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Sinulle, joka olet pelastettu Jeesuksen Kristuksen verellä, joka pesi ja puhdisti sinut sen 

pelastuksen kautta, jonka olet vapaasti vastaanottanut, esitän seuraavat kysymykset: Onko Herra 

vihastunut sinuun? Lepääkö hänen vihansa sinun päälläsi? Onko Jeesus antanut anteeksi syntisi 

varjellakseen sinut Jumalan tuomion päivästä? Jos vastauksesi ovat "Ei - Ei - Kyllä!" niin minulla 

on sinulle hyviä uutisia. Jumala ei ole säästämässä vihaansa vuotamaan sinun päällesi. Sinulle ei 

aiheudu oheisvahinkoa suurena ja peljättävänä Herran päivänä, kun Hän purkaa vihansa 

maailman päälle.

Mitä tarkoitan tällä? Kuinka moni teistä uskoo edelleen, että jostakin syystä sinun, Jeesukseen 

Kristukseen todella uskovana, täytyy päästä kokemaan ja kestämään Ahdistuksen ajan 

kauhistuttavat nöyryytykset? Älä viitsi, ole rehellinen. Eri pastorit ovat vuosien varrella kylväneet 

sinuun riittävästi epäilyksiä, ettet ole kelvollinen pakenemaan tätä kauhujen aikaa, joka on säädetty
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tulemaan maan päälle – Jaakobin vaivan aika. Osa teistä uskoo edelleen, että sinut niputetaan 

yhteen epäuskoisen maailman kanssa, kun Jumala antaa rangaistuksensa sataa niille, jotka ovat 

tietoisesti päättäneet olla hyväksymättä Jeesuksen tarjoamaa ilmaista lahjaa – vapautusta hänen 

vuodatetun verensä kautta. Tästä syystä luulet, että tuleva Ahdistus on sinua varten yhdessä 

jumalattoman naapurisi tai perheenjäsenesi kanssa. Jos he joutuvat kärsimään epäuskonsa 

vuoksi, niin sinunhan on otettava osaa siihen. Tästä syystä mielesi on jakautunut mitä tulee 

tempaukseen ennen vihaa. Ajattelet, että ehkä se on totta ja Jumala tempaa meidät pois täältä. 

Toisaalta olet riittävän epävarma, niin että valmistaudut mid-trib- tai jopa post-trib-tempauksen 

kestävyysmaratoniin.

Näin ajatellessasi muista kohta Jaakob 1:5-8:

Mutta jos joltakin teistä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille alttiisti ja

soimaamatta, niin se hänelle annetaan. Mutta anokoon uskossa, ollenkaan epäilemättä; sillä 

joka epäilee, on meren aallon kaltainen, jota tuuli ajaa ja heittelee. Älköön sellainen ihminen 

luulko Herralta mitään saavansa, kaksimielinen mies, epävakainen kaikilla teillään. 

Mitä maailmassa tapahtuu? Herra kertoo sen meille jakeessa Jes. 34:2:

Sillä Herra on vihastunut kaikkiin kansoihin ja kiivastunut kaikkiin heidän joukkoihinsa; hän 

on vihkinyt heidät tuhon omiksi, jättänyt heidät teurastettaviksi.

Tässä jakeessa tapahtuu kolme asiaa. 

Yksi: Herra on vihastunut kaikkiin kansoihin. Miksi? Jos olet lukenut vähänkin enemmän 

Raamattuasi, niin tiedät syyn. Ihmiskunta on syntinen ja on päättänyt elää erossa Jumalasta. 

Pahat tekomme on talletettu tuomion päivää varten. Se on väistämätöntä. Miksi? Koska Herra on 

oikeudenmukainen. Hän ei tule sallimaan, että ihmisten rikkomukset Häntä ja Hänen Sanaansa 

vastaan jatkuvat. Hänellä on suunnitteilla koston päivä ja se tulee toteutumaan. Onko olemassa 

mitään lääkettä Jumalan vihalle syntisen ihmisen yllä? Kiva kun kysyit. Tietenkin: pelastus yksin 

Kristuksen kautta yksin hänen armostaan meidän uskomme kautta yksin Häneen (Ef. 2:8-9). 

Jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu (Room. 10:13). Näin ollen ne, jotka eivät ole 



huutaneet avukseen Nimeä yli kaikkien nimien, eivät pelastu. He eivät vapaudu Jumalan vihasta ja

tuomiosta. Tämä tarkoittaa syntisiä, katumattomia valtioita ja niissä asuvia ihmisiä.

Kaksi: Jumala on vihainen kaikille heidän joukoillensa. Keitä ovat heidän joukkonsa (host) ja miksi 

Hän on vihainen heille? Lyhyesti, koska olen kirjoittanut tästä monta kertaa hyvin 

yksityiskohtaisesti, nämä ovat niitä kapinallisia Jumalan poikia (bene Elohim), jotka hallitsevat 

jumalina maailman kansakuntia. Nämä ovat henkimaailman mahtavia ruhtinaita, jotka liittyivät 

Saatanaan taivaallista Isäänsä vastaan, koska voima, jonka he päättelivät voivansa kohdistaa 

maahan ja koko ihmiskuntaan, oli heidän epäjumalansa. He päättivät tehdä itsensä Jumalan 

vertaisiksi tai korkeammiksi, aivan kuten Saatana jakeessa Jes. 14:14:

Minä nousen pilvien kukkuloille, teen itseni Korkeimman vertaiseksi.

Tämän rikkomuksen vuoksi nämä voimakkaat olennot, jotka luulevat olevansa kaikkivoivia, ovat 

kohteita raivolle, jonka Jumala vapauttaa. He ovat jatkuvasti työskennelleet kääntääkseen ihmisten

sydämet pois Herrasta. Heidän vaikutuksensa on saanut maailman hylkäämään Jeesuksen 

Kristuksen oikeutettuna Kuninkaanaan ja Vapahtajanaan. Liitossa Saatanan kanssa he ovat 

moninkertaistaneet ihmisten synnit aiheuttaen turmelusta ja vakavaa mädännäisyyttä, joita 

näemme kaikkialla ympärillämme. Onko mikään ihme, että Jumala varastoi heille vihaa?

Kolme: Jumala on vihkinyt heidät tuhon omiksi, luovuttanut heidät teurastettaviksi. Kun näemme 

Raamatussa termin, joka on omistettu tuholle, se on tarkoitettu ilmaisemaan täydellistä tuhoa. 

Raamattu kirjaa tämän tuomion, jonka Jumala määrää tietyille kansakunnille. Vanhassa 

Testamentissa on lukuisia tilanteita, joissa Jahve kieltää Israelin kansaa säästämästä ketään ja 

mitään. Jos he jollakin tavalla lipsuivat, Jumalan viha tuli heidän päällensä. Kapinallinen taivaan  

joukko on Jumalan tähtäimessä. Heille, samoin kuin Häntä, vihaaville maan kansoille, on määrätty 

teurastuspäivä.

Tämä on vakava juttu. Se on aikaa, jolloin Jumala ei anna armoa. Kukaan ei pääse pakoon. Tämä 

on yksi 7-vuotisen ahdistuksen päätavoitteista. Kaikki valtiot maan päällä, kaikki niissä asuvat 

ihmiset ja kaikki näiden kansojen jumalat tuhotaan täydellisesti. Tiedämme tämän, koska 

Ahdistuksen jälkeen on Kristuksen tuhatvuotinen hallinta kaikkine siunauksineen. Kukaan, joka 

vastustaa Jumalaa, ei mene tuohon 1000 vuoden rauhan aikaan. 



Voiko kukaan paeta tätä kauheaa aikaa? Kyllä. Ne, jotka huutavat avukseen Herran Nimeä noina 

vuosina, menevät taivaan valtakuntaan. Ei kukaan muu. Se on viimeisen tilinteon aika, jolloin 

Jeesus saa kaikki ihmiset vastaamaan kysymykseen: "Luotatko minuun vai et?" Ne, jotka luottavat,

pelastuvat ikuiselta piinalta. Ne, jotka eivät, tuomitaan ja heitetään Tuliseen Järveen ikuisiksi 

ajoiksi.

Huomaa, kuinka muotoilen kysymyksen, jonka Jeesus esittää. Se on kysymys, joka vaatii 

päätöksen tuolla hetkellä. Hän kysyy sitä niiltä, jotka eivät vielä ole päättäneet antaa elämänsä 

Hänen käsiinsä.

Tämä on yksi monista syistä, miksi julistan tätä varmuutta, joka meillä on Kristukselta itseltään: 

Meitä, jotka uskomme nyt, ei ole määrätty Hänen vihaansa. Siksi Paavali kirjoitti Tiitukselle, että 

Jeesus on autuaallinen toivomme (Tiitus 2:13). Lupaus tempauksesta ennen Ahdistusta on syy, 

että Paavali saattoi sanoa jakeessa 1.Ts. 4:18:

 Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. 

Olisiko Paavali mitenkään voinut rohkaista Tessalonikan uskovia, jos olisi opettanut heille, että 

heidän täytyy kestää Ahdistus? Tiedät vastauksen. Ei mitenkään.

Kehotan siis teitä, veljet ja sisaret Kristuksessa, uskokaa se lupaus ja rohkaisu, jonka Paavali toi 

muinaiselle Tessalonikan seurakunnalle ja jota Johannes toistaa kirjeessä Filadelfian 

seurakunnalle kohdassa Ilm. 3:10-11:

Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta 

vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin koettelemaan 

niitä, jotka maan päällä asuvat.  Minä tulen pian; pidä, mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi 

sinun kruunuasi. 

Jumala pelastaa meidät tulevasta vihasta (1.Ts. 1:10). Mikä rohkaisu se onkaan!



[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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