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Joskus törmään johonkin toisen henkilön kirjoittamaan ja toivon, että olisin ollut tarpeeksi fiksu 

ilmaistakseni asian itse. Koska se on poissuljettu, niin seuraavaksi paras vaihtoehto on tuoda asia 

esiin ja antaa kunniaa, jos on tarpeen.

On olemassa lukuisia järkeviä opillisia syitä, jotka puoltavat Tempausta ennen Ahdistusta. Olen 

aiemmin käsitellyt monia niistä kirjoituksissani ja Awaken Bible Prophecy Update -videoissani. Tein 

myös aiemmin tänä vuonna kahdentoista episodin äänitesarjan tempauskirjoituksista. Jos olet 

kiinnostunut, voit tutustua ensimmäiseen näistä selostuksista täällä. Jos haluat kuunnella lisää, etsi

otsikoiden sinistä taustaa Rumble-kanavallani, kuten yllä olevassa linkissä.

Se, mitä haluan kertoa tänään, on peräisin erään toisen bloggaajan pari vuotta sitten kirjoittamasta 

postauksesta, jota en huomannut, tai jota en arvostanut lukiessani hänen aihetta käsittelevää 

artikkelisarjaansa.  Bloggaajan, nimeltä Heather, artikkelin otsikko on: Lopunajat #8: Tempaus 

ennen Ahdistusta on armollisin vaihtoehto. Heather on erinomainen kirjoittaja ja hänet tunnetaan 

parhaiten kiihkeästä kannanotostaan kalvinismia vastaan. Ottaen huomioon hänen kokemuksensa 

kalvinistisesta seurakunnasta ja sitä seuranneen tutkimuksensa, asettaisin hänet ehdottomasti 

asiantuntijoiden kategoriaan ja ketä tahansa vannoutunutta kalvinistia vastaan. Koska hän on 

ajattelija, joka harkitsee lähestymistapoja Raamattuun myös laatikon ulkopuolella, hän voisi olla 

hyvin vakuuttava.

Asia, jonka Heather esittää linkitetyssä viestissä, koskee jäljelle jääneitä, kun ylöstempaus 

tapahtuu Jeesuksen tullessa pilvissä hakemaan todellista seurakuntaansa - uloskutsuttujen 

uskoviensa ekklesiaa.

Tässä on kysymys: Mikä Tempauksen jälkeen saa lukemattomat miljoonat ihmiset kääntymään 

uskoon Jeesukseen? Tämä on yksi tärkeimmistä kysymyksistä, jota Tempauksen eri 

ajoitusvaihtoehtoihin uskovien on pohdittava. Tässä Heather:

Jos Tempaus tapahtuu keskellä Ahdistusta, tai sen jälkeen (mikä on mahdollista, jos tähän uskovat
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teologit ovat oikeassa), niin seurakunta-ajan uskovat joutuvat kohtaamaan hirvittävän vainon 

ihmisten ja Saatanan käsissä. Mutta jos tämä olisi totta, niin mikä kannustin uskottomilla olisi 

kääntyä Jumalan puoleen tuona aikana, kun kristittyjä vainotaan? Miksi ihmiset asettuisivat 

kristittyjen puolelle, jos mikään ei todista, että kristityt ovat oikeassa? Heillä ei olisi mitään todellista

syytä uskoa, että Raamattu on ollut totta koko ajan, eikä halua kääntyä Kristuksen puoleen 

tällaisen vainon edessä.

Jos kuitenkin Tempaus tapahtuu ennen vihaa ja ennen, kuin joukkomarttyyrius alkaa, silloin 

maailma saisi kaikkien aikojen suurimman herätyskutsun ja suurimman todisteen siitä, että 

Raamattu on totta, mikä saisi monet ihmiset kääntymään Jumalan puoleen huolimatta siitä, että he

tietävät vainon olevan tulossa. Todistus Jumalasta, todistus siitä, että Raamattu on totta ja ennusti 

kaiken, olisi niin järkyttävän selvä, että he tietäisivät, ettei heillä ole muuta vaihtoehtoa kuin valita 

Jumala tai valita ikuinen kuolema.

Ja monet ihmiset olisivat silloin valmiita valitsemaan Jumalan ja kohtaamaan kuoleman 

tietäessään, että heillä on ikuinen elämä.

Sulattele tätä hetkinen. Sanotaan, että Tempaus on Ahdistuksen puolivälissä tai sen jälkeen, tai 

sitä ei olekaan, kuten jotkut tykkäävät hallusinoida. KAIKKI joutuvat ahdistuksen aikaan (olettaen, 

että on olemassa määritelty 7-vuotinen ahdistus, minkä jotkut myös kieltävät). YK:n Agenda 2030 

yhdessä Maailman Talousfoorumin neljännen teollisen vallankumouksen kanssa etenee heidän 

aikataulunsa ja toiveidensa mukaisesti. Build Back Better ryntää eteenpäin täydellä vauhdilla.

Tässä me siis olemme, täysin sitoutuneet kristityt, puolisydämiset kristityt ja kaikki maailman 

pakanat, jotka saavat kokea Jumalan vihan vitsausten kautta, joita Hän alkaa langettaa 

tuomiosinettien avaamisen kautta. Sen lisäksi olemme globalistien armoilla juonittelevine 

pyrkimyksineen vähentää maailman väestö.

Jotkut sanovat, että koska kristityt joutuvat Ahdistukseen ja läpikäyvät sen, niin Jumala suojelee 

meitä yliluonnollisesti, kuten Hän teki Joosefin perheelle, kun he menivät Gooseniin Egyptiin, 

viipyivät kauemmin, kuin olivat tervetulleita ja heidät piti pelastaa eksoduksessa Jumalan 

kymmenellä vitsauksella faraolle ja hänen kansalleen. Tämä on ruusuinen ennuste, mutta 

Raamatussa ei ole mitään sellaista, joka piirtäisi tämän kuvan - ei mitään sellaista tekstiä, johon 

voisi tukeutua tämän hypoteesin perustelemiseksi.

Mikä siis erottaa kristityt, jotka kestävät tätä kauheaa aikaa, kaikista muista? Olemme samassa 

veneessä, kun tuhon ja kuoleman massiiviset aallot vyöryvät aluksemme laitojen yli. Ottaen 

huomioon tämän skenarion miten on mahdollista, että niin monista epäuskoisista tulee Herran 

marttyyreja Ahdistuksen aikana? Jos pakanat eivät näe mitään yliluonnollista siinä, että kristityt 

kärsivät saman kohtalon kuin he, niin miksi kenenkään pitäisi tunnustaa uskoa Kristukseen ja 

kuolla Hänen vuokseen?

Mutta kuten Heather briljantisti huomauttaa, Tempaus ennen ahdistusta muuttaa KAIKEN. 



Miljoonien ihmisten yhtäkkiselle katoamiselle maailmanlaajuisesti on varmasti monia 

harhaanjohtavia selityksiä alkaen aina avaruusolennoista siihen, että Gaia-äiti iskee takaisin niitä, 

jotka luovat tällaista epäsuhtaa maapallolle. Sana kuitenkin leviää. Monia jäljelle jäävistä on 

evankelioitu. On myös niitä, jotka pakenevat kaaosta ja niukkuutta ja päätyvät temmattujen 

uskovien koteihin. Koska monet meistä valmistautuvat tuohon päivään, nämä Ahdistuksen 

pakolaiset löytävät Raamatut, videoita, joissa selitetään Suurta Katoamista, tervehdyskirjeitä 

"Teille, jotka olette jääneet jäljelle", sekä ruoka-, kulta- ja asevarastoja. Jälkimmäiset tavarat tulevat

kyllä olemaan tervetulleita ja tarpeellisia, mutta koska vallitsee sekasorto, tarjoamamme 

hengellinen ravinto vetää puoleensa monia ja antaa tarvittavat vastaukset heidän elämäänsä. 

Puhumattakaan evankelioimisesta, jota Jumala tarjoaa kahden todistajansa, 144 000 juutalaisen 

evankelistan ja lopulta koko planeetan yllä lentävän evankeliumia julistavan enkelin kautta.

Jäljelle jääneet etsivät massat ymmärtävät, että se oli todella yliluonnollisen ja rakastavan 

Jumalamme teko, että Hän pelasti meidät näiden kauhujen keskeltä. Pyhä Henki pistää heidän 

omaatuntoaan ja he tavoittelevat syvästi Kristuksen asioita, joka uhrasi itsensä ja antoi ikuisen 

elämän alkusoittona tämän hämmästyttävän lahjan, joka on turvapaikka myrskyltä. Nämä etsijät 

tulevat tietämään, että koska he ovat tehneet huonon valintansa hylätä Jeesus, heidän on 

osallistuttava tähän rangaistukseen, mutta he ymmärtävät myös, että vaikka menettäisivätkin 

elämänsä Kristuksen tähden, he voittavat sen ikuisesti julistamalla Hänet Vapahtajakseen ja 

Herrakseen.

KOSKA meidät temmattiin pois ennen kaikkea sitä, mitä Ahdistuksen aikana tulee, monet pakanat 

hylkäävät itsensä ja valitsevat Jeesuksen Kristuksen. Tuleeko se olemaan uskomattoman vaikeaa 

ja pelottavaa? Ehdottomasti. Mutta he ymmärtävät, että jos jatkavat maailman tapojen suosimista 

ja alistuvat Antikristuksen valheisiin, he ovat tuomittuja kuolemaan ja tuonelaan. Tempaus on 

ensimmäinen musertava todiste siitä, että Jumala on todellinen, että iankaikkisen elämän lahja 

Kristuksen Jeesuksen kautta on arvokas ja että hekin voivat tarrautua tähän toivoon uskon 

luottamuksella.

Ahdistusta edeltävän Tempauksen armo on yksi Jumalan armon osa-alue lisää - yksi mahdollisuus,

jonka Hän antaa tälle kadotetulle ja kuolevalle maailmalle tunnustaa Nimi Jeesus.
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