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Kuinka lähellä tempaus?
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Olemme juuri pysähtyneet tutkimaan ja ihmettelemään Kristuslapsen tulemusta -- Jumalan
Karitsan, joka ottaa pois maailman synnin. Joulu on siksi ehkä parempi aika kuin koskaan ajatella
Kristusta, joka tulee uudelleen paketoimaan kaiken, mitä sisältyy siihen majesteettiseen
päämäärään, jonka Herra julisti "täytetyksii" Golgatan ristiltä.
Jumalan Sana -- Jeesus itse -- antoi monia signaaleja asioiden selvittämisestä, johon kuuluu
tämän langenneen planeetan takaisin vaatiminen. Useimmat lopunajan seminaarien tutkijat
näyttävät uskovan, että kaikki nämä merkit annettiin osoittamaan toiseen tulemukseen. Monet
tähän kategoriaan kuuluvat kertovat meille, että Jeesuksen antamiin merkkeihin ei kuulu se
salaisuus, joka myöhemmin paljastettiin apostoli Paavalille. Tarkoitan toisen tulemuksen
ensimmäistä vaihetta. Paavali paljastaa tuon "salaisuuden” seuraavassa:
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).
Olen eri mieltä niiden ystävien kanssa, jotka uskovat, ettei Jeesus koskaan viitannut tempaukseen,
kun hän oli maan päällä lihassa ja valmistautui uhraamaan itsensä langenneen ihmiskunnan
syntien tähden. Minä uskon, että hän teki niin puhuessaan lähimmille opetuslapsilleen, jotka
esittivät hänelle kysymyksiä, kun hän oli sanonut menevänsä pois (puhuen kuolemastaan,
hautaamisestaan, ylösnousemuksestaan ja taivaaseenastumisestaan). Herra sanoi:
Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun
Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen
valmistamaan teille sijaa? Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä

takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen (Joh. 14:1-3).
Jeesus puhui tässä paluustaan saadakseen uskovat läsnäoloonsa -- maan yläpuolella (pilvissä);
hän ei puhunut heidän kohtaamisestaan maan pinnalla. Kristuksen sanoihin tässä sisältyy
"salaisuus", johon Paavali viittaa luvussa 1.Kor. 15. Jeesus kutsuu kaikki uskovat tykönsä
yläilmoissa (Ilm. 4:1).
Kuten hänen sanansa opetuslapsilleen ja meille kautta vuosisatojen, Jeesuksen profetia tämän
maan aikakauden päättämisestä oli tarkoitettu kaikille uskoville, ei vain juutalaisille, siitä olen
varma. Seminaarilaiset uskovat enimmäkseen, että Matteuksen luvut 24 ja 25 (Öljymäinen puhe)
annettiin vain Israelille. He julistavat, että Öljymäen puheessa annetut merkit eivät siksi sisällä
mainintaa tämän nykyisen ajan seurakunnan tempauksesta.
Olemme näissä kommentaareissa tarkastelleet monta kertaa, miten ja miksi minä (ja saanen lisätä
merkittävät Raamatun profetian opettajat) löydän Kristuksen viittauksen tuohon tyrmistyttävään
tapahtumaan Öljymäen puheesta – esim. Matteus 24:36-42 ja uudelleen Luukas 17:26-30.
Uskomme, että nämä Herramme sanat puhuvat nimenomaian "Lootin päivien" kaltaisesta ajasta ja
siitä, kuinka Hän tulee puuttumaan katastrofaalisesti asiaan, aivan kuten Hän teki tuona pahana
aikana.
Jeesus sanoi, että ihmiset ostavat, myyvät, menevät naimisiin, istuttavat ja rakentavat aivan
tavalliseen tapaan. Hän puuttuu tuohon pahaan, pahaan aikaan ja tuomio lankeaa samana
päivänä. Mutta ensin, aivan kuten silloin kun Loot vietiin pois Sodomasta, niin myös uskovien on
tuona tulevana pahuuden ja jumalattomuuden päivänä poistuttava, on selvä seuraus.
Kuinka lähellä on tempaus? Kuinka pian voisimme kuulla tämän kutsun kaikille uskoville?
Olemme tutkineet viikottain kaikkia niitä asioita, joita tässä korruptoituneessa maailmassa
tapahtuu. Olemme käsitelleet erityisesti suurta petosta ja eksyttäjiä, joista Herra Jeesus varoitti.
Olemme tarkastelleet yksityiskohtaisesti jokaista signaalia petoksesta ja eksyttäjistä aina Paavalin
luvussa 2.Tim. 3 antamiin lopunajan ihmisen tarkkoihin piirteisiin. Ne ovat kaikki esillä jokaisessa
uutislähetyksessä, kun elämme jokapäiväistä elämäämme. Me olemme kuten Loot Sodomassa,
pahasti kiusaantuneita!
Emme kohtaa tällaista pahuutta vain kuukausittain ja vuosittain, vaan jokaisen tunnin jokaisena
minuuttina niiden uutissyklien aikana, jotka tuovat kaikkialle ulottuvat pahat teot eteemme. Siksi
kysymyksemme tempauksen läheisyydestä on hyvä.

Lootin päivät näyttävät ympäröivän meitä. Kun tällainen jumalattomuus, epäpyhyys ja iljettävyys
saavuttaa sellaisen tason, että Jumala ei voi enää sietää sitä, Hän toimii. Hänen seuraava
aktiviteettinsa ihmiskuntaa saastuttavan turmeluksen käsittelemiseksi on ajoitettu ihmiskunnan
historian seitsemään viimeiseen vuoteen ennen toista tulemusta -- Ahdistuksen aikaan.
Muista ensin, että Hänen kansansa -- kaikki tämän armon aikakauden (seurakunta-ajan)
uudestisyntyneet - on poistettava.
Onko nykyinen maan järjestelmä korruptoitunut siinä määrin, että Herran on jälleen kerran -- ja
lopullisesti -- aloitettava tämän parantumattoman kapinallisen maailman purkaminen historian
kauheimman tuomion kautta? Uskon, että lukiessamme seuraavaa voimme saada käsityksen
Herran pyhästä mielestä sanojen kautta, jotka Hän antoi Daavidille vuosituhansia sitten. Näen ne
lohdutuksena näinä aikoina.
Hiljenny Herran edessä ja odota häntä. Älä vihastu siihen, jonka tie menestyy, mieheen, joka
juonia punoo.
Herkeä vihasta ja heitä kiukku, älä kiivastu, se on vain pahaksi.
Sillä pahat hävitetään, mutta jotka Herraa odottavat, ne perivät maan.
Hetkinen vielä, niin jumalatonta ei enää ole; kun hänen sijaansa katsot, on hän jo poissa.
Mutta nöyrät perivät maan ja iloitsevat suuresta rauhasta.
Jumalaton miettii vanhurskaalle pahaa ja kiristelee hänelle hampaitansa;
mutta Herra nauraa hänelle, sillä hän näkee hänen päivänsä joutuvan.
Jumalattomat paljastavat miekkansa ja jännittävät jousensa, kaataaksensa kurjan ja köyhän,
teurastaaksensa ne, jotka ovat oikealla tiellä.
Mutta heidän miekkansa käy heidän omaan sydämeensä ja heidän jousensa särkyvät.
Vanhurskaan vähä vara on parempi kuin monen jumalattoman tavarain paljous.
Sillä jumalattomain käsivarret särjetään, mutta Herra tukee vanhurskaita.
Herra tuntee nuhteettomain päivät ja heidän perintönsä pysyy iankaikkisesti.
Pahana aikana he eivät joudu häpeään ja nälän päivinä heillä on kyllin syötävää.
Sillä jumalattomat hukkuvat ja Herran viholliset ovat kuin niittyjen koreus: he katoavat,
katoavat niinkuin savu.
Jumalaton ottaa lainan eikä maksa, mutta vanhurskas on armahtavainen ja antelias.
Sillä hänen siunaamansa perivät maan, mutta hänen kiroamansa hävitetään. (Ps. 37:7–22)

