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“Ja kun Hanok oli vaeltanut Jumalan yhteydessä, ei häntä enää ollut, sillä Jumala oli ottanut hänet
pois” (1.Moos. 5:24).
Eenok (Hanok) on esimerkki meidän tulevasta lähdöstämme maan päältä Jeesuksen ilmestyessä.
Hepr. 11:5 kertoo meille tämän hänen äkillisestä katoamisestaan:
“Uskon kautta otettiin Eenok pois, näkemättä kuolemaa, "eikä häntä enää ollut, koska
Jumala oli ottanut hänet pois. Sillä ennen poisottamistaan hän oli saanut todistuksen, että
hän oli otollinen Jumalalle.”
Eenokin usko miellytti Jumalaa (ks. Hepr. 11:6), mutta mihin hän tarkalleen ottaen uskoi? Teksti ei
suoraan vastaa tähän kysymykseen; se vain paljastaa, että hän miellytti Herraa. 1. Moos. 5:24
yksinkertaisesti sanoo, että hän "vaelsi Jumalan yhteydessä" ennen katoamistaan; muut näkivät
Eenokin uskon ja tiesivät syyn siihen, miksi kukaan ei löytänyt häntä; häntä ei tappanut villieläin,
häntä ei siepattu, eikä hän ollut kadonnut minnekään. "...sillä Jumala oli ottanut hänet pois.."
Juuda 14 lisää, että myös Eenok "ennusti ja sanoen: 'Katso, Herra tulee tuhannen tuhansine
pyhinensä." Eikö olekin hämmästyttävää, että jo noin kuusi vuosisataa ennen Nooan
vedenpaisumusta Herra puhui Eenokille toisesta tulemuksestaan?
Miten tämä kaikki liittyy meihin?
Aivan kuten Eenok sai muinaisessa maailmassa mainetta uskonsa vuoksi huolimatta vallitsevasta
pahuudesta ja laittomuudesta, niin myös meidän uskomme siihen, mitä Raamattu sanoo
tulevaisuudestamme, erottaa meidät maailmasta.
Eenok eli 365 vuotta, ennenkuin Jumala otti hänet pois maan päältä. Kaiken sen perusteella, mitä
tiedämme vedenpaisumusta edeltävän maailman pahuudesta ja laittomuudesta, se on pitkä aika
vaeltaa uskollisesti Herran kanssa.

Eenokin tavoin meidän on tässä ajassa kestettävä keskellä toivomme pilkkaamista, kuten CNN:n
tempausta pilkkaavassa artikkelissa, innokkaasti odottaessamme "autuaallista toivoamme".
Mikä voi auttaa meitä siinä?

Tiedä, että Tempaus on raamatullinen tapahtuma
Uskon, että se auttaa meitä muistuttamaan itseämme, että Tempaus on raamatullinen tapahtuma.
Mieti seuraavaa lainausta edesmenneeltä tohtori Ed Hindson'ilta, rakastetulta tutkijalta, jonka
näkemyksiä raamatullisesta profetiasta kaipaamme kipeästi:
"Jos olet eri mieltä tempauksen ajoituksesta, niin älä sano ihmisille: 'Tempausta ei tule
koskaan tapahtumaan'. Ei, Tempauksen on oltava, tai Raamattu ei ole totta. Täytyy olla
aika, jolloin ylienkeli huutaa pasuunan soidessa ja kuolleet Kristuksessa herätetään ja
elossa olevat temmataan ylös (1. Ts. 4:13-18). Voimme olla eri mieltä Tempauksen
ajankohdasta, mutta emme Tempauksen tosiasiasta.” [i]
Kuten tohtori Hindson sanoo edellä olevassa lainauksessa, on oltava aika, jolloin tapahtuma, jota
Paavali kuvaa lukuisissa kohdissa, tapahtuu, tai Jumalan Sana ei ole totta. Toivomme siitä, mitä
tänä päivänä kutsumme "Tempaukseksi", perustuu siihen, mitä Raamattu sanoo tapahtuvan.
Se on raamatullinen tapahtuma, jota ei voi yhdistää toiseen tulemukseen.
(Huomautus: Tempaus tapahtuu ennen seitsenvuotista Ahdistusta.) Olen kirjoittanut monia
artikkeleita tästä asiasta ja käyttänyt monia lukuja kirjassani The Triumph of the Redeemed
(Lunastettujen voitto) osoittamaan, miksi sen on tapahduttava ennen tätä Jumalan vihan aikaa
maan päällä).
Tempaus on asia, josta luemme sellaisissa kohdissa kuin 1.Ts. 4:15-17:
“Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme
tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Sillä
itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan
kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin; sitten meidät, jotka olemme
elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa
vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa.”
Toivomme Uuden Testamentin pyhinä koostuu seuraavista tapahtumista, jotka Raamatun mukaan
tapahtuvat nopeasti ja lähes samanaikaisesti:
●

Jeesus ilmestyy; hän laskeutuu alas taivaasta (1.Ts. 4:16; 1.Joh. 3:2-3; Kol. 1:4).

●

Kuuluu "käskyhuuto" ja ylienkelin ääni(1.Ts. 4:16).

●

"Jumalan pasuna" soi (1.Ts. 4:16).

●

Jeesus herättää Kristuksessa kuolleet ja yhdistää heidät sieluihin, jotka hän tuo mukanaan

ilmestyessään (1.Ts. 4:14-16; 1.Kor. 15:52).
●

Jeesuksen ilmestyessä elossa olevat uskovat saavat kuolemattoman ruumiinsa (1.Ts. 4:17;

1.Kor. 15:50-54; Fil. 3:20-21; Room. 8:23-25).
●

Jeesus vie morsiamensa, seurakunnan, siihen paikkaan, jonka hän on valmistanut heille

Isänsä talossa (Joh. 14:2-3, 17:24; Kol. 3:4). Me ilmestymme Jeesuksen kanssa kirkkaudessa.
Tempaus on raamatullinen tapahtuma. Herra temmaisee meidät ylös eräänä päivänä ja ottaa
luoksensa ja uskon, että aivan kuten Eenok, suurin osa meistä on vielä elossa, kun se tapahtuu.

Muista, että Tempaus on evankeliumin (mukainen) toivomme (Gospel Hope)
Valitettavasti monet tänä päivänä erottavat Tempauksen Evankeliumista, mutta näin ei ollut Uuden
Testamentin aikana.
1.Ts. 1:9-10 kertoo meille, että Paavalin alkuperäinen evankeliumin julistus Tessalonikassa sisälsi
sen, että Jeesus ilmestyy ottamaan uskovat pois maan päältä ennen tulevaa vihan aikaa, jota hän
myöhemmin kuvaili "Herran päivänä":
“Sillä itse he kertovat meistä, millainen meidän tulomme teidän tykönne oli ja kuinka te
epäjumalista käännyitte Jumalan tykö, palvelemaan elävää ja totista Jumalaa ja
odottamaan taivaista hänen Poikaansa, jonka hän on herättänyt kuolleista, Jeesusta, joka
pelastaa meidät tulevasta vihasta.”
Heidän kääntymystarinaansa ei kuulunut ainoastaan kääntyminen Jumalan puoleen pois
epäjumalista, vaan myös Jeesuksen ilmestymisen (eli tempauksen) odottaminen.
Kiinnitä tarkkaa huomiota sanoihin kohdan Room. 8:23-24a lopussa:
Room 8:23 ...eikä ainoastaan se, vaan myös me, joilla on Hengen esikoislahja, mekin
huokaamme sisimmässämme, odottaen lapseksi-ottamista, meidän ruumiimme lunastusta. Room
8:24 Sillä toivossa me olemme pelastetut...
Tempaus on se, kun saamme kuolemattomat ruumiimme (siksi "ruumiimme lunastus"). Huomaa,
mitä apostoli sanoo tämän tapahtuman odotuksestamme: "Sillä toivossa me olemme pelastetut.”
Tempaus on olennainen osa evankeliumin toivoamme.
Jeesus lupasi usein iankaikkisen elämän niille, jotka uskoivat häneen ja puhui paluustaan meille
yläsalissa valmistaessaan opetuslapsiaan elämään ilman fyysistä läsnäoloaan. Apostolit, erityisesti
Paavali, antoivat myöhemmin Pyhän Hengen innoittamina lisää yksityiskohtia toivostamme.
Tempausta kuvaillaan, tai siihen viitataan selvästi seuraavissa UT:n teksteissä: Joh. 14:2-3; Fil.
3:20-21; Kol. 3:4; 1.Kor. 1:7, 15:51-57; 1.Ts. 4:13-5:11; 2.Ts. 2:1-8; Tiitus 2:11-15; Hepr. 9:28; Jk.
5:7-8; 1.Piet. 1:13; 1.Joh. 3:2-3 ja Ilm. 3:10-11a, 22:12, 20.

Tempaus ei ollut apostolien mielessä mikään jälkiviisaus, kun he julistivat evankeliumia.

Voimaa saadaksesi pidä tiukasti kiinni Herrasta
Tämän päivän maailmassa ei ole helppoa olla Eenok. Vaatii rohkeutta pitää kiinni uskostamme
Jeesuksen läheiseen ilmestymiseen keskellä pilkkaa maailman ja muiden uskovien taholta.
CNN julkaisi hiljattain artikkelin, jossa pilkataan Tempausta kertomalla erään henkilön tarina
koskien Tempauksen aiheuttamaa ahdistusta. Tämä nainen ei kuitenkaan ymmärrä evankeliumin
sanomaa eikä sitä, mitä Raamattu sanoo toivostamme Jeesuksen ilmestymiseen.
Tietysti, jos ihmiset luulevat, että heidän pelastuksensa riippuu heidän hyvästä käytöksestään,
eivätkä koskaan kuule, millainen autuus heitä odottaa ikuisuudessa, opetus heidän äkkilähdöstään
kaikesta siitä, mitä he rakastavat maan päällä, pelottaa heitä. Mutta se EI ole evankeliumi eikä se
evankeliumin toivo, jonka löydämme kaikkialta UT:sta.

Vielä yksi ajatus CNN:n Tempausta koskevasta hittijutusta. Ehkä se on osoitus siitä, että
Saatana tietää, että Jeesuksen ilmestyminen tapahtuu hyvin, hyvin pian ja hän haluaa
päästä asioiden edelle hyökkäämällä sitä vastaan.
Kaikki tämä toivomme ankara vastustus tarkoittaa, että meidän on jatkuvasti turvattava
Kristukseen voimanamme, kun pidämme kiinni Raamatun sanoista. Lukuisat em. kohdat
vahvistavat, että Tempaus on raamatullinen tapahtuma. Älä luovu toivosta.
Tiedän, ettei ole helppoa odottaa Herran paluuta meille; minäkin taistelen välillä
odottamisen kanssa. En olisi koskaan uskonut, että jäisimme maan päälle näin lähelle
seitsenvuotista Ahdistusta, mutta tässä sitä vain ollaan.
Mitä pidempään odotamme, sitä enemmän tarvitsemme Herran apua pysyäksemme
toivossa, että Jeesus tulee pian.
Eenokin esimerkki rohkaisee meitä kestämään keskellä toivomme vastustusta, jota
kohtaamme joka käänteessä. Eikä meidän tarvitse odottaa edes 365-vuotiaaksi sen
toteutumista.
Lisäksi Herra palkitsee uskomme, vaikka odotus tuntuukin niin pitkältä, pitkältä.
Jeesuksen ilmestymisen rakastaminen tuo varman palkinnon
Jumala palkitsi Eenokin hänen uskostaan. Hän otti hänet kauan ennen, kuin tuomitsi
muinaisen maailman ja sisällytti hänen nimensä Heprealaiskirjeen 11. lukuun, jota monet
pitävät kunniakkaimpana uskon lukuna ja hän on ollut Herran kanssa jo tuhansia vuosia.

Niille meistä, jotka uskaltavat olla Eenokin kaltaisia uskonvaelluksessaan, on luvattu
erityinen palkinto siitä, että säilytämme toivomme Jeesuksen läheiseen ilmestymiseen.
Jakeessa 2.Tim. 4:8 Paavali kirjoittaa:
Tästedes on minulle talletettuna vanhurskauden seppele, jonka Herra, vanhurskas tuomari,
on antava minulle sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka hänen
ilmestymistään rakastavat.
Kun Jeesus tulee hakemaan seurakuntaansa, hän vie kaikki uudestisyntyneet pyhät Isänsä taloon
taivaassa, aivan kuten lupaa (Joh. 14:2-3). Kuitenkin jakeessa 2.Tim. 4:8 apostoli kertoo, että niille,
jotka kaipaavat eli rakastavat Hänen ilmestymistään, on luvassa erityinen "vanhurskauden kruunu",
vaikka he Paavalin tavoin kuolisivat ennen Tempausta.
Herra palkitsee ne, jotka sitkeästi pitävät kiinni uskostaan Ahdistusta edeltävään Tempaukseen,
vaikka joutuvat odottamaan.
Ymmärrän, että lause "uskalla olla Eenok" ei kolahda ihan samalla tavalla kuin "uskalla olla
Daniel". Harkitsin otsikkoa "pyri olemaan Eenok" tai "jäljittele Eenokia", mutta sellaiset lauseet eivät
välitä sitä rohkeutta, jota tänä päivänä vaaditaan olla Eenok.
Eenok erottui muinaisessa maailmassa uskonsa vuoksi, johon kuului usko Jeesuksen toiseen
tulemukseen, joka ei ole vieläkään tapahtunut. Me myös miellytämme Herraa, kun pidämme
tiukasti kiinni armon evankeliumin sanomasta ja odottaen kaipaamme Jeesuksen ilmestymistä
viemään meidät kotiin.
Päätän sanoilla Room. 1:16-17:
“Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se on Jumalan voima, itsekullekin uskovalle
pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle. Sillä siinä Jumalan
vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niinkuin kirjoitettu on: 'Vanhurskas on elävä
uskosta'".
Pidä tiukasti kiinni Jeesuksen pian tapahtuvan ilmestymisen odotuksesta. Jeesus tulee meille
hyvin, hyvin pian. Hän ei tuota meille pettymystä ja hän aivan varmasti palkitsee meidät
kestävyydestämme, kun innokkaasti odotamme hänen ilmestymistään ja matkaamme taivaaseen.

My book, The Triumph of the Redeemed-An eternal Perspective that Calms Our Fears in Perilous
Times, is available on Amazon.

[i] Ed Hindson, Future Glory (Eugene, Oregon: Harvest House Publishers, 2021), p. 14.

