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Transkriptio:

Eräänä iltana spekuloin vaimolleni, millainen mahtaisi olla Ahdistuksen 

jälkeiseen Tempaukseen uskovien ajattelutapa. Tiedän: Ajattelen outoja 

asioita. [Huom: en jätä huomiotta sitä tosiasiaa, että he ovat todellisia 

Kristukseen uskovia.] Joka tapauksessa ottaen huomioon, että valtaosa 

näistä veljistä ja sisarista Kristuksessa uskoo, että olemme täällä maan päällä

vielä aika pitkään, niin on ilmeistä, että:

1. Harva näyttää uskovan, että Jeesus todella tulee takaisin pian.

2. Useimmat uskovat, että maailma ON pahenemassa, mutta he tulevat 

olemaan täällä käsittelemässä sitä – joten heidän on valmistauduttava tuohon

aikaan

3. He eivät näytä todella uskovan, että tämä tuleva aika on Raamatun Ahdistus; 

tai, jos uskovat, että Ahdistus on melkein päällämme, se ei tule olemaan 

mitään sellaista, kuin mitä Ilmestyskirja kuvailee.

4. Heillä ei näytä olevan näkemystä tulevasta tuomiosta, eli vain harvat, jos 

kukaan, vertaavat muinaisen Israelin syntejä maailman tämän päivän 

jumalanvastaisiin asenteisiin; näin ollen he eivät näe, että Herran tuomio on 
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uhkaamassa siksi, että olemme palvoneet muita jumalia ja hyljänneet ainoan 

todellisen Jumalan, aivan kuten Israel.

5. [Tämä on spekulaatiotani] - Jotkut heistä - eivät

varmasti kaikki - kuvittelevat itsensä jossakin mielessä

sellaisiksi, kuin kirjat tai elokuvat kuvaavat

maailmanlopun jälkeisiä selviytyjiä, eli he kuvittelevat

asuvansa Mad Max -tyyppisessä maailmassa, jossa

taistelevat pahiksia vastaan ja pitävät kiinni omasta ja

perheensä elämästä eristetyissä yhteisöissä.

Tuntuuko tämä viimeinen kohta venytykseltä? Melkein

kaikkialla, minne katsot post-Trib-tempaukseen uskovien keskuudessa, 

puhutaan järjestelmästä irtautumisesta, kestävien yhteisöjen rakentamisesta 

ja vaihtoehtoisten resurssien luomisesta erilleen hallituksen raskaskätisestä, 

isoveli-rakenteesta, esimerkiksi terveellisiin elämäntapoihin keskittyviä 

terveysklinikoita, joissa hyljätään Big Pharma'n rokotteet.

Kuuntelen ja kunnioitan näitä asioita sellaisilta ihmisiltä, kuin Curtis Bowers 

ohjelmassa Agenda Weekly ja tohtori Sherri Tenpenny ohjelmassa Critically 

Thinking with the 5 Docs ym. Yleisesti ottaen tässä ei ole mitään väärää. Sillä

aikaa, kun odotamme Jeesuksen paluuta todellisen seurakunnan 

Tempauksessa, itsekunkin meistä pitäisi tehdä sitä työtä, jonka Herra on 

antanut meille jokaiselle, kunnes Hän ilmestyy kirkkaudessaan. Ongelma on 

siinä, että useimpien tämän ajattelutavan omaavien ihmisten ajatus työstä on,

että se jatkuu loputtomiin, koska ei ole mitään Kristuksen välittömän paluun 

odotusta.

Minulle tapahtuu säännöllisesti seuraavaa. Ajattelen ja teoretisoin jotakin 

edellä olevan kohdan 5 kaltaista ja pian sen jälkeen ilmaantuu jotakin, joka 

vahvistaa sen. Tässä tapauksessa se oli Leo Hohmann'in artikkeli otsikolla 

Lovers of Truth and Lovers of Lies: Seeing new lessons for today in Mel 

Gibson’s iconic portrayal of ‘The Patriot’  (Totuuden rakastajat ja valheen 
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rakastajat: Mel Gibson'in ikonisen "Patriot" -kuvauksen uudet opetukset 

nykypäivää varten) 

Kaikesta näkemästäni päätellen Leo uskoo post-Trib Tempaukseen. Hän on 

maailman tapahtumien älykäs tarkkailija ja kommentoija ja hyvin paljon 

tietoinen hengellisestä sodasta, jossa olemme. En luule, että olisin koskaan 

nähnyt Leon kirjoituksissa mitään tulevan tuomion tunnustamista – 

varsinkaan Ahdistuksen suhteen. Itse asiassa on vaikea arvioida hänen 

näkemystään siitä, uskooko hän, että nämä tulevat vuodet ovat raamatullista 

ahdistusta, vai eivät. Hän puhuu Petojärjestelmästä ja varoittaa lukuisista 

ihmiskunnan hallintaan liittyvistä ponnisteluista, jotka ovat lähellä päätökseen 

saattamista, mutta hän ei koskaan aseta mitään keskusteluistaan 7-vuotisen 

Ahdistuksen kontekstiin todellisena, kirjaimellisena ajanjaksona, eikä 

varsinkaan liitä mitään tästä maailmanlopun skenaarioon, KOSKA Jumalan 

on tuomittava ja saatettava päätökseen tämä Jumalan hylkäävä dispensaatio.

Leon em. artikkelissa arvioidaan elokuvaa The Patriot tarkastelemalla sitä 

nykyisen tyrannian vastustuksen linssin läpi suhteessa siihen, mitä on 

kuvailtu menneisyydestä vapaussodan aikana. Hän toteaa aivan oikein, että 

valtaosa ihmisistä - 97% - on tässä tapauksessa passiivisia sorron 

hyväksyjiä. He saattavat ymmärtää, että jokin on väärin - jopa toivovat, että 

asiat voisivat olla toisin - mutta eivät tee asialle mitään. Juuri tällaisen apatian

vuoksi totalitarismi voi ylipäätään nousta esiin ja juurtua.

Vain pieni vähemmistö – 3 % - ei ainoastaan näe ongelmia, vaan myös toimii 

niitä vastaan jossakin muodossa. Joskus, kuten Mel Gibson'in elokuvassa 

esittämän hahmon tapauksessa, jonkinlainen katalyytti saa jonkun ihmisen 

siirtymään hiljaisesta hyväksymisestä toimintaan ja aktiiviseen 

vastustamiseen.

On selvää, että on sankarillista ja jaloa, kun kuka tahansa meistä puolustaa 

totuutta ja vanhurskautta. Kaikkina aikoina historiassa tämä on ollut 

todellisten kristittyjen ja isänmaallisten tunnusmerkki. Kysymys kuuluu, onko 



tämä ajankohta samanlainen kuin menneisyydessä, kuten niiden kohdalla, 

jotka seisoivat aiemmin kansakuntamme puolesta, että se olisi vapaa? Onko 

nykyisessä tilanteessa mitään sellaista, joka puhuisi samanlaista 

vastakkainasettelua vastaan? Pitäisikö meidän varustautua - kuten Leo 

Hohmann näyttäisi antavan ymmärtää - sellaiseen, josta tulee väistämättä 

fyysinen taistelu kansakuntamme takaisin valtaamiseksi niiltä, jotka 

tuhoaisivat sen?

Jos näin on, niin eikö tässä olekin edellä mainitsemani post-apokalyptisen 

skenarion korvamerkit? Etkö tämän suhteen kuulekin isänmaallisen musiikin 

soivan taustalla, kun karut kristityt preppaajat lähtevät sotaan? Etkö pystykin 

kuvittelemaan tuhoutuneen maiseman, joka on täynnä palaneita auton 

romuja, kaduilla makaavia ruumiita, massiivisten pommiräjähdysten 

aiheuttamia kuoppia ja niitä, jotka meidän puolellamme huutavat: "Kristuksen 

ja vapauden puolesta!"?

Olenko niin kaukana siitä, millaisiksi jotkut veljistämme ja sisaristamme voivat

kuvitella tulevat päivät? Jos tätä lukee joku Ahdistuksen jälkeiseen 

Tempaukseen uskova ja jos sinulla on erilainen näkökulma kuin tämä, joka on

minun oletukseni, niin kuulisin sen mielelläni.

Riippumatta siitä, mitä nämä kristityt uskovat luulevat seuraavaksi 

tapahtuvan, Raamattu kertoo meille toisin. Ajan merkit - juuri ne merkit, jotka 

Jeesus, Paavali ja Johannes mainitsivat - ovat kaikki tulleet yhteen. Elämme 

lopun aikaa. Se tarkoittaa, että Jumalan tuomio valtaa pian maailman, aivan 

kuten Ilmestyskirja kertoo sinetti-, pasuna- ja maljatuomioiden paljastuksessa.

Ne eivät ole heikkohermoisille. Itse asiassa näitä tuomioita ei ole tarkoitettu 

niille, jotka ovat tunnustaneet Jeesuksen Kristuksen Vapahtajaksi ja Herraksi 

(ei, että me olisimme heikkohermoisia ottaen huomioon Jeesuksen 

vastustamisen tämän päivän maailmassa). Jumala vuodattaa vihansa tämän 

kadotetun ja kuolevan maailman päälle Israelin lunastamiseksi ja 

epäuskoisten pakanoiden vuoksi, että hekin voisivat kääntyä ja pelastua.  



Ellet kuulu kumpaankaan näistä kahdesta ryhmästä, niin Ahdistus ei ole 

tarkoitettu sinulle. Kiitos Jumalalle Hänen armostaan meitä kohtaan, jotka 

uskomme!

Tämän kansan ja maailman pelastamiseksi ei tarvita sydämellisiä kristittyjä 

patriootteja. Se tarkoittaa, että he takertuvat johonkin, josta Jumala on 

sanonut, ettei heidän tarvitse pitää siitä kiinni. Tämä vieras paikka ei ole 

kotimme ja jos luulemme, että meidän pitäisi taistella sen säilyttämiseksi, niin 

mielemme ja sydämemme ovat keskittyneet väärään kohteeseen. Meidän 

pitäisi katsoa ylöspäin Jeesukseen ainoaan toivoomme. Meidän pitäisi 

ikävöidä Häntä viemään meidät pois, että Hän saattaisi päätökseen 

puhdistuksen synnin tahrasta, joka läpäisee olemuksemme jokaisen solun.

Muistatko Sakarjan näyn Joosuasta, Israelin ylipapista, jossa hän seisoi 

pukeutuneena saastaisiin vaatteisiin (Sak. 3:1-5)? Herra nuhteli Saatanaa, 

joka syytti Joosuaa ja puki tämän puhtaisiin vaatteisiin, mikä teki hänestä 

otollisen seisomaan Jumalan edessä. Toisin sanoen hänen syntinsä 

poistettiin. Niin myös meidän syntimme poistetaan, kun Jeesus ilmestyy 

pilvissä hakemaan meidät ja puhdistaa meidät täydellisesti tämän maailman 

tahroista ja meidät muutetaan silmänräpäyksessä kirkastettuun ruumiiseen. 

Eikö se kuulosta paljon houkuttelevammalta kuin jatkaa rypemistä tämän 

maan loassa ja liejussa? Ja se ihmeellinen asia on, että tämä on totuus siitä, 

mitä pian tapahtuu. Kuulkaa, te Ahdistuksen jälkeiseen tempaukseen uskovat

(post-Tribbers)! Sinun ei tarvitse jäädä taistelemaan konfliktia vastaan, joka ei

ole meidän. Taistelu on Herran ja Hän tekee sen. Eikä vain sitä, vaan Hän tuo

lopun kiistelylle ja kuolemalle.

Kannatan sitä. Antaa tulla. Miksi kaikki eivät haluaisi tätä?
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