
KIRJE ”NOKIALAISELTA” – HERRAN PÄIVÄ, TEMPAUS 
 

Hei Pasi,  

 

Luin kommenttisi Sartolan kirjeeseen ja minulla pisti heti alussa silmään  

se, että uskot minun väittävän Mellerin tapaan että 2 Tess. 2:n Herran päivä  

alkaisi tempauksesta ja päättyisi Jeesuksen tulemiseen Öljymäelle. Tämä on  

kyllä osittain totta, jos uskotaan että kristittyjä temmataan ennen  

lopullisen antikristuksen 42 kuukautta. Mutta jottei tosiasiallinen  

mielipiteeni jäisi epäselväksi, niin tahdon sanoa, että uskovat joutuvat  

Herran päivään ja ahdistuksen alle. Tämän Raamatun kohdan sanoma ei ole se,  

että meidät ikäänkuin päästettäisiin pälkähästä antikristuksen kauden alta,  

vaan uskovat joutuvat seulottaviksi eksytyksen aikaan (Ks. 2 Tess. 2:11,12).  

Tällöin katsotaan kuka jää tyhmäksi neitsyeksi ja kuka kelpaa viisaana  

neitsyenä ylösottoon. Nyt esimerkiksi eletään semmoista aikaa kaikkine  

"Toronton siunauksineen" y.m. Paavali siis tahtoo sanoa Tessalonikan  

seurakunnalle, että ensin tulee luopumus ja laiton, kadotuksen lapsi, joka  

eksyttää ihmisiä ja sitten vasta Herran päivän päätteeksi tapahtuu uskovien  

ylösotto eli tempaus. Uskovia siis koetellaan ja seulotaan Herran päivänä.  

Ylösotto on osa Herran päivää - sen huipennus. Herran päiviä voi kuitenkin  

olla useita, eikä vain se yksi lopullisen antikristuksen aikana (42 kk).  

Tätä ennen toteutuu mm. Ilm. 12:6, jolloin on myös eräänl. Herran päivä,  

1260 päivää eli 42 kuukautta, joka edeltää lopullista Herran päivää Ilm.  

12:14:ssa. Teoriani on, kuten aikaisemmin olen ilmoittanut, se: (7 + 3,5 +  

3,5) vuotta. Ensimmäiset seitsemän vuotta ovat melko rauhallista aikaa  

jonkun antikristushahmon aikaansaamassa valerauhassa (Danielin 70.  

vuosiviikko), jolloin juutalaiset palvovat uhrilahjoillaan Vanhan liiton  

tapaan siinä kolmannessa temppelissä. Tämä on 1. sinetin aikaa (vrt. Bill  

Clintonin aika). Toinen sinetti sitten rikkoo rauhan, niin kuin tapahtui  

syyskuun lopulla v. 2000 - alkoi palestiinalaisten toinen intifada.  

Sinettien 2-6 välinen aika on n. 3,5 vuotta eli tämä Ilm. 12:6 sisältyy  

siihen. Kuudennen sinetin avaaminen avaa varsinaisen Jumalan vihan ajan,  

jolloin käytetään mm. ydinaseita ja pedonmerkki tulee käyttöön, ks. Ilm. 14.  

Tämäkin aikajakso kestää 42 kuukautta, ja silloin näyttämöllä on lopullinen  

antikristus ja jakso päättyy Jeesuksen näkyvään tuloon Öljymäelle. Tätä  

ennen Jeesus tulee vain salaisesti. 7. sinetti siis kestää  

pasuunatuomioineen ja vihan maljoineen n. 3,5 vuotta, ja sitä ennen voi  

tapahtua osatempaus. Huom. nyt eletään eräänlaista kenraaliharjoitusvaihetta  

- USA on Ilmestyskirjan peto.  

 

Kristuksessa kuolleiden ylösnousemuksesta (1 Tess. 4:15,16) tahdon sanoa  

vielä, että todennäköisesti se tapahtuu viimeisen osatempauksen (tempaus  

juuri ennen Harmagedonia) yhteydessä. Aikaisemmin temmataan luultavasti vain  

elossa olevia. Näin mainitsen, jotta kenellekään ei jäisi epäselvyyttä tästä  

asiasta. Varmasti 1000-vuotisen valtakunnan kynnyksellä tapahtuu suurin  

tempaus ja viimeiset pakanat pääsevät mukaan. Room. 11:25,26:n mukaan  

Israelia on osaksi kohdannut paatumus hamaan siihen asti kunnes pakanain  

täysi luku on sisälle tullut ja niin KAIKKI Israel on pelastuva. Tämä KAIKEN  

Israelin pelastuminen ei siis voi tapahtua ennen 1000-vuotista valtakuntaa  

ja Jeesuksen näkyvää paluuta. KAIKEN Israelin pelastuminen käsittää todella  

kaiken eli valtiollisen ennallistamisen myös (Apt. 3:21) - Israelista tulee  

maapallon keskus.  

 

Tässä oli siis vähän selvennystä sinulle opistani.  

 

T: Olli  

 



 
 


