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Yksi väärinkäsitys, joka joillakin ihmisillä on Tempauksen ajoituksesta, on se, että he liittävät 

Ilmestyskirjan viidennen sinetin avaamisen tähän tärkeään tapahtumaan, jossa Jeesus tulee 

pilvissä hakemaan rakkaitaan. Uskon, että osa tämän sekaannuksen syytä on se, että viidettä 

sinettiä ei oteta kontekstiin neljän ensimmäisen sinettituomion kanssa.

Yksi tärkeimmistä ahdistuksen tapahtumista on itse Antikristuksen paljastuminen. En tiedä yhtään 

raamatunopettajaa, joka kiistää sen, että kun 1. sinetti avataan jakeissa Ilm. 6:1-3, niin silloin 

Antikristus tehdään tunnetuksi maailmalle:

Ja minä näin, kuinka Karitsa avasi yhden niistä seitsemästä sinetistä, ja kuulin yhden niistä 

neljästä olennosta sanovan niinkuin ukkosen äänellä: "Tule!"  Ja minä näin, ja katso: valkea 

hevonen; ja sen selässä istuvalla oli jousi, ja hänelle annettiin seppele, ja hän lähti voittajana ja 

voittamaan. 

Äärimmäisen tärkeää tässä Antikristuksen paljastumisessa on se, mitä 2.Ts. 2:3-8 profetoi:

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. Ettekö muista, että minä, kun vielä olin teidän 

tykönänne, sanoin tämän teille? Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa 

ilmestyy. Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, 

joka nyt vielä pidättää, niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa 

henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä.

Antikristuksen on mahdotonta tulla esiin 1. sinetissä, ennenkuin Pidättäjä on poistettu. Ei ole 

olemassa mitään inhimillistä tai maallista selitystä sille, kuka tai mikä on se Pidättäjä, joka pidättää 

Antikristusta. Se on yliluonnollinen pidättely, mahdollista vain Pyhälle Hengelle. Pyhä Henki on se 

pidättäjä, joka pitää Antikristuksen - laittoman - aisoissa, kunnes hänen aikansa tulla julkisuuteen 
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on käsillä.

Tämän pitäisi jo itsessään olla riittävä todiste kaikille sen ymmärtämiseksi, että seurakunnan 

tempauksen on tapahduttava ennen Ahdistusta, että Antikristus voi astua maailman näyttämölle ja 

että tuomiot voivat tapahtua. Pidättäjä - Pyhä Henki - astuu syrjään pidättämästä laittomuutta vasta

sitten, kun ekklesia on koottu Jeesuksen luo, temmaistu (Vikstenin käyttämä sana. Suom. huom.) 

pois tästä maailmasta liittymään Häneen Hänen Isänsä talossa.

Mutta ei. On niitä, jotka eivät voi käsittää tätä ja uskovat, että ylöstempaus tapahtuu jossakin 

vaiheessa sen jälkeen, kun Karitsa - Jeesus Kristus - alkaa avata seitsemää sinettiä. Perinteinen 

näkemys on, että kaikki sinetit avataan virallisen seitsemän vuoden Ahdistuksen jakson aikana, 

joka alkaa Antikristuksen vahvistaessa Israelin ja toisen osapuolen, joka tunnetaan nimellä 

”monet”, välisen liittosopimuksen. Bill Salus'in esittämä vaihtoehtoinen näkemys - josta pidän 

paljon sen logististen näkökohtien vuoksi - on, että Raamatun perusteella ei ole olemassa suoraa 

korrelaatiota, joka edellyttäisi, että kaikki tuomiot sisältyvät siihen viralliseen seitsemän vuoden 

ajanjaksoon, joka alkaa sopimuksesta. Siten tämän näkökulman mukaan osa sineteistä voitaisiin 

avata tempauksen jälkeen, mutta ennen tuota virallista seitsemän vuoden kautta.

Niin tai näin, mikä tahansa käsitys, joka sijoittaa Tempauksen jonnekin tuomioiden aikaan, on 

ongelmallinen. Jälleen kerran, pidättäjän on poistuttava, ennenkuin YKSIKÄÄN tuomio voi alkaa.

On olemassa harhakäsitys, jonka mukaan Tempaus tapahtuu viidennen sinetin yhteydessä, josta 

Ilm. 6:9-11 kertoo:

Ja kun Karitsa avasi viidennen sinetin, näin minä alttarin alla niiden sielut, jotka olivat surmatut 

Jumalan sanan tähden ja sen todistuksen tähden, joka heillä oli. Ja he huusivat suurella äänellä 

sanoen: "Kuinka kauaksi sinä, pyhä ja totinen Valtias, siirrät tuomiosi ja jätät kostamatta meidän 

veremme niille, jotka maan päällä asuvat?" Ja heille kullekin annettiin pitkä valkoinen vaippa, ja 

heille sanottiin, että vielä vähän aikaa pysyisivät levollisina, kunnes oli täyttyvä myös heidän 

kanssapalvelijainsa ja veljiensä luku, joiden tuli joutua tapettaviksi niinkuin hekin. 

Eräässä mielessä joku voisi katsoa tätä kohtaa ja ajatella, että todelliset uskovat tulivat tähän 

tuomion aikaan kestettyään Antikristuksen ilmestymisen neljä ensimmäistä sinettiä, sota, nälänhätä

ja kuolema / tuonela päästäkseen tähän pisteeseen ja tullakseen marttyyreiksi. Mutta ajattele vain 

yhtä tähän liittyvää harhaluuloa: Sodan ja nälänhädän jälkeen mukaan tulee kuolema monille. 

Kuolemaan liittyy kuitenkin Haades eli manalan henki. Kuolevien TÄYTYY olla epäuskoisia, että 

Sheol voisi ottaa heidät ja pitää heidän sielunsa.

Olettakaamme siis, että Kristuksen seuraajat pääsevät kaikesta tästä kaaoksesta ja tähän sinettiin 

liittyvästä helvettiin joutumisesta ja heidät siirretään lopulta valtaistuinsaliin Tempauksen kautta. He

ovat kestäneet paljon kärsimystä. Itse asiassa jakeet osoittavat, että he kuolevat. Jos ajatellaan, 

että nämä sinetit tapahtuvat ennen kuin viralliset seitsemän vuotta alkavat, heidän huudossaan 

"Kuinka kauan?" ei ole mitään järkeä. Heitä ei ole edes temmattu. Lisäksi, eikö niiden, jotka 



temmataan, pitäisi jollakin tavalla tietää ahdistuksen ajoitus? Jos nämä ovat uskovia, he eivät ole 

vielä nähneet liittosopimuksen ratifiointia, että tietäisivät, milloin seitsemän vuoden jakso alkaa. Se 

tekee hyvin hankalaksi ymmärryksen - tai sen puutteen - joka meillä pitäisi olla tuntiessamme 

Raamatun profetian.  Koska liittoa ei ole vielä vahvistettu, seitsemän vuoden laskenta ei ole 

käynnistynyt.

Jos Tempaus kuitenkin tapahtuu ja neljä ensimmäistä sinettiä avataan ja sitten rauhansopimus 

ratifioidaan, niin näiden pyhien huuto alkaa tuntua järkevältä. Kirjoitusten mukaan Tempaus 

tapahtuu, ensimmäiset neljä sinettiä avataan ja tuon aukkojakson aikana JUURI 

USKOONTULLEET kristityt, jotka tulevat Kristuksen tykö Tempauksen jälkeen, kuolevat uskonsa 

tähden. Heistä tulee Jumalan valtaistuimella näytettyjä marttyyreja. Kun nämä marttyyrit huutavat: 

"Kuinka kauan?", he eivät todellakaan tiedä, koska heillä ei ole mitään viitekehystä Ahdistuksen 

seitsemän vuoden ajalle. He ovat kuolleet aukkojakson aikana, jonka pituus on määrittelemätön. 

Heidän kuolemansa tapahtuu ennen mitään virstanpylväitä. Heillä ei tietenkään ole mitään 

käsitystä siitä, kuinka kauan kestää, ennenkuin Herra kostaa heidän verensä!

Lyhyesti, on vielä yksi erittäin tärkeä tekijä, joka edellyttää, että Kristuksen todellinen seurakunta 

temmataan ennen yhtään tuomiota. Sen lisäksi, että Ilmestyskirjan 4. luvun jälkeen ei ole mitään 

mainintaa seurakunnasta, kaikilla Ilmestyskirjassa kuvatuilla tuomioilla on kaksi ensisijaista 

tarkoitusta:

1. Israelin lunastus

2. Epäuskoisen maailman rankaiseminen 

Koska numero 1 on niin tärkeä, niin YKSIKÄÄN tosiuskova ei voi päästä tähän Jumalan vihan 

aikaan. Tämä on Danielin 70. viikko. Sen tarkoituksena on, että Israel tulisi pelastavaan tietoon 

Jeesuksesta Kristuksesta Messiaana. Tämä aika on ennen kaikkea Israelia varten, että se vihdoin 

sanoisi: "Siunattu olkoon Hän, joka tulee Herran nimessä!".

Etkö ole juutalainen etkä myöskään uskovainen? Silloin kuulut tarkoitukseen nro 2. Olet hyljännyt 

Kristuksen tarjoaman pelastuksen ja iankaikkisen elämän ilmaisen lahjan. Sinua rangaistaan 

tuosta huonosta valinnasta. Jumala kuitenkin antaa armossaan toisen mahdollisuuden. Jos 

sydämesi ei ole kovettunut niin, että kiroat Jumalaa tuomioiden vuoksi, Hän voi tuoda sinulle 

vakaumuksen siitä elämää luovasta mahdollisuudesta, että valitset Hänen valtakuntansa tässä 

äärimmäisen kauhun ajassa.

Missä on tämän päivän todellisten Kristuksen seuraajien tarve kestää ahdistuksen tuomiot? Ei ole 

sellaista. Meidät on jo pesty puhtaiksi Kristuksen verellä. Onko meillä töitä, joita meidän on 

välttämätöntä tehdä tämän kauhean ajanjakson läpi kulkiessamme? Ei tietenkään! Miksi ihmiset 

sitten ajattelevat, että meidän on jollakin tavalla kärsittävä kuten kapinallinen Israel ja epäuskoinen 

maailma?



Aika on lähellä.  Iloitkaamme ja antakaamme kunniaa Jumalalle.  Hänen vihansa lankeaa pian 

maailman päälle. Kuinka ihmeellistä onkaan, että me, jotka luotamme Jeesukseen, emme silloin 

ole täällä!
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