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Olen nähnyt viime aikoina monia artikkeleita otsikolla "Oletko valmis". Se on erittäin hyvä kysymys,

mutta mihin pitäisi olla valmis? Kuinka valmistautua johonkin, josta ei tiedä? Paras tapa 

valmistautua johonkin on tutkia ja oppia siitä. Jos kysymys koskee Tempausta ja suurta Ahdistusta,

niin tutki Raamattua. Jumalan Sanassa on paljon tietoa näistä molemmista tapahtumista ja 

Raamattu antaa sinulle hyvän käsityksen siitä, missä olemme Jumalan ajoituksessa.

Puhukaamme hieman jokaisesta näistä tapahtumista. Raamatussa on niin paljon tietoa, että voin 

puhua vain vähän jokaisesta. Tempausta kutsutaan myös "autuaalliseksi toivoksi" ja se vaikuttaa 

vain tiettyihin ihmisiin kaikkialla maailmassa. Se tapahtuu hiljaa, nopeasti ja odottamatta. Saatat 

keskustella ystäväsi tai perheenjäsenesi kanssa ja yhtäkkiä hän katoaa.

"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.” (1. Kor. 15:51-53).

Apostoli Paavali oli se, jolle annettiin etuoikeus paljastaa Tempaus. Vaikka siihen viitataan 

Vanhassa Testamentissa, sitä ei koskaan julkistettu. Ensimmäinen vihje nähdään Eenokissa. 

Aikana, jolloin maailma oli hyvin paha, langenneet enkelit pariutuivat ihmisnaisten kanssa ja 

jumalattomuutta oli kaikkialla, Eenok piti itsensä poissa maailman toimista.

"Kun Hanok oli kuudenkymmenen viiden vuoden vanha, syntyi hänelle Metusalah. Ja Hanok 

vaelsi Metusalahin syntymän jälkeen Jumalan yhteydessä kolmesataa vuotta, ja hänelle 

syntyi poikia ja tyttäriä. Niin oli Hanokin koko elinaika kolmesataa kuusikymmentä viisi 

vuotta. Ja kun Hanok oli vaeltanut Jumalan yhteydessä, ei häntä enää ollut, sillä Jumala oli 
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ottanut hänet pois.” (1.Moos. 5:21-24).

Myös Heprealaiskirje puhuu Eenokista. ”Uskon kautta otettiin Eenok pois, näkemättä kuolemaa, 

"eikä häntä enää ollut, koska Jumala oli ottanut hänet pois". Sillä ennen poisottamistaan hän oli 

saanut todistuksen, että hän oli otollinen Jumalalle. ” (Hepr. 11:5).

Eenok ei kuollut, vaan Jumala vei hänet taivaaseen. Jumalan tuomio oli tulossa, ja Jumala otti 

hänet ennen Nooan vedenpaisumusta. Eenokia kuvataan mieheksi, joka vaelsi Jumalan kanssa ja 

se on ainoa tapa olla valmis Tempaukseen ja missata Jumalan viha, joka vuotaa Ahdistuksen 

aikana. Anna elämäsi Jumalalle. Tee parannus synneistäsi elämässäsi ja pyydä Jeesusta 

antamaan sinulle anteeksi.

Jumalan viha on tulossa, mutta kristityt voivat olla varmoja, ettemme kohtaa sitä. Kun Paavali 

kirjoitti kristityille Tessalonikassa, hän kiitti heitä siitä, että he olivat kääntyneet pois pakanallisista 

tavoista.

"Sillä itse he kertovat meistä, millainen meidän tulomme teidän tykönne oli ja kuinka te 

epäjumalista käännyitte Jumalan tykö, palvelemaan elävää ja totista Jumalaa ja odottamaan 

taivaista hänen Poikaansa, jonka hän on herättänyt kuolleista, Jeesusta, joka pelastaa 

meidät tulevasta vihasta” (1.Ts. 1:9-10).

Ne, jotka ovat päättäneet hyljätä pelastuksen ilmaisen lahjan Jeesuksen kautta, jätetään maan 

päälle kohtaamaan Jumalan viha. Apostoli Johannes sai katsoa tulevaisuuteen ja kirjoitti 

näkemänsä Ilmestyskirjaan. Jeesus saneli seitsemän kirjettä eri seurakunnille ja ne kuvaavat 

etukäteen seurakunta-ajan historian. Kun viimeinen kirje oli kirjoitettu, Johannes koki Tempauksen.

"Sen jälkeen minä näin, ja katso: taivaassa oli ovi avoinna, ja ensimmäinen ääni, jonka minä 

olin kuullut ikäänkuin pasunan puhuvan minulle, sanoi: "Nouse ylös tänne, niin minä näytän 

sinulle, mitä tämän jälkeen on tapahtuva". Ja kohta minä olin hengessä. Ja katso, taivaassa 

oli valtaistuin, ja valtaistuimella oli istuja” (Ilm. 4:1-2).

Johannes edustaa kristittyjä, jotka temmataan, kun seurakunta-aika on ohi, mutta ennenkuin 

Jumalan viha tulee. Raamatussa on monia kohtia, jotka kuvaavat noita seitsemää viimeistä vuotta, 

mukaan lukien Danielin luvut 9-12 ja Ilmestyskirja alkaen luvusta 6. Se alkaa, kun ensimmäinen 

sinetti murretaan ja apokalypsin pahat ratsastajat aloittavat tappavan ratsastuksensa. Ahdistus on 

seitsemän vuoden jakso, joka vaikuttaa koko maailmaan. Saatana päästetään irti ja puhdas 

pahuus kyllästää kaiken. Täydellisesti paha mies astuu valtaan; hän on Saatanan kontrolloima.



"Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin 

luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi, tuo vastustaja, 

joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän 

asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala”  (2.Ts. 2:3-4).

Tulee yhden maailman talousjärjestelmä (pidä silmällä Maailman Talousfoorumia) ja 

maailmanuskonto. Paha maailmanjohtaja vaatii jokaista ottamaan hänen merkkinsä.

"Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, 

panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa, ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä 

kuin se, jossa on merkki: pedon nimi tai sen nimen luku"  (Ilm. 13:16-17).

Jos otat hänen merkkinsä, menetät sielusi. Olet sinetöinyt oman kohtalosi. Jumalan tuomiot 

alkavat jonkin aikaa Tempauksen jälkeen; emme elä Ahdistuksessa nyt. Olemme lähestymässä 

tuomioita, mutta tätä kirjoittaessani tuomiot eivät ole vielä alkaneet.

Tarkkaillessasi ajanmerkkejä pidä silmällä Israelia; Jumala ei ole unohtanut heitä, eikä heitä ole 

korvattu. He ovat valmiita rakentamaan kolmannen temppelin, jossa hävityksen kauhistus (jota 

Daniel ja Jeesus kuvailivat) tulee seisomaan.

"Kun te siis näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta, 

seisovan pyhässä paikassa - joka tämän lukee, se tarkatkoon - silloin ne, jotka Juudeassa 

ovat, paetkoot vuorille" (Mt. 24:15 -16).

Profetian tutkiminen valaisee sinua, mutta valmistaako se sinua? Jollakin tavalla kyllä. Älä viivyttele

pelastuksen vastaanottamista Kristuksen kautta. Monet Ahdistuksen merkit ovat loksahtamassa 

paikoilleen nyt, mikä kertoo, että aikamme maan päällä on hyvin lyhyt. Näyttää, että koko maailma 

on keskittynyt Israelin jakamiseen, eikä Jumala suvaitse sitä. Taistelut Damaskoksen lähellä 

panevat ajattelemaan Jesajan luvun 17 profetiaa, jonka mukaan Damaskosta tulee rauniokasa. 

Iran on saamassa ydinpommin, mikä on paha juttu monella tapaa. Juutalainen temppeli on valmis 

rakennettavaksi, ja se on tärkeä merkki. Maanjäristykset lisääntyvät ja tapahtuvat epätavallisissa 

paikoissa. Covid-hulluus on edeltäjä tuon ajan rutolle ja pedonmerkille luoden paniikkia, joka johtaa

hallituksen valvontaan. Maailmalla nähtävä jumalattomuus, samoin kuin moraalin rappio, ovat 

merkkejä.

Kuinka valmistaudumme Suuren Ahdistuksen täydelliseen kaaokseen? Voimme varastoida ruokaa,

lääketarvikkeita ja vettä, mutta riittääkö se? On parempi hyväksyä Jeesus ja missata koko Ahdistus

Tempauksen kautta.



Kun seuraat profeetallisia tapahtumia, muista, että Saatana viihtyy kaaoksessa ja valheissa. 

Totuus löytyy Raamatusta, ei YLE:ltä. Saatana asettaa kompastuskiviä tiellesi estämään sinua 

tutkimasta Raamattua. Hän haluaa pelon ja hämmennyksen sokeuttavan sinut Jumalan totuudelle.

Maailmanlaajuisesti tapahtuu monia asioita, jotka viittaavat siihen, että jotakin suurta on 

tapahtumassa. Ihmiset ”tuntevat sen ilmassa”, ja Raamattu kertoo meille, mitä merkkejä meidän 

tulee etsiä (Luvusta Mt. 24 on hyvä aloittaa). Varmista, että ymmärrät tapahtumien järjestyksen ja 

eron niissä. Tempaus tapahtuu ensin ja vie kristityt taivaaseen, sitten joskus myöhemmin Ahdistus 

alkaa ja silloin Jumalan viha vuodatetaan. Toinen Tulemus tapahtuu seitsenvuotisen Ahdistuksen 

lopussa. Kun lähestymme loppua, profetian tapahtumat näyttävät nopeutuvan. Älä elä pelossa, 

vaan tutki Jumalan Sanaa, niin saat rauhan tietäessäsi, että Jumala ei ylläty näistä tapahtumista ja 

rakastaa luomakuntaansa.

"Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei 

yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä" (Joh. 3:16).

Usko Jeesukseen on ainoa toivomme. Danielin profetiat varoittavat maailmaa yleensä, mutta 

erityisesti Israelia, hyvin vaikeista ajoista. Ajan loppu on tulossa ja merkit tapahtuvat nopeasti. 

Ainoa tapa olla valmis on hyväksyä Jeesus Kristus Herraksesi ja Vapahtajaksesi. Tällä tavalla sinut

otetaan Tempauksessa sen sijaan, että jäisit maan päälle kohtaamaan Ahdistuksen kauhut. Jumala

on varoittanut meitä, mutta valinta ottaa vaari Hänen varoituksestaan on jokaisen oma asia. Totuus

on, että jos viivyttelet, saatat kuolla, ennenkuin otat vastaan Kristuksen. Vain usko Jeesukseen 

varmistaa, että vietät ikuisuuden taivaassa Hänen kanssaan. Älä luule, että Kristuksen 

hylkääminen ja ikuisuuden viettäminen helvetissä olisi suurta juhlaa ja hauskaa. Jumala kuvailee 

sitä hyvin eri tavalla. Ikuisuus pimeydessä tulijärvessä, joka palaa ikuisesti, ei ole juhla.

"Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen"  (Ilm. 20:15).

Se on valinta, joka on tehtävä ennen poistumista tästä maailmasta. Hyvä uutinen on, että jos olet 

nyt antanut elämäsi Kristukselle, et ole maan päällä tuota viimeistä tuomiota varten. Jumala 

varoittaa aina eikä halua kenenkään kohtaavan hänen vihansa päivää tai ikuisuutta erossa 

Hänestä. Käänny Hänen puoleensa nyt tänään, ennenkuin on myöhäistä. Mikä estää sinua 

pyytämästä Kristusta antamaan sinulle anteeksi ja pelastamaan sinut kadotukselta? Vain sinä voit 

tehdä valinnan itsesi puolesta. Katso elämääsi. Onko sinulla jotakin, josta pidät kiinni, niin 

arvokasta, että kannattaa viettää ikuisuus helvetissä? Anna elämäsi Kristukselle nyt ja kun 

Tempaus tapahtuu, olet se, joka katoaa ja astuu ikuisuuteen ja rauhaan Jumalan kanssa. Valmis 

tai ei, se on tulossa.



Tee päätöksesi nyt ja etsi Kristus-keskeinen Raamattuun uskova seurakunta. Pidä yhteyttä toisten 

kristittyjen kanssa ja todista ihmisille, jotka eivät ole tulleet uskoon Kristukseen. Jumala haluaa 

sinun löytävän rauhan, mutta Saatana haluaa, että annat pelon sokeuttaa sinut Jumalan totuudelle.

”Ja sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niinkuin 

pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti koittaa teidän 

sydämissänne. Ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään 

omin neuvoin selitettävissä; sillä ei koskaan ole mitään profetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, 

vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta" (2 Piet. 1:19-

21).

Monet pastorit laiminlyövät nykyään Raamatunprofetian. Älä anna sen estää tutkimistasi. Ehkä voit

opettaa pastorillesi asian tai pari!

Kun tutkit Raamattua, erityisesti lopun aikoja, muista, että monet jakeet puhuvat Tempauksesta, ja 

toiset Kristuksen Toisesta Tulemuksesta. Ne ovat kaksi erillistä tapahtumaa. Tempaus tapahtuu 

vähintään 7 vuotta ennen Toista Tulemusta. Eräänä päivänä, jos huomaat, että monet ihmiset ovat 

kadonneet, niin se on Tempaus. Todennäköisesti kuulet tarinoita muukalaissieppauksesta tai "äiti 

maan" puhdistamisesta ihmisistä, jotka eivät välitä hänestä, niinkuin pitäisi. Ne ovat valheita. 

Totuus on hyvin vakava ja sinun pitäisi kiinnittää huomiota siihen nyt.

Jumalan tuomio on tulossa. Valtavat raekuurot piiskaavat maata, vesi on juomakelvotonta, 

demonista toimintaa näkyy kaikkialla ja elämäsi on arvotonta. Saatanasta Antikristuksen muodossa

tulee tämän maailman hallitsija ja hän vaatii jokaista ottamaan hänen merkkinsä. Jos kieltäydyt, et 

voi ostaa etkä myydä. Toisaalta, jos otat sen, et voi paeta viimeistä tuomiota ja vietät ikuisuuden 

tulijärvessä. Tänä aikana tulee olemaan joitakin hyvin rohkeita ihmisiä, jotka ottavat vastaan 

pelastuksen, mutta kun vihollinen saa heidät kiinni, heidät mestataan. Tuon päivän ahdistus tulee 

olemaan sietämätön. Valmis tai ei, se on tulossa.

Oletko valmis? Oletko hyväksynyt Jeesuksen Kristuksen kuoleman, hautaamisen ja 

ylösnousemuksen pelastukseksesi? Tee päätöksesi nyt. Valmis tai ei, täältä se tulee.

Jumala siunatkoon teitä kaikkia,

Nathele Graham

twotug@embarqmail.com 
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ron@straitandnarrowministry.com 

Suositeltavia profetiasivustoja:

www.raptureready.com 

www.prophecyupdate.com 

www.raptureforums.com 

Kaikki alkuperäinen pyhä kirjoitus on "theopneustosta", Jumalan hengittämää.

Jos haluat postituslistalleni vastaanottamaan kommentaareja, niin lähetä sähköpostia ja kerro 

minulle.
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