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Näinä viimeisinä aikoina on paljon väärinkäsityksiä Jumalan tarkoituksesta seurakunnan suhteen
johtuen tietämättömyydestä tai haluttomuudesta tietää. Ihmiset näyttävät unohtavan tai ohittavan
sen, että tosi uskovat ovat Kristuksen morsian. Totuus on, että me olemme erityisiä. Jumala on
armollisesti antanut meille rakastetun Poikansa lahjan olla yhteydessä Häneen ikuisesti. Meille,
jotka olemme vapaasti valinneet asettaa luottamuksemme Häneen, on annettu tiettyjä
etuoikeuksia, joita ei ole kenelläkään muulla Kristuksen ulkopuolella. Raamattu julistaa tämän yhä
uudelleen ja uudelleen.

Useimmat uskovat hyväksyvät tämän ja tunnustavat, että olemme Kristuksen valitut. Meillä on
asemamme perusteella suhde Häneen, joka on ehdottoman ainutlaatuinen ja vailla
ennakkotapausta. Jumala rakastaa meitä. Jeesus on Vapahtajamme ja Herramme. Hän on
vanhempi veljemme ja ylkämme. Jumala on oksastanut meidät perheeseensä. Olemme
adoptoituja lapsia Herrassa. Tämän ymmärryksen perusteella luulisi, että olisimme yksimielisiä
koskien Jumalan luonnetta. Todellakaan niillä meistä, jotka vaellamme kuuliaisina Hänelle, ei ole
mitään tarvetta, että Hän ojentaisi tai nuhtelisi, saati sitten rankaisisi meitä. Miksi jotakuta

rangaistaan ja hän saa vastaanottaa Jumalan vihan? Se johtuu siitä, että hän oli tottelematon,
harjoitti seksuaalista moraalittomuutta, seurasi epäjumalia, tai valitsi minkä tahansa tien paitsi sen,
joka johtaa ahtaan portin kautta. Tämä näkyy selvästi Israelin todistuksesta Vanhassa
Testamentissa.

Miksi sitten Uuden Testamentin uskovat ajattelevat, että meidän täytyy käydä läpi ahdistus osittain
tai kokonaan, jos nämä ovat syitä olla Jumalan vihan vastaanottavassa päässä? Kun Paavali
kirjoitti Tessalonikan seurakunnalle, hän ei todellakaan uskonut, että nämä pyhät olivat määrätyt
kestämään Jumalan viha. Hän opetti heitä rajoitetun ajan, vain noin kolme viikkoa, mutta silti hän
varmisti, että he tiesivät Jeesuksen paluun toivosta. Tästä syystä hän kehotti heitä useita kertoja
tottelemaan Jumalaa kaikessa, mitä tekivät. Näemme tämän useissa luvun 1.Ts. 4 jakeissa:

Jae 1: ...miten teidän tulee vaeltaa ja olla Jumalalle otolliset, niinkuin vaellattekin, siinä yhä
enemmän varttuisitte.

Jae 3: Sillä tämä on Jumalan tahto, teidän pyhityksenne, että kartatte haureutta,

Jae 4: ...että kukin teistä tietää ottaa oman vaimon pyhyydessä ja kunniassa,

Jae 5: ...ei himon kiihkossa niinkuin pakanat, jotka eivät Jumalaa tunne;

Jae 6: ...ettei kukaan sorra veljeänsä eikä tuota hänelle vahinkoa

Jae 7: Sillä ei Jumala ole kutsunut meitä saastaisuuteen, vaan pyhitykseen.

Jae 8: Sentähden, joka nämä hylkää, ei hylkää ihmistä, vaan Jumalan,

Jae 9: ...sillä itse te olette Jumalalta oppineet rakastamaan toisianne;

Jae 10: Mutta me kehoitamme teitä, veljet, siinä varttumaan yhä enemmän

Mikä oli Paavalin syy, että hän korosti vanhurskautta tässä seurakunnassa niin voimakkaasti? Se
johtui siitä, mitä hän oli opettanut toivon lupauksesta, joka heillä oli Jeesuksessa Kristuksessa. Itse
asiassa he olivat niin huolestuneita tästä, että kysyivät Paavalilta uskovista läheisistään, jotka
olivat kuolleet. Oliko heillä sama lupaus ylösnousemuksesta ja lunastuksesta tästä maasta, kuin
elossa olevilla uskovilla?

Paavalin täytyi muistuttaa heitä, että hän oli puhunut siitä opettaessaan heitä siellä. Jotta heillä ei
olisi epäilyksiä, hän toisti tämän opetuksen, etteivät he olisi tietämättömiä (1.Ts. 4:13). Tässä
kirjeessä hän julisti, että kaikki nousisivat, kun Kristus palaa, ensin Herrassa nukkuneet (eli
kuolleetuskovat) ja sitten elossa olevat.

Mikä ihmeellinen lupaus! Voitko kuvitella? Kuten 1. Ts. 4:17 iloisesti sanoo:

...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.

Paavali sanoi tälle seurakunnalle: ”Älkää heittäkö sitä pois! Tutkikaa itseänne. Varmistakaa, että
sydämenne Jumalaa kohtaan on puhdas. Hän vapauttaa teidät tästä vieraasta maailmasta."

Paavali ei sano mitään koskien uskollista seurakuntaa, joka vaeltaa kuuliaisuudessa Jumalalle,
mikä edes vihjaisi, että tosi uskovien seurakunnan täytyisi kohdata Jumalan viha. Tämä on se
toivo, joka Jumalan lapsilla on. Muista, mitä Paavali sanoi Herrastamme vain muutamaa kappaletta
aikaisemmin jakeessa 1.Ts. 1:10. Me käännyimme:

….odottamaan taivaista hänen Poikaansa, jonka hän on herättänyt kuolleista, Jeesusta, joka
pelastaa meidät tulevasta vihasta.

Mitä odottaminen tarkoittaa? Se tarkoittaa, että viedään loppuun voimistuva prosessi jonkin
odotettavissa olevan tapahtuman tulemiseksi (Strong 362). Minusta se kuulostaa odotetun
synnytyksen, eli Tempauksen, synnytystuskilta. Viha on jotakin, joka kihisee tai paisuu. Se ei ole
äkillinen purkaus; pikemminkin se on kiinteä tai hallittu, intohimoinen tunne syntiä (Strong 3709)
vastaan eli Ahdistus.

Ovatko todella Kristukseen uskovat tämän nousevan Jumalan vihan tulvan kohteita? Eivät
tietenkään. Jeesus otti kaikki syntimme päällensä. Aivan kuten edellinen jae sanoo: Hän on
pelastanut meidät tulevasta vihasta.

Ja mikä tuo tuleva viha on? Se on päivä, kuten Jes. 24:6 sanoo, että:

...kirous kalvaa maata, ja sen asukkaat syystänsä kärsivät; sentähden maan asukkaat
kuumuudesta korventuvat, ja vähän jää ihmisiä jäljelle.

Kuulostaako tämä ajalta, joka meidän, jotka rakastamme Jumalaa pakotetaan kestämään?
Varmasti tämä on vihan aika, josta Herra vapauttaa meidät.

Ja tämä on se, mitä haluan sanoa. Tempaus ennen vihaa on ainoa käsitys, jossa pitäisi olla jotakin
järkeä verellä ostetuille Jeesukseen Kristukseen uskoville. Kun maaplaneetta kärsii
oikeudenmukaista rangaistustaan pahoista teoistaan, niin me, joiden synnit on annettu anteeksi,
vietämme Ahdistuksen seitsemän vuotta taivaan kammioissa Herran luona turvassa kaikelta
pahalta.

Tämä on syy, että Paavali voi kehottaa tätä uskovaa seurakuntaa jakeessa 1.Ts. 4:18:

Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla.

Ja mikä rohkaisu se onkaan!

As I’ve mentioned in the Author Note of previous articles, the Lord put it on my heart this year to
write a daily essay relating to my practice of Reading Through the Bible in a Year. Last year, that
resulted in my producing the Awaken Bible Study Notes, a 4-volume set correlating with each
quarter’s readings. This year in my writings, truly through the grace of God, I’m producing the 4volume Awaken Bible Commentary and Reflections series. Volume 1, which covers January –
March (Genesis 1 – Judges 5; Matthew 1 – Luke 7), is now available on Amazon in both paper and
Kindle e-book formats at this link:

Awaken Bible Commentary and Reflections series Volume 1

If these daily writings have been a blessing to you, I hope that you’ll acquire this first book and the
subsequent ones as I finish editing them. My intent in all I write is to bring God the glory and to
make His people think. As in the Study Notes from last year, the Commentary and
Reflections delve into the prophetic and supernatural nature of God’s Word, a combination you
simply won’t find elsewhere. They attempt to show the parallels to our times and the peril from the
past when God’s people turn away from Him and His commands. Scripture is very much a
blueprint for today.
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