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[Koska pidän tämän esseen aihetta niin mielenkiintoisena - huomaatte kohta miksi - päätin
julkaista tämän poiketen tavanomaisesta järjestyksestä, jota olen käyttänyt lukiessani Raamattua
läpi vuoden aikana, kuten lopussa huomautan.]]

Kun puhumme Ilmestyskirjan tuomioista, voi olla, että seitsemän sinettiä ovat kaikkein
"suosituimmat", jos voimme käyttää tuota sanaa tällaisena aikana. Antikristuksen tuleminen esiin
on tietysti se, mikä vangitsee ihmisten huomion. Hän on se, joka hallitsee pimeää puolta näinä mitä
kauheimpina vuosina. Hänen paljastamisensa on se, joka panee Ahdistuksen pallon liikkeelle.
Daniel 9 kuvailee, kuinka hän vahvistaa liiton Israelin ja toisen osapuolen kanssa, joka tunnetaan
”monina”. Juuri tämä sopimus käynnistää viralliset seitsemän vuotta. Paavali kertoo Toisessa
Tessalonikalaiskirjeessä, että vasta kun pidättäjä, eli Pyhä Henki, astuu syrjään, laiton tulee ulos
varjoista. On ehdottomasti käynnissä prosessi, jonka on tapahduttava, että kaikki profetiat
täyttyisivät ajallaan.

Bill Salus on esittänyt yhden kiehtovimmista Ahdistusta koskevista teorioista nimellä Alternative
View (Vaihtoehtoinen Näkemys). Pidän ajatuksesta paljon ja sisällytin hänen ideansa novelliin,
jonka kirjoitin ja julkaisin Amazonin Kindle Vella -alustalla. Formaatti painottaa sarjamuotoa, jossa
jokainen osa on episodi kokonaisuudessa. Löydät tarinan: Tribulation Rising: Seal Judgments The Coming Apocalypse täältä. (Valitettavasti luettavissa vain USA:ssa).

Ajatus tämän takana on, että tekstissä ei ole mitään, joka sanoisi, että sinettituomiot todella
alkavat, kun Antikristus vahvistaa liiton. Seitsemän vuoden kello alkaa liiton vahvistamisesta, mutta
ei välttämättä sinettien avaamisesta. Tämä avaa joitakin mielenkiintoisia mahdollisuuksia.
Kronologia muuttuu täysin ja monessa suhteessa se saa monien tuomioiden logistiikan toimimaan
paremmin, koska niille on aikaa tapahtua. Niillä ei tosiasiassa ole niin kiire tapahtua, eikä niitä
tarvitse tunkea seitsemään vuoteen.

Olen jo pitkään sanonut, että lukujen Hes. 38-39 tekstin perusteella Googin ja Maagogin sodan on
alettava vähintään 3 1/2 vuotta ennen ahdistuksen virallista alkua. Tämä johtuu jakeessa Hes. 39:9
ennustetusta seitsemän vuoden pituisesta maan puhdistamisesta. Tämä ajoitus on välttämätön
Antikristuksen toimien vuoksi Ahdistuksen puolivälissä. Hän häpäisee Ahdistuksen Temppelin ja
alkaa välittömästi vainota juutalaisia. Tässä vaiheessa he pakenevat Petraan, tai heidät tapetaan.
Maan puhdistaminen, johon Israel on ryhtynyt, päättyy juuri tähän. Näin ollen, että tämä 7-vuotinen
ponnistus sopisi profetiaan, sen on määritelmän mukaan alettava 3 1/2 vuotta ennen Antikristuksen
liiton vahvistamista.

On hyvin todennäköistä, että seurakunnan tempaus tapahtuu ennen Hesekielin sodan alkua ja
ennen liiton vahvistamista. Tämä luo aukon tempauksen ja ahdistuksen virallisen alkamisen välille.
Kuinka pitkä tämä väli on ja mitä tänä aikana tapahtuu tämän Hesekielin hahmotteleman sodan
(todennäköisen) alkamisen lisäksi?

Jos teksti ei rajoita meitä, eikä meidän tarvitse aloittaa sinettituomioita Ahdistuksen seitsemän
vuoden sisällä, niin se tarkoittaa, että ne voivat alkaa ennen tätä aukkoa. Kun tarkastelemme tätä
Bill Salus'in vaihtoehtoista näkemystä, niin mitkä sineteistä voitaisiin avata?

Salus on ehdottanut, että viisi ensimmäistä sinettiä on järkevintä avata tänä aikana.
Ensimmäisessä sinetissä näemme Antikristuksen tulevan maailman näyttämölle. Tämän jälkeen

tapahtuu paljon sinettien 2-5 avautuessa. Antikristus tuo valerauhan, mutta maailmansota
puhkeaa 2. sinetissä. Tämä johtaa suureen nälänhätään 3. sinetin avautuessa. Sodan ja
nälänhädän myötä tulee kuolema, jota kuvaa 4. sinetti. Mikä pahempaa, koska Kristukseen
uskovat on poistettu maan päältä, kuolemalla, joka vaatii ihmisten ruumiita, on kumppani. Toinen
ratsastaja tämän sinetin mustalla hevosella on Tuonela. Ihmiset, jotka kärsivät tänä aikana, ovat
epäuskoisia ja Tuonela vaatii heidän sielunsa helvettiin.

Kaiken tämän aikana Antikristus saa jotenkin Israelin suosion. Olen jälleen Bill Salus'in kanssa
samaa mieltä, että se johtuu siitä, mitä katolinen kirkko ehkä tekee tällä hetkellä pyrkiessään
maailmanuskonnoksi. Tuossa - ehkä väkivaltaisessa - ekumeenisessa pyrkimyksessä Israel tuntee
itsensä äärimmäisen uhatuksi ja Antikristus tulee hätiin. Hän pelastaa tilanteen - niin Israel luulee tuomalla vihamieliset osapuolet neuvottelupöytään kohtalokkaan liiton allekirjoittamista varten.

Entä viides sinetti? Tempauksen jälkeen monet tulevat järkiinsä ja tajuavat jääneensä siitä. Heidän
uskonsa oli köykäinen ja heidän lojaliteettinsa jakautui taivaan ja maan kesken. Itse asiassa he
eivät olleet arvollisia siinä, mitä uskoivat, niin että olisivat oikeuttaneet Herran poistamaan heidät
maailmasta. Heidän kiintymyksensä kohdistuivat liiaksi elämään tässä vieraassa paikassa, jonka ei
koskaan olisi pitänyt olla heidän kotinsa. Tämän seurauksena heidät jätettiin jäljelle. Muitakin tulee
tietysti olemaan, mutta nämä katuvaiset saattavat jakautuneen lojaliteettinsa vuoksi muodostaa
suurimman osan niistä, jotka heti tempauksen jälkeen kääntyvät Kristuksen puoleen. Ja me
tiedämme, että heitä tulee olemaan paljon.

Tässä kaaoksen ajassa näiden ensimmäisten sinettituomioiden aikana nämä ihmiset uskoon
tultuaan erottuvat. Tuon ajan narratiivi on Jumalan, Kristuksen ja kirkon vastainen. Tarina, joka
kiertää siitä, miksi niin monet katosivat voi olla, että avaruusolennot sieppasivat heidät, tai että Äiti
Gaia - tunteva maa - oli tyytymätön niihin negatiivisiin värähtelyihin tai sointuihin, joita nuo kauheat
Kristuksen seuraajat säteilivät. Kuinka se sitten meneekään, mutta jokainen, joka myöhemmin
samaistuu niihin, jotka temmattiin, joutuu maalituksen kohteeksi. Jos katolinen kirkko on se taho,
joka edistää kaikkien yhteensopivien uskontojen ekumeenista kokoontumista ja ne, joista tulee
kristittyjä, eivät lähde mukaan, niin Vatikaani voi aloittaa uuden suuren inkvisition heitä vastaan.
Nämä toimet niitä vastaan, jotka seuraavat Kristusta tänä aikana, aiheuttavat monta, monta
kuolemaa.

Tässä kohtaa 5. sinetti astuu kuvaan. Näistä vastavalmistuneista kristityistä tulee marttyyreja, jotka
näemme taivaassa kokoontuneina valtaistuimen ääreen, kuten Ilm. 6:9 kuvailee:

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.

Toinen peruste sille, että viisi ensimmäistä sinettiä toteutuisivat ennen ahdistuksen virallista alkua,
on se, mitä nämä marttyyrit huutavat Jumalalle. Sen kertoo meille Ilm. 6:10:

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?

Jos heidät olisi surmattu itse 7-vuotisen ahdistuksen aikana, eivätkö he tietäisi, kuinka kauaksi?
Tämä on avain Vaihtoehtoiseen Näkemykseen. Ahdistuksen välietapit ovat hyvin tiedossa.
Tiedämme, että liiton vahvistaminen käynnistää 7 vuoden kellon. Tiedämme, että täsmälleen 3 ½
vuoden kohdalla Ahdistuksen puolivälissä Antikristus häpäisee temppelin. Tiedämme, että aivan
viimeisenä päivänä Jeesus palaa temmattujen pyhien kanssa Harmageddonia varten ja Ahdistus
päättyy välittömästi. Miksi nämä marttyyrit eivät tiedä ajoitusta? Jos heidän kuolemansa olisi
tapahtunut ahdistuksen aikana, he tietäisivät, kuinka kauan on aikaa loppuun, mutta he eivät tiedä.

Jos heidät sensijaan tapetaan Tempauksen ja Ahdistuksen välillä ennen Ahdistuksen alkamista,
heillä ei ole mitään käsitystä siitä, kuinka kauan nämä tapahtumat jatkuvat tässä
määrittelemättömässä ajassa. Ajan pituus voi olla Hesekielin sotaan liittyvät 3 1/2 vuotta, tai se
voisi olla paljon pitempi. Aukko voisi olla viidestä kymmeneen vuotta kaikille viiden ensimmäisen
sinetin tapahtumien toteutumiselle.

Jos meille ei kerrota jotakin tiettyä asiaa Raamatun tekstissä, se tarkoittaa, että on tilaa
spekuloinnille. Se, mitä olen tässä hahmotellut, sopii varmasti siihen. On mielenkiintoinen harjoitus
pohtia mitä jos -vaihtoehtoja koskien asioita, joita emme suoraan tiedä. Ja uskon, että Jumala
haluaa meidän harjoittavan mieltämme tällä tavalla. Hän antaa meille Raamatun profetian, että
tietäisimme, mitä on tulossa, mutta hän ei anna meille kaikkia yksityiskohtia. Jos meidän on
tutkittava Hänen Sanaansa ymmärtääksemme aikoja, meidän on varmasti harkittava kaikkia

profetioiden puolia ja sitä, mitä saattaa tapahtua niillä alueilla, joilla Hän ei sano selvästi tiettyjä
aspekteja.

Yksi varmuus, joka meillä on, on se, että Herra palaa rakkaalle morsiamellensa. Kun kaikki nämä
asiat tapahtuvat, me emme ole täällä kokemassa niitä. Ne ovat epäuskoista maailmaa varten,
johon valitettavasti kuuluu myös vastahakoinen Israel. Meille, jotka uskomme ja luotamme
Kristukseen, on häät, joihin osallistumme!

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

As I’ve mentioned in the Author Note of previous articles, the Lord put it on my heart this year to
write a daily essay relating to my practice of Reading Through the Bible in a Year. Last year, that
resulted in my producing the Awaken Bible Study Notes, a 4-volume set correlating with each
quarter’s readings. This year in my writings, truly through the grace of God, I’m producing the 4volume Awaken Bible Commentary and Reflections series. Volume 1, which covers January –
March (Genesis 1 – Judges 5; Matthew 1 – Luke 7), is now available on Amazon in both paper and
Kindle e-book formats at this link:

Awaken Bible Commentary and Reflections series Volume 1

If these daily writings have been a blessing to you, I hope that you’ll acquire this first book and the
subsequent ones as I finish editing them. My intent in all I write is to bring God the glory and to
make His people think. As in the Study Notes from last year, the Commentary and
Reflections delve into the prophetic and supernatural nature of God’s Word, a combination you
simply won’t find elsewhere. They attempt to show the parallels to our times and the peril from the
past when God’s people turn away from Him and His commands. Scripture is very much a
blueprint for today.

Gary W. Ritter is a lay pastor, Bible teacher, and prolific author. His Whirlwind Series comprises
three books: Sow the Wind, Reap the Whirlwind, and There Is a Time. These books are
contained in the collected volume of the Whirlwind Omnibus. Gary has written many other
Christian thrillers that will challenge you, and which you can learn about at his
website: www.GaryRitter.com. Recently, Gary wrote a novella for the new Kindle Vella platform
called Tribulation Rising: Seal Judgments – The Coming Apocalypse. This seven-part short work
can be found at https://www.amazon.com/dp/B099Z462WD. You can also watch Gary’s video
Bible teachings on Rumble at his Awaken Bible Prophecy channel: https://rumble.com/c/c-783217.

