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Tämä kommentaari on tarkoitettu kristityille nuorille aikuisille - niille, jotka ovat Jumalan lapsia. 

Toisin sanoen, he ovat Jumalan omia uskon kautta Jeesukseen Kristukseen, kuten ehkä 

suosikkisanankohtani sanoo siitä, miten pelastua synnin kauheasta vallasta:

Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on 

hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut; sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi 

ja suun tunnustuksella pelastutaan” (Room. 10:9-10). 

Sukellamme hieman näiden nuorten aikuisten suunnitelmiin suhteessa Raamatun profetiaan. 

Pelkään, että heidän huolenaiheensa jäävät liian usein huomaamatta meiltä, jotka olemme 

Raamatunprofetian palvelutyössä. Heidän huolensa, jotka aikoinaan saattoivat olla juuri minun 

sukupolveni ja sitä nuorempien huolia, jäävät nyt helposti meidän vanhempien huomiotta. Olemme 

eläneet elämämme, saaneet ja kasvattaneet lapsemme ja toteuttaneet monia perheemme, 

yhteiskunnan ja liike-elämän toiveita ja odotuksia.

Muistan, kun niillä harvoilla kerroilla, kun me pari- ja kolmekymppiset keskustelimme 

Tempauksesta ja Toisesta tulemuksesta, jotkut - ehkä useimmat - sanoivat jotakin sellaista kuin: 

”Haluan Tempauksen ja Jeesuksen paluun, mutta toivon saavani nauttia elämästä ja nähdä lasteni 

kasvavan."

Muuten emme puhuneet paljon Raamatun profetioista sosiaalisissa kokoontumisissamme – tai 

muistaakseni edes seurakunnan kokouksissamme. Aihe oli lähes tabu, koska se herätti ajatuksia 

erosta, vähän kuin ajatus kuolemasta, Tempaus uhkasi erottaa meidät niistä, joita rakastimme – 

varsinkin ajatellessamme vauvojamme, tai tulevaa elämäämme perheen ja lasten parissa.

Tietenkin tämä johtui siitä, että jo tuolloin pastorit harvoin opettivat Raamatun profetiasta. 

Myöskään pyhäkoulumme ja muut foorumimme eivät juuri koskaan käsitelleet Jumalan 

profeetallista Sanaa. Minun aikakauteni ja myöhempien aikakausien nuorten aikuisten, kuten 

nykyisten nuorten aikuisten vastaavat foorumit, eivät koskaan johtaneet ymmärtämään lupauksia, 

joita taivaallinen Isämme on antanut profeetallisessa Sanassaan.
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On siis ymmärrettävää, miksi nykyään on niin vähän kiinnostusta Tempausta ja Kristuksen toista 

tulemusta koskeviin opetuksiin. Minäkin olen syyllistynyt siihen, että osoitan vain näiden 

pimenevien aikojen synkkyyttä ja tuomiota. Ei ole paljon toivoa – tai ainakaan hauskaa - ajatella 

sitä pahuutta, joka kyllästää maailmamme yhä kasvavalla virulenssilla.

Me, jotka olemme saaneet tehtäväksi analysoida ja eritellä näiden Ahdistukseen johtavien päivien 

profeetallisia vaikutuksia, liian usein laiminlyömme ottaa huomioon se tosiasia, että aikamme 

nuoret aikuiset eivät näe profeetallisen näyttämön lopputulosta yhtä ihanana ja upeana kuin me.

Nuoret näkevät vain ongelmat, jotka liittyvät elämän valtavirtaan pääsemiseen ja perheiden 

rakentamiseen ja niiden turvallisuuden takaamiseen. Millä hetkellä tahansa tapahtuvan 

Tempauksen odottaminen on useimmiten kaukana heidän maailmankuvansa ulkopuolella. Kaikki, 

mitä he tietävät, on tässä ja nyt, kun he yrittävät löytää tiensä yhä vaikeampien sosiaalisten ja 

kulttuuristen tilanteiden sokkeloista, joita he kohtaavat päivittäin. Ja jälleen, Tempaus näyttää 

olevan enemmän pelättävä, kuin suurella odotuksella odotettava, kuten Paavali sanoo jakeessa 

Tiitus 2:13: ”...odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja Vapahtajamme

Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä.”

Tätä kirjoittaessani minua muistutetaan syvästi hengessäni siitä, kuinka Herra haluaa, että ne, 

jotka kuuluvat Hänen perheeseensä, kokoaisivat lunastettuun henkeensä niitä hämmästyttävän 

ihmeellisiä asioita, joita Hän haluaa heidän odottavan - asioita, jotka ovat tulossa paljon 

nopeammin, kuin voimme käsittää.

Henkeni kertoo minulle, että kyky tällaiseen odottamiseen tulee useimmiten vuosia kestäneestä 

Raamatunprofetian tutkimisesta ja jokainen sukupolvi on epäonnistunut kunnolla tuomaan nuoret  

tällaiselle tutkimisen tasolle.

Toisin sanoen, minä ja muut, jotka olemme viettäneet suurimman osan aikuisikäämme syvään 

juurtuneina Raamatunprofetian tutkimiseen ja rukoukseen, tiedämme nyt olemuksemme 

syvimmissä sopukoissa ne ihmeet, jotka odottavat heti viimeisen sydämenlyönnin jälkeen, tai sen 

kunniakkaan hetken jälkeen, kun Kristus huutaa morsiamensa tulemaan tykönsä. Nuorilla ja jopa 

vanhemmilla kristityillä, jotka eivät ole tutkineet profeetallista Sanaa yksin tai seurakunnissa tai 

muissa tilaisuuksissa, ei ole varmuutta tai edes tietoa tuosta mahtavasta tulevaisuudesta, joka on 

aivan kynnyksellä vetäisemässä heidät hetkessä kirkkauteen.

Kirjoittajan tai saarnamiehen ei ole mahdollista saada näitä ihmisiä ymmärtämään sitä iloa, joka 

odottaa Jeesukseen Kristukseen uskovaa. Mutta se on mahdollista, jos heidät vain saadaan 

vakuuttuneiksi ottamaan Jumalan Sana todesta, että fantastinen tulevaisuus, joka ylittää kaiken 

kuviteltavissa olevan, lähestyy vauhdilla, jota Jumalan kansa ei ole koskaan ennen kokenut.

Kirjoituksen, jonka kehottaisin jokaista nuorta sisällyttämään suunnitelmiinsa, on antanut apostoli 

Paavali - sama profeetta, joka paljasti Tempauksen salaisuuden:



...vaan, niinkuin kirjoitettu on: "mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole 

ihmisen sydämeen noussut ja minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat".  

(1.Kor. 2:9)

Näyttää siis, että kukaan ei voi suurella sisäisellä varmuudella tietää uskovia odottavasta 

kirkkaudesta, mutta Jumalan lupaus ylittää tämän näennäisen esteen taivaan ihmeiden 

tuntemiselle.

Paavali kertoo meille edelleen seuraavaa koskien tulevan autuaallisen iankaikkisen elämän 

tuntemista.  

Mutta meille Jumala on sen ilmoittanut Henkensä kautta, sillä Henki tutkii kaikki, Jumalan 

syvyydetkin. Sillä kuka ihminen tietää, mitä ihmisessä on, paitsi ihmisen henki, joka 

hänessä on? Samoin ei myös kukaan tiedä, mitä Jumalassa on, paitsi Jumalan Henki. 

Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen Hengen, joka on Jumalasta, että 

tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut; ja siitä me myös puhumme, emme 

inhimillisen viisauden opettamilla sanoilla, vaan Hengen opettamilla, selittäen hengelliset 

hengellisesti. (1.Kor. 2:10–13)

Nuo sanat Jumalamme sydämestä kertovat Hänen perheelleen, että halu tietää loputtomasta, 

kirkkauden riemua täynnä olevasta elämästä voi täyttyä Pyhän Hengen antaman ilmestyksen 

kautta. Tämä on se, mitä jokaisen uskovan on ymmärrettävä ja sovellettava - tutkiminen, rukous ja 

syvä usko Jumalan lupauksiin. Pyhä Henki antaa ymmärryksen ja syvän pysyvän uskon Jumalan 

lupauksiin koskien iankaikkista elämäämme Hänen kanssaan.

Sanoisin Jumalan perheen nuoremmille ja vanhemmille jäsenille, jotka ovat jo sen paikan 

kansalaisia, jota kutsutaan taivaaksi: Tehkää Raamatun profetiasta iso osa tulevaisuuden 

suunnitelmianne. Jumalan voimakkaat lupaukset tuovat maalliset suunnitelmasi taivaallisen 

perspektiivin polttopisteeseen ja alat ymmärtää, että lähtö tämän maan päältä ei tarkoita sitä, että 

menetät lapsesi ja perheesi, joita rakastat niin paljon. Alat ilman pienintäkään epäilystä tietää, että 

elämä, jonka Jumala on valmistanut sinulle, on miljardeja kertoja ihanampaa ja palkitsevampaa, 

kuin mikään aika, jonka vietät heidän kanssaan maan päällä. Elämäsi läheistesi kanssa paranee 

enemmän, kuin voit kuvitellakaan.
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