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Puhuiko Jeesus tempauksesta?
Is the Rapture of the Church in the Olivet Discourse?
By Mark Becker, 12.7.2020

Johdanto
Viime aikoina olen kuullut monien väittävän, että Öljymäen puhe (Mt. 24:1–51, Mk. 13:1-37 ja Lk.
21:7-36) ei mainitse seurakunnan tempausta ja on yksinomaan Israelille Jaakobin Ahdistuksessa
(Jer. 30: 7). Minua on eniten vaivannut se, että jotkut näistä ihmisistä uskovat tempaukseen ennen
Ahdistusta. Herra opettaa opetuslapsiaan – miehiä, jotka perustaisivat Hänen seurakuntansa –
lopunajoista ja toisesta tulemuksestaan.
Hämmennys johtuu siitä, että Herramme keskittyy siihen, mitä Israel käy läpi ahdistuksen aikana,
ja kun se on suoritettu, hän näyttää kääntyvän toiseen aiheeseen – "salaisuuteen", jonka apostoli
Paavali paljasti myöhemmin jumalallisesti innoitetuissa kirjeissään (1.Kor. 15:51-58 & 1 Ts. 4:1318, ym.). Miksi Herramme ei viitannut tempaukseen? Hänellä on seurakuntansa siemen
kuuntelemassa innokkaasti Hänen ilmoitustaan lopun ajoista. Milloin olisi parempi tilaisuus
paljastaa heille se kuin tällä hetkellä?
Minä uskon, että Hän paljastaa seurakunnan tempauksen salaisuuden kaikkien kolmen synoptisen
evankeliumin puheen lopussa. Aivan kuin Hän sanoisi: ”Sitä, mitä aion jakaa kanssanne, ette
ymmärrä nyt – mutta tulette ymmärtämään."
Jakeet, joita tutkimme, ovat: Mt. 24:36-51 ja 25:1-13 (Vertaus 10 neitsyestä); Mk. 13:28-37; ja Lk.
21:28-36.
Edetkäämme käänteisessä järjestyksessä ja aloittakaamme Luukkaasta.
Luukas 21:28-36:

“Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän
vapautuksenne on lähellä. Ja hän puhui heille vertauksen: Katsokaa viikunapuuta ja kaikkia
puita. Kun ne jo puhkeavat lehteen, niin siitä te näette ja itsestänne ymmärrätte, että kesä jo
on lähellä. Samoin te myös, kun näette tämän tapahtuvan, tietäkää, että Jumalan valtakunta
on lähellä. Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki tapahtuu.
Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa.
Mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei teidän sydämiänne raskauta päihtymys ja juoppous eikä
elatuksen murheet, niin että se päivä yllättää teidät äkkiarvaamatta niinkuin paula; sillä se on
saavuttava kaikki, jotka koko maan päällä asuvat. Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että
saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne Ihmisen Pojan
edessä."

Kuten useimmat tietävät, viikunapuu edustaa Israelia (muut puut ovat Israelia ympäröivät
viholliskansat). Tämä kohta kertoo meille, että lopunajat eivät voi toteutua, ennenkuin Israel on
uudelleen perustettu maahansa, kuten se tänä päivänä on. Jeesus jatkaa sanoen, että kun
näemme hänen aiemmin mainitsemiensa asioiden käyvän toteen, niin Jumalan valtakunta olisi
lähellä; ja me näemme nämä asiat -- "synnytyskivut" -- nykyisessä sukupolvessamme.

Muista aina tehdä ero "heidän" ja "meidän" välillä Raamatun profetiassa. ”Paula” tulee ”niille, jotka
asuvat koko maan päällä”, ei meille, Herran morsiamelle.
Jos joku hyökkää sinua vastaan, koska olet uskonut seurakunnan tempaukseen ennen vihaa
kutsumalla sinua eskapistiksi, niin osoita heille jaetta Lk. 21:36 ja muistuta heitä, että Jeesus itse
käski meitä ”rukoilemaan aina, että teidät katsottaisiin arvolliseksi pakenemaan” tätä kaikkea, mikä
tuleva on ja seisomaan Ihmisen Pojan edessä."
Markus 13:28-37:
“Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus: Kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te
tiedätte, että kesä on lähellä. Samoin te myös, kun näette tämän tapahtuvan, tietäkää, että se on
lähellä, oven edessä. Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin nämä kaikki
tapahtuvat. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa.
Mutta siitä päivästä tai hetkestä ei tiedä kukaan, eivät enkelit taivaassa, eikä myöskään
Poika, vaan ainoastaan Isä. Olkaa varuillanne, valvokaa ja rukoilkaa, sillä ette tiedä, milloin se
aika tulee. On niinkuin muille maille matkustaneen miehen: kun hän jätti talonsa ja antoi

palvelijoilleen vallan, kullekin oman tehtävänsä, käski hän myös ovenvartijan valvoa. Valvokaa
siis, sillä ette tiedä, milloin talon herra tulee, iltamyöhälläkö vai yösydännä vai kukonlaulun
aikaan vai varhain aamulla, ettei hän, äkkiarvaamatta tullessaan, tapaisi teitä nukkumasta.
Mutta minkä minä teille sanon, sen minä sanon kaikille: valvokaa."

Aina, kun profeetalliset kirjoitukset viittaavat ”päivään tai hetkeen”, jota ”kukaan ei tiedä”, tai
Herramme tulemukseen ”kuin varas yöllä”, voit olla varma, että se tarkoittaa aina Hänen
seurakuntansa tempausta. Tällaisia jakeita ovat: 1.Ts. 5:2, 1.Ts. 5:4, 2.Piet. 3:10 (kiehtova jae
sisältäen yhden lyhyen lausunnon, joka kattaa ajan tempauksesta siihen saakka, kun Herra
uudelleen luo taivaan ja maan tuhatvuotisen valtakunnan jälkeen), Ilm. 3:3, Mt. 24:43 ym.

Tiedämme kauden -- ja näemme nuo merkit nyt -- mutta emme voi tietää ”päivää emmekä hetkeä”,
kun on kyse seurakunnan läheisestä tempauksesta.
Matteus 24:36-51:
“Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa. Mutta siitä päivästä ja hetkestä
ei tiedä kukaan, eivät taivasten enkelit, eikä myöskään Poika, vaan Isä yksin. Sillä niinkuin oli
Nooan päivinä, niin on Ihmisen Pojan tulemus oleva. Sillä niinkuin ihmiset olivat niinä päivinä
ennen vedenpaisumusta: söivät ja joivat, naivat ja naittivat, aina siihen päivään asti, jona Nooa
meni arkkiin, eivätkä tienneet, ennenkuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki; niin on myös
Ihmisen Pojan tulemus oleva. Silloin on kaksi miestä pellolla; toinen korjataan talteen, ja
toinen jätetään. Kaksi naista on jauhamassa käsikivillä; toinen korjataan talteen, ja toinen
jätetään. Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. Mutta se
tietäkää: jos perheenisäntä tietäisi, millä yövartiolla varas tulee, totta hän valvoisi, eikä sallisi
taloonsa murtauduttavan.

Sentähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen Poika tulee. Kuka
siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija, jonka hänen herransa on asettanut pitämään
huolta palvelusväestään, antamaan heille ruokaa ajallansa? Autuas se palvelija, jonka hänen
herransa tullessaan havaitsee näin tekevän! Totisesti minä sanon teille: hän asettaa hänet kaiken
omaisuutensa hoitajaksi. Mutta jos paha palvelija sanoo sydämessään: 'Minun herrani viipyy', ja
rupeaa lyömään kanssapalvelijoitaan ja syö ja juo juopuneiden kanssa, niin sen palvelijan herra
tulee päivänä, jona hän ei odota, ja hetkenä, jota hän ei arvaa, ja hakkaa hänet kappaleiksi
ja määrää hänelle saman osan kuin ulkokullatuille. Siellä on oleva itku ja hammasten
kiristys."

Tämä kohta ei puhu toisesta tulemuksesta eikä lampaiden erottamisesta vuohista (Mt. 25:31-46),
kuten jotkut väittävät. Ne, jotka sanovat tämän, yrittävät yhdistää nämä kaksi, mutta se vain ei
toimi. Ensinnäkin Mt. 25:33 sanoo: "Ja hän asettaa lampaat oikealle puolelleen, mutta vuohet
vasemmalle." Ei ole mitään ”pois ottamista”, koska he kaikki kokoontuvat Hänen luokseen samaan
paikkaan.
Toiseksi, Mt. 25:31-46 koskee toista tulemusta, ei tempausta. Yllä olevassa tempausta koskevassa
kohdassa (Mt. 24:40-42) se tapahtuu yhtäaikaa kaikkialla maailmassa; siksi "kaksi miestä
pellolla" ja "kaksi naista on jauhamassa käsikivillä". Rinnakkaisessa kohdassa Lk. 17:33–36
(sen jälkeen kun Jeesus on kehottanut juutalaisia pakenemaan Jerusalemista hävityksen
kauhistuksen asettamisen jälkeen), hän siirtyy heti tempaukseen ja sanoo: ”Minä sanon teille: sinä
yönä on kaksi miestä yhdellä vuoteella; toinen korjataan talteen ja toinen jätetään. Kaksi naista
jauhaa yhdessä; toinen korjataan talteen, mutta toinen jätetään." [Kaksi miestä on pellolla: toinen
otetaan, toinen jätetään” (Lk.17:36, Raamattu Kansalle)]
Huomaa, että olemme ottaneet tähän jakeen 34, jossa on kaksi miestä yhdellä vuoteella,
oletettavasti yöllä, mikä osoittaa, että tämä tapahtuma tapahtuu kaikkialla maailmassa yhtäaikaa.
Ei ole toista profeetallista tapahtumaa, joka tarkalleen vastaisi tässä sanottua, paitsi seurakunnan
tempaus. (Minulla on kyllä kommentti kohdista Lk. 17:37 ja Mt. 24:28 – vaikeita kohtia olla varma -jonka voin julkaista myöhemmin, mutta se ei kuulu tämän artikkelin piiriin).
Tärkeä huomautus: Jotkut voivat sanoa: ”Kuinka voit sanoa noin? Kuinka Jeesus voi välittömästi
siirtyä hävityksen kauhistuksen kuvauksesta puolivälissä ahdistusta selostukseen tempauksesta? "
Vastaus on, että aivan kuten Hän asetti tempausjakeet Öljymäen puheensa loppuun, Hän asettaa
tempauksen myös tämän opetuksensa loppuun. Raamatun profetiassa on runsaasti
ennakkotapauksia kahden asian yhdistämisestä. Raamatun profetiassa on vaikka kuinka paljon
läheisiä ja kauaskantoisia ennustuksia, jotka on esitetty samoja valtakuntia vastaan eri aikoina
tulevaisuudessa. Yksi esimerkki tästä yhdistämisestä on Jes. 61:1-2. (jota Herra itse lainaa
kohdassa Lk. 4:18-19, jättäen pois tämän Kirjoituksen toista tulemusta koskevan osan): ”Herran,
Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille,
lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille
kirvoitusta, julistamaan Herran otollista vuotta ja meidän Jumalamme kostonpäivää, lohduttamaan
kaikkia murheellisia".
Huomaa Herran Jeesuksen Kristuksen kaksi tulemusta -- Hänen ensimmäinen tulemuksensa ja
toinen tulemusensa paketoituina kahteen jakeeseen. Tässä kohtaa Raamatun oikea jakaminen
(2.Tim. 2:15) on niin tärkeää. Jeesus on Jumalan Sana, joten tämän tulevaisuutta koskevien
profetioiden eri puolien johdonmukaisen yhdistämisen ei pitäisi olla yllätys kenellekään. Tosiasia

on, että nämä jakeet eivät voi olla mikään muu kuin tempaus -- se ei sovi eikä tule sopimaan
toiseen tulemukseen. Lopuksi pane merkille, että kaikki näissä jakeissa mainitut jatkavat
päivittäistä toimintaansa, ikäänkuin mikään ei olisi epätavallista. Ei ole mitään mahdollisuutta, että
”elämä normaalina” toteutuu Herran toisessa tulemuksessa, koska kaikki odottavat ja etsivät
Häntä.
Kaikki tietävät, milloin Jeesus tulee takaisin, koska kaikki odottavat Häntä – Antikristuksesta ja
hänen armeijoistaan maailman muiden armeijoiden kanssa Harmagedonilla uskoviin ja
epäuskoisiin yhtälailla – koska heidän tarvitsee vain laskea tasan seitsemän vuotta Antikristuksen
Israelin kanssa tekemän liiton allekirjoittamisesta (Dan. 9:27). Jeesus tulee täsmälleen Hänelle
määrättynä päivänä, aivan kuten ensimmäisessä tulemuksessaan (Dan. 9: 24-26). Sanon
uudelleen, että kaikki tietävät ja odottavat Herraa toisessa tulemuksessa - jotkut yrittäen taistella
Häntä vastaan ja toiset toivottaen hänet tervetulleeksi ilolla, riemulla ja palvonnalla. Se ei ole
yllätys maan päälle jätetylle jäännökselle sen jälkeen, kun Jumalan vihaa on vuodatettu ihmisten
päälle seitsemän vuoden ajan.
Johtopäätös
Sanon nöyrästi, että ne, jotka väittävät, että tempaus ei ole nähtävissä Kristuksen Öljymäen
puheessa, tekevät paljon vahinkoa tekstin sanoman tarkoitukselle. Kuten näemme, tempaus on
selvästi näkyvissä jokaisen synoptisen evankeliumin Öljymäen puheen selostuksen lopussa.
Miksi Jeesus sanoi, että vain Isä tietää päivän ja hetken, jolloin Hänen Poikansa tulee takaisin
morsiamelleen sellaisessa, joka tunnetaan seurakunnan tempauksena ennen ahdistusta? Johtuen
tapahtuman suhteesta juutalaisiin häihin (Elokuva / dokumentti Before the Wrath (Ennen vihaa)
dokumentoi tämän hyvin, samoin kuin monet hienot artikkelit ja kirjat).
Meidän pitäisi päättää tutkimuksemme viehättävimmällä kaikista Kristuksen viittauksista Hänen
morsiamensa tempaukseen suhteessa juutalaisiin häihin - vertaus kymmenestä neitsyestä…
Matteus 25:1-13:
“Silloin on taivasten valtakunta oleva kymmenen neitsyen kaltainen, jotka ottivat lamppunsa ja
lähtivät ylkää vastaan. Mutta viisi heistä oli tyhmää ja viisi ymmärtäväistä. Tyhmät ottivat
lamppunsa, mutta eivät ottaneet öljyä mukaansa. Mutta ymmärtäväiset ottivat öljyä astioihinsa
ynnä lamppunsa. Yljän viipyessä tuli heille kaikille uni ja he nukkuivat. Mutta yösydännä kuului
huuto: 'Katso, ylkä tulee! Menkää häntä vastaan.' Silloin kaikki nämä neitsyet nousivat ja laittoivat
lamppunsa kuntoon. Ja tyhmät sanoivat ymmärtäväisille: 'Antakaa meille öljyänne, sillä meidän

lamppumme sammuvat'. Mutta ymmärtäväiset vastasivat ja sanoivat: 'Emme voi, se ei riitä meille
ja teille. Menkää ennemmin myyjäin luo ostamaan itsellenne.'
Mutta heidän lähdettyään ostamaan ylkä tuli; ja ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssansa
häihin ja ovi suljettiin. Ja myöhemmin toisetkin neitsyet tulivat ja sanoivat: 'Herra, Herra, avaa
meille!' Mutta hän vastasi ja sanoi: 'Totisesti minä sanon teille: minä en tunne teitä'. Valvokaa siis,
sillä ette tiedä päivää ettekä hetkeä.”
Rakkaus, armo ja shalom Messias Jeshuassa ja Maranata!

