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Seuraavat kysymykset ja vastaukset ovat osa pastori Billy Crone'n tekemää haastattelua.
Rukouksentäyteinen toiveeni on, että se auttaa uskovia olemaan aina valmiina vastaamaan niille,
jotka kyseenalaistavat sen, että uskomme Jeesuksen kutsuvan seurakunnan luokseen, ennenkuin
Ahdistus alkaa.
1. Mikä on raamatullinen pohja tempaukselle?
• Jeesuksen sanat Joh. 14:1–3
• Paavalin ensimmäinen kirje korinttolaisille 15:51—55
• Paavalin ensimmäinen kirje tessalonikalaisille 4:13-18
• Paavalin toinen kirje tessalonikalaisille luku 2 —“Lähtö”
• Ilm. 3:10
2. Mikä on mielestäsi tempauksen tarkoitus?
• Pitää Kristuksen Morsian, seurakunta, poissa koetuksen ajasta eli Ahdistuksesta.
• Erottaa Jumalan profeetalliset ohjelmat seurakunnalle Israelille tarkoitetuista ohjelmista.
3. Miten vastaisit niille, jotka sanovat, että sana "tempaus" ei esiinny Raamatussa?
Ei myöskään sana "Kolminaisuus" tai "Raamattu". Todisteet ovat selvät: oppi tempauksesta
esiintyy useiden Raamatun viitteiden koko kontekstissa.
Kreikankielinen [sana tempaukselle] on harpazo, joka tarkoittaa "tempaamista yylös" tai
"sieppaamista". Myöhempi latinankielinen Vulgata -käännös käytti sanaa raptura, josta sana
"tempaus" tulee.
4. Mitkä ovat läheisyyden opin edut?

Tärkein etu on se, että läheisyyden pitäisi kannustaa kaikkia uskovia olemaan aina valmiina
Kristuksen milloin tahansa tapahtuvaan puuttumiseen langenneen ihmisen asioihin. Sen pitäisi
saada ihmiset haluamaan elää vanhurskaasti. "Sentähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä,
jona ette luule, Ihmisen Poika tulee" - Mt. 24:44.
5. Miten vastaisit niille, jotka sanovat: "Raamatussa ei ole yhtään jaetta, joka tukisi
tempausta ennen Ahdistusta"?
Sanoisin: "Olet väärässä." Ilm. 3:10 on lupaus seurakunta-ajan uskoville, että heidät varjellaan
Ahdistuksesta. Lisäksi on useita jakeita, jotka puoltavat tempausta ennen Adistusta.
Paras yksittäinen jae, joka osoittaa tempauksen tapahtuvan ennen Ahdistusta, on Ilm. 3:10. 2.Ts.
2:3 on toinen kohta, joka osoittaa vahvasti, että uskovat temmataan ennen Ahdistusta.
6. Mitä Paavali tarkalleen ottaen tarkoittaa sanoessaan, että "luopumuksen" (2.Ts. 2:3) on
tapahduttava ennen Ahdistusta?
(Huomautus: kreikankielistä sanaa apostasia käytetään tässä tapauksessa muodossa asfestimi
tässä "luopumisen" tapauksessa. Se tarkoittaa ennemmin tilasta lähtöä kuin uskosta luopumista).
Määräävä artikkeli "he" tarkoittaa, että kyseessä on tietty tapahtuma, joka on erillinen laittomuuden
ihmisen ilmestymisestä. Kreikankielinen sana sanalle "luopumus" ei itsessään tarkoita
uskonnollista luopumista tai loikkausta. Sana ei myöskään tarkoita "langeta", sillä kreikkalaisilla on
sille toinen sana. [pipto, "minä lankean"; TDI].
Paras käännös sanalle on "lähteä". Apostoli Paavali viittaa tässä tiettyyn tapahtumaan, jota hän
kutsuu "lähdöksi" ja joka tapahtuu juuri ennen Ahdistuksen alkua. Tämä on seurakunnan Tempaus.
Sanalla on siis keskeinen merkitys "lähtö" ja asiayhteydestä riippuu, tarkoitetaanko sillä fyysistä
vai abstraktia lähtöä, kuten uskosta lähtöä.
[Käännöshistoria - Seitsemän ensimmäistä englanninkielistä käännöstä kaikki käänsivät sanan
apostasia joko "lähtö" tai "lähteminen". Ne ovat seuraavat: Wycliffe Bible (1384); Tyndale Bible
(1526); Coverdale Bible (1535); Cranmer Bible (1539); Breeches Bible (1576); Beza Bible (1583);
Geneva Bible (1608)].
Tämä tukee käsitystä, että sana todella tarkoittaa "lähtö". Itseasiassa Hieronymuksen
latinankielisessä käännöksessä, joka tunnetaan nimellä Vulgata ja joka on peräisin noin vuodelta
400 jKr., apostasia ilmaistaan sanalla discessio, joka tarkoittaa "lähtö".
7. Missä Raamatussa näet seurakunnan olevan poissa seitsenvuotisesta Ahdistuksesta?
Ilm. 3:10 on osa Ilmestyskirjan kolmea ensimmäistä lukua. Seurakuntaa käsitellään 19 kertaa
luvussa 3. Luvun 4 alussa kuullaan ääni, joka sanoo: "Nouse ylös tänne!". Seurakunta-ajan pyhiä
ei mainita enää, ennenkuin Kristus palaa pyhien kanssa jakeessa Ilm. 19:11.

8. Miten vastaisit niille, jotka sanovat, että seitsenvuotinen Ahdistus ei sisällä täyttä
seitsemää vuotta Jumalan vihaa?
Profeetta Daniel sanoi, että siitä lähtien, kun muuri ja pyhäkkö (temppeli) rakennetaan uudelleen,
"sinun kansallesi" - Israelille - on määrätty 70 viikkoa (profeetallista viikkoa - 490 vuotta).
Antikristus ("ruhtinas, joka on tuleva") vahvistaa liiton yhden profeetallisen viikon (seitsemän
vuotta) ajaksi tuosta 70 viikon profetiasta. Tuo viimeinen seitsemän vuoden viikko alkaa
Antikristuksen tekemällä liitolla. Danielin profetia kertoo rauhasta, joka tuhoaa monet - Dan. 8:25,
Jes. 28:15-18 - yhden viikon ajan, eli seitsemän profeetallista päivää (tai seitsemän vuotta Danielin
490 vuoden profetiassa) siitä, kun käsky kaupungin ja pyhäkön jälleenrakentamiseksi lähti
liikkeelle. Dan. 9:27 osoittaa, että tämä käynnistää viimeiset seitsemän vuotta, jotka johtavat
Harmagedoniin ja Kristuksen paluuseen - Ahdistuksen aikaan, josta viimeiset kolme ja puoli vuotta
ovat "Suuri" Ahdistus (Mt. 24:21, Jer. 30:7).
Kun tämä "ruhtinas" tulee ratsastaen valkoisella hevosella tarjoten rauhaa (Ilm. 6:1), sinetit on
avattu ja viimeiset seitsemän vuotta ovat käynnissä siitä lähtien.
9. Miten vastaisit niille, jotka sanovat, että käsitys tempauksesta ennen Ahdistusta on
epäreilu?
Jumala on kaikkivaltias. Hän yksin voi päättää, mikä on hänen ohjelmansa ihmiskunnan historian
loppuun saattamiseksi. Hän lähetti Poikansa Jeesuksen Kristuksen kuolemaan ihmiskunnan
syntien tähden, että jokainen, joka uskoo häneen, saisi iankaikkisen elämän (Joh. 3:16 ja Room.
10:9-10.
Tempaus on osa Hänen suunnitelmaansa ihmiskunnalle. Ihmiskunnan tehtävänä on hyväksyä
Hänen suunnitelmansa, ei päinvastoin - toisin sanoen, että Jumala sopeutuisi siihen, mitä
ihmiskunta voisi pitää "reiluna".
Myös luvussa Room. 1 sanotaan, että kaikille on annettu valo, jonka avulla he voivat paeta
Jumalan tuomiota. He ovat "ilman puolustusta".
10. Miten vastaisit niille, jotka sanovat, että käsitys tempauksesta ennen Ahdistusta
kannustaa laiskuuteen?
Kaikilla tuntemillani ihmisillä, jotka todella tutkivat Jumalan Sanaa ja uskovat siinä esitettyyn
näkemykseen tempauksesta ennen Ahdistusta, on kiire toteuttaa Lähetyskäskyä ja he yrittävät
elää Kristuksen seuraajalle arvollista elämää. Läheisyyden opin pitäisi tehdä kristityt tietoisiksi
ajasta ja saada heidät odottamaan Herransa äkillistä ilmestymistä (Tiitus 2:13).
Sanon varauksetta, että näkemys tempauksesta ennen Ahdistusta saa todellisen Raamatun
profetian tutkijan paljon tietoisemmaksi Kristuksen tulemuksesta ja siitä, mitä se sisältää. Se

herättää innostusta kuulla Jeesukselta sanat "Hyvin tehty, hyvä, uskollinen palvelija", kun Hän
ilmestyy.
11. Miten vastaisit niille, jotka sanovat, että näkemys tempauksesta ennen Ahdistusta
opettaa "salaista" ylöstempausta?
En tiedä, miksi he sanovat sitä "salaiseksi". Paavali osoitti tämän "salaisuuden" hyvin selvästi ja
perusteellisesti. Jeesus antoi sen ensimmäisenä kirjattuna jakeisiin Joh. 14:1-3. Tämä on se
"salaisuus", jonka Paavali teki selväksi. Se on suoraan Raamatusta. Se ei ole mikään salaisuus.
Raamatun mukaan se tulee olemaan täydellinen järkytys ja yllätys niille, jotka eivät tunne Kristusta.
Se tulee kadotetuille kuin "varas yöllä". Valitettavasti se tulee järkytyksenä myös useimmille
kristityille. He menevät kuitenkin joka tapauksessa Kristuksen tykö Hänen kutsuessaan.
Lisäksi Jeesus sanoo "Nooan ja Lootin päiviä" koskevissa kohdissa Mt. 24:36-42 ja Lk. 17:26-30,
jotka viittaavat tempaukseen, että se on aika, jolloin Hän "ilmestyy". Tämä ei ole salainen tulemus.
Kaikki tietävät, että jotakin suurta on juuri tapahtunut.
12. Miten vastaisit niille, jotka sanovat, että näkemys tempauksesta ennen Ahdistusta on
"uusi" opetus ja siksi se on hylättävä?
Palaan jälleen apostoli Paavaliin, joka opetti sitä selvästi, kuten on kirjattu luvussa 2.Ts. 2. Myös
useat varhaiset kirkkoisät viittasivat uskovansa näkemykseen ennen Ahdistusta tapahtuvasta
tempauksesta.
13. Miten vastaisit niille, jotka sanovat, että John Darby on se, joka keksi Ahdistusta
edeltävän tempauksen?
Jeesus keksi sen. Paavali paljasti salaisuuden, jota opetuslapset eivät tuolloin tienneet. John
Darby muutti sen systemaattiseksi esitykseksi / tutkimukseksi.
14. Miten vastaisit niille, jotka sanovat, että John Darby sai ajatuksen Ahdistusta
edeltävästä tempauksesta Margaret McDonald'ilta?
Asian historian mukaan kirjeet osoittavat, että Darby kirjoitti tempauksesta vuonna 1827
toipuessaan ratsastusonnettomuudesta ja Margaret McDonald'in oletetut näyt annettiin vasta
vuonna 1830.
15. Miten vastaisit niille, jotka sanovat, että seurakunta on luvussa Matteus 24?
Sanoisin, että Jeesus puhuu seurakuntaa koskevasta tempauksesta jakeissa Mt. 24:36-42. Se on
"Nooan ja Lootin päiviä" koskeva profetia.
Hän puhuu Öljymäen puhetta käsittelevässä luvussa siitä, että Hän tulee takaisin "hetkellä, jona
ette luule". Molemmat näistä profetioista on mielestäni osoitettava seurakunnalle.

Puhuessaan Toisesta Tulemuksestaan Herra ei ole voinut puhua tulemuksestaan aikana, jolloin
kaikki pyörii tavalliseen tapaan, kuten on osoitettu "Nooan ja Lootin päivien" profetiassa. Jopa
kolme neljäsosaa maapallon väestöstä on kuollut tuon ajanjakson seitsemän edellisen vuoden
aikana. Ahdistuksen aikana ei ole tavanomaista toimintaa.
Ahdistuksen pyhät pystyvät laskemaan tarkan ajan, jolloin Herra palaa, [siksi] Jeesuksen sanat
"hetkenä, jona ette luule" (Mt. 24:44).
16. Mitkä ovat suurimmat ongelmasi sen näkemyksen kanssa, että Tempaus tapahtuu
Ahdistuksen jälkeen – ja miksi olet eri mieltä?
Koska sitä ei ole Raamatussa. Paavali opettaa, että tempaus tapahtuu ennen Ahdistusta ja se on
järkevintä kokonaisuuden kannalta. Se on käsitys, joka tuo kaiken loogiseen näkökulmaan.
Paras argumentti sitä vastaan on se, että Raamattu esittää selvästi Kristuksen tuhatvuotisen
valtakunnan. Se opettaa myös selvästi, että lihan ja veren on oltava tuossa valtakunnassa
lisääntyäkseen, koska kansoja tulee olemaan kaikkialla kuin "meren hiekkaa".
Jos kaikki uskovat nostetaan olemaan Kristuksen kanssa Ahdistuksen lopussa, niin he eivät ole
enää lihaa ja verta, vaan lihaa ja luuta. He ovat muutetussa ruumiissaan kuin Jeesus. He ovat
täydellisiä, eivätkä missään tapauksessa lisäänny taivaassa Jeesuksen omien sanojen mukaan
koskien avioliittoa ja taivaan kansalaisten toimintaa.
Jos kaikki uskovat temmattaisiin tuon aikakauden lopussa, niin kaikki Kristuksen palatessa maan
päällä jäljellä olevat, olisivat kadotettuja ja näin ollen heitettäisiin "ulkoiseen pimeyteen" Mt. 25.
luvun lampaiden / vuohien tuomiossa.
Kukaan ei jäisi asuttamaan maata. Jeesus sanoo, että lampaiden / vuohien tuomion jälkeen jää
jäljelle lihaa ja verta olevia ihmisiä, jotka asuttavat millenniaalisen maan uudelleen.
17. Mitkä ovat suurimmat ongelmasi - ja miksi olet eri mieltä - ennen Vihaa (pre-Wrath)
-näkemyksen kanssa?
Koska uskon, että Jumalan Sana osoittaa, etteivät vain viimeiset kolme ja puoli vuotta ole Jumalan
vihaa maaplaneetan kapinallisia kohtaan, vaan koko Ahdistuksen seitsemän vuotta, Danielin 70.
viikko,
Daniel 9:26-27 esittää, että tuleva ruhtinas vahvistaa liiton. Viimeiset seitsemän vuotta ovat siitä
lähtien aikakausi, joka rankaisee Jumalan vastaisia massoja. Siinä sanotaan Antikristuksesta ja
noista viimeisistä vuosista: "ja hävittäjä tulee kauhistuksen siivillä. Tämä loppuu vasta, kun
säädetty tuomio vuodatetaan hävittäjän ylitse."
Ilmestyskirjan 6. luku esittää Antikristuksen tulevan maisemaan ensimmäisen sinetin avaamisen
jälkeen. Hän vahvistaa liiton, jonka Jumala sanoo solmitun "kuoleman ja helvetin" kanssa. Juuri

tämä Antikristuksen kanssa tehty sopimus maailman pelastajana herättää Jumalan vihan. Se
tapahtuu aivan seitsemän vuoden - Danielin 70. viikon - alussa.
18. Mitkä ovat suurimmat ongelmasi - ja miksi olet eri mieltä – keskellä Ahdistusta (mid-Trib)
-näkemyksen kanssa?
Koska ensimmäisen sinetin avaamisen myötä Jumalan viha alkaa väärän rauhan liiton
vahvistamisella Danielin 70. viikon alussa, kuten edellä on selitetty. Jeesus lupasi, että uskovat
(hänen seurakuntansa) pidetään poissa juuri tuon Jumalan vihan aikakauden ajan (Ilm. 3:10).
Seurakunta-ajan uskovat eivät voi käydä läpi tuntiakaan tuosta kauheasta ajasta.
19. Mitkä ovat suurimmat ongelmasi - ja miksi olet eri mieltä osittaista tempausta
kannattavien kanssa?
Ensisijainen syyni on se, että apostoli Paavali käyttää 1. Kor. ja 1.Tess. kirjeiden tempausta
koskevissa profetioissa sanaa "kaikki". Yhteydessä niihin hän käyttää pronominia "me" (tarkoittaen
kaikkia Kristukseen uskovia). Hän ei sanonut "jotkut", Hän sanoi "kaikki". Hän sanoo, että me
"kaikki muutumme". Tuossa profetiassa ei ole tilaa joillekin mennä ja joidenkin jäädä jäljelle, kun on
kyse uudestisyntyneistä uskovista.
20. Minkälaisen vastauksen olet saanut ja/tai kohdannut niiden taholta, jotka ovat eri mieltä
tempauksesta ennen Ahdistusta?
Saan viikoittain hyvin kovia sanoja ja jotkut jopa syyttävät minua, että johdatan ihmisiä helvettiin.
Useimmiten he sanovat aina aluksi, että uskoivat kerran tempaukseen ennen Ahdistusta, mutta
luettuaan, mitä Raamattu sanoo, he uskovat nyt toiseen näkemykseen.
He myös syyttävät meitä, jotka opetamme tempausta ennen Ahdistusta, että ihmiset eivät tunnista
Antikristusta, kun hän tulee maisemaan.
Suurimman osan tästä sähköpostista saan näiltä vihaisilta, mutta he aloittavat esittämällä
kysymyksiä. Heti kun vastaan heidän kysymyksiinsä, he alkavat kertoa minulle, että olen väärässä
- ja ovat varsin vihaisia sanoissaan.
21. Mitä kehottaisit niitä, jotka ovat eri mieltä pre-Trib -käsityksen kanssa, tekemään toisin
siinä, kuinka käsittelevät erilaisia näkemyksiä tempauksesta?
Kehottaisin heitä olemaan sivistyneempiä vastustuksessaan. Useimmat eivät tue väitteitään
relevanteilla Raamatun kohdilla.
Kehottaisin heitä rukoillen ja vilpittömästi tutkimaan asiaa koskevia kirjoituksia ja lopettamaan vain
niiden kirjojen lukemisen, jotka ovat tempauksen vastustajien kirjoittamia.

Nämä haluavat aina väitellä. Neuvoisin heitä lopettamaan pyrkimyksensä väittelyyn meidän
kanssamme, jotka tiedämme, että tempaus ennen Ahdistusta on totuus Jumalan Sanasta ja sen
sijaan vain opettamaan näkemyksiään, jos kerran ovat niin vakuuttuneita.
En enää väittele, vaan opetan pre-Trib-näkemystä niille, jotka todella haluavat tietää, mitä
Raamattu sanoo tempauksesta.

