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KRISTUKSEN NÄKYMÄTÖN LÄSNÄOLO 
 
 Termiä 'läsnäolo' selitetään Raamatun ymmärtämisen oppaan 2. osassa, s. 141: 
 
 ”Läsnäolo” on käännetty kreikan kielen sanasta pa·rou·siʹa (luetaan: paruusiʹa), jonka osat ovat 
 pa·raʹ (vieressä) ja ou·siʹa (oleminen; johdos verbistä ei·miʹ ’olla’). Sana pa·rou·siʹa merkitsee siis 
 kirjaimellisesti ’vieressä olemista’ eli ’läsnäoloa’. Sitä käytetään Raamatun kreikkalaisissa 
 kirjoituksissa 24 kertaa, usein Kristuksen [näkymättömästä] läsnäolosta hänen messiaanisen Val
 takuntansa yhteydessä (Mt 24:3; ks. Rbi8, liite 5B). 
 
 Tämä sana on käännetty monissa käännöksissä eri tavoin. Joissakin jakeissa sana pa·rou·siʹa  kään
 netään vastineella ”läsnäolo”, mutta useimmiten käytetään vastinetta ”tulemus”. Tämän pohjalta 
 on syntynyt käsite Kristuksen Jeesuksen ”toisesta tulemisesta” (latinalaisessa Vulgatassa Mt 
 24:3:n pa·rou·siʹa on käännetty sanalla adventus [’adventti’ eli ’tulemus’]). Jeesuksen läsnäolo 
 merkitsee tietenkin väistämättä sitä, että hän saapuu paikkaan, jossa hän on läsnä, mutta sanan 
 pa·rou·siʹa kääntäminen ’tulemukseksi’ kiinnittää kaiken huomion saapumiseen ja jättää varjoon 
 saapumista seuraavan läsnäolon. Sanakirjantekijät antavat sanan pa·rou·siʹa vastineiksi sekä ’saa
 pumisen’ että ’läsnäolon’, mutta myöntävät yleensä, että sanan välittämä pääajatus on persoonan 
 läsnäolo. 
 
 
Jeesuksen parousiaan viitataan myös järjestön rs -kirjan artikkelissa Kristuksen paluu: 
 
  Määritelmä: Ennen maan päältä lähtöään Jeesus Kristus lupasi, että hän palaisi takaisin. Jumalan 
 valtakunnan yhteydessä sattuvat sykähdyttävät tapahtumat liittyvät tähän lupaukseen. On merkille 
 pantavaa, että sanojen tuleminen ja läsnäolo välillä on ero. Vaikka siis jonkun persoonan tule
 minen (joka liittyy hänen saapumiseensa tai paluuseensa) sattuu määrähetkellä, hänen läsnä
 olonsa voi sen jälkeen kestää vuosien mittaisen ajan. Raamatussa käytetään myös kreikkalaista 
 sanaa erʹkho·mai (’tulla’) siitä, että Jeesus kohdistaa huomionsa tärkeään tehtävään erityisenä ai
 kana läsnäolonsa kuluessa, nimittäin työhönsä Jehovan tuomion toimeenpanijana Jumalan, Kaikki
 valtiaan, suuren päivän sodassa [Harmageddonissa]. 
 

(Puhu perustellen käyttämällä Raamattua, rs, s. 186) 
 
 
 Tässä on oikeastaan "pähkinänkuoressa" kaikki tarvittava 
sen ymmärtämiseen, miten Jehovan todistajat ymmärtävät 
Jeesuksen 'toisen tulemisen', 'paluun', 'läsnäolon', 'tulemisen 
valtakunnan Kuninkaana'. Se kaikki on näkymätöntä. Vie-
reisessä kuvassa on se "virhe", että järjestön opetuksen mu-
kaan Jeesus tulee enkeleineen Harmageddonissa näkymättö-
mänä. 
 
 Lisäksi Jeesus "tuli takaisin" näkymättömänä jo vuonna 
1914, kun hänen läsnäolonsa alkoi. Siitä lähtien hän on ollut 
näkymättömänä läsnä. Järjestö ei missään mainitse, että Jee-
sus tulisi takaisin näkyvällä tavalla, vaan kaikki 'paluu' ja 
'tuleminen', sekä 'läsnäolo' on puhtaasti näkymätöntä. Myös 
ihmisten tuominta lampaisiin ja vuohiin, sekä harmagedonin 
teloitus tulee näkymättömästä. Meidän pitäisi kysyä, onko 
tämä asia todellakin Raamatun mukaan näin? Onko sanan 
parousia merkitys näkymätön läsnäolo? 
 
 

Kuva: jw.org; kr s. 221 
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 Kristuksen näkymätön läsnäolo ei ollut alunperin edes Charles T. Russellin keksintö. Tämän ter-
min sekä opetuksen juuret ovat adventismissa. Nimittäin William Miller oli ennustanut, että Jeesus 
tulisi takaisin viimeistään vuonna 1844. Hän käytti laskennassaan mm. Danielin 4. luvun 'seitsemää 
aikaa' (2520 vuotta), sekä Danielin 8:13, 14:ssa mainittua '2300 iltaa ja aamua'. Kun Jeesus ei tul-
lutkaan vuonna 1844, se oli kaikille silloisille adventismin oppeihin perehtyneille suuri pettymys. 
Tämän suuren pettymyksen jälkeen Raamatun profetioita ja ai-
kalaskelmia tarkistettiin uudelleen. Tuloksenä oli, että vuosi 
1844 oli heidän laskelmiensa mukaan täysin oikein, mutta 
tapa, jolla Jeesus oli tuolloin tullut, olikin ymmärretty väärin. 
Tästä muodostui adventistien opetus tutkiva tuomio, jossa kes-
keisintä on käsitys, että Jeesus palasi näkymättömänä vuonna 
1844, ja alkoi sovitustyönsä taivaallisessa pyhäkössä Danielin 
8:13, 14 mukaisesti. Jeesus olisi siis vuodesta 1844 ollut läsnä 
näkymättömänä taivaallisen pyhäkön kaikkein pyhimmässä. 
 
 Millerin seuraajiin kuulunut Nelson Barbour oli myös niiden 
joukossa, jotka joutuvat pettymään suuresti vuoden 1844 pie-
leenmenneen ennustuksen ja turhan odotuksen vuoksi. Hän 
lähti vähäksi aikaa etsimään kultaa, mutta jonkin ajan päästä 
palasi takaisin. Hänkin teki uusia laskelmia Raamatun profeti-
oiden suhteen sillä seurauksella, että Jeesus oli sittenkin tulossa 
takaisin 1873. Kun tämäkään ei toteutunut, hän tuli päätel-
mään, että Jeesus tuli takaisin, mutta näkymättömänä, vuonna 
1874. Tästä vuodesta alkaen Jeesuksen näkymätön läsnäolo oli 
Barbourin mukaan alkanut. Hän ei ilmeisesti uskonut enää ad-
ventistien selitykseen Jeesuksen pyhäkköpalveluksesta tai-
vaassa (tutkiva tuomio), vaan että Jeesus kokoaisi läsnäolonsa 
aikana kaikki uskollisensa (vehnäluokkaan kuuluvat kristityt) 
taivaaseen vuoteen 1914 mennessä. Tässä vaiheessa Charles 
Taze Russell astui kuvaan mukaan. Hän sattui saamaan kä-
siinsä Barbourin julkaiseman lehden, Herald of the Morning, 
irtonumeron. Luettuaan sen, Russell vaikuttui niin paljon luke-
mastaan, että halusi tavata Barbourin henkilökohtaisesti. Ta-
paaminen Barbourin kanssa sai Russellin vakuuttumaan kai-
kista Barbourin laskelmista, ja siitä, että Jeesuksen näkymätön 
läsnäolo oli alkanut vuonna 1874. 
 
 Kun yhteistyö Barbourin ja Russellin välillä katkesi, Russell 
alkoi julkaista omaa lehteä, Siionin Vartiotorni - Kristuksen 
läsnäolon julistaja. Hän kirjoitti myös 6-osaisen kirjasarjan, 
Tuhatvuotissarastus (engl. Millenial Dawn), joka myöhemmin 
nimettiin uudelleen Raamatun tutkielmiksi. Tämä nimi Tuhat-
vuotissarastus on sikäli osuva, että Russell uskoi tuolloin vuo-
den 1914 olevan viimeinen takaraja ihmishallituksille, ja siitä 
eteenpäin alkaisi Jeesuksen 1000-vuotisen hallituskausi. Tuol-
loin Barbourin laskelmiin luottaen hän myös uskoi, että 6000 
vuotta Aadamin luomisesta oli tullut täyteen vuonna 1872. 
Näin ollen vuodesta 1914 eteenpäin olisi sopivasti myös seitse-
männen vuosituhannen aikaa, jolloin Jumala ennallistaisi kai-
ken kohdalleen. 

Kuva: Vartiotorni vuodelta 1912. Huomaa 
teksti "Kristuksen läsnäolon julistaja". 

Ensimmäinen Vartiotorni vuodelta 1879. 
Huomaa teksti: "Herald of Christ's pre-
sence", eli "Kristuksen läsnäolon julistaja" 
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 Tässä vaiheessa on hyvä kiinnittää huomiota menetelmään, jota Russell ja kumppanit käyttivät tut-
kiessaan Raamattua aihe aiheelta. Mikä on hyvältä tuntuvaa ja päälle päin järkevän johdonmukaista, 
että heidän menetelmänsä muistutti eksegeesiä 1, ja sitä se joissain tapauksissa varmasti olikin. On 
totta, että monet epäraamatulliset opit paljastuivatkin heidän ansiostaan. Silti monia täysin epäraa-
matullisia opetuksia ja näkemyksiä varsinkin Russell kantoi mukanaan. Näistä pahimpina mainitta-
koon juuri adventisteilta opitut aikalaskelmat, joissa Russell meni niin pitkälle, että löysi jopa vuo-
siluvut 1874 ja 1914 Gizan suuren pyramidin mitoista. Tästä syystä ei voi välttyä ajatukselta, ett-
eikö hän tai hänen toverinsa olisi voineet langeta eisegeesiin 2 niin monien heille tärkeiden aikalas-
kelmien vuoksi. 
 
 Varsinainen kovan luokan selitys parousialle näkymättömänä läsnäolona löytyy Jehovan todista-
jien julkaiseman Uuden maailman käännöksen viitelaitoksen (Rbi8-FI) liitteestä 5B, s. 1640: 
 
 

 
 On totta, että sana parousia esiintyy kyseisessä Matteuksen luvussa 24 kaikkiaan neljä kertaa. 
Mutta on myös hyvä huomata, ettei se esiinny Markuksen ja Luukkaan rinnakkaiskertomuksissa 
kertaakaan. Johanneskaan ei mainitse sitä kuin kerran kirjeessään (1Jo 2:28). Kokonaisuuden hah-
mottamiseksi on verrattava kaikkia rinnakkaiskertomusia toisiinsa, ennen hätiköityjen johtopäätös-
ten tekemistä. 
 
Huomataan ensiksikin se, että vastaavaa ilmausta ei löydy kaikista rinnakkaiskertomusten kohdista, 
joissa parousia esiintyy Matteuksessa. Toiseksi, niissä kohdissa, joissa löytyy vastaava ajatus, se on 
ei sisällä ajatusta parousiasta. Esimerkiksi Lu 17:24:ssä ei puhuta parousiasta, vaan jakeessa on 
pelkkä olla-verbi ἔσται (estai), kuten Mt 24:27:kin on. Luukkaan 17:24:ssä ei kuitenkaan ole sub-
stantiivia parousia. Joten siitä ei ole apua.  
 

 
1 Wikipedian artikkelin (Eksegetiikka) mukaan "eksegeesi (m.kreik. ἐξήγησις eksēgēsis) tarkoittaa tulkintaa, tekstin 
merkityksen löytämistä. Eksegeesiin kuuluu oleellisesti tekstin tutkiminen objektiivisesti." 
2 Wikipedian artikkelin (Eksegetiikka) mukaan "eisegeesi, (m.kreik. εἰσήγησις eisēgēsis "sisään tuominen"), joka tar-
koittaa subjektiivista oman tulkinnan lukemista mukaan tekstiin." 

Kuva: Liitteessä lainataan eri käännöksiä, jotka kääntävät Kristuksen parousian 'läsnäoloksi'. Kyseessä 
on psykologinen temppu, jota ei välttämättä tule huomanneeksi. Tosiasiassa lähes 90 % kaikista käännök-
sistä kääntävät tämän jakeen eri tavalla, 'tulemukseksi', eikä 'läsnäoloksi'. Lisäksi, tällä vahvistetaan käsi-
tystä, jonka mukaan Jeesuksen 'läsnäolo' olisi näkymätön, koska termi 'läsnäolon tunnusmerkki' välittää 
ajatuksen, ettei läsnäoloa (tai tulemustakaan, joka merkitys sisältyy parousiaan) voisi havaita muusta 
kuin siihen liittyvistä tunnusmerkeistä. 
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 Vaikka selityksen lukisi moneen kertaan, se ei meinaa aueta täysin, mistä siinä on kysymys. Tämä 
johtuu siitä, että artikkeli on kirjoitettu erittäin ovelasti ja taitavasti. Siksi asia on tutkittava todella 
tarkasti faktoja myöten. Tähän ei tietenkään kaikki jaksa lähteä, vaan luotetaan 'uskollisen ja ym-
märtäväisen orjan' tutkimaan aineistoon, joka näyttää tukevan tulkintaa Jeesuksen näkymättömästä 
läsnäolosta. Seuraavaksi esitetään kriittinen analyysi Liitteen 5B aineistosta (kommentointi suu-
remmalla fontilla): 
 
  Kreikan kielen substantiivi pa·rou·siʹa [lausutaan: paruusiʹa] merkitsee kirjaimellisesti ’vieressä 
 olemista’. Ilmaus muodostuu prepositiosta pa·raʹ (vieressä) ja sanasta ou·siʹa (oleminen). 
 
 Sanan kirjaimellinen merkitys ei ole sama kuin sen juurisanojen merkitykset. Tällä pyritään häivyt-
tämään sanan muut merkitykset, joita sanakirjojen mukaan ovat myös 'tuleminen' sekä 'saapumi-
nen'. Käytännössä Raamatun tekstiyhteyden ymmärtäminen ratkaisee, mitä merkitystä sanasta on 
kulloinkin käytettävä. Lisäksi sanakirjat eivät erikseen määrittele, onko tapahtuva 'saapuminen', 'tu-
leminen' tai 'läsnäolo' näkyvää vai näkymätöntä. Asia pitää silloin ratkaista puhtaasti tekstiyhteyden 
perusteella: 
 
 Thayer's Greek Lexicon: 1. precense 2. the presence of one coming, hence, the coming, arrival, 
advent. (jonkun saapumisesta johtuva läsnäolo, siitä syystä tuleminen, saapuminen, adventti) 
 
 Strong's Exhaustive Concordance: coming (tuleminen), presence (läsnäolo). 

Parousia Matteuksen 24:3, 27, 37 ja 39:ssä, sekä niiden rinnakkaispaikoissa. 
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 Vine's Expository Dictionary of New Testament Words: lit., "a presence," para, "with," and ou-
sia, "being" (from eimi, "to be"), denotes both an "arrival" and a consequent "presence with." ('läs-
näolo' sekä 'oleminen' tarkoittavat sekä 'saapumista', että siitä johtuvaa läsnäoloa. 
 
 
  Sana pa·rou·siʹa esiintyy 24 kertaa Raamatun kreikkalaisissa kirjoituksissa, nimittäin seuraavissa 
 kohdissa: Mt 24:3, 27, 37, 39; 1Ko 15:23; 16:17; 2Ko 7:6, 7; 10:10; Fil 1:26; 2:12; 1Te 2:19; 3:13; 
 4:15; 5:23; 2Te 2:1, 8, 9; Ja 5:7, 8; 2Pi 1:16; 3:4, 12; 1Jo 2:28. Uuden maailman käännöksessä 
 sana pa·rou·siʹa on käännetty näissä 24 kohdassa vastineilla ”läsnäolo” tai ”olla läsnä”.3 
 
  Sukulaisverbi paʹrei·mi tarkoittaa kirjaimellisesti ’olla vieressä’. Sitäkin käytetään Raamatun 
 kreikkalaisissa kirjoituksissa 24 kertaa, nimittäin seuraavissa kohdissa: Mt 26:50; Lu 13:1; Joh 
 7:6; 11:28; Ap 10:21, 33; 12:20 (alav.); 17:6; 24:19; 1Ko 5:3, 3; 2Ko 10:2, 11; 11:9; 13:2, 10; Ga 
 4:18, 20; Kol 1:6; Hpr 12:11; 13:5; 2Pi 1:9, 12; Il 17:8. Näissä kohdissa Uuden maailman käännös 
 kääntää sanan paʹrei·mi vastineilla ”(olla) läsnä”, ”olla täällä”, ”olla luona”, ”olla nyt”, ”ilmaan
 tua”. 
 
 Tämä on erikoinen viittaus, sillä se ei anna mitään olellista uutta tietoa parousia-sanasta, joka on 
substantiivi. Jää epäselväksi, mitä tällä sukulaisverbillä halutaan osoittaa. Kyse on verbistä. Parou-
sia on substantiivi. Joka tapauksessa kaikki viittaukset, joissa tuo sukulaisverbi esiintyy, ovat tilan-
teista, joissa oltiin kirjaimellisesti läsnä, näkyvänä, ei näkymättömänä. 
 
 
  Sanan pa·rou·siʹa merkitys käy hyvin selväksi siitä vastakohdasta, jonka 2Ko 10:10, 11:ssä ja Fil 
 2:12:ssa esitetään vallitsevan Paavalin läsnäolon ja poissaolon välillä. Myös Ihmisen Pojan 
 pa·rou·siʹan vertaaminen ”Nooan päiviin” Mt 24:37–39:ssä osoittaa selvästi, että tämän sanan 
 merkitys on ’läsnäolo’. 
 
 Sanan merkitystä ei ratkaista sillä, kuinka sitä käytetään yhdessä tilanteessa, jossa puhutaan myös 
sen vastakohdasta. Edelleen, Raamatun tekstiyhteys ratkaisee, mitä merkitystä parousiasta käyte-
tään missäkin tilanteessa. Merkityksiä on 'läsnäolon' lisäksi myös 'tuleminen' sekä 'saapuminen', 
kuten sanakirjat osoittavat. Vertaamalla sitä vastakohtaan 'poissaolo' (näkymätön), sekä 'Nooan päi-
viin' (näkymätön uhka, ihmiset eivät panneet merkille, koska eivät nähneet mitään vaaraa), antavat 
lukijalle signaalin, jolla pohjimmiltaan halutaan tukea tätä näkymättömyyttä. 
 
 Ihmisen pojan parousian vertaaminen Nooan päiviin (Matteus 24:37-39)? Nooan päivistä puhutaan 
myös Luukkaan 17:22-30. Varsinkin jakeissa 24 ('niin tulee Ihmisen Poika olemaan') ja 30 ('ilmes-
tyy') viitataan samaan aikaan kuin kaikissa Jeesuksen lopun aikaa kuvailevissa evankeliumeissa 
(Matteus luku 24, Markus luku 13, Luukas luku 21). Jakeessa 24 Jeesuksen olemisesta tai tulemi-
sesta käytetään verbiä ἔσται (estai), joka viittaa persoonan olemiseen läsnä. Jakeessa 30 Jeesuksen 
olemisesta tai tulemisesta käytetään verbiä ἀποκαλύπτεται (apokalyptetai), joka viittaa paljastumi-
seen ja esiin tulemiseen, ilmeiseksi tulemiseen. Luukkaan 17:22-30 rinnakkaiskertomuksessa ei 
käytetä parousia-sanaa eikä edes sen sukulaisverbiä. Joten Kristuksen parousian määritteleminen 
näkymättömäksi pelkästään Matteuksessa mainittuun Nooan ajan kertomukseen viittaamalla, jär-
jestö pyrkii tekemään sen, mihin se on syyllistynyt ennenkin; määrittelemään itse sanoille merkityk-
siä. Parousian määritteleminen tällä tavalla, rajaamalla sen tiukasti tarkoittamaan pelkästään 

 
3 LIITE V:ssä on esitys siitä, kuinka parousia-sana on käännetty kaikissa näissä 24:ssä kohdassa, joissa se esiintyy. Tut-
kielmassa on tarkasteltu 70:ää eri raamatunkäännöstä. Tämä on yksi peruste sille, miksi tähän sanaan tulisi kiinnittää 
tarkempaa huomiota, koska useimmat kääntäjät ovat syystä tai toisesta päätyneet käyttämään läsnäolon tilalla tulemi-
seen viittaavia ilmauksia. 
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'näkymätöntä läsnäoloa', on vastoin kreikan kielioppia. Sanakirjat antavat rehellisen kuvan. Motii-
via sille, miksi he näin tekevät, ei tarvitse edes arvailla. 
 
 
  Rafael Gyllenbergin Uuden Testamentin kreikkalais-suomalainen sanakirja (Helsinki 1967)  esit
 tää pa·rou·siʹan ensimmäiseksi merkitykseksi ’läsnäolo’. Samoin tekee Liddellin ja Scottin A 
 Greek-English Lexicon (LSJ, s. 1343). Lisäksi TDNT:ssä (V osa, s. 859) todetaan väliotsikon 
 ”Yleismerkitys” alla: ”παρουσία [pa·rou·siʹa] tarkoittaa varsinkin aktiivista läsnäoloa.” 
 
 Puretaanpa koko tämä neljän rivin pituinen tiukka esitys. Tässä viitataan nyt kolmeen eri sanakir-
jaan ja niiden antamiin määritelmiin parousiasta. Hätäisesti lukemalla tästä saa käsityksen, että 'läs-
näolo' olisi niiden mukaan parousian ainoa ja oikea määritelmä. Onko asia näin? 
 
 Ensinnäkin Rafael Gyllenbergin Uuden Testamentin kreikkalais-suomalainen sanakirja, sivulla 203 
määrittelee parousian näin: 1. läsnäolo, 2. tulo, 3. Kristuksen tulemus tuomiolle. (ks. kuva alla) 
Huomattakoon tässä yhteydessä myös, mitä järjestö ei mainitse, että tämän sanakirjan 1. määritelmä 
'läsnäolo' perustellaan Fil 2:12:lla ja 2Ko 10:10:llä, joista kummankaan tekstiyhteydessä ei puhuta 
Jeesuksen parousiasta, vaan Paavalin. Jeesuksen parousian tämä sanakirja esittää 'tulemuk-
sena'. 
 
 

 

Kuva: Rafael Gyllenbergin Uuden Testamentin kreikkalais-suoma-
lainen sanakirja, Helsinki, 1967, s. 203. 
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 Toiseksi, Liddellin ja Scottin A 
Greek-English Lexicon (vuo-
delta 1883, s. 1158) määrittelee 
parousian näin: 1. a being pre-
sent, presence, of persons. (olla 
läsnä, henkilöiden läsnäolo), 2. 
arrival (saapuminen), 3. the Ad-
vent (tuleminen). 
 
 Liddellin ja Scottin A Greek-
English Lexicon [LSJ=Liddell, 
Scott, Jones]: 1. presence, of 
persons (henkilöiden läsnäolo), 
2. arrival (saapuminen), 3. oc-
casion (ajankohta, tapahtuma), 4. entertain them on their official visits (virallisella käynnillä viih-
dyttäminen), 5. in NT, the Advent (Uudessa Testamentissa, adventti [Jeesuksen takaisin tulemi-
nen]), 6. Astrol., situation of a planet at a point on the zodiac (planeettojen asemat taivaalla, eläinra-
dalla viitt. horoskooppeihin), kuten alla oleva lainaus osoittaa: 
 
  παρουσ-ία, ἡ, (πάρειμι) presence, of persons, δεσπότου, etc., A.Pers.169, etc. ; ἀνδρῶν π., = 
 ἄνδρες οἱ παρόντες, E.Alc.606; πόλις μείζων τῆς ἡμετέρας π., = ἡμῶν τῶν παρόντων, Th.6.86; 
 παρουσίαν μὲν οἶσθα . . φίλων, ὡς οὔτις ἡμῖν ἐστιν, i.e. that we have no friends present to assist 
 us, S.El.948; of things, κακῶν E.Hec.227, Ar.Th.1049; ἀγαθῶν Pl.Grg.497e: abs., παρουσίαν 
 ἔχειν, = παρεῖναι, S.Aj.540; τὰ τῆς τύχης . . κοινὰς [ἔχει] τὰς παρουσίας D.Prooem.39; αὐτὸ τὸ 
 ἀγαθὸν [αἴτιον] τῇ π. τοῖς ἄλλοις τοῦ ἀγαθὰ εἶναι Arist.EE1217b5, cf. Pl.Phd.100d, etc. 
 
  2.  arrival, ἡμῶν κοινόπουν π. S.El.1104, cf. E.Alc.209, Th.1.128; εἰς Ἰταλίαν D.H.1.45; esp. 
    visit of a royal or official personage, βασιλέως, etc., PTeb.48.14 (ii B. C.), IPE12.32A85 (Olbia, iii 
    B.C.), etc.; of a god, IG42(1).122.34(Epid.). 
 
  3.  occasion, v.l. in S.El.1251. 
 
  4.  π. τισὶ ποιεῖσθαι entertain them on their official visits, OGI139.9 (Philae, ii B.C.). 
 
  5.  in NT, the Advent, Ev.Matt.24.27, al. 
 
  6.  Astrol., situation of a planet at a point on the zodiac, ἤτοι κατὰ παρουσίαν ἢ κατὰ 
 συμμαρτυρίαν Vett.Val.49.26. 
 
 
Ja kolmanneksi, TDNT:ssä (Theological Dictionary of the New Testament), 5. osa, todetaan näin:  
 
 A. General Meaning. 
 1. Presence. páreimi means ―"to be present" (persons or things). parousía denotes ―"active 
 presence" (e.g., of representatives or troops, in person; cf. 2 Cor. 10:10). 
 
 2. Appearing. páreimi also means ―"to have come," ―"to come," and parousía ―"arrival." 
 
 B. Technical Use. 
 I. Hellenism. 
 
 1. Visit of a Ruler. While the group may be used for the presence of deities, it finds technical use 
 for the visits of rulers or high officials. At first genitives, pronouns, or verbal phrases accompany it 
 in this sense. On the occasion of such visits there are flattering speeches, delicacies to eat, asses for 
 the baggage, street improvements, and wreaths or gifts of money. These are paid for by voluntary 

Liddellin ja Scottin A Greek-English Lexicon, vuodelta 1883, s. 1158. 
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 contributions or, if necessary, unpopular levies. Under the empire the ceremonies become even 
 more magnificent and visits are marked by new buildings, the institution of holy days, etc. 
 Complaints and requests are customarily addressed to rulers on such visits. 
 
 2. parousía of the Gods. In relation to gods the word denotes a helpful appearance. 
 
 3. Sacral Meaning in Philosophy. In Plato the word is still a secular one, and it is not prominent in 
 Stoicism, but it acquires a cultic sense in Hermes mysticism and Neo-Platonism. Typical uses are 
 for the invisible presence of the gods at sacrifices and for the appearance of divine fire. 
 
 II. OT presuppositions for the Technical Use in the NT. 
 
 1. The Coming of God in Direct Self-Attestation and the Cultus. Since Hebrew is more concrete, it 
 has words for ―"to be present" and ―"to come," but not for ―"presence" or ―"coming." 
 Theologically we find references to the near coming of the time or end (Lam. 4:18), of evil (Prov. 
 1:27), or of the day of redemption (Is. 63:4) or recompense (Dt. 32:35). Above all, God comes in 
 self-attestation and at cultic places, there being a close link between these (Gen. 16:13-14; 28:18; 2 
 Sam. 24:25). The entry of the ark is God‘s coming (1 Sam. 4:6-7). But God is not tied to places; he 
 may come in dreams (Gen. 20:3), theophanies (18:1ff.), clouds and storms, visions, the quiet 
 breath (1 Kgs. 19:12-13), his word or Spirit (Num. 22:9; 24:2), and with his hand (1 Kgs. 18:46). 
 
 2. God's Coming in History. The victory over Sisera is a coming of God (Judg. 5:4-5; cf. Is. 19:1; 
 30:27). For apostates his coming is terrible (Am. 5:18ff.). He also comes to liberate (Ex. 3:8; Is. 
 35:2, 4) and to conclude the covenant (Ex. 19:18). The coming of salvation leads to the eschaton. 
 
 3. God's Coming as World King. God is lauded as an unparalleled king in Dt. 32:2ff. He is king 
 forever and ever in Ex. 15:18. He will finally assume full kingship (Is. 2:2). His coming as world 
 king will mean the creating of a new heaven and earth (Is. 66:15) and universal peace and joy (Is. 
 2:2ff.; 65:21ff.; 66:10ff.). 
  
 4. The Coming of the Messiah. God‘s anointed may take his place. As both hero and prince of 
 peace, his main task is to establish peace (Zech. 9:9-10). This coming has a universal sweep and is 
 historical, but with eschatological aspects (Dan. 7:13). In the Psalms the stress is on God‘s  co
 ming, not that of the Messiah. 
 
 III. Judaism. 
 
 1. Palestinian Judaism. 
  a. Expectation of God‘s Coming. Apocalyptic is full of expectation of the imminent end when 
 God will come in full array to rule and judge. The rabbis lay more stress on the coming of the 
 righteous to God but refer at times to God‘s manifestation as advocate and world ruler in the  mes
 sianic age. 
 
  b. Expectation of the Messiah. Up to A.D. 70 the idea of a coming Messiah or Son of Man is a 
 lively one, but the hope is complex. Other comings are also expected, e.g., Enoch, Elijah, and the 
 priest king. The rabbis expect the Son of David at a time of great affliction and await him with 
 some fear. The cleansing of the people is a precondition of his coming. 
 
 2. Hellenistic Judaism. 
  a. Greek Translations. In the LXX etc. páreimi is fairly common for ―"to come," but is never 
 technical. parousía occurs only in works written in Greek. The technical sense is not at first  nor
 mative but has some impact. 
  b. Philo. Philo does not use parousía, and Hellenistic influences more or less eliminate the idea of 
 a coming of God or the Messiah. 
  c. Josephus. Josephus uses the verb for God‘s presence to help and the noun for the Shekinah. He 
 rejects apocalyptic and refers the Son of Man of Daniel to Vespasian, though only in a penultimate 
 sense, for an ultimate ruler will finally establish dominion in Jerusalem. 
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 IV. The Technical Use of the Group in the NT 
 
 1. The Historical Place of the parousía Concept in the NT 
 In the NT Jesus has come already, but so strong is the hope of his coming in glory that the group is 
 not used for his first coming. There is not a twofold parousía. The verb is not a technical term 
 (though it has overtones in Jn. 11:28; 1 Cor. 5:3; 2 Cor. 13:10; cf. also Jn. 7:6; Col. 1:6, Heb. 
 12:11; 2 Pet. 1:12). For the coming in glory the Synoptists and John use ―day of the Lord,ǁ the 
 Pastorals use epipháneia (cf. also Mt. 24:3; 1 Jn. 2:28; 2 Pet. 1:16. 3:4, 12), and Paul favors pa
 rousía. The term parousía is Hellenistic but its content derives from the OT. 
 
 2. Development of the Concept. 
  a. The Synoptic Jesus. Jesus‘ thinking is permeated with the thought of the parousía (Mk. 8:38; 
 14:63; Mt. 25:1ff.; Lk. 12:35ff.). The concept is present in fully developed form in Mk. 13, which 
 distinguishes between the judgment on Jerusalem and the parousía, a space being left for the  con
 version of the Gentiles. Jesus depicts the parousía as imminent (Mk. 9:1; 13:24ff.) but also enjoins 
 perseverance (Mt. 24:13). He attempts no date-setting and divests the parousía of its political ele
 ment, stressing the ethical aspect (Mt. 25:14ff.). 
  b. The Primitive Community. The word does not occur in Acts but the first community clearly 
 expects the parousía (Acts 1:11; 3:20-21; 10:42; 13:33). 
  c. Paul. Paul‘s Christology includes preexistence but is still oriented to the future. The word  pa
 rousía is always used with the genitive and refers to men in 1 Cor. 16:17; 2 Cor. 7:6-7, etc., to an
 tichrist in 2 Th. 2:9, and to Christ elsewhere (1 Cor. 15:23; 1 Th. 2:19; 3:13; 4:15; 5:23; 2 Th. 2:1, 
 8). The expectation in 1 and 2 Thessalonians is both immediate and extended, and the bearing is 
 pastoral. Colorful details are given (1 Th. 4:13ff.; 1 Cor. 15:22ff.). Even in 2 Cor. 5:1 ff. there is 
 no interest in the interim period (cf. also Rom. 8:19, 23). Paul realizes he may go to be ―"with 
 Christ" (Phil. 1:23) but still expects the parousía (3:20-21; 4:5). 
  d. The Pastorals. In 2 Tim. 1:10 epipháneia is used for Christ‘s manifestation in the flesh but the 
 expectation of a coming survives if with a little less emphasis (cf. 1 Tim. 4:1; 2 Tim. 3:1). In 
 Hebrews the main interest is in the past coming and in the believers ̳ entry into rest, but the hope of 
 a future coming persists (9:28; 10:37; 12:26). This will be a second coming in 9:28. 
  e. James, Peter, and Jude. Jms. 5:7-8 refers to Christ‘s parousía.1 Peter has a more dynamic view; 
 the decisive manifestation is at hand (1:5, 7, 13). 2 Peter meets the objections of mockers (3:3-4) 
 by adducing God‘s patience (3:8-9). Believers should wait for and hasten toward the parousía of 
 the day of God (or the Lord) (3:12). 
  f. Revelation. Though it does not use the term, Revelation is full of ardent hope of the parousía 
 (cf. 1:1, 3; 22:20). Lofty portrayals are given in 14:14ff. and 19:11ff. The time sequence suggests a 
 double parousía. 
  g. John and 1-3 John. The idea of the parousía is present in Jn. 21:22-23 and 1 Jn. 2:28; 3:2. There 
 is a stress on present victory, judgment, and life, but true eschatological expressions are also  pre
 sent (Jn. 6:39, 40, 44; 12:48; 1 Jn. 2:18). We find both realized and unrealized eschatology. The 
 realization is as yet provisional and demands a definitive consummation. If there is more stress on 
 possession, the tension between possession and hope remains. 
 
 3. Theological Summary. The concept of the parousía in the NT defies systematization. Jewish 
 particularism is rejected and the sensual element is minimal, since fellowship with God is the chief 
 concern. Divine transcendence overcomes the antithesis of the present and the future aspects of 
 God‘s rule. The turning point has already come, and the parousía will be a definitive manifestation 
 when God‘s eternal rule supersedes history. Christ is the resolution of the tension between this 
 world and the next, hope and possession, concealment and manifestation, and faith and sight. 
 
 V. Early Christian Writings. The verb plays no important part in earlier writings, though Justin 
 Dialogue 54.1 says that Christ will be present at the second parousía. The noun often has the  secu
 lar sense. It has a technical eschatological sense in Diog. 7.6 and Hermas Similitudes 5.5.3.  Igna
 tius Philadelphians 9.2 uses it for the earthly coming. Justin Dialogue 14.8 etc. (and Apology 52.3) 
 refer to two parousíai, and cf. Irenaeus and Hippolytus. Clement of Alexandria speaks mostly of 
 the earthly parousía, but this deeschatologizing is exceptional. [A. OEPKE, V, 858-71] 
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 Nämä kunnolliset lainaukset kyseisistä sanakirjoista osoittavat, ettei parousia-sanan ainoa merkitys 
ole pelkätään 'läsnäolo'. Lisäksi on tärkeää huomata, että ne eivät määrittele Kristuksen parousiaa 
'läsnäoloksi', vaan 'tulemukseksi'. Edelleen, aina kun sanakirjoissa määritellään parousialle merki-
tys 'läsnäolo', sen määritellään tarkoittavan kirjaimellisia (näkyviä) henkilöitä tai jonkin nä-
kyvää läsnäoloa, ei mitään näkymätöntä läsnäoloa. Koko tähän opetukseen Kristuksen näkymät-
tömästä läsnäolosta on sisällytetty tekninen eskatologinen merkitys, joka sille on annettu erinäisistä 
tulkinnallisista syistä. Tällainen syy tulkita Kristuksen parousia nimenomaan näkymättömäksi, 
juontaa juurensa Millerin väärään ennustukseen vuodesta 1844, ja sen jälkeisiin yrityksiin saada tuo 
tulkinta onnistumaan Kristuksen näkymättömän parousian avulla. Siksi sen kääntämistä vain tällä 
ainoalla merkityksellä (läsnäolo) ei voi perustella. Jos näin tehtäisiin, sivuutettaisiin tyystin Raama-
tun tekstiyhteys, jonka perusteella kääntäminen tulee tapahtua. 
 
 Sitten takaisin Uuden maailman käännöksen viitelaitoksen Rbi-FI:n liitteeseen 5B (s.1640, kpl 5): 
 
  Sana pa·rou·siʹa ’läsnäolo’ ei ole sama kuin kreikan kielen sana eʹleu·sis ’tulo’, ’tuleminen’, joka 
 esiintyy kreikkalaisessa tekstissä kerran, Ap 7:52:ssa, genetiivimuodossa e·leuʹse·ōs (lat. adventu). 
 Sanoja pa·rou·siʹa ja eʹleu·sis ei käytetä toistensa synonyymeina. TDNT (V osa, s. 865) kiinnittää 
 huomiota siihen, että ”näitä sanoja [paʹrei·mi ja pa·rou·siʹa] ei käytetä koskaan Kristuksen tulemi
 sesta lihassa, eikä sanalla παρουσία ole koskaan merkitystä ’paluu’. Ajatus useammasta kuin yh
 destä parousiasta löytyy ensimmäisen kerran vasta myöhemmästä kirkosta [ei ennen 100-luvulla 
 elänyttä Justinusta] – –. Yksi perusedellytys alkukristillisen ajatusmaailman ymmärtämiselle on se, 
 että meidän pitäisi täysin vapautua tästä [useamman kuin yhden parousian] käsityksestä.” 
 
 Sanaa parousia ei tietenkään ole sama sana kuin ἐλεύσεως (eleuseōs) 'tulla'. Apostolien tekojen 
7:52, jossa Stefanos käyttää tätä sana, kun hän selittää profeettojen kertoneen Jeesuksen tulosta (ih-
miseksi, lihassa, ensimmäisen kerran). Olisi täysin epäjohdonmukaista sitä tässä käyttääkään, koska 
parousiaa käytetään vain Jeesuksen toisen tulemisen yhteydessä. 
 
 Sitten järjestö esittää lainauksen TDNT:stä: "and παρουσία never has the sense of return." (suom. 
eikä sanalla παρουσία ole koskaan merkitystä paluu". Tämä on varmasti totta. Sitä sillä ei ole sana-
kirjojenkaan mukaan, vaikka jotkin käännökset joskus sen niin kääntävät. (ks. LIITE V) 
Miksi järjestö pyrkii todistelemaan niin ahkerasti mitä merkityksiä parousialla ei ole? Sen sijaan 
tulisi keskittyä todisteisiin, mitä merkityksiä parousia-sanalla on, sekä miten ja missä tekstiyhtey-
dessä niitä tulisi käyttää. 
 
 
  Teol. tri Israel P. Warren kirjoitti tämän sanan merkityksestä teoksessaan The Parousia (Portland, 
 Maine [USA] 1879, s. 12–15): ”Me puhumme usein ’toisesta adventista’, ’toisesta tulemuksesta’ 
 jne., mutta Raamatussa ei koskaan puhuta ’toisesta Parusiasta’. Olipa sen määrä olla luonteeltaan 
 millainen tahansa, se oli jotakin epätavallista, jota ei ollut tapahtunut koskaan aikaisemmin ja jota 
 ei tapahtuisi koskaan uudestaan. Sen oli määrä olla läsnäolo, joka poikkeaisi kaikista muista  ta
 pauksista, joissa hän teki itsensä ilmeiseksi ihmisille, ja ylittäisi ne, niin että sitä kuvailevan nimi
 tyksen THE PRESENCE [läsnäolo] pitäisi riittää sellaisenaan, ilman mitään luonnehtivia epiteet
 tejä, artikkelia lukuun ottamatta. 
  Tämä näkemys tuosta sanasta tekee mielestäni selväksi sen, ettei englannin sana ’coming’ [tule
 mus] eikä latinan ’adventti’ ole paras alkuperäisen sanan vastine. Ne eivät ole yhdenmukaisia sen 
 etymologian kanssa; ne eivät vastaa sen verbin ajatusta, josta se on johdettu; eikä niillä voitaisi 
 sopivasti korvata tarkempaa sanaa ’läsnäolo’ niissä tapauksissa, joissa kääntäjät ovat käyttäneet 
 viimeksi mainittua sanaa. Niiden kantasanojen välittämä perusmerkityskään ei ole sama. Sanat 
 ’tulemus’ ja ’adventti’ synnyttävät ensisijaisesti kuvan siitä, että joku lähestyy meitä, liikkuu meitä 
 kohti, ’parusia’ kuvan siitä, että joku on kanssamme, viittaamatta siihen, miten se alkoi. Edellisten 
 vaikutus päättyy saapumiseen, jälkimmäisen vaikutus alkaa siitä. Ne ovat liikettä kuvaavia sanoja, 
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 tämä lepoa kuvaava. Ensin mainittujen toiminnan kattama aika on rajallinen, se saattaa olla  het
 kellinen; jälkimmäisen on rajaton – –. 
  Jos kääntäjämme olisivat menetelleet tämän termin, ’parusian’, kanssa samoin kuin sanan ’bap
 tisma’ kanssa [englannin kielessä] – siirtäneet sen sellaisenaan – tai kääntäneet sanan sen etymolo
 gisesti täsmällisellä vastineella läsnäolo ja jos olisi selvästi ymmärretty, niin kuin silloin olisi ym
 märretty, ettei ’toista Läsnäoloa’ ole olemassakaan, luulen, että koko oppi olisi ollut toisenlainen 
 kuin se nyt on. Ilmauksista ’toinen tulemus’ ja ’toinen adventti’ ei olisi koskaan kuultukaan. Kirk
 koa olisi opetettu puhumaan HERRAN LÄSNÄOLOSTA sellaisena, josta käsin sen toiveet oli 
 määrä toteuttaa joko lähitulevaisuudessa tai hyvin kaukaisena ajanjaksona – sellaisena, jonka alai
 suudessa maailma oli määrä tehdä uudeksi, jonka alaisuudessa saataisiin sekä hengellinen että ruu
 miillinen ylösnousemus ja jaettaisiin oikeutta ja ikuisia palkintoja.” 
 
 
 Järjestö esittää tässä koko artikkelin pisimmän lainauksen 
Teol. tri Israel P. Warren kirjasta vuodelta 1879, jonka pi-
tuus on lähes puolet koko liitteestä. Tässä on nyt varmaan-
kin se tieto, se "naula arkkuun" -argumentti, joka tekee 
täysin selväksi, mistä tässä koko parousia-väärinymmär-
ryksessä on kysymys. Ovatko kaikki maailman raamatun-
kääntäjät harhaanjohdettu lukuunottamatta Vartiotorni 
raamatunkäännöskomiteaa ja Robert Youngia, jonka 
käännös Young's literal translation kääntää kaikki parou-
sia-sanat 'presence', eli 'läsnäolo', sekä Israel P. Warrenia, 
joka kirjassaan paljastaa lopullisesti tämän salaliiton? 
 
 On ensinnäkin tärkeä huomata, että tämä 1879 kirjoitettu 
kriittinen teos parousiasta oli tuohon aikaan varmasti 
ajankohtainen, koska silloin oli liikehdintää uskonnolli-
sissa ryhmittymissä varsinkin "lopun aikaa" koskien, aika-
ennustuksia tehtiin paljon Jeesuksen tulemiseen tai läsnä-
oloon liittyen. Charles Taze Russell oli yksi niistä, mu-
kaan luettuna monet adventistit, jotka uskoivat aikalaskel-
mien perusteella Jeesuksen parousian (läsnäolon) alka-
neen. Russell, joka oppi asian Nelson Barbourilta, uskoi 
Jeesuksen parousian alkaneen 1874. Milleristit, jotka oli-
vat tehneet tarkistuksia Millerin aikalaskelmiin, uskoivat Jeesuksen parousian alkaneen 1844. Pa-
rousian lisäksi tämä teos käsitteli myös Jeesuksen hallintaa Kuninkaana, ylösnousemusta kuolleista, 
ja yleistä tuomiota. 
 
 Seuraavaksi esitän tämän kirjan loppuyhteenvedon, mihin johtopäätökseen Israel P. Warren itse 
tuli näiden aiheiden kriittisen käsittelyn jälkeen. Suomennokset ovat suoraan kirjan loppuyhteenve-
dosta s. 297-303: 
 
 
 
 
 
 



 45 

  
 Oppimme on siis tiivistettynä, KRISTUKSEN 
PAROUSIA ON HÄNEN JATKUVAA LÄSNÄOLOA 
IHMISTEN KESKUUDESSA HALLITEN 
MESSIAANISENA KUNINKAANA, ELÄMÄN 
ANTAJANA, SEKÄ TUOMARINA. 
Nämä virat ovat vain kolme näkökulmaa hänen hallintata-
voistaan, vaikka todellisuudessa ne ovat yksi, muodostaen 
sen "kirkkauden", jonka hän sai Isältään palkaksi nöyryy-
tyksistään ja kärsimyksistään. Parousia alkoi, kun hän 
nousi valtaistuimelleen ja sen jälkeen hän alkoi "tulla" tai 
ilmestyä ihmisille suorittamiensa mahtavien tekojensa vä-
lityksellä. Hänen kolme virkansa ovat alkaneet samanai-
kaisesti, ollen kaikenaikaa toiminnassa samanaikaisesti. 
Niiden avulla tämä maailma ennallistetaan täydellisesti 
pyhyyteen ja onnellisuuteen. Niiden kesto on ikuinen. 
 
  
 
 
 
 
 Tässä esitetystä opista haluan huomauttaa seuraavaa: 
 
 1. Että sitä ei pidä pitää vain preteristisenä eikä futuristi-
sena näkökulmana: se sisältää pikemminkin molemmat. Jos 
myönnetään, että Parousia alkoi [Jeesuksen] taivaaseennou-
semisesta, se ei tarkoiteta, etteikö se pitäisi paikkansa myös 
kaikkina tulevina aikoina. Jos siitä puhutaan tulevaisuuden 
odotteena, se ei tarkoita, etteikö siitä olisi voitu alkaa nauttia 
jo nyt. Pyydän erityisesti, ettei minua lainata sanomalla, että 
ylösnousemus on "jo tapahtunut", tai että tuomiopäivä ta-
pahtui Jerusalemin tuhon yhteydessä. Parousia, koskien 
Kristuksen hallintoa kuninkaana, elämän antajana ja tuoma-
rina, ei ole vain ajanjakso, vaan se on erityisjärjestely. Jos se 
alkoi taivaaseennousemisesta, sen on ulotuttava myös kau-
kaiseen tulevaisuuteen, itse asiassa ikuisuuteen asti. Koko-
naisuutena tarkasteltuna siitä voidaan puhua suurella var-
muudella vielä tulevaisuutena, sillä nämä kaksi tuhatta 
vuotta taivaaseenousemisesta lähtien, kun otetaan huomioon 
vielä tulevat aikakaudet, ovat vain ensimmäinen aamun au-
ringonsäde pitkästä kirkkaasta kesäpäivästä. Kuitenkin, aa-
mun on sarastanut, aamutähti on noussut, vaikkakin päivä 
täydessä kirkkaudessaan on vielä edessäpäin. Tai kuten tuttu 
kuvaus kertoo, eteemme on asetettu Kristuksen hallinnon ää-
retön valtameri; älkäämme sanoko, että koska emme ole 
vielä päässeet pois satamasta, olisimme jääneet laiturille. 
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 2. Se on näkemys, joka harmonisoi kaikki Pyhien kirjoitus-
ten opetukset, mitä mikään muu näkemys ei tee, ja johon 
olemme perehtyneet. Miksi on, että juuri nyt, joka itseasi-
assa on ollut totta enemmän tai vähemmän koko kristinus-
kon ajan, kristillinen kirkko on niin jakautunut mielipitees-
sään tästä aiheesta? Vastaus on, koska pyhät kirjoitukset 
näyttävät opettavan siitä kahta tai useampaa ristiriitaista 
asiaa. He vakuuttavat Parousian läheisyydestä, opettavat 
elämään odottamalla ja tarkkailemalla sitä, ja sanovat kui-
tenkin, sen olevan maailman lopussa, ja että siihen liittyy 
ylösnousemus ja yleinen tuomio. Nyt kukin valitsee koulu-
kunnan näiden kahden näkemyksen välillä, eivätkä saa ko-
konaisuutta sopusointuun. Adventistit valitsevat [parousian] 
läheisyyden, joka on (tai oli) totuus, ja näin pakottautuvat 
etsimään "loppua", sekä ihmisten asioiden päättymiseen liit-
tyviä kaikenlaisia pelottavia ilmiöitä, jotka ovat pian käsillä. 
Futuristit, kauhistellen edellistä päätelmää, kieltävät lähei-
syyden ja lykkäävät Parousiaa kaukaiseen tulevaisuuteen. 
Joten luottavaisina vuosituhannen vaihteeseen. Pre-mil-
lenarialaiset ovat varmasti oikeassa katsoessaan, että Kris-
tuksen oli tarkoitus perustaa valtakunta maan päälle ja hal-
lita sitä Messiana, mutta ovat yhtä varmasti väärässä sanoes-
saan, että valtakuntaa ei ole vielä perustettu, ja siksi tulemi-
nen on tulevaisuudessa. Post-millenarialaiset ovat varmasti 
oikeassa katsoessaan, että valtakunta perustettiin helluntai-
päivänä, ja sen tulee kasvaa, kunnes se saavuttaa suuren 
vuosituhannen kunniansa, mutta ovat yhtä selvästi väärässä 
pitäessään kiinni siitä, että Kristuksen ei tule tulla, ennen 
kuin tämä täyttymys olisi saavutettu, eikä siten hallitse-
maan, vaan tuomitsemaan maailma ja luovuttamaan valta-
kunta välittömästi Isälle. Pyhät kirjoitukset eivät voi oikein 
tulkittuna opettaa molempia näitä vastakohtia; ne eivät voi 
olla ristiriidassa keskenään. 
 On oltava jokin keino niiden sopusointuun saattamiseksi, ja 
tätä olen yrittänyt löytää. Otetaan esimerkiksi Pre-mil-
lenarialainen oppi (joka minusta tuntuu olevan lähimpänä 
totuutta) ja laajennetaan sen käsitystä Parousiasta molem-
piin suuntiin aloittaen helluntaista ja jatkamalla sieltä loput-
tomasti tulevaisuuteen; ja tekemällä ylösnousemuksen ja 
tuomion yhdeksi samanaikaiseksi erityisjaksoksi Kristuksen 
hallituskaudelle yksittäisten tapahtumien sijasta, ja näin nä-
ennäiset ristiriidat saadaan lähes kaikki ratkaistua. Tai ote-
taan Post-millenarialainen oppi, ja hyväksytään helluntaipäi-
vän tapahtumat, koska se tunnustaa Kristuksen tulemisen 
Parousian alussa, ja toimitaan samaan tapaan ylösnouse-
muksen ja tuomion kanssa osana erityisjaksoa, ja hylätään 
perusteeton ajatus Kristuksen valtaistuimen luovuttamisesta, 
ja tulemme jälleen melkein samaan lopputulokseen. Men-
neisyys, nykyisyys ja tulevaisuus saadaan näin yhdeksi suu-
reksi kokonaisuudeksi. Kaikki eri Raamatun kohdat loksah-
tavat paikoilleen sopusointuisesti. Meillä ei ole enää tarvetta 
etsiä asioille kaksoismerkityksiä; olettaa henkeytettyjen kir-
joittajien erehtyneen; että alkuseurakuntaa olisi vaadittu 
odottamaan ja seuraamaan tapahtumia, jotka olisivat olleet 
tuhansien vuosien päässä; että nämä tuhansien vuosien 
päässä olevat tapahtumat olisivat Raamatun mukaan tulleet 
"nopeasti", "olevan käsillä" jne. En voi lakata kysymästä, 
etteikö teoria, joka tulee näiden ristiriitaisten mielipiteiden 
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ja osapuolten keskeltä, ja joka on laajempi, kuin kumpikaan 
osapuoli ymmärtää, voisi säilyttää totuuden, ja korjata pää-
syyn, joka liian suppeassa näkemyksessä johtaa virheellisyy-
teen, ennallistaisi kaiken todelliseen sopusointuun, - niin 
eikö sellainen olisi itsestäänselvää hyväksyä pääasiallisesti 
todeksi? 
 3. Ja tämä tulos, joka on havaitaan, ei saavuteta uhraamalla 
yhtään suurta totuutta, mitä tulee opetuksen sisältöön, vaan 
ainoastaan muokkaamalla ajan lisämääreitä, [tapahtumien] 
järjestystä, [jotka liittyvät] tarkoitukseen ja kokonaisuuteen. 
Tosiasiat Kristuksen toisesta tulemisesta, hänen kuninkaalli-
nen hallituskautensa, kuolleiden ylösnousemuksesta ja ylei-
sestä tuomiosta, ovat perustavanlaatuisia opetuksia evanke-
liumeissa; ne yhdessä muodostavat "tulevan maailman voi-
mat", joilla on vaikutusta jokaisen ihmisen sydämeen. En 
luopuisi yhdestäkään opetuksesta, joka hylkäisi tai heiken-
täisi niiden tärkeyttä. Mielestäni nyt esitetyt [vastakkaiset] 
näkemykset eivät tee kumpaakaan. Ei voi vähentää Parou-
sian merkitystä, vaan pitää sitä erityisenä aikana, ennemmin 
kuin vain ohimenevänä ajanjaksona; että sen alku oli 30 ya. 
ennemmin kuin 1880 ya., tai mikä tahansa muu kaukaisempi 
ajankohta. Sen merkitystä ei voi heikentää sillä, että se oli 
hengellinen ja näkymätön, pelastaa ainoastaan sillä, että suu-
renmoisia tekoja on tehty sen aikana, kuin että se olisi nä-
kyvä, pilvien keskellä tuleva, universumin päättävä rysäh-
dys. - -  Se ei heikennä Kristuksen kuninkaallista kirkkautta, 
että hän hallitsee hengellään ja luonteensa kautta lunastettu-
jen sielujen valtakuntaan, eikä näkyvään organisaatioon, 
jonka pääkaupunki on Jerusalemissa. Tuon valtakunnan ma-
jesteettisuudesta ei käy ilmi, että sen on oltava loputon, sen 
sijaan, että kuningas luovuttaisi heti, kun hän saavuttaa kiistattoman vallan. Se ei tee ylösnousemuksesta sitä vä-
hemmän merkityksellistä, että se tapahtuu maallisen elämän päättymisen sijasta, vasta pitkien aikojen kuluttua, 
kun on uinuttu haudassa. 
 
 Tämä ja monet muut järjestön väärinlainaamat lähteet osoittavat, että niitä pyritään käyttämään 
vain tukemaan omaa näkemystä, mikä on tässä tapauksessa järjestön vuonna 1914 alkanut Jeesuk-
sen näkymätön läsnäolo. Ja kun asiaa aivan maalaisjärjellä ajatellaan, kuinka typerä tuo ajatus on-
kaan. Miksi Jeesuksen olisi pitänyt aloittaa läsnäolonsa vuonna 1914, kun hän jo ensimmäisellä 
vuosisadalla nimenomaisesti lupasi olla kaikkina päivinä [näkymättömänä tosin] seuraajiensa 
kanssa? (Matteus 28:20) Koko tämä näkymätön läsnäolo -opetus on lähtöisin William Milleriltä. 
Tai oikeastaan hänen väärästä Kristuksen takaisin paluun ennustuksesta johtuneesta pettymyksestä. 
Tuolloin hänen seuraajansa, joista myöhemmin kehittyi Seitsemännen Päivän Adventistit, laskivat, 
että Millerin aikaennustukset olivat sittenkin oikein, mutta Kristus palasikin näkymättömänä ja hä-
nen läsnäolonsa taivaallisessa pyhäkössä alkoi vuonna 1844. Tästä muodostui oppi Tutkiva tuomio, 
joka on eräs kiistellyimmistä opeista adventistien keskuudessa.4 

 
4 Katso LIITE VI - Aikaennustukset: Miller, Barbour, Russell. 


