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Transkriptio:
Yksi kristinuskon tärkeimmistä, silti vähiten keskustelluista kysymyksistä on, että ottaako Jeesus
uskovat pois tästä maailmasta vihaa edeltävässä tempauksessa, vai joutuvatko he kestämään
tämän tulevan, kaikkien aikojen hirvittävimmän seitsenvuotiskauden julmuudet.
Syy, miksi tämä on niin vähälle huomiolle jäänyt aihe, on se, että suurin osa seurakuntalaisista
ilmeisesti uskoo Jumalan tarkoittavan, että Kristuksen seuraajat menevät seitsenvuotiseen

ahdistukseen. Tämän ajatuksen kannattajien välillä on jonkin verran eroja, kuten että temmataanko
heidät mahdollisesti keskellä ahdistusta, vai sen jälkeen, mutta suurin osa niistä, jotka elättelevät
tätä käsitystä, näkevät seurakunnan lymyilevän, purevan hampaitaan ja kärsivän vitsausten ja
marttyyrikuoleman julmuudet. No niin, älä laske minua tähän kategoriaan.
Jos joku haluaa kutsua minua eskapistiksi, tai jopa saatanalliseksi, kuten jotkut ovat tehneetkin,
koska uskon kiihkeästi ylöstempaukseen ennen vihaa, niin sanon: "Siitä vain." Olen enemmän
kuin iloinen ja halukas siihen, ettei minun tarvitse kokea kaikkien aikojen pahinta aikaa
maaplaneetalla, josta Jeesus sanoo jakeessa Mt. 24:22:
Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi; mutta valittujen tähden ne päivät
lyhennetään.
Jotta voisimme käsitellä tätä aihetta jossakin määrin, meidän on ensin tunnistettava yo. jakeen
perusteella, ketkä on määrätty ahdistukseen, keitä ovat valitut?
Raamattu tekee äärimmäisen selväksi, kenen on käytävä läpi ahdistuksen aika. Ryhmiä on kaksi:
1. Kristuksen hylkäävät juutalaiset, eli Israelin kansa
2. Epäuskoinen pakanamaailma
Mitä tulee ensimmäiseen ryhmään, jokainen, joka lukee ja ymmärtää Vanhaa Testamenttia, näkee
tähän ryhmään kuuluvien kohtalon. Tarkoitukseni ei ole keskustella heistä juuri nyt, vaan
ainoastaan huomauttaa Jumalan ikuisesta liitosta Israelin kanssa ja hänen tarkoituksestaan
lunastaa sen kansa. Juutalaiset ovat koko Raamatun historian ajan olleet poikkeuksetta - kuten
Raamattu kertoo - uppiniskainen kansa, joka on aina etsinyt muita jumalia, kuin yhtä ainoaa oikeaa
Jumalaa. Israel hylkäsi Jeesuksen Kristuksen, mutta Jumala on luvannut, että on tulossa päivä,
jolloin tähän kansaan jääneet tunnustavat hänet Messiaaksi, Vapahtajaksi ja Herraksi. Tämä on
kiistatonta. Jotta tämä tapahtuisi, Israel joutuu käymään läpi koko Ahdistuksen ajan ja kokemaan
siinä Jumalan vihan.
Raamatussa on runsaasti ennen vihaa tapahtuvaa tempausta puoltavia kohtia. Haluan kuitenkin
keskittyä siihen, miksi väitän, että juuri epäuskoiset joutuvat ahdistukseen. Tarkastellaanpa useita
jakeita, jotka tekevät tämän helposti havaittavaksi.
Ensimmäinen on Jes. 13:9,11:
Katso, Herran päivä tulee, tulee armottomana, tulee kiivaus ja vihan hehku, tekemään autioksi
maan ja hävittämään siitä sen syntiset.
Minä kostan maanpiirille sen pahuuden ja jumalattomille heidän pahat tekonsa; minä lopetan
julkeitten kopeuden ja painan maahan väkivaltaisten ylpeyden.
Herran päivä puhuu selvästi ahdistuksen ajasta. Keiden Jesaja kertoo olevan Jumalan vihan ja
vihan vastaanottajia? Syntisten - maailman pahuutensa vuoksi - jumalattomien vääryytensä vuoksi
- ylimielisten – häikäilemättömien. Se vaikuttaa melko selvältä.

Katsomme nyt kohtaa Room. 1:18:
Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan,
niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa,
Kysymme jälleen, mitä tämä sanoo siitä, kenelle Jumalan viha ilmestyy? Vastaus on selvä:
ihmisten jumalattomuudelle ja vääryydelle - niille, jotka tukahduttavat totuuden (ESV:n mukaan).
Sitten meillä on Room. 12:19:
Älkää itse kostako, rakkaani, vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle, sillä kirjoitettu on: "Minun on
kosto, minä olen maksava, sanoo Herra".
Aiemmat jakeemme osoittivat, keihin Jumalan viha on suunnattu. Tässä kohdassa Hän sanoo, että
Hän huolehtii kostosta, joka on kohdistettava tällaisiin ihmisiin. Niille, jotka ovat kuolleet
synneissään, mikä oli suora matka helvettiin ja tuomiolla he ovat menossa tulijärveen ikuisiksi
ajoiksi. Mutta Jumalalla on myös vihan aika, jonka Hän päästää valloilleen tähän maailmaan, kuten
Jesaja huomauttaa. Ne elossa olevat, jotka astuvat tähän aikaan ja vaativat Herran kostoa, Hän
alistaa heidät siihen.
Kertauksen vuoksi, kuka vaatii Jumalan koston kohdistamista itseensä? Paavali täsmentää
kohdassa 2.Ts. 2:9-10:
...tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja
ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät
ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua.
Kun saatanallinen Antikristus on tullut ahdistuksen aikana, ne, jotka kohtaavat Jumalan vihan, ovat
niitä, jotka joutuvat kadotukseen, niitä, jotka kieltäytyvät rakastamasta totuutta, niitä, jotka eivät
pelastu.
Kun otetaan huomioon tämä Raamatun todiste niistä, joihin Jumala vuodattaa vihansa Herran
päivänä, ei voisi olla selvempää, että se on tarkoitettu uskottomille. Jos olet Jumalaa pelkäävä,
Kristusta seuraava, verellä ostettu Herraan Jeesukseen uskova, voit nähdä, ettei sinulla ole sijaa
näissä kuvauksissa sen vastaanottajana, mitä Jumala aikoo tehdä tälle maailmalle noina kauheina
päivinä.
Aabrahamkin tiesi tämän tosiasian alusta alkaen, kuten hänen lausumansa 1. Moos. 18:25
osoittaa, kun hän sanoo Herran enkelille koskien Sodomaa ja Gomorraa:
“Pois se, että sinä näin tekisit: surmaisit vanhurskaan yhdessä jumalattoman kanssa, niin että
vanhurskaan kävisi samoin kuin jumalattoman! Pois se sinusta! Eikö kaiken maan tuomari tekisi
oikeutta?"

Ahdistusta edeltävä tempaus on siis ainoa raamatullinen ja Jumalan sanan mukainen kanta tässä
asiassa. Itse asiassa uskon, että tämä on niin konkreettista ja ilmeistä, että tempausta ennen vihaa
tulisi pitää vankkana, raamatullisena oppina.
Lyhyesti, keitä ovat ne valitut, jotka Jeesus mainitsee tämän jakson yhteydessä?
Koska todelliset uskovat eivät joudu ahdistuksen aikaan ja näemme Ilmestyskirjassa useita
kohtauksia, joissa uskovia seisoo Jumalan valtaistuimen edessä, koska ovat menettäneet
henkensä, niin he ovat ilmeisesti ahdistuksen ajan pyhiä, jotka kuolevat eri aikaraameissa noiden
seitsemän vuoden aikana.
Jakeessa Room. 15:18 Paavali kuvaa tarkasti, mitä tällaisille ihmisille tapahtuu:
Sillä minä en rohkene puhua mistään muusta kuin siitä, mitä Kristus, saattaakseen pakanat
kuuliaisiksi, on minun kauttani vaikuttanut sanalla ja teolla,
Nämä myöhään tulleet ovat vihdoin tulleet siihen pelastavaan armoon, joka löytyy vain
Kristuksessa Jeesuksessa. Jumalan sana tunkeutui heidän sydämiinsä ja he tulivat kuuliaisiksi
tekojensa kautta, eli seisomalla todistuksensa varassa ja uskomalla, mitä Herra teki heidän
sielunsa pelastukseksi.
Tämän seurauksena, kuten Room. 8:1 kertoo meille:
Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat.
Se oli näille ihmisille pitkä aika ja he joutuivat kestämään paljon koettelemuksia ja kärsimyksiä,
mutta Jumala ei enää tuomitse heitä. Kuinka ihmeellistä?
Seuraavassa selitetään rahajakeet Room. 5:8-10 näille uusille uskoville, jotka nyt ymmärtävät
Herran armon:
Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä,
kuoli meidän edestämme. Paljoa ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen
veressään, pelastumme hänen kauttansa vihasta. Sillä jos me silloin, kun vielä olimme Jumalan
vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan hänen Poikansa kuoleman kautta, paljoa
ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut;

Niitä meistä, jotka ovat uudestisyntyneet ennen Ahdistuksen aikaa ja paenneet sitä tempauksen
autuaallisen toivon kautta, Jumalan viha ei kosketa. Niistä, jotka eivät valinneet tuota aikaisempaa
pelastusta, Hän vapauttaa marttyyrikuolemalla jopa ne, jotka kokevat Hänen vihansa
ahdistuksessa. Kuitenkin riippumatta siitä, mitä kohtaavat, nämä vastavalmistuneet pyhät pääsevät
ainakin ikuisuuden piinasta. He ovat niitä valittuja, jotka Jumala varjelee - lyhyemmän tai
pidemmän osan Jaakobin vaivasta - uskon kautta keskellä tulista pätsiä. Ahdistuksen aikaisessa
tai myöhäisessä vaiheessa he kumartavat ja ylistävät Jumalaa sanoen: "Pyhä, pyhä, pyhä".

On jo sinänsä ihme, että niin monet tulevat Herran tykö näiden seitsemän tuomiovuoden aikana.
Ylistä Jumalaa siitä. Vielä kiitollisempi olen siitä, että Jumala on osoittanut olevansa armollinen
niille meistä, jotka päättävät ennen tuota aikaa seurata lujasti Häntä. Juuri meitä varten on annettu
lupaus ja se on edelleen voimassa, että meitä ei ole määrätty Jumalan vihaan, tähän koetuksen
aikaan, joka tulee koko maan päälle.

