Kansat kulkevat sen valossa, ja 
maailman kuninkaat tuovat sinne mahtinsa kaiken loiston." 
"Katso, Jumalan asuinsija ihmisten keskellä! Hän asuu heidän 
luonaan, ja heistä tulee hänen kansana. Jumala itse on heidän 
luonaan. " 18 
 Jumalan kaupungissa ei ole yötä.19 Siellä ei ole väsymystä. 
Me tulemme aina tuntemaan aamun virkeyttä. Auringonvalon 
tekee tarpeettomaksi loiste, joka ei ole tuskallisen häikäisevä 
vaikka ylittääkin moninkertaisesti meidän keskipäivämme 
kirkkauden. Lunastetut kulkevat ikuisen päivän kirkkaudessa.  
 "Temppeliä en kaupungissa nähnyt, sillä sen temppelinä on 
Herrajumala." 20 Jumalan kansalla on etuoikeus seurustella 
henkilökohtaisesti isän ja Pojan kanssa. Nyt me katselemme 
Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, mutta siellä me näemme 
hänet kasvoista kasvoihin, sillä välillämme ei ole himmentävää 
verhoa.  
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Rakkauden riemuvoitto  
Rakkautta ja myötätuntoa, jotka Jumala itse on istuttanut 
ihmiseen, voidaan siellä osoittaa mitä aidoimmalla ja 
kauneimmalla tavalla. Seurustelu pyhien olentojen ja kaikkien 
aikojen uskollisten kanssa, pyhät siteet, jotka liittävät heidät 
yhdeksi suureksi perheeksi, kaikki tämä lisää lunastettujen 
onnea.  
 Siellä kuolemattomat olennot tutkivat ehtymättömällä ilolla 
luovan voiman ihmeitä, lunastavan rakkauden salaisuuksia. 
Taidot kehittyvät, suorituskyky kasvaa. Tiedonhankinta ei 
kuluta voimia. Suurimmatkin yritykset viedään loppuun., 
ylevimmätkin tavoitteet saavutetaan, korkeimmatkin 
pyrkimykset toteutetaan. Ja aina kohoaa uusia korkeuksia 
saavutettaviksi, uusia ihmeitä ihailtaviksi, uusia totuuksia 
käsitettäviksi, uusia tavoitteita hengen, sielun ja ruumiin 
voimien harjoittamiseksi.  
 Kaikki maailmankaikkeuden aarteet ovat Jumalan 
lunastettujen ulottuvilla. Vapaina kuolevaisuuden kahleista he 
matkaavat väsymättömästi kaukaisiin maailmoihin. Maan 
lapset osallistuvat lankeamattomien olentojen ilosta ja 
viisaudesta, loputtoman pitkien aikakausien kuluessa 
hankituista tiedon aarteista. He katselevat luomakunnan 
salaisuuksia - aurinkoja ja tähtijärjestelmiä, jotka kaikki 
kiertävät määrätyssä järjestyksessä Jumalan valtaistuinta.  
 Ikuisuuden vuosien vieriessä saadaan yhä kirkkaimpia 
ilmestyksiä Jumalasta ja Jeesuksesta, Mitä paremmin 
ihmiset oppivat tuntemaan Jumalan., sitä enemmän he 
ihailevat hänen luonnettaan. Kun Jeesus avaa heille 
lunastuksen rikkaudet ja hämmästyttävät saavutukset 
suuressa taistelussa Saatanaa vastaan, yhä palavampi 
rakkaus täyttää lunastettujen sydämen, ja lukemattomat 
äänet yhtyvät mahtavaan ylistyslauluun. 
  ”Ja minä kuulin, kuinka kaikki luodut taivaassa,  
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maan päällä, asiaan alla ja meressä, kaikki mitä niissä on, 
lausuivat: `Hänen, joka istuu valtaistuimella, hänen ja Karitsan 
on ylistys, kunnia, kirkkaus ja mahti aina ja ikuisesti’ ” 21 
 Suuri taistelu on päättynyt. Syntiä ja syntisiä ei enää ole. Koko 
maailmankaikkeus on puhdas. Valtava luomakunta sykkii 
sopusointua ja iloa. Hänestä, joka on luonut kaiken, virtaa 
elämää, valoa ja iloa rajattoman avaruuden kaikkiin 
maailmoihin. Pienimmästä atomista suurimpaan maailmaan 
kaikki oliot, elolliset ja elottomat, julistavat täydellisessä 
kauneudessaan ja ilossaan, että Jumala on rakkaus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
428  


	42. Ikuinen rauha: taistelu päättynyt  
	Viimeinen hyökkäys  
	Kapinalliset tuomitaan  
	Paholaisen lopullinen häviö  
	Jumalattomien loppu  
	Ristin jäljet  
	Rakkauden riemuvoitto  



