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Videon transkriptio:

En millään ymmärrä, mikä siinä on niin houkuttelevaa, että niin monet uskovat Ahdistuksen 

jälkeiseen (Post-Trib) Tempaukseen. Itse asiassa monet tällä kannalla olevat käyvät suorastaan 

kiukkuisiksi, kun joku puolustaa tervettä Pre-Trib-oppia. Kuten olen aiemmin todennut, tällaisilla 

Post-Trib -uskovilla on taipumus luetella raamatunkohtia "todistaakseen" olevansa oikeassa. 

Vihjeenä tähän liittyen: kun pääset yli puolen sivun erilaisia "todistustekstejäsi", kukaan ei enää lue

niitä. Tuhlaat vain arvokkaita tietokoneen bittejä tässä harjoituksessa.

Itse asiassa huolestuttavampaa koskien niiden monien fanaattisuutta, jotka kirjaimellisesti 

halveksivat pre-Trib -oppia, on se, että jotkut heistä alentuvat julistamaan, että me, jotka uskomme 

tähän oppiin, olemme demonisia ja Saatanan orjuudessa. Siinä on jotakin vakavasti pielessä. 

Muun muassa he syyttävät meitä, että me johdatamme ihmisiä suoraan helvettiin, koska 

uskominen Tempaukseen ennen Ahdistusta tekee meistä valmistautumattomia siihen 

vyöttäytymiseen, joka on välttämätön Ahdistukseen mentäessä.

Rehellisesti sanoen Tempauksen ajoitus kyseenalaistaa Jumalan luonteen. Rakastava ja 

armollinen Jumala, johon minulla on suhde, ei antaisi lastensa kestettäväksi niin kauheaa aikaa, 

jota Raamattu kuvaa sellaiseksi, että koko ihmiskunta tuhoutuisi, ellei Jumala lyhentäisi sitä. Sen 

Jumalan, jonka minä tunnen, on tuomittava ja rangaistava niitä, jotka ovat VALINNEET olla 

uskomatta ja seuraamatta Häntä. Hänen on tuotava vihansa EPÄUSKOISEN maailman päälle, 

joka palvoo mitä tahansa jumalaa paitsi Häntä. Miksi Hän lähettäisi vihan meidän päällemme, jotka
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olemme vapaasti hyväksyneet pelastuksen lahjan Jeesuksen Kristuksen veren kautta ostetun uhrin

kautta? Siinä ei ole mitään järkeä.

Tämän perustotuuden lisäksi on useita logistisia olosuhteita sekä raamatullisia tosiasioita, jotka 

menestyksekkäästi vastustavat Ahdistuksen jälkeistä Tempausta. Itse asiassa, kun tarkastelemme,

miten lopunajan tapahtumat Raamatun mukaan etenevät, Tempaus Ahdistuksen jälkeen ei 

yksinkertaisesti toimi edes loogisesta näkökulmasta.

Tarkastelemme asiaa rukoiltuamme ja annamme Sanankohdan mietittäväksi.

<PRAY>

Sana:

1.Kor. 15:51-53:

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. 

Miksi Tempaus Ahdistuksen jälkeen on mahdoton

• Ensin meidän on varmistettava, että olemme samalla sivulla Pre- ja Post-Trib -käsitysten 

suhteen. 

• Pre-Trib -oppi julistaa, että Jeesukseen Kristukseen todella uskovien tempaus tapahtuu ennen 

Ahdistusta.

• Se perustuu Raamatun todisteisiin, jotka löytyvät kohdista 1.Ts. 4:16-18, 1.Kor. 15:51-53, Joh. 

14:1-3 ja monista muista kohdista.

• Se tapahtuu tuntemattomana päivänä ja hetkenä -- toisin sanoen: se on läheinen. 

• Se on alkusoitto (prelude) Karitsan hääaterialle.

• Se on todellisten uskovien vastalääke, jotta he eivät joutuisi 7-vuotiseen Ahdistukseen ja kärsisi 

epäoikeudenmukaisesti samaa kohtaloa kuin epäuskoiset. 

• Ja paljon muuta...

• Ei, englanninkielisissä raamatunkäännöksissä ei ole sanaa Rapture (tempaus). 

• Kreikan sana on harpazo.

• Latinankielinen sana, joka on peräisin latinankielisestä Vulgata-käännöksestä kauan sitten, on 

raptus, josta englannin sana rapture tulee.

• Molemmat tarkoittavat väkivaltaista sieppaamista tai viemistä pois – juuri näin useat Raamatun 

kohdat kuvaavat tätä tapahtumaa



•  Ahdistuksen jälkeisen Tempauksen käsite sanoo, että seurakunnan on läpikäytävä Ahdistus.

• Riippuen siitä, mitä useista Post-Trib -näkemyksistä joku kannattaa, Ahdistus voi olla 

kirjaimellisesti olemassa tai sitten ei.

• Tämä näkemys käyttää useita tekstejä todistamaan kantansa.

• Ilmestyskirjassa mainittujen Ahdistuksen pyhien sanotaan olevan niitä seurakunnan jäseniä, jotka

joutuvat käymään läpi tämän ajanjakson.

• Ahdistuksia, joita uskovat käyvät läpi yleensä vaelluksessaan Kristuksen kanssa, ei eroteta SIITÄ

SUURESTA Ahdistuksesta.

• Ahdistuksen jälkeiseen tempaukseen uskovilla on taipumus uskoa liittoteologiaan 

dispensationalistisen teologian vastakohtana. 

• Liittoteologia on systemaattinen opillinen kokonaisuus.

• Se on Raamatun tulkintakehys, jossa Jumalan Sanaa tarkastellaan liiton linssin läpi.

• Se soveltaa usein allegorisia tulkintoja Raamattuun.

• Dispensationalismi - johon useimmat Pre-Trib-tempaukseen uskovat uskovat - pyrkii 

noudattamaan kirjaimellista näkemystä Raamatusta ja Raamatun profetiasta.

• Tämä vaikuttaa, tai ei vaikuta, näkemykseen Israelista ja Jumalan suunnitelmasta sitä varten 

viimeisinä päivinä.

• Yleensä Ahdistuksen jälkeiseen tempaukseen uskovat pitäytyvät korvausteologiaan, joka 

käytännössä kieltää Israelin tärkeän roolin Ahdistuksessa.

• Itseasiassa se sanoo, että seurakunta on käytännössä korvannut Israelin, mitä tulee kaikkiin 

Jumalan lupauksiin. 

• Siten Post-Trib-tempaukseen uskovat eivät tunnusta päättyvää seurakuntadispensaatiota, eivätkä

Danielin 70. viikon seitsenvuotista ajanjaksoa, joka on Jaakobin vaivan aika ja erityisesti tarkoitettu

Israelin lunastusta varten. 

• Toisin sanoen, seurakunta-ajan dispensaatiota ei ole - seurakunta jatkuu keskeytyksettä läpi 

Ahdistuksen.

• Näistä kahdesta hyvin yhteensopimattomasta näkökannasta voitaisiin sanoa paljon muutakin, 

mutta se ei ole nyt ensisijainen tarkoituksemme.

• Haluan vain käsitellä neljää tärkeintä syytä, miksi Ahdistuksen jälkeinen Tempaus ei ole 

mahdollinen - ja itseasiassa on ristiriidassa hyvän raamatullisen ymmärryksen kanssa.

• Nämä neljä syytä ovat:

• #1 - Jumalan tuomio koskien verenvuodatusta. 

• #2 - Pidättäjän ongelma. 

• #3 - Uskovat taivaassa. 

• #4 - Siirtyminen Ahdistuksesta Millenniumiin. 

 #1 - Jumalan tuomio koskien verenvuodatusta. 



• Olen viime aikoina korostanut tuomion kysymystä profetiapäivityksissäni - ja mielestäni hyvästä 

syystä

• Kuten olen todennut, seurakunnassa näyttää olevan vain vähän tai ei ollenkaan tunnustamista, 

että tuomio on tulossa.

• Monet eivät usko, että Jumalan on tuomittava maailma - koska katsomme maailmaa ihmisen 

silmin - emmekä Jumalan.

• Se on samantyyppinen ongelma, kuin Samuel koki valitessaan Israelin ensimmäistä kuningasta, 

kuten 1.Sam. 16:7 toteaa:

Mutta Herra sanoi Samuelille: "Älä katso hänen näköänsä äläkä kookasta vartaloansa, sillä minä 

olen hänet hyljännyt. Sillä ei ole, niinkuin ihminen näkee: ihminen näkee ulkomuodon, mutta Herra 

näkee sydämen.

• Samalla tavalla ihminen näkee maailman ja sen, että siinä on ongelmia - mutta hänen silmissään 

se ei ole niin paha.

• Tästä näkökulmasta katsottuna korjaamme sen lopulta ja kaikki jatkuu entisellään. 

• Aivan liian monet kristityt hylkäävät tai jättävät huomiotta sen tosiasian, että paha on niin yleistä 

ja että ihmisten sydämet ovat niin pahoja ja turmeltuneita, että Jumalan viha on syttynyt ja Hänen 

tuomionsa on käsillä.

• Itseasiassa tuomion TÄYTYY tulla. 

• Syitä tähän on runsaasti.

• Tärkein niistä on se, että synti on lähes unohdettu ihmisen ensisijaisena ongelmana tässä 

maailmassa ja hänen suhteessaan Jumalaan.

• Tämän seurauksena parannus on vieras käsite.

• Ilman syntiä ei tarvitse tehdä parannusta. 

• Kun ei ole syntiä, Jumalan ei tarvitse tuoda tuomiota.

• Jos syntiä ei ole, kaikki on hyvin ja maailma voi palata normaaliksi.

• Näin ajattelevien kannalta on valitettavaa, että Jumala ei ajattele näin.

• Hepr. 9:22 kertoo meille: 

Niin puhdistetaan lain mukaan miltei kaikki verellä, ja ilman verenvuodatusta ei tapahdu 

anteeksiantamista. 

Mieti myös, mitä opimme kohdasta 1. Moos. 4:10-11, kun Kain oli tappanut Aabelin:

Ja hän sanoi: "Mitä olet tehnyt? Kuule, veljesi veri huutaa minulle maasta. Ja nyt ole kirottu ja 

karkoitettu pois tältä vainiolta, joka avasi suunsa ottamaan veljesi veren sinun kädestäsi. 

Murha on Jumalalle niin törkeä, että kun viatonta verta vuodatetaan, itse maa huutaa Häneltä 

kostoa ja helpotusta.



• Lisäksi, kun viatonta verta vuodatetaan, syyllisen päälle langetetaan kirous. 

• Ajatelkaamme aborttia, eli viattoman elämän tappamista kohdussa... 

• Tämä on vain yksi monista muista kysymyksistä, joista voisimme keskustella ja joilla on sama 

lopputulos. 

• Jumala on aina pitänyt lasten murhaamista uhrirituaaleissa kauhistuksena. 

• 3. Moos. 18:21 esittää tämän hyvin selvästi:

Älä anna lapsiasi poltettaviksi uhrina Molokille, ettet häpäisisi Jumalasi nimeä. Minä olen Herra. 

Huomaa, että lasten uhraaminen pakanallisille jumalille häpäisee Herran nimen.

•Tässä on vihje: kun joku häpäisee Jumalan pyhän nimen, se ei ole hänelle hyväksi. 

• Pelkästään Amerikassa on vuoden 1973 Roe v. Wade -tapauksen jälkeen murhattu virallisesti 70 

miljoonaa syntymätöntä lasta. 

• Maailmanlaajuisesti vuodesta 1980 lähtien määrä on ollut noin 1,6 miljardia lasta, jotka on uhrattu

Moolokin alttarilla abortin kautta.

• Takaan, että tähän mennessä Jumala ei ole ottanut huomioon näitä lukuja tuomalla hyvin 

ansaitsemamme tuomion Amerikalle ja maailmalle yleensä.

• Kysymys kuuluu: tuoko Jumala sellaisen tuomion?

• Vastaus on vahva KYLLÄ!

• Itse asiassa Hänen täytyy.

• Vanha Testamentti oppaanamme Jumalan siunauksiin ja kirouksiin tiedämme, että joskus Hän 

saavuttaa pisteen, jossa ei voi enää sietää sellaista kauhistusta.

• Veri huutaa verta.

• Jeesuksen sovitusuhri ei tee tätä tyhjäksi niiden osalta, jotka eivät halua hyväksyä sitä. 

• Koko ihmiskunta on syyllinen ja ansaitsee tuhon jo pelkästään tämän hirvittävän synnin vuoksi. 

• Mutta katso, mitä Jeesus teki!

• Hän tuli ja kuoli koko ihmiskunnan syntien tähden. 

• Ne meistä, jotka VALITSEVAT ottaa vastaan tämän hänen sovitusverensä ilmaisen lahjan 

synneistämme, saavat anteeksi. 

• Hän otti rangaistuksemme, jonka me kaikki olemme kirkkaasti ansainneet, jotta meidät voitaisiin 

lunastaa niin, että pääsisimme hänen läsnäoloonsa ikuisiksi ajoiksi.

• Kuitenkin niiden, jotka VALITSEVAT olla uskomatta Jeesukseen tunnustamatta syntiään ja 

tekemättä nöyrästi parannusta, on silloin hyväksyttävä Jumalan vihan tuomion rangaistus.

• Uskon täydestä sydämestäni, että Ahdistus on maallinen iankaikkisen tuomion esiaste kaikille, 

jotka kieltäytyvät Jumalan armosta.

•  Ahdistuksen aika tarjoaa itse asiassa yhden viimeisen tilaisuuden kaikille, jotka ovat tehneet 

syntiä Jumalaa vastaan - jotka ovat KAIKKI syyllisiä viattoman veren vuodattamiseen - tehdä 

parannus ja kääntyä Herran puoleen.



• Näemme tämän tosiasian useissa Ilmestyskirjan kohdissa, joissa vastavalmistuneet pyhät ovat 

kärsineet marttyyrikuoleman juuri löytämänsä uskon vuoksi ja seisovat Jumalan valtaistuimen 

edessä.

• Näiden uusien uskovien tekemä murharikos on annettu anteeksi ja unohdettu, koska heidät on 

vapautettu viattomasta verestä Jumalan Karitsan vuodattamalla verellä.

• Tässä on siis 64 miljoonan dollarin kysymys: Jos todelliset uskovat on jo nyt, ennen Ahdistuksta, 

puhdistettu Jeesuksen verellä heidän aiemmasta osallistumisestaan murhaan, onko meidän 

tarpeen astua tähän tuomion aikaan, että tämä sama Jumalan työ tapahtuisi?

• Se on retorinen kysymys ja vastaus on: Ei tietenkään!

• Siten Ahdistusta edeltävä tempaus saa ne, jotka on tuomittu syyttömiksi ja ne, jotka ovat edelleen

syyllisiä, menemään kunkin oikeaan määränpäähänsä.  

#2 – Pidättäjän ongelma

• Merkittävä hahmo, jonka näemme 7-vuotisen ahdistuksen aikana, on Antikristus. 

• Näemme Antikristuksen ensimmäisenä Danielin 7. ja 11. luvuissa, kun hän tekee hävityksen 

kauhistuksen vastarakennetussa Ahdistuksen temppelissä ja kuninkaana, joka julistaa itsensä 

jumalaksi.

• Hän on peto, joka nousee merestä luvussa Ilm. 13. 

• Hän on se, jota kohdassa 2.Ts. 2:6-7 pidätetään oikeaan aikaan saakka:

Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy. Sillä laittomuuden salaisuus

on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää, 

Se, mitä näemme tässä, on pidättäjä, joka pitää salaperäisen laittomuuden ihmisen (2.Ts. 2:3) 

aisoissa. 

• Tämän jakeen oikea raamatullinen tulkinta edellyttää, että tunnistamme tämän Pidättäjän Pyhäksi

Hengeksi - Häneksi, joka asuu uskovissa ja ekklesiassa eli uloskutsuttujen yhteisössä, joka on 

Jeesuksen Kristuksen todellinen seurakunta. 

• Kun ymmärrämme tämän lopunajan draaman jokaisen toimijan, niin logiikka vaatii meitä 

toteamaan, että todellinen seurakunta on poistettava, jotta Antikristus voi astua maisemaan. 

• Ainoa tapa, jolla tämä voi tapahtua, on Tempaus ennen Ahdistusta.. 

• Näin ollen kohta 2.Ts. 2:8-10 toteutuu:

...niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava 

tulemuksensa ilmestyksellä, 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. 



• Pyhä Henki pidättäjänä astuu syrjään ja sallii tämän kadotuksen miehen astua maailman 

näyttämölle.

• Ymmärtääkseni tämä tapahtuu, kun Jeesus Kristus Jumalan Karitsana avaa 1. sinetin.

• Näiden kirjoitusten perusteella Antikristus ei voi ilmestyä, ennenkuin todelliset uskovat 

temmataan pois - mikä sitten käytännössä sallii täyden helvetin päästä irti maan päällä.

• Enemmänkin - se tasoittaa tien Jumalan runsaasti ansaitsemalle tuomiolle epäuskoisen 

maailman päälle. 

• Tämän skenaarion logiikkaa ja logistiikkaa ei voida sovittaa yhteen Post-Trib näkemyksen 

kanssa.

#3 – Uskovat taivaassa

• Useimmilla kristityillä on virheellinen käsitys taivaasta. 

• He luulevat, että se on passiivista ja tylsää. 

• He luulevat, että me periaatteessa istumme pilvien päällä kaiken päivää soitellen harppua ja 

syöden taivaallisia keksejä.

• He luulevat, että tämä paikka pilvissä on paikka, jossa vietämme ikuisuuden. 

• Väärin - väärin – väärin. 

• Ottakaamme nämä käänteisessä järjestyksessä.

• Todellisuudessa vietämme vain rajoitetun ajan siinä, mitä pidämme taivaana. 

• Näemme sen alun kuuluisassa tempauskohdassa Joh. 14:1-3:

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. 

• Nämä jakeet kuvastavat Tempausta ja sen jälkiseurauksia. 

• Me menemme Jeesuksen kanssa Hänen Isänsä kotiin hyvin määritellyksi ajaksi. 

• Me tosi uskovina olemme Kristuksen morsian.

• Tämä on se, mitä tämä kohta osoittaa Galilealaisten häiden mukaisesti.

• Meidät kihlattiin Jeesukselle uudestisyntymisen kautta.

• Pelastuksemme asettaa meidät ainutlaatuiseen asemaan olla Jeesuksen morsian.

• Historiallisesti tiedämme, että miehen ja hänen neitsytmorsiamensa kihlauksen jälkeen 

Juudeassa saattoi kulua jopa vuosi.

• Tänä aikana sulhanen – poissa morsiamen näkyvistä – valmisti isänsä taloon paikan, jossa he 

kaksi asuisivat.



• Kun isä päätti, että kaikki valmistelut oli tehty, hän käski poikansa mennä hakemaan 

morsiamensa – mikä saattoi tapahtua milloin tahansa päivällä tai yöllä – aivan kuten varas tulee 

odottamatta yöllä.

• Maanpäällisen sulhasen äkisti siepattua morsiamensa, he palasivat sulhasen isän taloon, jossa 

he viettivät seitsemän päivää eristäytyneinä täydellistääkseen avioliittonsa.

• Samalla tavalla Jeesus tulee hakemaan rakkaansa pilvissä aikana, jota kukaan ei odota.

• Hän vie meidät taivaalliseen kotiinsa, jossa vietämme seitsemän intiimiä vuotta Hänen kanssaan.

• Tänä aikana Hän suorittaa muita tehtäviään vuodattamalla Jumalan vihaa jäljellä olevan 

ihmiskunnan päälle, joka ei tuntenut Häntä eikä päättänyt uskoa Häneen etukäteen.

• Tämän maanpäällisen 7-vuotisen Ahdistuksen lopussa Jeesus tulee kuninkaana kaikkien 

pyhiensä kanssa, eli niiden Kristuksessa rakastettujen, jotka viettivät viimeiset seitsemän vuotta 

hänen kanssaan eristyksessä.

• Hän tuo tuomion kaikille jäljellä oleville, jotka eivät ole nöyrtyneet ja asettaneet uskoaan Herraan 

tämän suuren ahdingon aikana.

• Tunnemme tämän Ahdistuksen viimeisen taistelun nimellä Harmageddon. 

• Kaikkien jäljellä olevien uskottomien kuoleman jälkeen tapahtuu monia ihmeellisiä tapahtumia: 

• Tulee 75 päivän ajanjakso, jolloin Jumala puhdistaa maan.

• Temppelissä oleva hävityksen kauhistus poistetaan. 

• Todennäköisesti temppeli tuhotaan, koska sillä ei ole enää mitään tarkoitusta tulevaisuudessa. 

• Antikristus ja Väärä Profeetta heitetään tulijärveen.

• Saatana kahlehditaan 1000 vuodeksi.

• Kansojen joukossa vielä elossa olevat pakanat tuomitaan lampaina ja vuohina. 

• Vanhan Testamentin pyhät herätetään. 

• Ahdistuksen pyhät herätetään.

• Karitsan hääateria tapahtuu maan päällä ja mukana on uskoon tullut kolmannes Israelista, 

joka on vielä elossa. (Korostus suomentajan)

• Sitten alkaa Kristuksen tuhatvuotinen hallinta. 

• Kaikki kirkastetut uskovat osallistuvat maailman hallintoon Jeesuksen Kristuksen alaisuudessa 

tämän 1000-vuotisen jakson ajan.

• Saatamme mahdollisesti matkustella edestakaisin maan ja taivaan väliä, mutta työmme tässä 

vaiheessa edellyttää läsnäoloamme maan päällä

• Millenniumin lopussa Herra puhdistaa viimeisenkin synnin maan päältä tulella ja aloittaa uuden 

taivaan ja uuden maan.

• Oletuksemme on, että se palauttaa maan Eedenin tilaan. 

• Tänä aikana meillä kaikilla Jumalan läsnäolossa on todennäköisesti uusia tehtäviä - nimittäin 

tehdä se, mitä Jumala käski Aadamin ja Eevan tehdä heti alussa jakeessa 1.Moos. 1:28:



• Ja Jumala siunasi heidät, ja Jumala sanoi heille: "Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää 

maa ja tehkää se itsellenne alamaiseksi; ja vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan 

päällä liikkuvat eläimet". 

• Jos tämä tulkinta pitää paikkansa, elämämme jatkuu maan päällä missä muodossa tahansa. 

• Emme itseasiassa tuhlaa aikaamme taivaassa muuta kuin nuo meille ihmeelliset ja maan 

asukkaille kauheat seitsemän vuotta.

• Tästä skenaariosta käy selväksi, että Ahdistuksen jälkeisessä Tempauksessa ei ole mitään 

järkeä. 

• Yleisesti ottaen Post-Trib -ajattelun mukaan Tempaus tapahtuu Ahdistuksen lopussa joskus 

Harmageddonin aikoihin. 

• Siitä tulee käytännössä nopea matka ylös ja alas, jolloin monet näistä Raamatun realiteeteista, 

jotka olen esittänyt, eivät ole kaikki johdonmukaisia.

#4 – Siirtyminen Ahdistuksesta Millenniumiin

• Raamattu tekee selväksi, että ihmiskunta lisääntyy Millenniumin aikana. 

• Ilm. 20:7-8 kertoo, että ihmiskunnasta tulee hyvin runsaslukuinen:

Ja kun ne tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet, päästetään saatana vankeudestaan ja hän lähtee 

villitsemään maan neljällä kulmalla olevia kansoja, Googia ja Maagogia, kootakseen heidät sotaan,

ja niiden luku on kuin meren hiekka. 

• Kun Saatana vapautetaan 1000 vuoden lopussa, hän kokoaa tämän epäuskoisen ihmiskunnan 

kansanpaljouden yhteen - todennäköisesti koko demonisen joukon avulla, joka oletettavasti myös 

vapautetaan hänen kanssaan. 

• Tässä viimeisessä kapinallisessa kokoontumisessa Jumalaa vastaan Herra hävittää heidät 

tulella, eikä pahaa ihmiskuntaa ole enää jäljellä. 

• Jäljelle ei jää myöskään yhtään pahaa olentoa hengellisestä maailmasta.

• Palatkaamme kuitenkin takaisin Ahdistuksen loppuun ja Millenniumin alkuun. 

• Jotta ihmiset voisivat lisääntyä, miesten ja naisten on oltava ihmisiä - tämä on hyvin syvällistä(!), 

mutta Raamatun totuus tuollekin ajalle.

• Jos kaikki ennen Ahdistusta uskoneet ja ne, jotka tulevat uskoon Kristukseen näiden seitsemän 

vuoden aikana, viedään taivaaseen Harmageddonin jälkeen, kuten Post-Trib -väki sanoo, niin ei 

jäljelle jää yhtään kuolevaista ihmistä. 

• Miksi? 

• Koska ylöstemmatut uskovat saavat kirkastetun ruumiin.

• Meistä tulee Jeesuksen kaltaisia, kuten Raamattu sanoo. 

• Tuossa kirkastetussa tilassa olemme kuin enkelit, kuten Mk. 12:25 sanoo:



Sillä kun kuolleista noustaan, ei naida eikä mennä miehelle; vaan he ovat niinkuin enkelit taivaissa.

• Siten kaikki uskovat ovat kirkastettuja eivätkä lisäänny. 

• Kysymys kuuluu siis: Keitä ovat ne miehet ja naiset, jotka synnyttävät kaikki ne miljoonat ihmiset, 

joita kuvaillaan kuin meren hiekkana? 

• Tämä on arvoitus.

• Se luo loogisen mahdottomuuden Post-Trib -tempaukselle tapahtua. 

• Ahdistuksen jälkeinen tempaus ei jättäisi ketään asuttamaan maata, eikä Raamatun profetia voisi

toteutua – tämä on jälleen mahdottomuus. 

• Koko Raamattu on Jumalan henkeyttämä.

• Kuten Ilm. 19:10 julistaa:

Sillä Jeesuksen todistus on profetian henki.

• Raamatun täytyy toteutua. 

• Sen on kunnioitettava ja kirkastettava Jeesusta Kristusta. 

• Tässä tapauksessa ainoa ajateltavissa oleva tempausoppi, joka kirkastaa Herraa, on oppi 

Tempauksesta ennen Ahdistusta, koska se pitäytyy Raamattuun toteuttaen sen täydellisesti.

• Post-Trib -tempaus ei vain toimi. 

• Se ei ole mahdollinen huolimatta kaikista niistä lukuisista ns. todisteteksteistä, joita tämän 

näkemyksen kannattajat meille heittelevät. 

• Uskokaamme, mitä Jeesus, Paavali ja Johannes sanoivat tästä ihmeellisestä tapahtumasta.

• Näin tekemällä emme lankea ihmisten kuvitteluihin ja heidän virheellisiin julistuksiinsa.

• Katsokaamme ylöspäin. 

• Olkaamme valppaina ja odottakaamme innokkaasti. 

• Jatkakaamme kuitenkin myös sitä työtä, jonka Jumala on antanut meille tehtäväksi 

odottaessamme pian tapahtuvaa Herramme tulemusta.

• Tempaus on lähellä. 

• Osoittakaamme Jumalalle, että todella uskomme tämän olevan totta. 

• Kuinka siunattu Hän onkaan uskollisuudestamme ja kuinka paljon Hän puolestaan siunaakaan 

meitä!


