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Aistien, että olemme saapuneet niin lähelle sitä mahtavaa hetkeä, jota Tempausvalmiit halajavat, 

esitän tämän Pyhän Hengen synnyttämällä odotuksella.

Seuraavan direktiivin taivaasta pitäisi kolahtaa syvällisesti jokaisen kristityn, joka tarkastelee 

Jumalan profeetallista sanaa sen esittämän totuuden näkökulmasta, hengelliseen sydämeen: 

Jeesus Kristus kutsuu tykönsä kaikki uskovat, ennenkuin Kristuksen toiseen tulemukseen johtavat 

ihmiskunnan historian seitsemän viimeistä vuotta alkavat.

 ...älkäämme jättäkö omaa seurakunnankokoustamme, niinkuin muutamien on tapana, 

vaan kehoittakaamme toisiamme, sitä enemmän, kuta enemmän näette tuon päivän 

lähestyvän. (Hepr. 10: 25)

Tuo "päivä", jonka näemme "lähestyvän" on kääritty Paavalin riemulliseen ennustukseen suuren 

odotuksen hetkestä, joka on jokaista varten, joka luottaa Jeesukseen Kristukseen pelastukseksi:

Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan 

kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin; sitten meidät, jotka olemme 

elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa 

vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. (1.Ts. 4:16–17)

Paavali kehottaa meitä lisäksi:

Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. (1.Ts. 4:18)

Tämä suurenmoinen lupaus Jumalaltamme on tarkoitettu tuomaan suurta ennakkoaavistusta ja 

helpotusta pimeneviä aikoja koskevaan ahdistukseen odottaessamme "autuaallista toivoamme", 

kuten kehotetaan jakeessa Tiitus 2:13:

...odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja Vapahtajamme 

Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä.

Kirjoituksen, jossa meitä kehotetaan olemaan hylkäämättä yhteen kokoontumista nähdessämme 

Tempauksen päivän lähestyvän (Hepr. 10:25), on useimmiten opetettu viittaavan kokoontumiseen 



seurakuntakokouksiin. Kirkossa käyminen tässä mielessä onkin toki tärkeää, mutta jakeen Hepr. 

10:25 sanat ovat ehkä merkityksellisimmät odotettaessamme sitä, että olemme menossa 

Jeesuksen tykö, kun Hän huutaa pasuunan soidessa ja arkkienkelin äänen kuuluessa: "Tule tänne 

ylös!"

Meidän tulee koota aistimme yhtenä ruumiina katsellessamme kaikkea, mitä näemme 

ympärillämme tapahtuvan, kun tuo Tempauksen hetki on päällämme.

Oma hengellinen vaikutelmani – ja muilta saamani yksimielinen viesti – on, että niitä, jotka ovat 

todella virittyneet näihin merkkien aikoihin, kootaan hengissämme juuri tällä hetkellä. Tunnemme 

kaikella, mitä sisällämme on, että Herramme on huutamaisillaan ne Harpazon sanat, jotka 

kaipaamme hartaasti kuulla. Se on itse Jumala, Pyhä Henki, joka antaa meille taivaallisen 

varoituksen. Työmme täällä maan päällä kuninkaallisina lähettiläinä on melkein valmis.

Ja maailman jatkaessa pahuuttaan yhä kauemmas ja kauemmas Jumalasta ja Hänen 

jumalallisesta järjestyksestään ihmiskunnalle, uskovat, jotka todella ymmärtävät näitä aikoja, 

aistivat rauhoittavan lohdutuksen, joka tuo rauhan hengellemme

Toivon, että tunnet tuon rauhallisuuden ja lohdutuksen, tai ainakin alat tuntea sitä.

Mitä tulee kokoontumiseemme ja siihen, että meitä lohdutetaan kasvavalla rauhan syleilyllä näinä 

viimeisinä päivinä, olen syvästi vaikutettu voidessani esitellä teille paikan, jonka uskon Jumalan 

tuoneen näyttämölle nimenomaan jakamaan tämän profeetallisen hetken rauhaa, lohtua ja jopa 

iloa.

En halua kenenkään luulevan hetkeäkään, että pidän jotakin henkilöä sellaisena, jonka puoleen 

meidän pitäisi kääntää katseemme uuden valaistumisen löytämiseksi, kuten gurujen palvojat 

tekevät. Jeesus, Elävä Sana, on ainoa toivomme - Vapahtajamme - Jumalamme.

Kun Jumala kuitenkin ohjaa meidät ministeriöihin, jotka osoittavat poikkeuksellista omistautumista 

Hänen totuudelleen, nostan ne mielelläni esille kaikkien nähtäväksi. Tämä on ensimmäinen kerta, 

kun uskon tehneeni niin - ainakin tässä määrin suosittelevasti.

Aloitin podcastin kuuntelemisen jonkin aikaa sitten, ja olen kuullut vain voimallisia totuuden sanoja 

Jumalan Sanasta - erityisesti profeetallisesta Sanasta. Kuitenkin se, mikä on vetänyt minut täysin 

tämän palvelutyön esittämiin asioihin, on pehmeä, lempeä esitystapa.

Isäntä on minusta yhtä jumalakeskeinen ja suorapuheinen kuin kuka tahansa, joka opettaa pre-

Trib -näkemystä. Silti hän esittää analyysinsä asioista ja tapahtumista hyvin ainutlaatuisella tavalla.

Hän on puolituntisissa esityksissään kahdenkeskinen. Hän puhuu keskustelevaan sävyyn nöyrällä 

tavalla, joka saa minut ajattelemaan, miten Jeesuksen on täytynyt puhua opettaessaan täällä 

maan päällä.



Nyt en vertaa tätä miestä Jeesukseen. Tunnet minut paljon paremmin. Ja Tom olisi ensimmäinen, 

joka kauhistuisi tällaisesta vertailusta. Mutta hän puhuu lempeällä tavalla ja muodostaa yhteyden 

kuulijoihin hyvin erityisellä tavalla. Tempaus ja sen lupaama lohdutus ovat yleensä hänen 

puheensa keskiössä. Hän on ainutlaatuinen kaikkien kohtaamieni esittäjien joukossa.

Joten kuunneltuani useita viikkoja otin häneen yhteyttä. Uskon, että Herra haluaa 

verkkosivustomme esittelevän Tomin podcastin sellaisena, jossa täytyy vierailla aina tilaisuuden 

tullen.

En anna tällaisia suosituksia kevyesti. Uskon, että hänet on valtuutettu auttamaan uskovia 

kokoontumaan ja lohduttautumaan, kun näemme tuon päivän lähestyvän. Todennäköisesti tulet 

tuntemaan samoin, jos liityt uuden ystäväni Tomin seuraan hänen matkoilleen Raamatun 

profetioihin, kun hän yksinkertaisesti puhuu kanssasi siitä ilosta, jota voimme odottaa lähes 

varmasti lähitulevaisuudessa.

Toivon, että kuuntelet napsauttamalla tätä valitsemaani linkkiä. Uskon, että haluat jatkossakin 

kuulla hänen lähes päivittäisiä podcastejaan ja välität niitä muillekin.

Tässä ohjelmassa tarkastellaan seitsemää tempaukseen liittyvää kysymystä. Tom keskustelee 

niistä, ikäänkuin istuisit hänen kanssaan ja esittäisit kysymyksiä, joita hän käsittelee ja sen jälkeen 

hän lukee niiden kommentteja, jotka olivat verkossa podcastin aikana.

Kaiken kaikkiaan syntyy sellaista yhteenkuuluvuutta, josta jae Hepr. 10:25 puhuu. Hengessä 

kokoonnutaan Herran Jeesuksen Kristuksen ympärille, kun Hän valmistaa meitä kotiinlähtöä 

varten.

https://www.youtube.com/watch?v=Q00YK5PrLT0&t=7s&ab_channel=WatchmanRiver 
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