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Monet kiistävät ajatuksen seurakunnan tempauksesta ennen Ahdistusta. Kiistäkööt. He väittävät
löytävänsä sieltä täältä Raamatusta jakeita, jotka tukevat heidän erilaisia käsityksiään tempauksen
ajankohdasta, joko Ahdistuksen puolivälissä, ennen Vihaa, Ahdistuksen jälkeen tai ei lainkaan
tempausta. Olen kunnioittavasti eri mieltä ja julistan, että Jumala on niin selkeä tiedotuksessaan
seurakunnalle, että Hän on antanut todisteita kaikkialla Uudessa Testamentissa aikomuksestaan
poistaa Kristuksen Morsian maan päältä ennen seitsenvuotista Ahdistusta. Eikä vain UT:ssa, vaan
tämä salaisuus, josta Paavali puhuu kohdassa 1.Kor. 15: 51-53, on vahvistettu myös Vanhassa
Testamentissa.

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. Sillä tämän katoavaisen pitää

pukeutuman katoamattomuuteen, ja tämän kuolevaisen pitää pukeutuman
kuolemattomuuteen.

Useimpien, jotka ottavat Raamatun kirjaimellisesti, pitäisi pystyä näkemään, että Jesajan luku 24
koskee kokonaan Ahdistusta. Muutamia esimerkkejä:

Jes. 24:1: Katso, Herra tekee maan tyhjäksi ja autioksi, mullistaa sen muodon ja hajottaa sen
asukkaat.

Jes. 24:6: Sentähden kirous kalvaa maata ja sen asukkaat syystänsä kärsivät; sentähden maan
asukkaat kuumuudesta korventuvat ja vähän jää ihmisiä jäljelle.

Jes. 24:17: Kauhu ja kuoppa ja paula on edessäsi, sinä maan asukas.

Lisäksi profeetta kertoo meille, että Ahdistuksen lopussa (Harmageddon) kapinallinen ja
demoninen taivaan joukko, johon kuuluu Saatana, heitetään Tartarukseen viimeisen päivän
tuomioonsa saakka. Heidän kanssaan liittoutuneet ihmiset heitetään myös tähän väliaikaiseen
vankilaan. Näemme tämän jakeissa Jes. 24:21-22:

Sinä päivänä Herra kostaa korkeuden sotajoukolle korkeudessa ja maan kuninkaille maan
päällä. Heidät kootaan sidottuina vankikuoppaan ja suljetaan vankeuteen; pitkän ajan
kuluttua heitä etsiskellään

Miksi Jumala ylipäätään tuo Ahdistuksen rangaistuksen tälle planeetalle? Jes. 24:20 antaa
ytimekkään vastauksen:

Raskaana painaa sitä sen rikkomus, se kaatuu eikä enää nouse.

Kaikkialla Raamatussa Jumala osoittaa mittaamattoman rakkautensa, armonsa ja laupeutensa
ihmiskuntaa kohtaan. Kuitenkin, kun Hän käsittelee Israelin lapsia, näemme Hänen vihansa heidän
tottelemattomuutensa seurauksena. Kerta toisensa jälkeen Hän saavuttaa pisteen, jossa Hänen on
rangaistava heitä tuomiolla, koska he ovat torjuneet Hänen rakkautensa ja valinneet toisen tavan
elää, joka ei ole elämää Hänessä. Israelin esimerkki heijastelee muuta ihmiskuntaa. Kun kuka
tahansa, olipa kyseessä Israel, jonka kanssa Jumalalla on erityinen suhde, tai ihmiskunta täysin
pakanallisissa kansakunnissa, niin Hän antaa ihmisille enemmän kuin riittävän mahdollisuuden
valita elämä Hänen kanssaan. Kun he päättävät olla noudattamatta Hänen vanhurskaita teitään,
tulee aika, että Hänen on tuotava korjaus. Tämän virheen lopullinen oikaiseminen tapahtuu
Ahdistuksen ajassa.

Herralla on kaksi päätarkoitusta Hänen vihansa vuotaessa maan päälle tämän kauheimman
7vuoden aikana:

Yksi: Tänä aikana Hän tuo lopullisen lunastuksen Israelille jäännöksessä, joka lopulta tunnustaa
Jeesuksen Kristuksen Messiaana

Kaksi: Hän rankaisee tätä epäuskoista maailmaa ja lunastaa samalla ihmiskunnan jäännöksen,
joka kääntyy Hänen puoleensa uskossa.

Kaikilta, jotka uskovat, että todella Kristukseen uskovien seurakunnan on käytävä läpi Ahdistus,
minun on kysyttävä, kuten aina: Missä Kristuksen seuraajat, Jeesuksen veren pelastamat, sopivat
tähän kuvaan? Olemmeko lunastettuja? Olemmeko ottaneet vastaan Herramme tarjoaman
pelastuksen armolahjan? Onko Hän poistanut syntimme niin kauas, kuin itä on lännestä? Jos on,
niin miksi luulet, että Jumala vaatii verellä ostettua Kristuksen Morsianta kestämään nämä
hirvittävät Ahdistuksen päivät? Miksi sukupolvemme olisi niin paljon pahempi, kuin uskovien
sukupolvet vuonna 1700, 1800, 1900, tai milloin tahansa aikaisemmin, joka edellyttäisi, että
meidän on kärsittävä läpi Herran päivä? Jos ahdistus on Israelille, jota se on; jos ahdistus on
epäuskoisille, jota se on – niin mitä tarkoitusta Jumalan yleissuunnitelmassa vetää kaikki ihmiset
tykönsä palvelee se, että uskovat joutuvat tähän vihan aikaan?

Useimmat pre-trib-tempaukseen uskovista näkevät Herran vakuutuksen Joh. 14: 1-3, että Hän vie
meidät taivaaseen suojeluksena ja siunauksena:

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.

Jos emme mene taivaaseen ja löydä turvapaikkaa Ahdistuksen aikana Isämme kodissa, milloin
löytäisimme sen? Ahdistuksen lopussahan, kun Jeesus palaa maan päälle – pyhiensä seuratessa
-- Hän jää tänne hallitsemaan valtaistuimellaan Jerusalemissa. Me myös olemme täällä
kirkastetussa ruumiissa ja hallitsemme Hänen ohjauksessaan. Ahdistuksen aika on ainoa
ajanjakso, jonka uskovat viettävät koko ajan taivaassa. Koko ajaksi ainakin Millenniumin loppuun
asti, jäämme maan päälle, kun tulemme takaisin Jeesuksen kanssa.

Lisäksi uskomme myös, että Ilm. 4:1 puhuu tempauksesta:

Sen jälkeen minä näin, ja katso: taivaassa oli ovi avoinna, ja ensimmäinen ääni, jonka minä
olin kuullut ikäänkuin pasunan puhuvan minulle, sanoi: "Nouse ylös tänne, niin minä näytän
sinulle, mitä tämän jälkeen on tapahtuva".

Seurakunnasta puhutaan Ilmestyskirjassa vain ennen tätä jaetta. Huomaa, että jakeessa sanotaan:
sen jälkeen. Kun Johannes on kuljetettu, eli temmaistu taivaaseen, hänelle näytetään, mitä maan
päällä tapahtuu tämän translaation jälkeen. Tämä on se hetki, kun ahdistus alkaa. Seurakunta
mainitaan uudelleen vasta luvussa Ilm.19, kun Ahdistuksen aika päättyy.

Sanoin edellä, että Jesajalla on pre-trib-tempausta koskeva kohta. Mieti, mitä profeetta sanoo
jakeissa Jes. 26:20–21:
Mene, kansani, kammioihisi ja sulje ovet jälkeesi, lymyä hetkinen, kunnes viha on ohitse mennyt
Sillä katso, Herra lähtee asuinsijastaan kostamaan maan asukkaille heidän pahat tekonsa, ja maa
paljastaa verivelkansa eikä surmattujansa enää peitä."
(RK-38)
Lähde kansani ja tule kammioihisi ja sulje ovet jälkeesi, lymyä hetkinen, kunnes viha on ohitse
mennyt (Pauli Rahkonen).

Come, my people, enter thou into thy chambers, and shut thy doors about thee: hide thyself as it
were for a little moment, until the indignation be overpast. (KJV).

Voitko lukea tämän näkemättä Johanneksen toistavan tätä em. Ilmestyskirjan jakeissa? Jumalan
kansa on kutsuttu kammioihinsa, toisin sanoen taivaan kammioihin, eli kartanoihin, jotka Hän on
valmistanut heille. Ne tarjoavat turvan, se on kätköpaikan uskoville (kansalleni), kun Jumala
vuodattaa vihaa maan päälle ihmiskunnan syntien vuoksi. Se on verinen, kauhea rangaistuksen
aika.

Johtopäätös on, että Jumala suojelee omiaan. Hänen tarkoituksensa on, että suuri vahinko kohtaa
tätä epäuskoista maailmaa, mutta rakkautensa ja armonsa tähden Hän suojelee niitä, jotka ovat
päättäneet tehdä sovinnon Hänen kanssaan ennen Hänen tuomiotaan.

Mikään muu kanta, kuin usko tempaukseen ennen ahdistusta, ei ymmärrä Jumalan luonnetta. Hän
on meidän autuaallinen toivomme. Koska rakastaa Kristuksen Morsianta, Hän tarjoaa sille
turvalliset tilat. Jeesus palaa pian. Seisomme tällä kalliolla uskossamme. Siksi Hän varjelee meidät
suuresta ja peljättävästä Herran päivästä.

Suomentajan lisäys: Pauli Rahkosen käännös jakeesta Jes. 57:1: Vanhurskas katoaa
(tarkoittaa Jeesuksen ylösnousemusta). Armon ihmiset kootaan talteen käsittämättömällä tavalla,
sillä pahan (antikristuksen) edestä kootaan talteen vanhurskas.

[Kirjoittajan huomautus: Lyhyesti, haluan antaa teille asetelman, mitä tulee useimpien
artikkelieni luonteeseen tällä kaudella. Joka vuosi luen Raamatun kokonaan läpi ainakin yhden
kerran - se on ollut käytäntöni siitä lähtien, kun tulin Herran tykö vuonna 2005. Olen edelleen
ällistynyt siitä, mitä Jumala on tehnyt elämässäni johtuen tästä kurinalaisuudesta! Joka päivä luen
sekä Vanhaa että Uutta Testamenttia. Valitsen jakeen jostakin noista kohdista ja kirjoitan
kommenttini ja pohdintani sen perusteella. Artikkelin otsikossa näet valitsemani jakeen. Lisäksi
näet kyseisen päivän lukukappaleen, jos haluat seurata laajempaa kontekstia.]
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