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Transkriptio:

Vuosien varrella keskusteluissani puolustaessani oppia Kristuksen todellisen seurakunnan 

Ahdistusta edeltävästä tempauksesta, on väistämättä ollut niitä, jotka ovat vastustaneet sanoen, 

että uskovien on kestettävä 7-vuotisen Ahdistuksen nöyryytys. Raamatun tekstien määrä, joka on 

ristiriidassa heidän kantansa kanssa ja sen vastainen logiikka, ei koskaan näytä lannistavan näitä 

ihmisiä. En yhtään epäile, että monet heistä ovat hyviä ja todellisia kristittyjä, mutta uskon myös, 

että heidät on petetty – mistä Raamattu nimenomaan varoittaa meitä näinä viimeisinä päivinä.

Yksi tärkeimmistä perusteluistani liittyy Jumalan luonteeseen. Hän näki kaiken tämän vaivan 

lunastaakseen meidät lähettämällä Poikansa kidutettavaksi ja surmattavaksi meidän puolestamme.

Jeesus otti päällensä rakkaudessaan ja armossaan KAIKKI syntimme. Maankuulu sananpaikka Ef.

2:8-9 kertoo meille, että hän on tehnyt sen yksinomaan Jumalan armosta, eikä meillä ole mitään 

tekoja eikä käytännössä mitään todistamaan Kristuksen uhrin antamisesta. Jumalan luonteen - 

hänen rakkautensa - vuoksi hän on antanut kaikkensa meille, jotka olimme synnin otteessa, 

emmekä voineet tehdä mitään. Emme voi enää lisätä mitään muuta vapautukseemme. Silti 

jostakin syystä monet veljistämme ja sisaristamme Kristuksessa luulevat, että meidän on liityttävä 

epäuskoisiin Ahdistuksen aikana kärsimään Jumalan vihaa.

Olen esittänyt tämän kysymyksen vaikka kuinka monesti: Ymmärtävätkö kristityt, jotka omaksuvat 

tämän preppauksen lähestymistavan, todella Ahdistuksessa tulevat kauhut? Tulen yhä uudelleen 

siihen johtopäätökseen, että he eivät näytä ymmärtävän. Lyhyyden vuoksi en laita tähän 

kommenttiin koko Jesajan lukua 24, mutta suosittelen, että luet sen. Tässä on kuitenkin useita 

tästä luvusta poimittuja jakeita, jotka antavat käsityksen siitä, kuinka kauheat nuo seitsemän vuotta

tulevat olemaan:
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Jesaja 24:1

Katso, Herra tekee maan tyhjäksi ja autioksi, mullistaa sen muodon ja hajottaa sen asukkaat. 

Jesaja 24:6

Sentähden kirous kalvaa maata, ja sen asukkaat syystänsä kärsivät; sentähden maan asukkaat 

kuumuudesta korventuvat, ja vähän jää ihmisiä jäljelle. 

Jesaja 24:17 

Kauhu ja kuoppa ja paula on edessäsi, sinä maan asukas. 

Jesaja 24:19-20 

Maa murskaksi musertuu, maa halkee ja hajoaa, maa horjuu ja huojuu. 

Maa hoippuu ja hoipertelee niinkuin juopunut, huojuu niinkuin lehvämaja. Raskaana painaa sitä 

sen rikkomus, se kaatuu eikä enää nouse. 

En tiedä sinusta, mutta minut tämä Jesajan kuvaus saa haluamaan pysyä mahdollisimman 

kaukana tästä maailmasta, kun tämä kaikki tapahtuu. Olen hyvin iloinen voidessani olla 

pakenemisteorian kannattaja (escapist), ottaen huomioon, mikä pian kohtaa tätä palloa.

Tämä ei ole "normaali" ahdistus, kuten Raamatussa kerrotaan. Tämä on paljon enemmän. Se on 

Jumalan viha ja tuomio, jolla on hyvin erityinen tarkoitus - nimittäin tuoda rangaistus tälle 

Kristuksen hylkäävälle maailmalle. Miten valmistaudut siihen?

Mielenkiintoista on, että Jumala puhuttelee israelilaisia kohdassa Jes. 22:8-11 koskien heidän 

turhaa valmistautumistaan menneisyydessä:

Hän riisui Juudalta verhon ja sinä päivänä sinä loit katseesi Metsätalon asevarastoon. Te 

huomasitte monta repeämää Daavidin kaupungin muurissa ja kokositte vedet Alalammikkoon; te 

luitte Jerusalemin talot ja hajotitte taloja vahvistaaksenne muurin, ja te teitte molempien muurien 

välille paikan, johon Vanhan lammikon vedet koottiin. Mutta hänen puoleensa te ette katsoneet, 

joka tämän tuotti, häntä te ette nähneet, joka tämän kauan sitten valmisti. 

Se on ikivanha ongelma: ihminen voi tehdä mitä tahansa valmistautuakseen tulevaan, mutta jos 

hän ei ota yhteyttä Jumalaan, kaikki on turhaa.

Jeesus opettaa meille tämän autuaaksi julistuksissa jakeessa Mt. 6:19:

Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koi ja ruoste raiskaa ja missä varkaat 

murtautuvat sisään ja varastavat. 

Hän laajentaa tätä ajatusta kohdassa Lk. 12:13-21:

“Niin muuan mies kansanjoukosta sanoi hänelle: "Opettaja, sano minun veljelleni, että hän 

jakaisi kanssani perinnön". Mutta hän vastasi hänelle: "Ihminen, kuka on minut asettanut 

teille tuomariksi tai jakomieheksi?" Ja hän sanoi heille: "Katsokaa eteenne ja kavahtakaa 

kaikkea ahneutta, sillä ei ihmisen elämä riipu hänen omaisuudestaan, vaikka sitä 

ylenpalttisesti olisi". Ja hän puhui heille vertauksen sanoen: "Rikkaan miehen maa kasvoi 



hyvin. Niin hän mietti mielessään ja sanoi: 'Mitä minä teen, kun ei minulla ole, mihin viljani 

kokoaisin?' Ja hän sanoi: 'Tämän minä teen: minä revin maahan aittani ja rakennan 

suuremmat ja kokoan niihin kaiken eloni ja hyvyyteni; ja sanon sielulleni: sielu, sinulla on 

paljon hyvää tallessa moneksi vuodeksi; nauti lepoa, syö, juo ja iloitse'. Mutta Jumala sanoi 

hänelle: 'Sinä mieletön, tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta pois; kenelle sitten joutuu 

se, minkä sinä olet hankkinut?' Näin käy sen, joka kokoaa aarteita itselleen, mutta jolla ei 

ole rikkautta Jumalan tykönä." 

Ei ole väliä, mitä teemme valmistautuaksemme mihin tahansa tulevaan tilanteeseen tässä 

maailmassa, koska Jumala on vastuussa. Kuten Saarnaaja – kuningas Salomo – sanoo 

Saarnaajankirjassa, kaikki mitä teemme tässä maailmassa on turhaa – se on hulluutta – ellemme 

käänny Jumalan puoleen lähteenämme ja elämän toivona.

Tästä syystä Jeesus kertoi vertauksen Lk. 12:35-40:

“Olkoot teidän kupeenne vyötetyt ja lamppunne palamassa; ja olkaa te niiden ihmisten 

kaltaiset, jotka herraansa odottavat, milloin hän palajaa häistä, että he hänen tullessaan ja 

kolkuttaessaan heti avaisivat hänelle. Autuaat ne palvelijat, jotka heidän herransa 

tullessaan tapaa valvomasta! Totisesti minä sanon teille: hän vyöttäytyy ja asettaa heidät 

aterioimaan ja menee ja palvelee heitä.  Ja jos hän tulee toisella yövartiolla tai kolmannella

ja havaitsee heidän näin tekevän, niin autuaat ovat ne palvelijat. Mutta se tietäkää: jos 

perheenisäntä tietäisi, millä hetkellä varas tulee, hän ei sallisi taloonsa murtauduttavan. 

Niin olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen Poika tulee." 

Ainoa valmistautuminen, jota meidän on tehtävä, on olla valmiita Kristuksen välitöntä paluuta 

varten. Tämä on meidän tehtävämme - tarkoituksemme, toisin sanoen asioida, kunnes hän tulee, 

julistamalla Jeesuksen Kristuksen evankeliumia sielujen pelastukseksi. Tämän vertauksen hyvät 

palvelijat tarkkailivat horisonttia ja pitivät lamppunsa palavina isäntäänsä varten, joka saattoi palata

milloin tahansa. Kunnottomilla palvelijoilla ei ollut aavistustakaan herran paluusta, eivätkä he 

ilmeisesti välittäneet siitä. Kuka oli uskollinen?

Siinä ei ole mitään väärää, jos järkevästi varautuu lyhytaikaiseen hätätilanteeseen, ja itse asiassa 

meidän pitääkin varautua, ottaen huomioon maailman epävakaus.

En odota, että heikot argumenttini muuttaisivat preppaavien ystäviemme mielipiteitä, mutta toivon, 

että he harkitsevat uudelleen sitä, kuka Jumala on ja Hänen lupaustaan seurakunnalleen - 

Morsiamelleen - ystävilleen - lapsilleen - rakkailleen. Jumala ei tule sallimaan niiden meistä, joita 

kutsutaan näillä nimillä - Hänen nimellään! - kärsiä epäuskoisen maailman rinnalla pian tulevina 

päivinä.

Kuinka kiitollinen olenkaan siitä, mitä hänellä on varattuna niille meistä, joita hän rakastaa - meille, 

jotka olemme rakastaneet häntä vastavuoroisesti.
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