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Videon transkriptio:
Awaken Bible Prophecy Update 4-13-22: They Don’t Understand
Kannatettuani tempausta ennen vihaa useiden vuosien ajan lukuisten julkaistujen artikkeleitteni,
kirjojeni, Prophecy Updates -videoitteni ja henkilökohtaisesti voin kertoa sinulle, että tämä kanta on
vähemmistössä seurakunnassa ja kristillisissä mediapiireissä. Perustuen saamaani palautteeseen
ja yleensä näkemääni kiinnostusta vihaa edeltävään tempaukseen on vain vähän. Tuntuu kuin
tämän käsitteen päälle olisi heitetty märkä viltti ja useimmat ihmiset ovat vakuuttuneet, että se ei
ole toteutumiskelpoinen. Tämän seurauksena he hylkäävät sen eskapismina (kuten Pawson.
Suom. huom.) tai, mikä pahempaa, saatanallisena eksytyksenä.
Ne, jotka eivät usko tähän terveeseen raamatulliseen oppiin, kuuluvat ensisijaisesti mid- tai posttrib kategoriaan tai ovat sitä mieltä, että tempausta ei ole. Toinen ryhmä on se, joka hengellistää
suuren osan Raamatusta ja/tai uskoo, että suurin osa tai kaikki Raamatun profetiat ovat jo
täyttyneet - näin ollen tuleva tempaus, Ahdistus ja jopa Kristuksen tuhatvuotinen hallinta ovat heillä
yleensä poissa laskuista.
En ole varma, onko sillä väliä, kumpaan porukkaan ne ihmiset kuuluvat, jotka väheksyvät
tempausta ennen vihaa, mutta yksi asia näyttää varmalta: kukaan heistä ei todella ymmärrä, miten
kauhea seitsenvuotinen Ahdistus tulee olemaan.
Hiljattain seuraamani keskustelu, jonka katsoin erään itseään raamattuopettajaksi kutsuvan
henkilön ja kasvavan konservatiivisen tiedotusvälineen omistajan / juontajan välillä, havainnollisti

tätä tosiasiaa. En nimeä kahta osallistujaa tässä artikkelissa, mutta voit itse katsoa keskustelun
tästä.

Ne, jotka hylkäävät tempauksen ennen vihaa, syyllistyvät ainakin kolmeen virheeseen, jotka
haluan tuoda esiin ja joihin em. videolla esiintyvät ihmiset näyttävät ikään kuin joutuvan saaliiksi.
Ne ovat:
1. Ymmärryksen puute Ahdistuksen ankaruudesta.
2. Tietämättömyys tai hylkääminen koskien menneitä ja nykyisiä vainoja kaikkialla maailmassa.
3. Jumalan luonteen ja hänen lupaustensa unohtaminen.

On varmasti muitakin ongelmia, joista voisin puhua, mutta nämä nousevat mielestäni huipulle.
Otamme ne yksi kerrallaan.

1. Ymmärryksen puute Ahdistuksen ankaruudesta.
Suuri osa puheista sekä maallisissa että kristillisissä piireissä keskittyy eräänlaiseen suureen
heräämiseen. Uskotaan, että monien ihmisten – sekä sekulaarien että kristittyjen – nouseva
tietoisuus saa aikaan sellaisen vastareaktion pahantahtoista Great Reset -agendaansa toteuttavaa
globaalia eliittiä vastaan, että hyvät tyypit voittavat pahat toimijat.
Mielenkiintoista on, että monet, jotka pitävät kiinni tästä suuresta heräämisestä, ovat äärimmäisen
tarkkaavaisia mitä tulee häikäilemättömiin yrityksiin tappaa ja vammauttaa ihmisiä. Eikä vain sitä,
vaan he näkevät transhumanistien menestyksen ja tietävät, että käynnissä on merkittävä ohjelma,
jonka tarkoituksena on muuttaa ihmisen luonne siitä, miksi Jumala hänet loi, joksikin muka
paremmaksi. Monet tällaiset ihmiset ovat myös tietoisia, että olemme titaanisessa hengellisessä
taistelussa, eli vastustajamme eivät ole vain ihmisiä vaan demonisia olentoja. He jopa tunnustavat
jakeen Ef. 6:12, joka varoittaa:
Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä
pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan
avaruuksissa.
Huolimatta tämän sodan hengellisen puolen todellisuudesta, Suuren Heräämisen kannattajien
optimismi ja luottamus ihmiskuntaan näiden esteiden voittamiseksi on päättäväinen ja ehdoton.
Mutta tässä on ongelma: Sodat, vitsaukset, vaino, Herran enkelit, jotka heittelevät katastrofaalisia

vitsauksia maan ja tuntemamme elämän kaikille osa-alueille, yliluonnolliset olennot ja tapahtumat,
jotka piinaavat ja tappavat miljardeja ihmisiä, ovat kaikki tulossa. Eikä vain se, vaan myös
laittomuuden supermies Antikristuksen persoonassa ja hänen apurinsa pahuudessa, Väärä
Profeetta, ovat matkallansa pettämään koko maailma. Miten ihmiskunnan oletetaan taistelevan
vastaan ja pysäyttävän kaikki nämä asiat?
Lihan kautta, tietenkin! Huomaa, että tämä voitto pimeyden voimista - olivatpa ne sitten inhimillisiä
tai hengellisiä - tulee heränneen ihmiskunnan ponnistelujen kautta. Katseensa maailmaan
kiinnitettynä voittaakseen joukkokokouksilla, oikeusjutuilla, vaalien peruuttamisella, mahdollisilla
kansalaiskonflikteilla, globalistien kaatamisella ja hirttämisellä ja jopa muutamalla rukouksella
höystettynä, luonnolliset miehet ja naiset tuhoavat vakiintuneen järjestyksen. He tietävät, että Syvä
Valtio on voimakas, mutta heidän ajattelussaan ihmisten voima on suurempi.
Kaikessa tässä innostuksessa, kun miljoonat ihmiset avaavat silmänsä ja liittyvät taisteluun, yksi
pieni asia näyttää unohtuneen. Se, mitä he suunnittelevat ja toivovat saavuttavansa, on täysin
vastoin sitä, mitä Raamattu sanoo tapahtuvan viimeisinä päivinä.
Miten voit olla lukematta tekstiä, jossa kerrotaan maailmansodasta, planeetan laajuisesta
nälänhädästä, vainosta, jollaista ei ole koskaan ennen tunnettu ja ennennäkemättömän laajoista
kuolemantapauksista (esim. mitä Jeesus sanoo luvussa Mt. 24 ja mitä luvut Ilm. 6-18 kuvailevat)?
Entä demonilaumojen kirjaimellinen vapauttaminen helvetin kuilusta? Tunnustetaanko yhtään sitä
tosiasiaa, että kaikkien näiden vitsausten tarkoituksena on lunastaa Israel ja rangaista epäuskoista
maailmaa, että Jumala voisi tehdä tietä tuhatvuotiselle valtakunnalle, johon pääsevät vain ne, jotka
ovat tunnustaneet Jeesuksen Kristuksen Herraksi?
Kaikki tämä on välttämätöntä puhdistamista. Se on myös täysin Jumalan työtä. Jälleen kerran
näyttää siltä, että inhimillinen tekojen mentaliteetti on sokaissut ihmiset. Ahdistuksella, jonka
Jumala saa aikaan, on hengellinen tarkoitus - sekä niiden hyväksi, jotka rakastavat Häntä, että
niiden pahaksi, jotka päättävät hyljätä Hänet. Seitsemän kulttuurin vuoren valloittaminen tai muu
sellainen käsitys, jossa vanhurskas ihminen on voittaja tässä maailmassa, on yksinkertaisesti
typeryyttä. Ahdistuksen aika tulee olemaan pahinta aikaa, jonka maa ja sen asukkaat ovat
koskaan tunteneet. Mikään Suuri Herääminen ei tule muuttamaan sitä.

2. Tietämättömyys tai hylkääminen koskien menneitä ja nykyisiä vainoja kaikkialla
maailmassa.
Seurakunta on kärsinyt vainosta perustamisestaan lähtien. Jeesus sanoi jakeessa Joh.15:18:
“Jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää, että se on vihannut minua ennen kuin teitä.”

Lisäksi Jeesus sanoo jakeessa Joh. 16:33 opetuslapsilleen ja meille:
“Maailmassa teillä on ahdistus.”
Meidän, jotka seuraamme Jeesusta, pitäisi odottaa näitä asioita. Ne ovat luonnollinen osa yhden
todellisen Jumalan palvelemista. Itse asiassa suurimmalla osan 1900-lukua ja nyt 2000-luvulla
vaino kaikkialla maailmassa on ollut ankarampaa kuin koskaan aikaisemmin. Se näkyy selvimmin
10/40-ikkunan laajalla alueella, joka kattaa suurimman osan islamilaisista, hindulaisista ja jopa
kommunistisista maista, joissa kristittynä olemisen hinta on hyvin korkea.
Jotta saisit esimakua siitä vainosta, jota veljemme ja sisaremme Kristuksessa kokevat, tässä vain
muutamia lyhyitä esimerkkejä Voice of the Martyrs -lehdestä:
● Jelem on fulani, joka antoi elämänsä Kristukselle vuonna 2020. Kun hänen perheensä sai
tietää hänen (her) uudesta uskostaan, he ahdistivat ja hakkasivat häntä ja lopulta hylkäsivät
hänet.
● Mariam, 18, ja Sarah, 16, kasvoivat kristityssä kodissa ja uskoivat Kristukseen nuorena.
Vuonna 2020 sisaruksia uhkailtiin ja pahoinpideltiin sen jälkeen, kun he olivat kertoneet
evankeliumia muslimityötoverille. Vaikka työtoveri reagoi innokkaasti evankeliumiin, muut
valittivat Mariamista ja Sarahista heidän esimiehelleen, joka käski tyttöjä lopettamaan
uskosta kertomisen. Hän vei heidät myös joidenkin muslimimiesten luo, jotka vaativat
tyttöjä luopumaan uskostaan. Kun tytöt kieltäytyivät, eräs miehistä löi Mariamin nenän
verille ja lukitsi tytöt lukkojen taakse. Mariam ja Sarah pääsivät lopulta pakoon ja liftasivat
kotiin. Mariam on sen jälkeen kärsinyt huonosta terveydestä ja perheellä on ollut
taloudellisia vaikeuksia tulojen menetyksen vuoksi.
● Kolme kristittyä sai surmansa 25. helmikuuta hyökkäyksessä, joka kohdistui pääasiassa
kristittyjen muodostamaan yhteisöön Itä-Nigeriassa, lähellä Chibok'ia. Hyökkääjät, joiden
uskotaan olleen Islamilaisen valtion Länsi-Afrikan alueen (ISWAP) jäseniä, tuhosivat myös
paikallisen kirkkorakennuksen. Chibok'in alueella on tehty jatkuvasti islamistisia
hyökkäyksiä, joissa on siepattu useita kristittyjä naisia ja lapsia.
Annan vielä yhden esimerkin kirjasta, jota luen parhaillaan. Sen nimi on Shackled (Kahlehdittu) ja
tekijä Mariam Ibraheem. Mariam kasvoi sudanilaisella pakolaisleirillä - alun perin kristittynä äitinsä
Kristukseen uskomisen vuoksi - islamilaisen sharia-lain rajoitusten alaisena. Kun Islam ja sen
vihamieliset määräykset painostivat Mariamia, hän ei koskaan kieltänyt Jeesusta. Itseasiassa
Mariam seisoi Hänen sanassaan ja uskoi Häntä, kun Hän sanoi, ettei Hän koskaan jättäisi tai
hylkäisi häntä.

Mariamia syytettiin väärin Islamin vastaisista rikoksista ja raskaana ollessaan tuomittiin vankilaan
yhdessä yksivuotiaan poikansa kanssa, joka asui vankilassa hänen kanssaan. Koska islamilaiset
viranomaiset uskoivat hänen olevan demonien vallassa hänen vakaan uskonsa Kristukseen ja
ehdottoman kieltäytymisensä vuoksi taipua islamin vaatimuksiin, niin imaami lähetettiin vankilaan
suorittamaan hänelle manaus hänessä olevan Kristus-hengen karkottamiseksi. Luen sinulle
hieman, mitä Mariam kirjoitti tästä kokemuksesta:
Kun imaami kiljui minulle lisää koraanin kirjoituksia, hän kurottautui alas ja nosti esiin
nahkaruoskan, jota oli pitänyt lähellä lattialla. "Jätä hänet!" hän huusi ja löi minua selkään.
...
Kun imaami löi minua toistuvasti ruoskallaan, mietin, oliko hän koskaan pysähtynyt miettimään,
että Muhammed ei koskaan kärsinyt hänen puolestaan. Muhammedin sanat eivät antaneet
rakkautta, ne antoivat vihaa. Muhammedin opetukset eivät tuoneet Sudaniin toivoa, ne toivat
kärsimystä.
Maanpäällisen elämänsä aikana Muhammed toimi vain omaksi hyödykseen. Hän aiheutti
kärsimystä muille, mutta ei koskaan hyväksynyt sitä muiden vuoksi. Hän tappoi, orjuutti, raiskasi ja
rankaisi.
Jeesus kuitenkin alistui elämänsä aikana kivulle, hylkäämiselle, vainolle, kidutukselle ja lopulta
ristiinnaulitsemiselle. En kokenut mitään sellaista, mitä hän itse ei olisi myös kärsinyt. Hän tunsi
ahdistuksen ja vaikeudet, joita kävin läpi, koska Häntäkin oli vainottu ja hakattu, eikä Hän koskaan
jättäisi minua.
Imaami kehitti rytmin, jossa hänen rukouksensa ja ruoskaniskunsa oli tahdistettu ja ruoska
napsahti selkääni jokaisen säkeistön välissä. Hän jatkoi näin vielä tunnin ajan. Hän pysähtyi
hetkeksi tarkistamaan, oliko silmissäni kyyneleitä ja kun hän ei nähnyt niitä, hän jatkoi vielä
kiihkeämmin vakuuttuneena, että kyynelten puuttuminen johtui riivaajasta.
Kivun aiheuttaminen minulle tuntui hänestä täysin oikeutetulta. Koska olin hänen silmissään
vääräuskoinen, olin ansainnut kärsimäni kivun ja hän ansaitsi ihailua hurskaudestaan
suorittaessaan rangaistukseni. Silti meistä kahdesta huoneessa olevasta hän oli se, jota piti sääliä.
Hänen pitäytymisensä Islamiin ei ansainnut hänelle armoa. Saadakseen armon hänen oli
annettava rangaistus. Hänen oli kiellettävä ihmisyytensä noudattaakseen velvollisuuttaan. Terve
järki olisi ehkä estänyt häntä lyömästä raskaana olevaa naista, mutta hänen jumalansa vaati häntä
tottelemaan. Kun Jeesus opetti rakkautta uskottomia kohtaan, niin Muhammed opetti kuolemaa
vääräuskoisille ja halveksuntaa kaikkia niitä kohtaan, jotka osoittaisivat heille armoa.

Rukoilin minua hakkaavan miehen puolesta. Hänkin oli vanki.
Kun hän lopetti, selkäni oli siinä kunnossa, että tuskin pystyin seisomaan. Kun liikahdin, jokainen
ruoskanjälki selässäni puri lihaani ja lähetti sietämätöntä kipua aivoihini.
…
Imaamin puolesta rukoileminen oli yksi vaikeimmista asioista, mitä olen elämässäni tehnyt, mutta
tiesin, että se oli Isän tahto. Minun tuskani kestäisi hetken, mutta ilman Jeesusta imaamin tuska
kestäisi ikuisuuden.
Voimme luetella tuhansia ja taas tuhansia tällaisia ja pahempia tilanteita. Asia on niin, että
äärimmäistä ahdinkoa on ollut ja on - ja suurin osa Lännen seurakunnasta on tietämätön siitä.
Itseasiassa monet seurakunnassa eivät halua tietää tällaisista asioista. Niinä päivinä, kun olin
vapaaehtoistyössä VOM:n kanssa ja puhuin seurakunnille, oli monia, jotka eivät olleet
kiinnostuneita, tai niissä paikoissa, joihin pääsin puhumaan, monet sanoivat minulle, että se oli
enemmän, kuin mitä he jaksoivat kuulla, eivätkä halunneet kuunnella. Elämä uskovana Amerikassa
ja länsimaissa yleensä on helppoa verrattuna veljiemme elämään muualla. Tämän
tietämättömyyden vuoksi Ahdistusta edeltävän tempauksen kieltäjät päättelevät, että meidän on
käytävä läpi Ahdistus. Oletan, että he ajattelevat, että jossakin vaiheessa Amerikan on koettava
kärsimys, jonka Raamattu ilmoittaa Kristukseen uskoville. He jättävät huomiotta, että Raamattu
täsmentää melko selvästi, että se SUURI Ahdistus ei ole tarkoitettu puhdistamaan niitä, jotka
päättävät viisaasti seurata Jumalaa.
Osiossa Rapture Reading 12, Rapture or Wrath (Tempaus vai viha) selitän, kuinka Jumala aikoo
Ahdistuksen aikana tuomita ja rangaista niitä, jotka ovat hylänneet Hänen herruutensa. Tässä
kirjoituksessa lainaan jakeita Jes. 13:9,11 havainnollistaakseni, kuka on kohteena näiden
kauheiden seitsemän vuoden aikana:
Katso, Herran päivä tulee, tulee armottomana, tulee kiivaus ja vihan hehku, tekemään autioksi
maan ja hävittämään siitä sen syntiset.

Minä kostan maanpiirille sen pahuuden ja jumalattomille heidän pahat tekonsa; minä lopetan
julkeitten kopeuden ja painan maahan väkivaltaisten ylpeyden.

Tämän asian korostamiseksi Paavali sanoo kohdassa 2.Ts. 2:9-10:

...tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja

ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät
ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua.

Näistä jakeista pitäisi olla melko selvää, että SUURI ahdistus on aika, jolloin Jumala lähettää
vihansa ja vanhurskaan kiukkunsa epäuskoisen maailman päälle. Mistä me tiedämme tämän?
Kuunnelkaa kieltä. Herran päivä, eli 7-vuotinen ahdistus on syntisille, maailmalle sen pahuuden
vuoksi, jumalattomille heidän vääryytensä vuoksi, ylimielisille, häikäilemättömille, niille, jotka
joutuvat kadotukseen, niille, jotka kieltäytyivät rakastamasta totuutta ja niin pelastua.
Jumala on jo käsitellyt meidät, jotka seuraamme Jeesusta Kristusta todellisina uskovina; se oli
koko tarkoitus siinä, että Jeesus vuodatti verensä puolestamme. Ne, jotka luulevat, että meidän on
käytävä läpi Ahdistus, pyrkivät pohjimmiltaan ristiinnaulitsemaan Jeesuksen uudelleen. On kuin
heistä olisi tullut katolisia, jotka näkevät krusifiksin Jeesuksesta ristillä ja päättävät, että heidän on
saatettava pelastustyö päätökseen, koska se, mitä Hän teki, ei riitä.
Meidän länsimaalaisten, jotka emme koe vainoa 10/40-ikkunassa, pitäisi iloita siitä, että Jumala on
säästänyt meidät. Se ei tarkoita, ettemme kokisi pieniä koettelemuksia ja ahdistuksia - me koemme
niitä. Ne ovat kuitenkin suurelta osin lievempiä kuin ne, joita muut joutuvat kokemaan. Meillä on
edelleen kauheita sairauksia ja muita asioita, jotka aiheuttavat meille ahdistusta, mutta muistakaa,
että oli seitsemän seurakuntaa, joille Jeesus puhui kirjeessään Ilmestyskirjassa. Yksi seurakunta Smyrna - oli nimenomaan tunnettu siitä, että sitä vainottiin. Jotkut muutkin kokivat vainoa, mutta
eivät siinä määrin kuin Smyrna. Voisimme sanoa, että Smyrna on kärsivän seurakunnan
arkkityyppi s.o. Jumalan erityisen kansan, jonka usko koetellaan äärimmäisyyksien kautta. Tämä
malli sopii niihin uskoviin, jotka kärsivät 10/40-ikkunassa.
Tunnetko oikeudellisen käsitteen Double Jeopardy (kaksoisvaara)? Tässä on Wikipedian
määritelmä:
Kaksoisvaara on prosessuaalinen puolustus (ensisijaisesti common law -alueilla), joka estää
syytetyn tuomitsemisen uudelleen samoista (tai vastaavista) syytteistä vapauttavan tuomion ja
harvoissa tapauksissa syyttäjän ja/tai tuomarin virheellisen menettelyn jälkeen samalla
lainkäyttöalueella.
Vaatisiko Jumala, että Smyrnassa vainotut uskovat vapautetaan Kristuksen uhrin kautta, ja
vaatisiko hän sitten, että heitä jälleen tuomitaan ja rangaistaan? Luuletko, että ne, jotka todella
seuraavat Jeesusta muualla maailmassa ja ovat kokeneet hänen täydellisen lunastuksensa,
joutuvat jälleen kerran syytteeseen ja kärsimään pahimpana mahdollisena aikana? Ajatus, että
Jumala vaatii vainottuja uskovia kokemaan kaksinkertaisen vaaran käymällä läpi myös

Ahdistuksen ajan tuhot, on järjetön. Ja jos uskomme, että kaikki, jotka Jumala aikoo temmata,
nousevat ylös samaan aikaan, niin 10/40-ikkunassa vainotut uskovat eivät varmasti nouse ennen
Ahdistusta, kun taas me muut menemme Ahdistuksen puolivälissä tai sen jälkeen. Siinä ei ole
järkeä.
Tässä on tämän asian johtopäätös: Jos emme kärsi syntisten ihmisten käsissä, kärsimme
väistämättä synnin seurauksista jollakin tavalla. Se voi olla väkivaltaista; se voi olla passiivisesti
ahdistavaa. Millään siitä ei ole merkitystä eikä se vaikuta Kristuksen työhön ristillä, joka lunasti
meidät kaikenlaisesta synnistä.
Meillä on omat haasteemme täällä Amerikassa. Koska pelastus on ollut helppoa, useimmat meistä
eivät ole laskeneet kustannuksia, kuten ne, jotka elävät Islamin, hindulaisuuden tai kommunismin
tai muiden vainoavien ideologioiden alla. Mutta älä luule, että me pääsemme pakoon. Me emme
ehkä kohtaa kuolemaa uskomme tähden, mutta meidän on vastustettava menestysevankeliumin,
sosiaalisen evankeliumin, hyperhartauden, uuden apostolisen uskonpuhdistuksen (NAR) ja
kaikkien muiden sellaisten palvelujärjestöjen saatanallisia houkutuksia, jotka opettavat kaikkea
muuta kuin todellista Jumalan Sanaa. Näiden liikkeiden sanoma saa monet ihmiset menettämään
pelastuksen perustan. Usein ne eivät opeta parannusta, koska synnistä tulee lähes kielletty sana,
joka jokaisen meistä on tunnustettava itsestään. Vapahtajan tarpeemme katoaa maallisten
opetusten seassa, jotka pitävät ihmisten keskittymisen muualla kuin todellisessa evankeliumissa.
Tämä voi olla paras elämämme nyt; jokaisen meistä pitäisi saada parantava kosketus; puhuminen
profeetallisesti on lahja, jota voidaan opettaa; ongelma ei ole henkilö, vaan järjestelmä; koska
Jumala antaa kaikki syntimme anteeksi, voimme tehdä syntiä sydämemme kyllyydestä; Jumala
haluaa meidän vyöttävän kupeemme ja vastustavan pimeyttä, joka on tulossa Ahdistuksessa. Me
VOIMME voittaa!
Mitään tästä ei löydy Raamatusta.
3. Jumalan luonteen ja hänen lupaustensa unohtaminen.

En ole ainoa, joka esittää tämän näkökohdan; tiedän, että myös Terry James on esittänyt sen.
Jumalan luonne ja Hänen lupauksensa ovat uskomattoman tärkeitä ottaa huomioon, kun
tarkastellaan tätä kysymystä tempauksesta, ahdistuksen ajasta ja siitä, onko tosi uskovien
seurakunta määrätty tähän kauhujen aikaan vai ei.
Vanhan ja Uuden Testamentin aikana Jumala osoitti luonteensa kaksi puolta: rakkauden ja armon
sekä vihan ja tuomion. Vasta Jeesuksen tulo toi Jumalan hämmästyttävän armon osoituksen

täyteen mittaansa, mutta se oli aina olemassa menneisyydessä niille, jotka etsivät Herraa ja
hylkäsivät väärien jumalien houkutukset. Niille, jotka päättivät korottaa itseään ja sen ajan
epäjumalia olettaen, että Jumala jättäisi nämä synnit huomiotta, profeetat tekivät nopeasti työtä
tällaisen typeryyden suhteen. He tekivät täysin selväksi, että tällaiset ihmiset olivat Jumalan vihan
kohteena ja että heidän oli käännyttävä pois pahoilta teiltään. Ne, jotka eivät sitä tehneet, kärsivät
seurauksista leveällä tuhon tiellä. Jokainen, joka kunnioitti Jumalaa, antoi hänelle sydämensä ja
vaelsi hänen teillään, oli siunattu. VT:ssa siunaukset tulivat fyysisen omaisuuden kautta; UT:ssa
siunauksista tuli ymmärrys ja lupaus iankaikkisesta elämästä Jumalan läsnäolossa.
Tohtori Michael Heiser'ilta omaksumani käsite on uskovan lojaliteetin käsite. Kaikki, mitä Jumala
koskaan todella halusi kansaltaan, oli heidän sydämensä, eli että he uskoisivat Häneen yhtenä
ainoana totisena Jumalana ja välttäisivät vääriä jumalia ja niiden palvontaa. Juuri näin Daavid teki,
ja siksi häntä pidettiin Jumalan oman sydämen mukaisena miehenä. Synneistään huolimatta
Daavid ei koskaan horjunut uskossaan, että Jahve oli ainoa Jumala ja että kaikki muut olivat
valtaistuinta tavoittelevia teeskentelijöitä. Näitä vääriä jumalia oli lukemattomia ja niitä palvottiin
nimillä Baal, Kemos, Moolok ja monet muut. Meidän nykyiset väärät jumalamme ovat näennäisesti
vähemmän näkyviä, koska emme tee niistä patsaita epäjumaliksi, mutta ne ovat aivan yhtä
todellisia himon, ahneuden, vallanhimon ja paljon muun muodossa. Mille on uskova
lojaliteettimme? Onko se Jumalalle, vai jollekin muulle kuin Hänelle?
Tämä on asian ydin. Ihmisille, jotka hylkäävät Jeesuksen, kolikon se puoli, johon on merkitty viha
ja tuomio, on se, joka jää ylöspäin. Kun näin on, niin 5.Moos. 4:24 toteutuu heidän kohdallaan:
Sillä Herra, sinun Jumalasi, on kuluttava tuli, kiivas Jumala.
Kuluttava tuli on tuli, joka tuhoaa täysin, eikä jätä jäljelle muuta kuin hiillosta ja tuhkaa. Kun
tarkastellaan jälleen jakeita Jes. 13:9,11 ja niitä, jotka harjoittavat sitä, mitä Jumala kutsuu esiin
näissä jakeissa, heidän loppunsa on varma ja oikeutettu. Kun pohdimme sitä, käyvätkö uskovat
läpi ahdistuksen, vai eivät, tämä on ratkaiseva kysymys. Toistan sen, mitä sanoin aiemmin:
seitsenvuotinen ahdistus on syntisiä varten, maailmaa sen pahuuden vuoksi, jumalattomia heidän
vääryytensä vuoksi, ylimielisiä, häikäilemättömiä, niitä varten, jotka ovat kadotettuja, niitä varten,
jotka kieltäytyivät rakastamasta totuutta ja siten pelastumasta. Jumalan luonne vanhurskaana
tuomarina vaatii sitä.
Toisaalta, miksi oikeudenmukainen ja kunniallinen Jumala pakottaisi ne, joiden uskova lojaalisuus
Häntä kohtaan on luja, kestämään sellaisia hirmutekoja, joita Ahdistuksen aikana tapahtuu? Vielä
olennaisempaa on, miksi rakastava Isä kertoisi rakastamilleen lapsille, että heidän on kuljettava
palavan rakennuksen läpi todistaakseen, että todella rakastavat Häntä? Kun Jeesus sanoi ristillä:

"Se on täytetty", sisältyikö siihen jokin varoitus? Sanoiko hän: "Paitsi niiden uskovien osalta, jotka
uskovat 21. vuosisadalla juuri ennen ahdistuksen aikaa"? Tai ehkä Hän unohti ilmoittaa meille, että
"Ne teistä, jotka uskovat minuun lopunajalla, eivät ole yhtä pelastuneita kuin minun kansani oli
aiemmin. Pelastuksenne ei ole yhtä tehokas, kuin se oli uskoville vuonna 1820. Se ei oikeastaan
tule olemaan valmis teidän kohdallanne."
Jotenkin minulta jäivät nuo Hänen kallisarvoiset Sanansa huomaamatta niillä lukuisilla kerroilla
lukiessani Raamattua läpi. Ehkä ne ovat jossain apokryfikirjoituksissa? Ne eivät varmasti ole
kaanonissa.
Asian ydin on, että tämän päivän tosiuskoville ei ole oikeutettua syytä joutua läpikäymään sellaista
aikaa tässä maailmassa, kun kirjaimellisesti kaikki tuhoutuu, koska se on tarkoitettu: 1)
lunastukseksi niille, jotka lunastetaan ja 2) rangaistukseksi helvetin ikuisten tulien edeltäjänä niille,
joita ei lunasteta.
Johtuen Jumalan luonteesta - aivan kuten Hän on aina johdonmukaisesti sanonut ja osoittanut
kautta aikojen - ne, jotka eivät tottele Hänen pyhiä käskyjään, joutuvat kärsimään kapinastaan.
Samalla tavalla koskien niitä, jotka uskon kautta antavat sydämensä, sielunsa, mielensä ja
voimansa Herralle uskovassa lojaalisuudessa, Hän vuodattaa heidän päällensä suosionsa ja
siunauksensa. Luota minuun, kun sanon tämän: Ahdistukseen meneminen ei ole siunaus.
Jumalan luonne – Hänen Sanansa – on vaakalaudalla tässä asiassa. Voimmeko luottaa siihen,
että Hän varjelee meidät, niin kuin Hän sanoi, tulevasta vihasta? Pelastaako Hän meidät, todellisen
seurakunnan, jolla on vähän voimaa, aivan kuten Hän ilmoitti, siitä koetuksen hetkestä, joka tulee
koko maailman ylle koettelemaan niitä, jotka asuvat maan päällä? Voimmeko todella rohkaistua
tietäen, että Hän pelastaa meidät tulemalla pilvissä niille, jotka Häntä rakastavat?
Vai onko tämä kaikki ollut juoni, massiivinen peli uskoville, jossa julma jumala saa viimeiset naurut,
koska sai meidät uskomaan, että uskomme Kristukseen merkitsisi jotakin erityistä?
Viime kädessä niillä, jotka luulevat, että olemme menossa Ahdistukseen täytyy olla hyvin alhainen
käsitys Jumalasta ja Kristuksen lunastuksesta. Heidän käsityksensä Hänen luonteestaan on
huomattavan virheellinen.
Minä ainakin päätän uskoa, että Hän todella tulee kuin varas yöllä hakemaan morsiamensa ja vie
meidät niihin asumuksiin, jotka on valmistanut meille.

Johtopäätös
Vuosien mittaan Saatana on tehnyt pahoja tekojaan soluttautumalla koko seurakuntaan ja niihin
instituutioihin, joiden tehtävänä on antaa Jumalan Sanaan syventyneitä pastoreita. Aluksi se oli
katolinen kirkko, joka teki kaikkensa pitääkseen Raamatut poissa tavallisilta ihmisiltä. Kun se
epäonnistui, Vatikaani käynnisti inkvisitiot tappaakseen ne, jotka pyrkivät tekemään Raamatusta
yleisesti saatavilla olevan ja jotka todella saarnasivat, mitä siinä sanottiin, vastakohtana sille, mitä
ihminen julisti.
Vaino tietysti sai todellisten uskovien seurakunnan kasvamaan. Tämän seurauksena Saatana ja
hänen kätyrinsä turmelivat opetuksen seminaareissa ja niiden opiskelijat levittivät valheita
saarnatuoleissa, mikä johti harhojen täyttämiin seurakuntiin.
Tärkeä saatanallinen aloite, joka jatkui menneisyydestä, oli saada ihmiset vakuuttuneiksi, että he
voivat luottaa siihen, että heidän saarnaajansa kertovat heille, mitä Jumala haluaa heidän
elämältään. Ajan myötä yhä harvempi kirkossakävijä luki Jumalan Sanaa. Nykyään se on selvä
vähemmistö, jolla on jotakin raamatullista lukutaitoa.
Toinen valhe, joka on ytimeltään saatanallinen, on harha, jonka mukaan Ahdistusta edeltävä
ylöstempaaminen on John Darby'n 1800-luvulla synnyttämä ajatus. Tämän myytin mukaan Darby
sai ideansa aikaan nuoren, karismaattisen mystikon, Margaret MacDonaldin, vaikutuksesta. Tämä
on todistettu täydeksi valheeksi kerta toisensa jälkeen, mutta ne, jotka kannattavat mitä tahansa
paitsi tempausta ennen vihaa, tuovat väistämättä esiin Darby'n muka "todisteena", että tämä on
uusi käsite.
Raamatun teksti on selvä, että Jeesus ja apostolit Paavali ja Johannes uskoivat kaikki vihaa
edeltävään tempaukseen. Koska he uskoivat, niin samoin uskoi myös suurin osa varhaisista
kirkkoisistä. Saatana ei voinut sietää, että Jumalan kansa odottaa innokkaasti Kristuksen pikaista
paluuta. Se tekisi heistä pyhempiä ja siten hänen kannaltaan mahdottomia koskea heihin. Sitä hän
ei voinut sietää! Tämän seurauksena valheiden Isä keksi Darby -herjan. Ja katsokaa, kuinka
menestyksekäs Saatana on ollut! Seurakunnan enemmistö ei usko Ahdistusta edeltävään
tempaukseen.
Tietenkin, jos pastorit todella kiinnittäisivät huomiota siihen kolmannekseen Raamattua, joka
koskee profetiaa, he saattaisivat nähdä laajemman kuvan Jumalan suunnitelmista ja tarkoituksista
tätä maailmaa ja Hänen luomistyötään varten. Mutta he laiminlyövät Raamatun profetian, kuin se
olisi sulaa rautaa. "Siihen ei voi koskea! Saatamme palaa!"

Tämä tuokin meidät siihen surulliseen tilanteeseen, joka vallitsee nykyään kristikunnassa. Lopun
aikaa ja 7-vuotista Herran päivää pidetään lievänä, joka uskovien on voitettava. Jumalan
persoonaa ja hänen pyhiä vaatimuksiaan vähätellään. Seurakuntalaiset ovat hämmentyneitä ja
sitoutumattomia, koska eivät halua, että heitä pidetään auktoriteetin kyseenalaistajina riippumatta
siitä, noudattaako heidän pastorinsa Raamatun totuutta vai ei.
Ainoa vastalääke tähän on, että uskovat lukevat ahkerasti ja säännöllisesti Jumalan sanaa –
kokonaisuudessaan – Genesiksestä Ilmestyskirjaan. Palaute, jota tämän suhteen saan, on, että
ihmiset eivät tykkää lukea ja häiriintyvät. Se on ongelma sinänsä, mutta älkäämme unohtako, mitä
Raamattu sanoo jakeessa Room. 10:17:
Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta.
Jumalan sanan kuunteleminen oli tapa, jolla ihmiset oppivat silloin, kun painettu materiaali oli
harvinaista. Kuuntele sitä ja elä! Meillä ei ole mitään tekosyytä sille, ettemme uppoudu tavalla tai
toisella siihen, mitä Jumalalla on sanottavaa - varsinkin näinä vaarallisina aikoina! Älypuhelimet
ovat kaikkialla läsnä; raamattusovelluksia on runsaasti. Lukusuunnitelmia on saatavilla kaikkialla
pyynnöstä.
Neliosaiseen Awaken Bible Study Notes -sarjaani (linkki alla) sekä siihen liittyvään neliosaiseen
Awaken Bible Commentary and Reflections -sarjaan (linkki alla) sisältyy suosikkilukusuunnitelmani.
Nämä kirjat tuovat huomioosi hämmästyttävän vapautuksen tempauksessa, jota Jumala
suunnittelee lapsilleen, sekä Raamatun uskomattomat yliluonnolliset näkökohdat, jotka useimmat
ihmiset yksinkertaisesti missaavat.
Lopputulos on, että kenelläkään ei ole mitään syytä ymmärtää väärin tai kieltää Jumalan aikomusta
temmata todellisten uskovien seurakunta ennen Ahdistusta. Sen ymmärtämisen, miksi Jumala
ottaa meidät pian pois tästä maailmasta ja sen odottamisen, että Herramme ilmestyy meille
pilvissä kutsuakseen meidät kotiin, pitäisi olla suurin ilo, mitä uskovalla voi olla itse pelastuksen
tosiasian lisäksi.
Olemmeko maailmasta ja keskitymmekö siihen? Vai olemmeko muukalaisia tässä vieraassa
maassa, jotka epätoivoisesti haluamme, ettemme enää olisi täällä?
Minä tiedän, minkä valitsen. Entä sinä?

