
Tule kanssani!
Come With Me! 

by Pat Franklin, 14.2.2023

Vanhan virren sanoista:

He by Himself hath sworn; I on His oath depend;

I shall, on eagles’ wings upborne to heaven ascend.

(Hän on itse vannonut; minä luotan hänen valaansa;

Minä nousen kotkan siivillä taivaaseen.)

On tulossa päivä, kuin ei mikään toinen ihmiskunnan historiassa, päivä, 

jonka vain Jumala tuntee, jolloin miljoonat ihmiset, jotka rakastavat Herraa 

Jeesusta, katoavat yhtäkkiä tältä pallolta ilman minkäänlaista varoitusta.

Kristityt ovat alkaneet kutsua tätä ihmeellistä tapahtumaa "pyhien 

tempaukseksi". Se on hetki, jolloin ylkä, Herra Jeesus, tulee hakemaan 

morsiantaan, seurakuntaa, ja jokainen Hänen kansastaan kuulee Hänen 

kutsunsa ja nousee kohtaamaan Hänet yläilmoissa, aivan kuten Raamattu 

ennustaa.

Kaikki tuolloin elossa olevat katoavat "silmänräpäyksessä" koskaan 

kuolematta. Juuri ennenkuin kohtaamme Herran yläilmoissa, jo kuolleet 

uskovat nousevat haudoistaan kirkastetuissa ruumiissaan ja me kaikki 

olemme viimein yhdessä Vapahtajamme kanssa yläilmoissa.

Tiedän, mitä jotkut teistä ajattelevat: "Pat, tuo kuulostaa hullulta. Miten voit 

uskoa tuollaiseen?  Osa siitä, mitä kirjoitat, on ihan ok, mutta tämä on 

aivan hullua!"

Mutta jos Herra tulee pian, tempaus voi olla historiaa jo tätä lukiessasi. 

Saatat tietää kaiken siitä ja sen jälkeen maailman päälle tulevista  
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kauhuista.

Rakas lukija, jos niin ei ole vielä tapahtunut, älä laita tätä kirjaa pois, 

ennenkuin polvistut ja hyväksyt Herran Jeesuksen Kristuksen omaksi 

Vapahtajaksesi.

Jeesus on Jumala; hän yksin tietää lopun alusta lähtien; Hän yksin tietää 

tulevaisuuden, ja Hän on varoittanut meitä riittävästi tulevista asioista ja 

siitä, mitä meidän jokaisen pitäisi tehdä, että voisimme pelastua helvetistä 

ja myös siitä kauheasta ajasta, joka tulee maan päälle, niin kauheasta, että

Jeesus sanoi, että jos niitä päiviä ei lyhennetä, mikään liha ei jäisi henkiin.

Edessämme on suuri päätös. Meillä on vapaa tahto. Jumala ei pakota 

meitä kuuntelemaan häntä eikä hyväksymään hänen kutsuaan uskoa 

hänen Poikaansa. Se on sinusta kiinni. Oletko liian kiireinen? Se, mihin 

sinulla on kiire, katoaa; sillä ei ole lainkaan merkitystä, koska koko tämä 

maa tuhoutuu, kun Jumala luo uudet taivaansa ja maansa.

Luuletko, että ihmiset virnistelevät sinulle? He pilkkasivat Häntä; Mikä 

etuoikeus olla osallinen Hänen kärsimyksiinsä tällä tavalla.

Pelkäätkö, että se maksaa sinulle liikaa? Jos sielusi on tasapainossa, niin 

se on arvokkaampi asia kuin tämän planeetan kaikki rikkaudet. Pelkäätkö 

yhtä tiettyä henkilöä, joka ei hyväksyisi sinun uskoon tulemistasi? 

Läimäytä se paha ajatus sivuun. Parempi kärsiä vähän paheksuntaa nyt, 

kuin kärsiä helvetin liekkejä. Jos annat sydämesi Jeesukselle, voit jopa olla

välikappale tuon henkilön pelastumisessa. 

“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” (1.Ts. 4:16-17).



“Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, 

mutta kaikki me muutumme, yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen 

pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, 

ja me muutumme” (1.Kor. 15: 51-52).

Kristityt ovat eri mieltä siitä, milloin tempaus tapahtuu. Suurin osa 

tuntemistani kristityistä uskoo, että tämä valtava tapahtuma tapahtuu 

ennen aikaa, jota Raamattu kutsuu "Herran Päiväksi" tai Suureksi 

Ahdistukseksi, joka on tuo kauhistuttava ajanjakso aikakautemme lopussa,

kun pahan voimien sallitaan riehua ja hallita maata. Paha näyttää 

voittavan.

Miksi murhanhimoisilla hallitsijoilla on silloin vapaat kädet? Koska 

todellinen seurakunta eli kristityt, joissa Pyhä Henki asuu, ei ole enää 

täällä hillitsemässä pahuutta. Suuri osa järjestäytyneestä kirkosta ja monet

kokonaiset kirkkokunnat ovat edelleen täällä, koska ne eivät ole uskoneet 

yksinkertaista evankeliumia, vaan ovat lisänneet siihen jotakin, tai 

vähentäneet siitä jotakin. Mutta kaikki, jotka ovat tulleet kuin pienet lapset 

ja luottaneet, että Herra Jeesus antaa heidän syntinsä anteeksi -  

"temmataan" yläilmoihin olemaan Herran kanssa.

Jotkut raamatunopettajat uskovat, että tempaus tapahtuu keskellä 

seitsemän vuoden kautta. Jotkut uskovat sen tapahtuvan aivan lopussa.  

Sinun pitäisi tutkia tätä ja tehdä oma johtopäätöksesi, mitä luulet 

Raamatun opettavan. Olen samaa mieltä niiden opettajien kanssa, jotka 

esittävät monia yksityiskohtaisia raamatullisia perusteluja sille, miksi 

tempaus edeltää Suurta Ahdistusta.

Tempauksen ajankohta on kuitenkin toissijainen. Tärkeintä on – oletko 

valmis? Kuulutko sinä Vapahtajalle? Onko jokin asia, joka estää sinua 

polvistumasta juuri nyt ja avaamasta sydämesi ovea Jeesukselle? Hakkaa 

- metaforisesti puhuen - tuo este pois.



Ehkä et voi polvistua. Ehkä olet jonossa supermarketissa tai makaat 

sairaalasängyssä. Sillä ei ole väliä; kerro vain Herralle Jeesukselle, että 

uskot Häneen, Jumalan ihmeelliseen Poikaan, joka on sekä Jumala että 

ihminen ja pyydä Häntä antamaan anteeksi syntisi ja olemaan Pelastajasi. 

Ehkä et voi edes puhua ääneen. Sillä ei ole väliä. Hän kuulee ajatuksesi. 

Rukoile juuri nyt, tänään. Älä lykkää sitä hetkeäkään.

Ole valmiina, kun tuo huuto tulee, kun tuo pasuna soi, kun nousemme 

silmänräpäyksessä kohtaamaan kunnian Herraamme Jeesusta 

yläilmoissa. Älä jää tähän ongelmien ja häpeän maailmaan. Älä menetä 

suurta päiväämme, päivää, jolloin Hän tulee kutsumaan meitä rinnalleen. 

Tule mukaani! Tee Hänestä Herrasi tänään; sinusta tulee sisareni tai 

veljeni. Meillä on koko ikuisuus aikaa nauttia niistä ihmeistä, joita Herra on 

ollut valmistamassa meille. Tule kanssani, rakas ystävä!

Rejoice      Rejoice! Our King is coming!

And the time will not be long,

Until we hail the radiant dawning,

And lift up the glad new song.

Oh wondrous day! Oh, glorious morning,

When the Son of God shall come:

May we with lamps all trimmed and burning

Gladly welcome His return.

Hän on aivan varmasti tulossa, rakkaat ihmiset. Se kaikki on totta. Tuletko

kanssani häntä vastaan?

https://www.youtube.com/watch?v=O1j82l1rBko&ab_channel=Squirrel24



