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Seurakunta on Herramme paluun kynnyksellä morsiamellensa, mutta kuinka 

moni on todella tietoinen, tai edes välittää siitä, kuinka lähellä tuo päivä voi 

olla?

Jokaisen saarnatuolin tässä maassa pitäisi julistaa, että Jeesus tulee pian 

poistamaan morsiamensa ja tuomaan sitten tuomion synnin turmelemalle 

maailmalle. Sen sijaan vain harvat odottavat innokkaasti Hänen paluutaan. 

Vain harvat painavat nenänsä ikkunaa vasten odottaen innokkaasti ylkää. 

Useimmat hoitavat omia asioitaan ajattelematta ja välittämättä siitä, mitä pian 

tapahtuu.

Raamattu tarjoaa monia profetioita Jeesuksen paluusta maan päälle. Se 

kertoo meille selvästi, että ennenkuin Hän saapuu Öljymäelle, maan päällä on

seitsemän tuomion vuotta. Nämä seitsemän vuotta ovat jäljellä olevat vuodet,

jotka Jumala lupasi Israelille, "päättämään luopumuksen, lukitsemaan sinetillä

synnin, sovittamaan pahat teot, tuomaan iankaikkisen vanhurskauden, 

vahvistamaan näyn ja profetian ja voitelemaan kaikkeinpyhimmän” (Daniel 

9:24).

Tämä seitsenvuotinen ajanjakso, jota kutsumme Ahdistukseksi, tuo myös 

Jumalan tuomion turmeltuneelle maailmalle, joka ei tarjoa Jumalalle muuta 

kuin Hänen pyhän nimensä pilkkaa. 
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Kuka olisi voinut kuvitella vain viisi tai kymmenen vuotta sitten, että 

ihmiskunnan turmeltuneisuus olisi niin avointa ja niin monien hyväksymää, 

kuin se tänä päivänä on? Suuri osa kansasta, hallituksen virkamiehet, äidit ja 

isät ja jopa monet kirkot hyväksyvät avoimesti täydellisen ja uskomattoman 

turmeltuneisuuden.

Iloiset ylistysvirret Herralle Jeesukselle Kristukselle on korvattu riivaajien 

musiikilla, kun Saatanan palvojat juoksevat väkijoukon läpi kuin päättömät 

kanat. Saarnatuolit ovat vallanneet sellaiset pervertikot, että riivaajienkin 

täytyy punastua.

Kaiken tämän takana kuuluu Lusiferin räkättävä nauru, kun lapset joutuvat 

avoimesti sellaisen perverssin hyökkäyksen kohteeksi, jollaista heidän 

viattomien mieltensä ei pitäisi koskaan joutua kestämään. Jeesus sanoi: 

"Mutta joka viettelee yhden näistä pienistä, jotka uskovat minuun, sen olisi 

parempi, että myllynkivi ripustettaisiin hänen kaulaansa ja hänet upotettaisiin 

meren syvyyteen" (Mt. 18:6). Jos nämä Saatanan seuraajat eivät tee 

parannusta ja lankea Jeesuksen jalkojen juureen pyytämään anteeksiantoa, 

vapisen ajatellessani heidän kohtaloaan.

Olen niin kiitollinen, että Jeesus poistaa morsiamensa ennen Ahdistusta, joka 

on Hänen tuleva vihansa. Tätä seurakunnan (morsiamen) poistamista 

Jeesuksen (yljän) toimesta kutsutaan yleisesti Tempaukseksi ja se voi olla 

paljon lähempänä, kuin kukaan meistä ajattelee. Ilm. 3:10 sanoo: ”Koska sinä

olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan 

sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko 

maanpiirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat”.

Sanassaan Jumala ei anna mitään merkkejä Tempauksesta. Jeesus 



itseasiassa sanoi: "Mutta siitä päivästä tai hetkestä ei tiedä kukaan, eivät 

enkelit taivaassa, eikä myöskään Poika, vaan ainoastaan Isä" (Mk. 13:32). 

Sitävastoin on monia merkkejä sitä seuraavasta Ahdistuksesta ja ne kaikki 

ovat näkyvissä sen saapumista varten. Selitän, mitä tarkoitan sanalla 

"näkyvissä (in view)".

Ahdistus on kuin lähestyvä myrsky. Se ei ole vielä saapunut, mutta voimme 

sanoa, että se on lähellä, koska lämpötila on muuttunut, tuuli voimistuu, 

tummia pilviä vyöryy päälle ja kaukaa kuuluu ukkosen jyrinää. Kaikki myrskyn

merkit ovat läsnä (näkyvissä) sen saapuessa, vaikka myrsky ei ole vielä 

saapunut. Kun se tulee tänne, sade (tuomio) seuraa.

Kuinka kukaan Jeesukseen uskova voi olla välinpitämätön niiden päivien 

suhteen, joita sinä ja minä elämme? Kaikki tämä kaaos, jonka näemme joka 

päivä, kun avaamme silmämme, kertoo meille, että tämän maailman aika on 

nopeasti loppumassa. Voiko kukaan sanoa, että seuraava raamatunkohta ei 

ole sovellettavissa tähän päivään… juuri nyt?

Voi niitä, jotka sanovat pahan hyväksi ja hyvän pahaksi, jotka tekevät 

pimeyden valkeudeksi ja valkeuden pimeydeksi, jotka tekevät karvaan 

makeaksi ja makean karvaaksi! Voi niitä, jotka ovat viisaita omissa 

silmissään ja ymmärtäväisiä omasta mielestänsä! (Jes. 5:20-21). 

Jumala loi miehen ja naisen aviomieheksi ja vaimoksi, mutta nykyään 

homoseksuaaliset avioliitot hyväksytään tuomioistuimissa ja monissa 

kirkoissa. Jes. 5:20-21 toteutuu aivan silmiemme edessä.

Yksi on syntynyt mieheksi, mutta sanoo olevansa nainen. Toinen on syntynyt 

naiseksi, mutta sanoo olevansa mies. Eräs nainen jopa sanoo olevansa 

kissa. Jotkut jopa eivät tunnista olevansa kumpaakaan sukupuolta (non-



binary). Ja tämä on vasta tämän hulluuden alku! Jälleen Jes. 5:20-21 on 

kaikkialla ympärillämme.

Vastakkainen sukupuoli on nyt erilainen sukupuoli. Äiti on nyt raskausajan 

vanhempi. Tämä on vain esimerkki hulluudestamme. On satoja muita termejä

ja ilmaisuja, jotka on muutettu, poistettu tai lisätty. Jes. 5:20-21 jälleen.

Odotatko Jeesuksen paluuta vai haukotteletko epäuskoisena? Apostoli 

Pietarilla oli seuraavaa sanottavana Herramme paluusta:

Ja ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee 

pilkkapuheinensa pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan  

ja sanovat: "Missä on lupaus hänen tulemuksestansa? Sillä onhan siitä 

asti, kuin isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt, niinkuin se on ollut 

luomakunnan alusta." 

Sillä tietensä he eivät ole tietävinään, että taivaat ja samoin maa, 

vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa 

Jumalan sanan voimasta ja että niiden kautta silloinen maailma hukkui 

vedenpaisumukseen. Mutta nykyiset taivaat ja maa ovat samalla 

sanalla talletetut tulelle, säästetyt jumalattomain ihmisten tuomion ja 

kadotuksen päivään. 

Mutta tämä yksi älköön olko teiltä, rakkaani, salassa, että "yksi päivä on

Herran edessä niinkuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta niinkuin yksi päivä". 

Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, niinkuin muutamat pitävät sitä 

viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei 

tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen. 

Mutta Herran päivä on tuleva niinkuin varas, ja silloin taivaat katoavat 

pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä 



siihen on tehty, palavat. (2.Piet. 3:3-10). 

Kristuksen morsian (todellinen seurakunta) poistetaan ensin (Tempaus: 1.Ts.  

5:9; 4:13-18), sitten alkaa Ahdistus, kun Antikristus vahvistaa liiton Israelin 

kanssa (Daniel 9:27). Seitsenvuotisen Ahdistuksen lopussa seurakunta palaa 

Kristuksen kanssa Hänen toisessa tulemuksessaan (2. Piet. 3:10).

Jos tunnet Jeesuksen Vapahtajanasi ja Herranasi, katso edelleen ylös, koska 

Hän tulee hakemaan morsiamensa, seurakuntansa. Se ei ehkä tapahdu 

tänään, mutta jälleen: se voi tapahtua.

Jos et ole koskaan uskonut Jeesukseen ja syntynyt uudesti (Joh. 3:3), niin 

tee se nyt ja et jää kohtaaman Jumalan vihaa.
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