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Ilm. 7 Ahdistuksen uskovat

Revelation 7 Tribulation Believers (Part 1 of 3)

 By John Chandler, 11.3.2021

Ilm. 7:9-10: “Tämän jälkeen minä näin, ja katso, oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea, 

kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä, ja ne seisoivat valtaistuimen 

edessä ja Karitsan edessä puettuina pitkiin valkeihin vaatteisiin, ja heillä oli palmut käsissään, 

ja he huusivat suurella äänellä sanoen: "Pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka valtaistuimella

istuu, ja Karitsalta". 

Pitäisikö seurakunta-ajan (armonajan) Jeesukseen Kristukseen uskovien ensisijaisesti toivoa ja 

työskennellä tämän skenaarion lopputuloksen toteutumiseksi?

Ensimmäinen vastaukseni on jonkin verran hämmentävä: Ei ja kyllä.

Ihmettelette siis todennäköisesti, mitä oikein tarkoitan ja mikä saa minut esittämään tämän 

kysymyksen.

Olin hiljattain mukana seurakunnan ryhmäkeskustelussa, jossa tehtiin yhteenveto onnistuneista 

ponnisteluistamme tavoittaa eksyneet Herran Jeesuksen Kristuksen evankeliumilla. Eräs ryhmän 

jäsen totesi, miten tämä edistys todennäköisesti vaikuttaisi kohdan Ilm. 7:9-10 lopputulokseen. 

Ystäväni näkökulma ei ole ainoastaan hänen. Havaintojeni perusteella olen huomannut, että on 

muitakin seurakunta-ajan uskovia, jotka jakavat samanlaisen näkökulman, että meidän 

seurakuntana pitäisi nyt pyrkiä varmistamaan, että Ilm. 7:9-10 toteutuu.

Haluan tehdä asian selväksi heti alkuun. Tämän lukemattoman joukon seisominen Jumalan 

valtaistuimen ja Karitsan edessä, ei ole huono tapahtuma. Arvioni mukaan tämä skenario tarvitsee 

kuitenkin jonkinlaista perspektiiviä, jota tämän essee noudattaa. Itse asiassa tämä skenario on 

hyvä lopputulos lukemattoman joukon yksilöille, mutta se ei ole fiksu (cool). 

Vastaväitteeni: Ilm. 7:9-10 skenarion lopputulos on hyvä, mutta minun arvioni mukaan meidän 

seurakunta-ajan uskovien ei pitäisi ensisijaisesti toivoa ja rukoilla Ilm. 7:9-10 skenaarion 

lopputulosta, vaan 1.Ts. 4:13-18 skenarion lopputulosta.
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Tämä kohta kuvailee sitä ihmeellistä skenariota, jossa meidän korkein Jumalamme, Herramme 

Jeesus, palaa yläilmoihin viemään kotiin seurakunta-ajan uskovat. Herramme Jeesus pelastaa ja 

evakuoi meidät tästä maailmasta, ettemme näkisi tai kokisi niitä uskomattomia ja 

ennennäkemättömiä kauhuja, jotka kangastavat maailman lähitulevaisuudessa Ahdistuksen 

aikana. Katso seuraavia kohtia.

1.Ts. 4:13-18: “Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka 

poisnukkuneiden on, ettette murehtisi niinkuin muut, joilla ei toivoa ole. Sillä jos uskomme, että 

Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova 

poisnukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan. Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että 

me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen 

niitä, jotka ovat nukkuneet. 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. Niin lohduttakaa siis 

toisianne näillä sanoilla.”

Herramme Jeesus paljastaa tempaukseen perustuvan pelastuksen ja evakuoinnin myös 

Johanneksen evankeliumissa.

Joh. 14:1-4: “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.”

Seurakuntadispensaation uskoville, jotka evakuoidaan maailmasta Tempauksessa, tuo tapahtuma 

on valtava siunaus ja palkinto. Jokaiselle temmatulle se merkitsee uskon muuttumista vihdoin 

näkyväksi. Ei enää toivomista. Ei enää pelkkää uskomista. Kaikki muuttuu todellisuuden loistavaksi

ja iloiseksi crescendoksi hetkessä, silmänräpäyksessä (1.Kor. 15:51-53).

Ylöstempauksessa ja välittömästi sen jälkeen kaikki maan päällä olevat luokitellaan ainakin 

vähäksi aikaa epäuskoisten kategoriaan. Tohtori Thomas Ice'in Pre-Trib Research Center viittaa 

tähän jäljelle jäävään ryhmään maan asukkaina. Kaikille epäuskoisille ylöstempaus merkitsee 

kauheaa syytöstä, tuomiota ja rangaistusta heidän sydämensä itsepäisestä kovuudesta ja 

Herramme Jeesuksen hylkäämisestä. Tämä tempaustapahtuma tulee järisyttämään heidän 

elämänsä!



Miksi sanon, että seurakunta-ajan uskovat on vapautettu ennennäkemättömistä kauhuista, 

jotka pian valtaavat maailman?

Koska Herramme Jeesus lupaa, ettemme tule näkemään tai kokemaan Hänen vihaansa. Hän 

lupaa vapauttaa ja evakuoida meidät Tempauksen kautta, ennenkuin Hänen vihansa lankeaa 

maan päälle. Myöhemmin tässä esseessä tarkastelen tätä "vapautusta vihasta" hieman 

tarkemmin.

Ajatellessani ystäväni kommentteja koskien kohtaa Ilm. 7:9-10 mielessäni pyörii monia asioita. 

Näimme juuri, kun presidentinvaalit varastettiin presidentti Trump'ilta. Ja minun mielestäni meidän 

kansallisten vaaliemme tulos vaikuttaa maailmaan.

Tämä petos on suuri paha nykyisessä elämässämme. Maailma tulee lopulta kouristelemaan 

väkivaltaisesti siitä suuremmasta pahasta, joka vyöryy ulos tästä tapahtumasta. Vaikutukset 

tulevaisuuteen ovat valtavat.

Olemme seuranneet presidentti Trump'in, valtiomme ja Yhdysvaltain kansan yhteistyössä 

tapahtunutta pettämistä. Katselemme, kuinka petolliset voimat kansakunnassamme ja 

maailmanlaajuisesti tuovat mukanaan sosialismin, marxismin, fasismin ja tyrannian uskomattomat 

pahuudet. Ne meistä, jotka takkailemme asioita, tiedämme, että Maailman Talousfoorumin (WEF) 

pakottama Suuri NOLLAUS on tulossa ja profeetallisten kirjoitusten mukaan tämä tapahtuma toimii

vielä suuremman pahan välineenä, joka on todennäköisesti suunniteltu muuttamaan ajat ja lain 

(Daniel 7:25), jotta elämä, sellaisena, kuin sen tunnemme, muuttuisi maailmanlaajuisesti 

huonompaan suuntaan - paljon, paljon huonompaan.

Meidän seurakunta-ajan uskovien pitäisi huutaa, Maranata! Herramme tulee! Tule nopeasti 

hakemaan meidät kotiin tempauksessa ja tänään on hyvä päivä tehdä se! Me kaipaamme välitöntä

evakuointia!

Kantani ydin koskien sitä, miksi seurakunta-ajan uskovien ei pitäisi ensisijaisesti toivoa tätä 

lopputulosta, on, että skenaario, jonka näemme noissa jakeissa ja myöhemmin Ilm. 7. luvussa, ei 

NYT ole paras mahdollinen niiden kannalta, jotka muodostavat tuon lukemattoman joukon. Kun 

otamme huomioon, että nuo yksilöt ovat todennäköisesti elossa tänä päivänä, skenario, jossa he 

ovat, ei NYT ole paras mahdollinen heidän kannaltaan.

Luemme myöhemmin jakeesta Ilm. 7:14, että ne, jotka muodostavat tämän lukemattoman joukon 

ja jotka nähdään ylistämässä Jumalaa ja Karitsaa, ovat tulleet Suuresta Ahdistuksesta 



(sinettituomioiden jälkeen) eivätkä ole pelkästään selvinneet myrskystä, vaan ovat todennäköisesti 

kokeneet joitakin suurimmista kauhuista, mitä koskaan on tullut ihmiskunnan päälle.

Ennen kuin menen pidemmälle, minun on annettava joitakin selityksiä ja määritelmiä, jotta lukijat 

ymmärtävät paremmin joitakin tässä artikkelissa käyttämiäni termejä. Se auttaa erottamaan 

ajanjaksoja ja niihin osallistuvia ihmisiä. Joissakin tapauksissa en tarjoa mitään selvennyksiä, vaan

annan Raamatun, meidän Herramme Jeesuksen, Korkeimman Jumalamme erehtymättömän, 

muuttumattoman, erehtymättömän ja täysin riittävän Sanan puhua puolestaan.

Käsitteiden määrittelyä:

Mikä on tämä Suuren Ahdistuksen ajanjakso tai tapahtuma?

Pähkinänkuoressa, se on Jumalan viha, Karitsan viha, joka vuodatetaan maan ja sen asukkaiden 

päälle synnin ja Jumalan armon hylkäämisen vuoksi. Tutustu näihin raamatunkohtiin.

Mt. 24:21-22: “Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta 

hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule.Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha 

pelastuisi; mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään.” (ks. myös Mk. 13:19-20).

Jer. 30:7: “Voi! Suuri on se päivä, ei ole sen kaltaista. Se on Jaakobille ahdistuksen aika, mutta 

hän on pelastuva siitä.”

Daniel 12:1-2: “Siihen aikaan nousee Miikael, se suuri enkeliruhtinas, joka seisoo sinun kansasi 

lasten suojana. Ja se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kuin 

kansoja on ollut, hamaan siihen aikaan asti. Mutta siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi, kaikki, 

jotka kirjaan kirjoitetut ovat. Ja monet maan tomussa makaavista heräjävät, toiset iankaikkiseen 

elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen.”

Kun kaikki tämän ahdistuksen ajan elementit ja osat yhdistetään, se luo ihmiskunnalle 

sukupuuttokuoleman tasoisen tapahtuman. Ja jos se saisi jatkua keskeytyksettä, mikään liha ei 

selviäisi hengissä. Raamatun mukaan Herramme Jeesus kuitenkin puuttuu asiaan ja estää 

ihmiskunnan täydellisen tuhon. Mutta monta miljardia, yli puolet maailman väestöstä, kuolee. Ja 

tuho ja hävitys maapallollemme on mittaamaton.

Mitkä ovat ne leikatut selkeästi määritellyt ajanjaksot, jotka ovat kannalleni keskeisiä?



Seurakunta-aika, joka tunnetaan myös nimellä Armon Dispensaatio – Ne vuodet, 

vuosikymmenet ja vuosisadat, jotka alkavat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen, 

Vapahtajamme ja Korkeimman Jumalamme kuolemasta, hautaamisesta ja ylösnousemuksesta, 

päättyvät tapahtumaan, joka tunnetaan nimellä Tempaus (engl. Rapture). katso em. 1.Ts. 4:13-18).

Tammikuussa 2021 elämme edelleen Armon Dispensaatiossa eli Armon Ajassa, Seurakunta-

ajassa ja edelleen odotamme tempauksen tapahtuvan lähitulevaisuudessa. Aika ja mahdollisuus 

varata tila Tempaukselle on kuitenkin nopeasti loppumassa.

Ahdistus on seitsemän vuoden ajanjakso, joka tammikuusta 2021 alkaen on vielä tulevaisuutta. 

Kuten em. raamatunkohdat osoittavat, se on uskomattoman ja ennennäkemättömän kauhistuttava 

aika intensiivistä globaalia inhimillistä kärsimystä, petoksia, puutetta, hävitystä, tuhoa, 

yliluonnollista aktiviteettia ja suunnatonta ihmishenkien menetystä.

Tässä seitsemän vuoden jaksossa on monia polttopisteitä; merkittävimpiä ovat tapahtumat alussa, 

3,5 vuoden kohdalla eli puolivälissä ja lopussa. 

Ahdistuksen ajalla on myös muita nimiä: Danielin 70. viikko, Jaakobin (Israelin) vaiva, Se Päivä, 

Tuo Päivä, Vaivan Aika, Koetuksen Hetki, Jumalan Viha, Karitsan Viha ja Herran Päivä.

Miksi on olemassa ajanjakso, jota kutsutaan ahdistuksen ajaksi?

Syitä on todennäköisesti useita ja erilaisia. Käsitykseni asiasta on seuraava.

Yksi: Ahdistuksen on määrä tuoda juutalaisen kansan, Israelin, ja juutalaisten jäännöksen 

pelastuminen. Muistakaa em. jakeet: Jer. 30:7 ja Dan. 12:1-2. Nämä jakeet nimenomaan 

tunnistavat juutalaisen kansan, joka on historiallisesti kapinoinut Jumalaa vastaan ja kollektiivisesti 

hyljännyt Herran Jeesuksen Kristuksen. Hän käyttää näitä tapahtumia ja seurauksia saadakseen 

juutalaisen kansan huomion ja sydämet haltuunsa ja yksilöllisesti ja kollektiivisesti he lopulta 

uskovat Herraan Jeesukseen Kristukseen ja kutsuvat Häntä pelastamaan heidät. Yllä olevat jakeet

paljastavat, että Herra Jeesus puuttuu asiaan ja katkaisee kauhistuttavat seuraukset 

pelastaakseen valitun kansansa.

Jep! Valittu kansa on juutalaiset. Ja meidän Herrallamme Jeesuksella on ihmeellisen  

hämmästyttävä suunnitelma juutalaisille, jotka tulevat siunaamaan maailmaa ja sen tulevia 

asukkaita. Juutalaiset siunaavat maailmaa jo nyt ja tekevät sitä vielä enemmän tulevaisuudessa.

Kaksi: Herramme Jeesus käyttää ahdistuksen ajan tapahtumia ja seurauksia saadakseen monien 

muiden ihmisryhmien yksilöiden kovat sydämet uskomaan Häneen, luottamaan Häneen, 



valitsemaan Hänet ja avuksihuutamaan Häntä pelastukseksi. Vaimoni kutsuu tätä lopputulosta 

Potku Hampaisiin -uskoksi (Kick-You-In-The-Teeth Faith). Todennäköisesti suurin osa niistä, 

jotka lopulta uskovat ja luottavat Herraan Jeesukseen jossakin Ahdistuksen vaiheessa, eivät olisi 

tehneet niin, ellei Hän olisi motivoinut heitä tekemään niin – ja Hän tekee sen isolla tavalla. Monet 

tulevat tekemään oikean valinnan. Lukematon joukko, jonka näemme luvussa Ilm. 7:9-10, kuuluu 

tämän syyn piiriin.

Kolme: Herramme Jeesus käyttää Ahdistuksen tapahtumia pakottamaan ihmiset valitsemaan 

puolensa ja paljastamaan todellisen lojaliteettinsa. Ihmisten on valittava joko Herra Jeesus yksin ja 

hyljättävä kaikki muut ns. jumalat, mukaan lukien ihmisen minän jumala, tai ihmiset voivat valita 

pahan ns. jumalan ja kärsiä seuraukset. Toisessa tulemuksessaan Herramme Jeesus erottaa 

kirjaimellisesti vanhurskaat ”lampaat”, jotka valitsevat Hänet ja luottavat Häneen, epävanhurskaista

”vuohista”, jotka hylkäävät hänet (Mt. 25:31-46). Tällä kohdalla on erityinen kontekstuaalinen 

sovellus, mutta se havainnollistaa hyvin, että ihmisten on valittava puolensa ja he ovat sen jo 

tehneet.

Neljä: Herramme Jeesus käyttää Ahdistuksen tapahtumia tuodakseen ajallisen ja iankaikkisen 

tuomion ja rangaistuksen ihmisille heidän synnistään, kun he hylkäsivät Hänet ja Hänen 

poikkeuksellisen anteeksiantamuksensa, armonsa ja laupeutensa. Hän kirjaimellisesti ottaa pois 

kuoleman kautta kaikki ne, jotka hylkäävät Hänet. Yliluonnollisessa mielessä kaikkia niitä, jotka 

hylkäävät Herramme Jeesuksen, pidetään tilapäisessä hengellisessä vankisellissä, jota kutsutaan 

Vaivan Paikaksi. Siellä he odottavat lopullista sijoitustaan, jolloin heidät herätetään ja heitetään 

lopulta elävinä Tulisen Järven, ikuisen rangaistuksen paikan, vaivaan (Ilm. 20).

Viisi: Herra Jeesus käyttää Ahdistuksen ajan seurauksia tunnistamaan ja siunaamaan ja 

palkitsemaan niitä eloonjääneitä, jotka kunnioittivat Häntä ryhtymällä toimiin Hänen valittujen 

juutalaistensa puolesta. Lampaiden ja vuohien tuomiossa (Mt. 25:31-46) Herramme Jeesus sanoo 

näille eloonjääneille: "Mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette 

tehneet minulle." Ahdistuksen keskellä myös nämä eloonjääneet valitsivat Herran Jeesuksen.

Kuusi: Herra Jeesus käyttää Ahdistuksen aikaa lopettamaan ja tuomaan lopulliseen päätökseen 

ihmisen syntisen hallinnon hallinnan maailmassa ja sen järjestelmissä. Hän käyttää tätä 

tapahtumaa myös siirtymäkautena perustaakseen ja avatakseen tuhatvuotisen valtakuntansa 

maan päällä. David Reagan (Christ In Prophecy) luonnehtii tätä aikaa seuraavasti: Silloin rauha, 

totuus, oikeudenmukaisuus ja vanhurskaus peittävät maan, niinkuin vesi peittää meret.

Huomautus: Ei ole mitään takeita siitä, että joku selviää Ahdistuksen ajasta seisomaan lampaiden 

ja vuohien tuomiolla. Suurin piirtein kaikki toimii häntä vastaan ja tekee parhaansa tappaakseen 



hänet. Herramme Jeesus tarjoaa paremman ja varmemman keinon pelastukseen. Usko Häneen jo

nyt. Luota Häneen nyt. Huuda Häntä avuksi nyt. Hän antaa takuun tälle pelastuksen keinolle.

Miten ihmiset luokitellaan näiden määriteltyjen ajanjaksojen aikana?

Seurakunta-ajan uskovat -- jokainen, joka on uskonut Herraan Jeesukseen Kristukseen ja siihen 

työhön, jonka hän suoritti ostaakseen meille anteeksiantamuksen ja sovituksen; jokainen, joka on 

luottanut Herraan Jeesukseen Kristukseen ja yksin Häneen ja joka on huutanut avuksi meidän 

Herramme Jeesuksen Kristuksen väkevää nimeä pelastamaan ja muuttamaan elämänsä. Pidän 

tavasta, jolla tohtori Michael S. Heiser välittää asian. Tarjoan oman syntetisoidun tulkintani, mitä 

ymmärrän hänen sanovan: "Jokainen, joka valitsee yksin Herran Jeesuksen Kristuksen ja joka 

myös hylkää kaikki muut jumalat, joka hylkää kaikki muut vähäisemmät elohimit, mukaan lukien: 

tämän maailman jumalat, nuo langenneet tottelemattomat, uhmakkaat, kapinalliset "enkelit"; 

demoniset Nefilim-henget ja ihmisen minäjumalan."

Tammikuusta 2021 alkaen Herramme Jeesus jatkaa armon, siunausten ja lahjojen jakamista niille, 

jotka uskovat Häneen ja huutavat Hänen nimeään tämän Armon Dispensaation aikana. Varmasti 

haluat ja sinun täytyy tulla tämän ryhmän jäseneksi! Tähän seurakunta-ajan uskovien ryhmään 

liittyminen on OPTIMAALINEN skenaario, jolla on OPTIMAALINEN lopputulos. Herra Jeesus 

Kristus on autuaallinen toivomme juuri nyt! (Tiitus 2:13).

Ahdistuksen ajan uskovat -- ne ihmiset, jotka jossakin tulevassa vaiheessa, joka alkaa 

tempauksen   JÄLKEEN, tulevat avuksi huutamaan Herraa Jeesusta Kristusta ja luottamaan 

häneen ja uskomaan häneen. He lopulta luottavat Herraan Jeesukseen Kristukseen jossakin 

varhaisessa vaiheessa tuota hirvittävää seitsenvuotiskautta. Koska nämä ihmiset eivät luottaneet 

Herraan Jeesukseen eivätkä avuksi huutaneet Hänen nimeään ENNEN tempausta tämän nykyisen

armon ajan aikana, heidän on ainakin osittain kärsittävä Ahdistuksen ennennäkemättömät kauhut 

ja onnettomuudet.

Yksilöt, jotka muodostavat tämän Ahdistuksen uskovien ryhmän, eivät ole samoja kuin ne, jotka 

muodostavat seurakunta-ajan uskovien ryhmän. Ahdistuksen uskovat eivät ole seurakunta. Älä 

sekoita näitä kahta ryhmää keskenään; toinen ei muutu toiseksi. Ne ovat kaksi täysin erillistä 

ryhmää, jotka ovat olemassa kahdessa erillisessä ajanjaksossa.

Uskon, että ne yksilöt, jotka muodostavat kohdan Ilm. 7:9-10 lukemattoman joukon, ovat yksi osa 

näitä Ahdistuksen uskovia.



Monet näistä Ahdistuksen uskovista todennäköisesti teurastetaan raa'asti niiden pahojen voimien 

ja hallitsijoiden toimesta, jotka pahasti hallitsevat Ahdistuksen aikana. Ja monet muut, luultavasti 

suurin osa, kuolevat tuskaillessaan ja lopulta menehtyen tuon ajan hirvittävien maailmanlaajuisten 

olosuhteiden kärsimyksiin, puutteisiin, tuhoihin ja hävityksiin.

Tämä Ahdistuksen uskovien ryhmä EI juuri NYT edusta OPTIMAALISTA skenariota 

OPTIMAALISELLA lopputuloksella. Nämä Ahdistuksen uskovat kokevat ei-optimaalisen 

lopputuloksen. Haluat varmaan tulla seurakunta-ajan uskovien jäseneksi nyt heti!

Epäuskoiset -- kaikki ne, jotka kautta aikojen ovat hyljänneet Herran Jeesuksen Kristuksen, 

Jumalan suunnitelman ja Hänen Sanansa, Raamatun. Nämä ihmiset ovat hyljänneet ja edelleen 

hylkäävät Herran Jeesuksen. He ovat päättäneet uskoa ja luottaa johonkin muuhun 

yliluonnolliseen entiteettiin tai jumalaan, tai ovat jatkaneet luottamista ihmisen minään jumalana. 

He eivät ole hyljänneet näitä ns. jumalia. Itse asiassa nämä ihmiset syleilevät ja palvovat niitä 

tarkoituksellisesti ja ilolla. Ja he tekevät niin omaksi vaarakseen: nyt ja ikuisesti.

Tulinen Järvi – kaikkien niiden olentojen, niin ihmisten kuin yliluonnollisten, loppusijoituspaikka, 

jotka ovat jatkaneet Herramme Jeesuksen Kristuksen hylkäämistä ja/tai ottaneet Pedonmerkin ja 

palvoneet häntä Herramme Jeesuksen Kristuksen sijasta. Tulinen Järvi on paikka, jossa Jumala 

tuomitsee ja rankaisee epäuskoisia totuudenmukaisesti ja vanhurskaasti. Se on ikuisen kidutuksen

paikka. Siellä nousee kidutettujen epäuskoisten ja kapinoivien yliluonnollisten olentojen savu aina 

ja ikuisesti (Ilm 14).

Jätetään määritelmät ja palataan pääasiaan.

Jakeiden Ilm. 7:9-10 lukemattoman joukon yksilöt olisivat voineet saavuttaa jotakin paljon 

parempaa, jotakin paljon suurempaa, jotakin paljon kunniakkaampaa. Jokainen heistä olisi voitu 

ottaa pois koetuksen hetkestä, vaivan ajasta ja pelastaa ja vapauttaa Ahdistuksesta. Jokainen olisi 

voinut säästyä tämän ajanjakson kauhuilta.

Nämä yksilöt löytävät itsensä tästä optimaalista huonommasta skenariosta, jonka lopputulos alittaa

optimin, koska nykyisessä ajassamme, jossa nämä yksilöt nyt elävät, seurakunta-ajassamme, joka

tunnetaan myös Armon Dispensaationa, he päättivät jatkaa epäuskossa, hylkäämisessä, uhmassa 

ja kapinassa Herraamme Jeesusta Kristusta, Korkeinta Jumalaamme vastaan. Jokaisella oli aikaa 

ja tilaisuus uskoa Herraan Jeesukseen, seurata Häntä, huutaa avuksi Hänen nimeään ja pelastua, 

mutta he hylkäsivät tämän tilaisuuden.



Katso alkaen Ilm. 7:16, millaisen hirvittävän koettelemuksen tämän lukemattoman joukon yksilöt 

valitsivat kärsittäväkseen.

Nälkä ... Ei heidän enää tule nälkä...

Jano ... eikä enää jano.

Äärimmäinen auringon säteily ... eikä aurinko ole sattuva heihin, eikä mikään helle...

Itse elämän epätoivo ... sillä Karitsa, joka on valtaistuimen keskellä, on kaitseva heitä ja johdattava 

heidät elämän vetten lähteille ja Jumala on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä.

Raamatun mukaan, koska tämä lukematon joukko tulee Suuresta Ahdistuksesta, niin ajattelepa, 

mitä he valitsevat kokea ja kärsiä joutuessaan Karitsan vihan rangaistusten ja tuomioiden alle (Ilm. 

6).

Tämä on jonkinlaista pahuutta!

1. Seitsemän sinettituomiota:

1. Valkoisen hevosen ratsastaja: uskomaton, ennennäkemätön ja yliluonnollinen pahuus, 

laittomuus, petokset, valheelliset merkit ja valheelliset ihmeet sekä tyrannia (Ilm 6).

2. Punaisen hevosen ratsastaja: uskomaton ennennäkemätön viha, laittomuus, puhdistus, 

ihmisen väkivalta, verenvuodatus, murhat ja sodat (Ilm. 6).

3. Mustan hevosen ratsastaja ... uskomaton ennennäkemätön nälänhätä, nälkä, inflaatio, 

epäoikeudenmukaisuus (Ilm. 6).

4. Hallavan hevosen ratsastaja (Kuolema) seuranaan Tuonela: uskomaton ennennäkemätön 

kuolema petoksesta ja tyranniasta, murhista, sodista, nälänhädästä, rutosta ja maan petojen 

aiheuttama kuoleman uusi taso. Näille kahdelle olennolle annettiin valta tappaa 25 % 

ihmiskunnasta (Ilm. 6)..

5. Marttyyrius: Jumalan seuraajien uskomaton vaino ja teurastus Jumalan Sanan ja sen 

todistuksen vuoksi, joka heillä oli Jumalasta ja Herrastamme Jeesuksesta Kristuksesta (Ilm. 

6).

6. Taivaalliset tapahtumat, jotka kirjaimellisesti repivät maan fyysisen rakenteen kappaleiksi ja 

aiheuttavat ennennäkemättömiä "luonnonkatastrofeja" ja mullistuksia, jotka kiitävät ympäri 

maapalloa aiheuttaen uskomatonta kuolemaa ja tuhoa, kärsimystä, kurjuutta ja puutetta (Ilm. 

6).

7. Seitsemännen sinetin avaaminen käynnistää kokonaan uuden tapahtumasarjan, joka 

tunnetaan pasuunatuomioina; silloin tapahtumat ja niiden seuraukset muuttuvat pahasta 

paljon pahemmiksi (Ilm 8).



Ja kun tämä uusi pasunatuomioiden ja rangaistusten sarja alkaa, ne kerrostuvat sen äärimmäisen 

kurjuuden päälle, josta maailma jo kärsii. Niinpä uudet vaikeudet ja niiden vaikutukset kasautuvat 

olemassa olevien vaikeuksien ja niiden vaikutusten ja seitsemän sinettituomion jälkiseurausten 

päälle.

Ennen kuin keskustelemme Seitsemästä pasuunatuomiosta, niin mitä on tekeillä noilla neljällä 

enkelillä, jotka näemme, kun kohdelukumme Ilm. 7 avautuu?

Ilm. 7:1: “Senjälkeen minä näin neljä enkeliä seisovan maan neljällä kulmalla ja pitävän kiinni 

maan neljää tuulta, ettei mikään tuuli pääsisi puhaltamaan maan päälle eikä meren päälle eikä 

yhteenkään puuhun.”

Ilm. 7:2-3: “Ja minä näin erään muun enkelin kohoavan auringonnoususta ja hänellä oli elävän 

Jumalan sinetti ja hän huusi suurella äänellä niille neljälle enkelille, joille oli annettu valta 

vahingoittaa maata ja merta ja sanoi: "Älkää vahingoittako maata älkääkä merta, älkää myös puita,

ennenkuin me olemme painaneet sinetin Jumalamme palvelijain otsaan.”

Näistä jakeista ja tämän luvun ensimmäisestä osasta voisi todennäköisesti sanoa paljon, mutta 

pääpointtini on, että se on vain yksi indikaattori lisää siitä, että kohdassa Ilm. 7:9-10 nähty 

lukematon ihmiskunnan joukko on tullut ulos ja tuskastunut. Se osoittaa, että he ovat kärsineet alle 

optimaalisen skenaarion ja alle optimaalisen lopputuloksen.

Näitä neljää enkeliä viivytetään tilapäisesti tehtävänsä suorittamisessa, mutta näköjään heti, kun 

144 000 miespuolista neitsytjuutalaista on sinetöity, nämä neljä enkeliä vapautetaan suorittamaan 

se vahinko, joka heille annettiin tehtäväksi.

Näille neljälle enkelille annettiin valta ja valtuudet aiheuttaa mittaamatonta vahinkoa ja tuhoa 

maailman ekologisille järjestelmille. Ekologinen katastrofi vaikuttaa suoraan tai välillisesti 

ihmiskuntaan. Jos henkilö elää maailmassa tuohon aikaan, kuten lukemattoman joukon yksilöt 

elävät, niin nämä ihmiset kärsivät valtavasti, kun maailma vääntelehtii kouristelevassa tuskassa.

Näiden neljän enkelin vaikutus tuntuu maailmanlaajuisesti – ei murto-osassa maata, merta tai 

puita, vaan koko maassa, kaikissa merissä ja kaikissa puissa.

Näiden yllä olevien jakeiden perusteella on vaikea tietää varmasti, ovatko nämä neljä enkeliä 

agentteja, jotka panevat täytäntöön aiemmin määrätyt tuomiot ja rangaistukset, vai ovatko he 

agentteja, jotka panevat täytäntöön aivan uudentasoisia tuomioita ja rangaistuksia sen lisäksi, mitä

Raamatussa on jo määrätty.



Pointti on se, että nämä neljä enkeliä ja niiden maan, meren ja puiden tuhoaminen on vain yksi 

lisäosa Ahdistusta. Lukemattoman joukon, jonka näemme kohdassa Ilm. 7:9-10, on 

todennäköisesti kohdattava tämä kauheiden tapahtumien kierros.

Jos haluat nähdä taulukon, jossa verrataan toiseksi parhaita seurauksia optimaalisiin seurauksiin 

Raamatun avulla, niin voit lähettää minulle sähköpostia osoitteeseen: jray810@msn.com.

mailto:jray810@msn.com
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