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Raamatun profetioita tulkitsevien keskuudessa on jonkin verran kiistaa siitä, onko 

Ahdistuksen aika yhteensä seitsemän vuotta vai kolme ja puoli vuotta. Olen aina uskonut 

7-vuotiseen Ahdistukseen ja törmäsin toiseen syyhyn sille, kirjaimellisesti todistetekstinä.

Ensinnäkin meidän on asetettava joitakin perussääntöjä. Jotkut väittävät, että Ahdistus on 

vain 3 1/2 vuotta, koska Jumalan viha alkaa vasta Antikristuksen asettaman turmion 

iljetyksen jälkeen, kun hän häpäisee temppelin. Tämä on sitten Suuri Ahdistus, joka on 

ainoa asia, jolla on merkitystä. Heidän näkemyksensä mukaan Saatanan viha kuluttaa 

maailman sitä ennen aikaisempien tuomioiden myötä, joten aikaisempia 3 1/2 vuotta ei 

lasketa osaksi Ahdistusta. Suoraan sanoen se on typerää. Kuka avaa sinetit? Onko se 

Saatana? Ei tietenkään. Jeesus Jumalan teurastettuna Karitsana on ainoa, joka voi avata 

ne ja se on teko, joka aloittaa tuon tuomioiden sarjan ja itse asiassa käynnistää koko 

Ahdistuksen.

Ottaen huomioon, että Antikristus tekee tämän iljetyksen Jerusalemin temppelissä – mitä  

tuo Jumalan pilkkaaminen sitten onkaan – se edellyttää temppelin olemassaoloa, jotta hän

voisi tehdä sen. Koska nyt ei ole temppeliä, se on rakennettava. Miten, tai miksi, se ei 

kuulu tämän kommentin piiriin. Sellainen on paikalla noina vuosina ja juutalaiset palvovat 

ja uhraavat siellä. Tästä pääsemme alkujakeisiimme Ilm. 11:1-2, joissa Johannes kertoo:

Ja minulle annettiin sauvan kaltainen ruoko ja sanottiin: "Nouse ja mittaa Jumalan temppeli 

ja alttari ja ne, jotka siinä kumartaen rukoilevat. Mutta temppelin ulkopuolella oleva 

esikartano erota pois, äläkä sitä mittaa, sillä se on annettu pakanakansoille; ja he tallaavat 
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pyhää kaupunkia neljäkymmentäkaksi kuukautta. 

Kysymys kuuluu: mitkä 42 kuukautta? Ovatko ne 3 1/2 vuotta ennen vai jälkeen 

Antikristuksen temppelin tallaamista?

Lisätkäämme seuraava jae Ilm. 11:3 keskustellaksemme tästä:

Ja minä annan kahdelle todistajalleni toimeksi säkkipukuihin puettuina profetoida tuhannen 

kahdensadan kuudenkymmenen päivän ajan.

Kysymyksemme koskien näitä 1260 päivää profetoivia todistajia on: mitkä 3 1/2 vuotta? 

Jälleen, onko tämä ennen vai jälkeen Antikristuksen temppujen?

Ajatelkaamme sitä. Raamattu on selvä, että kun Antikristus julistaa itsensä jumalaksi siellä,

missä Jumalaa itseään pitäisi korottaa, hän aloittaa pogromin juutalaisia vastaan. Varmasti

tässä vaiheessa alkaa Suuri Ahdistus, koska Antikristus vainoaa Jumalan valittua kansaa.

Näin ollen on järkevää ajatella, että a) pakanat alkavat sitten tallata temppelin esikartanoa,

JA b) Kaksi Todistajaa alkavat profetoida? Pystyt ehkä puolustamaan pakanoita, vaikka 

asiayhteydessä se ei näytä sopivan yhteen muiden tapahtumien kanssa.

Kun tulkitsemme tapahtumasarjaa, jotakin alkaa, kun Antikristus vahvistaa liittosopimuksen

Israelin ja toisen – nimettömän – osapuolen kanssa. Lisäksi Jumala on julistanut tämän 

sopimuksen liitoksi kuoleman kanssa jakeissa Jes. 28:14-15,18:

Sentähden kuulkaa Herran sana, te pilkkaajat, te jotka hallitsette tätä kansaa 

Jerusalemissa. Koska te sanotte: "Me olemme tehneet liiton kuoleman kanssa ja tuonelan 

kanssa sopimuksen; tulkoon vitsaus kuin tulva, ei se meitä saavuta, sillä me olemme 

tehneet valheen turvaksemme ja piiloutuneet petokseen" - 

Teidän liittonne kuoleman kanssa pyyhkäistään pois, ja teidän sopimuksenne tuonelan 

kanssa ei kestä; kun vitsaus tulee niinkuin tulva, niin se teidät maahan tallaa. 

Useimmat profetian opettajat uskovat, että se jokin, joka käynnistyy, kun tämä tappava 

liitto vahvistetaan, on Ahdistuksen virallinen alkaminen. Kun se tapahtuu, osa 

sopimuksesta voisi varmasti olla pakanoiden vapaus tallata temppelin esikartanoa.



Voiko tällaisen sopimuksen tultua tehdyksi olla myös äärimmäisen mahdollista, että se 

synnyttää tarpeen Jumalalle saada Hänen kaksi todistajaansa aloittamaan saarnaamisen?

Israel on juuri tehnyt uskomattoman typerän teon, eikä Jumala ole tyytyväinen, kuten 

Jesaja todistaa.

Minusta näyttää, että ainoa järkevä ajoitus, jonka voimme päätellä näistä tapahtumista, on 

se, että todistajat profetoivat 1260 päivää ennen Antikristuksen temppelin häpäisemistä.

Juutalaisten vaino on sen jälkeen niin ankara, että heidän on paettava Jerusalemista, 

aivan kuten Jeesus sanoo jakeissa Matteus 24:15-16:

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.

He eivät hengaile Jerusalemissa kuullakseen Jumalan Sanaa Todistajilta voidakseen 

kääntyä ja pelastua; he pakenevat henkensä edestä.

Meille ei kerrota Raamatun tekstissä, mitä tapahtuu temppelille Antikristuksen tehtyä 

tekonsa. Sen perusteella, kuinka ankarat ajat tulevat silloin olemaan, en ole niinkään 

varma, että juutalaiset tai kukaan muukaan tietää, tai välittää, kävelevätkö pakanat 

temppelin esikartanolla vai eivät. Jotta näissä asioissa olisi järkeä, heidän läsnäolonsa 

tuossa pyhässä paikassa todella toimii vain, jos nämä pakanat sijoitetaan sinne ennen  

mitä tahansa Antikristuksen tekoa temppelille.

Joten mitä tämä antaa meille? Jälleen kerran, kaikki tuomiot ovat Jumalan vihaa heti 

ensimmäisen sinetin avaamisen alusta. Jos meillä on pakanoita tallaamassa 3 1/2 vuotta 

vasta rakennetun temppelin esikartanoita JA Kaksi Todistajaa julistamassa Jumalan Sanaa

juutalaisille ja muulle maailmalle, niin näiden tapahtumien täytyy tapahtua 7-vuotisen 

Ahdistuksen ensimmäisellä puoliskolla..

Eräs toinen tekijä kaiken tämän ajoittamisessa kiertää myös todistajien ympärillä. Kun 

Antikristus tappaa heidät, kaikkialla maailmassa juhlitaan, kun nämä kaksi viheliäistä 

Jumalan instrumenttia on pantu pois. Ihmiset lähettävät toisilleen lahjoja ja ovat iloisia 



näiden miesten kuolemasta. Tämä osoittaa, että huolimatta siitä, kuinka huonoksi maailma

on tuolloin tullut, se ei ole täydellinen joutomaa, kuten se tulee olemaan Ahdistuksen 

lopussa. Tämä myös edellyttää, että ympärillä on vielä tarpeeksi ihmisiä edes reagoimaan 

tällä tavalla. Ahdistuksen lopussa näin ei ole. Kukaan ei todennäköisesti katselisi Todistajia

tuolloin, jos olisivatkin lähellä, eivätkä todellakaan lähettelisi lahjoja toisilleen. Ei, 

Todistajien täytyy profetoida Ahdistuksen alussa, että voimme ajatella tätä kaikkea 

loogisella tavalla.

Lopputulos on tämä: Koko ahdistuksen on oltava seitsemän vuotta, koska:

1. Kaikki erilaiset tuomiot eivät voisi tapahtua vain 3 1/2 vuodessa, koska ne eivät 

mahtuisi niihin. Seitsemän on valmistumisen luku – Jumalan luku – ja Hänen 

Tuomionsa vaativat tuon ajan täyttyäkseen.

2. Tämänpäiväisiä tarkoituksiamme varten - tämän pakanoita ja Todistajia koskevan 

kysymyksen on sovittava järkevään aikajanaan muiden tapahtumien kanssa. Nämä 

kaksi palapelin palaa edellyttävät, että näemme Ahdistuksen ajan täytenä 

seitsemänä vuotena, koska ne eivät voisi tapahtua myöhemmin - se ei vain ole 

mahdollista.

Ymmärtääksemme Ahdistuksen laajuuden meidän on otettava huomioon kaikki tekijät ja 

ainakin ehdotettava järkevää selitystä tapahtumien järjestykselle aikajanalla. Se, mitä 

meillä on näissä jakeissa Ilm. 11:1-3, on todiste siitä, että ne 3 1/2 vuotta, joihin ne 

viittaavat, ovat Ahdistuksen ensimmäisellä puoliskolla; näin ollen toinenkin puolisko on 

kolme ja puoli vuotta.

Jaakobin vaikeuksien aika on todellakin täydet seitsemän vuotta.
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