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Tuleva seitsenvuotinen Ahdistus on tuova kaikkien aikojen 
laajimman ja tehokkaimman evankelioimisen. 

"Ja minä näin lentävän keskitaivaalla erään toisen enkelin, jolla oli iankaikkinen 
evankeliumi julistettavana maan päällä asuvaisille, kaikille kansanheimoille ja 
sukukunnille ja kielille ja kansoille." Rev 14:6

Kun seurakunta-aika loppuu äkkiä Pyhän Hengen lähtöön
yhdessä kaikkien tosi uskovien kanssa, joissa Hän asuu, se ei aloita
ainoastaan ”helvettiä maan päällä”  jäljelle jääneille, vaan myös
merkitsee alkua evankelioimistyölle – jonka kaltaista maailma ei ole
koskaan nähnyt. 

Maailmanlaajuinen evankelioiminen on tärkeä osa Ahdistusta,
koska kaksi pääasiaa tapahtuvat noiden seitsemän hirvittävän
vuoden aikana: 

1) Ihmisiä kuolee ja menee taivaaseen ja 
2) Ihmisiä kuolee ja menee helvettiin

Valinta ei ole epäselvä... vaan selvästi rajattu kahteen vaihtoehtoon:

➢ Kieltäytyä ruuasta, energiasta jne., kieltäytyä Pedonmerkistä, mikä lähettää sinut 
ikuisesti taivaaseen. 

➢ Hyväksyä ruoka, energia jne. Pedonmerkin kautta, mikä lähettää sinut ikuisesti 
helvettiin. 

Ilm. 14:9-11: "Jos joku kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa sen merkin otsaansa tai 
käteensä, niin hänkin on juova Jumalan vihan viiniä, joka sekoittamattomana on kaadettu 
hänen vihansa maljaan, ja häntä pitää tulella ja tulikivellä vaivattaman pyhien enkelien 
edessä ja Karitsan edessä. Ja heidän vaivansa savu on
nouseva aina ja iankaikkisesti, eikä heillä ole lepoa päivällä
eikä yöllä, heillä, jotka petoa ja sen kuvaa kumartavat, eikä 
kenelläkään, joka ottaa sen nimen merkin. 

Ilm 20:4: "… ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut 
Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden,
jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa eivätkä
ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä; ja he virkosivat
eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhannen vuotta." 

2.Ts. 1:9: "Heitä kohtaa silloin rangaistukseksi iankaikkinen kadotus Herran kasvoista
ja hänen voimansa kirkkaudesta."

Mikä hämmästyttävä valinta!  Ahdistuksessa he valitsevat ikuisen kohtalonsa. Ihmiset 



päätyvät valitsemaan: 

1) Lahjan, joka antaa jatkuvasti, tai The gift that keeps on giving, or
2) Seuraamuksen, joka ei milloinkaan irroita otettaan. The penalty that never 
relinquishes its hold.

Nyt varmaan ajattelet, että tämä valinta on itsestäänselvyys, koska
kuka nyt ei valitsisi ikuisuutta taivaassa ikuisen helvetin asemesta?
Mutta me elämmekin seurakunta-ajassa ja varustettuina Pyhän
Hengen antamalla arvostelukyvyllä. Vihanaikana Pyhä Henki ei asu
kenessäkään maan päällä. 

2.Ts. 2:7: "… jahka vain tulee tieltä poistetuksi se [Jumalan Pyhä
Henki], joka nyt vielä pidättää, 

Saatanan nykyisellä maalla (2.Kor. 4:4) on jo tarpeeksi 
vaikeaa, KUN Pidättäjä pidättää pahuutta yleensä. 
Kuvittele millaista se on, kun maa on tyhjä kaikista 
Hengellä täytetyistä uskovista ja tyhjä pidättävästä 
Jumalan Hengestä!

Kun Tempaus tapahtuu, niin Saatana täyttää tyhjiön 
välittömästi. Hän on parhaimmillaan valehdellessaan 
kaikesta, mitä tekee. Olen melko varma, että hän tulee 
suurenmoisesti perustelemaan liittymistä systeemiinsä, 
kuten myös antamaan selityksen niille, jotka jäivät 
Tempauksesta. 

John 8:44: "…hän on valhettelija ja sen isä. 

Ilman Jumalan apua erottamisessa valinta ruuan ja nälän välillä on vaikea jopa niille, jotka 
ehkä epäilevät Maailmanjohtajan tarjousta. 

Ensi päivinä Tempauksen jälkeen vallitsee sekasorto. On mielenkiintoisia teorioita, 
jotka perustelevat, että johtuen ihmisten joukkolähdön vaikutuksesta sähkömagneettisiin 
napoihin kaikki sähköt ovat poissa päivien, jopa viikkojen, ajan... mukaanlukien autot, 
junat ja lentokoneet. Siksi tiedonvälitys on pahasti rajoitettua. Ruokavarastot ehtyvät. 

Ero Tempausta edeltävän ja sen jälkeisen tilanteen
välillä ei voisi olla rajumpi. Kuvittele minuuttia, kun
kaikki on normaalia, kuten aina on ollut ja seuraavalla
minuutilla ajassa, joka tarvitaan silmäsi
räpäyttämiseen, täysi sekasorto seuraa. 

1.Kor. 15:52: "… yhtäkkiä, silmänräpäyksessä ,...me
muutumme."

1.Ts. 4:17:  "... sitten meidät, jotka olemme elossa,
jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä
heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin."

Jumala sanoo, että päivät juuri ennen Tempausta ovat aivan kuin Nooan päivät ennen 



vedenpaisumusta ja Lootin päivät ennen Sodoman ja Gomorran hävitystä. 

Lk. 17:26-30: "Ja niinkuin kävi Nooan päivinä, niin käy myöskin Ihmisen Pojan päivinä: 
he söivät, joivat, naivat ja menivät miehelle, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni 
arkkiin; ja vedenpaisumus tuli ja hukutti heidät kaikki. 

Niin myös, samoin kuin kävi Lootin päivinä: he söivät, joivat, ostivat, myivät, 
istuttivat ja rakensivat, mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja 
tulikiveä taivaasta ja se hukutti heidät kaikki, samoin käy sinä päivänä, jona Ihmisen 
Poika ilmestyy. 

Tänä päivänä Jumala käyttää kärsivällisesti uskovia todistamaan uskomattomille eikä 
Jumalan Henkeä oteta pois, ennenkuin viimeinen Hänen valittu uskovansa on pelastunut. 

1.Piet. 3:20: "... kun Jumalan pitkämielisyys odotti Nooan päivinä, silloin kun valmistettiin
arkkia"

Jumalan kärsivällisyys on hämmästyttävä. Huolimatta
ihmisen jumalattomuudesta maan päällä Hän on 
kärsivällinen ja viivyttää seurakunta-ajan loppumista, 
kunnes Hänen täydellinen työnsä on valmis. 

Tempauksen jälkeen, kun sähköverkko vähitellen 
palautuu, on uusi maailma Saatanan täyttäessä 
tyhjiön valheillaan. 

Kuitenkin, sekunti Tempauksen jälkeen, miljoonat 
vaistomaisesti tietävät, että he jäivät Pyhän 

Hengen eksoduksesta. He kuulivat evankeliumin, mutta eivät luottaneet evankeliumiin 
Jeesuksen vuodatetusta verestä sovituksena, eli maksuna, heidän synnistään. 

 1.Joh. 4:10: "... hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi.”

Monilla on hyvä raamatullinen pääntieto evankeliumin opillisista tosiasioista ja he 
välittömästi kääntyvät Jumalan Sanan puoleen päätelläkseen, mitä on edessä. Ja 
epäilemättä ilman suuria ponnisteluja he törmäävät näihin sanoihin:



Dan. 12:3: "Ja taidolliset loistavat, niinkuin taivaanvahvuus loistaa, ja ne, jotka monta 
vanhurskauteen saattavat, niinkuin tähdet, aina ja iankaikkisesti."

Jumala tulee käyttämään monia noista jäljelle jääneistä, jotka tiesivät ”Jumalasta,” 
olemaan pelottomia evankelistoja musertavan voimakkaan saatanallisen vastustuksen 
edessä. Useimmat menevät kuolemaansa valiten Jeesuksen hinnasta tinkimättä. 

Ilm. 6:9: "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.” 

Epäilemättä monia noista jäljelle jääneistä
kannustaa jokin sellainen, josta jotkut puhuvat
heidän ”toisena tilaisuutenaan.”

Jotkut raamatunopettajat opettavat, että jos joku kuulee ja hylkää Jeesuksen ennen 
Tempausta, hänellä ei ole ”toista tilaisuutta” pelastua Ahdistuksessa. Yleensä he 
perustelevat teoriaansa näillä jakeilla: 

2.Ts. 2:10-12: "ja kaikilla vääryyden viettelyksillä 
niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden 
etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, 
voidaksensa pelastua. Ja sentähden Jumala 
lähettää heille väkevän eksytyksen (NASB: 
deluding influence = eksyttävä vaikutus. Suom. 
huom.), niin että he uskovat valheen, että kaikki ne 
tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan
mielistyneet vääryyteen.”

Kreikan eksyttävä (deluding) 

Ei ole mitään syytä uskoa tämän merkitsevän, että pelastuksen hylkääminen ennen 
Tempausta sinetöi sinun kohtalosi helvettiin. 

Se olisi jumalaapilkkaava tekoja painottava oppi – pelastus perustuisi siihen, mitä sinä 
teet, tai et tee. Se on täysin ristiriidassa toisten ”ei teoista” -kohtien kanssa. 

Toinen tapa osoittaa tuon perustelun naurettavuus on: ”Jos 
olettamus ”ei toista tilaisuutta” on totta, niin voisit perustella, 
että koska olemme Tempauksen ikkunassa, niin meidän ei 
pitäisi todistaa enää, koska, jos joku ei luota Jeesukseen nyt, 
hän ei voi tehdä sitä Ahdistuksessa. 

Ei näin. Meillä kaikilla on ”toisia tilaisuuksia.” Montako sinulla 
oli, ennenkuin vastasit evankeliumiin? Useimmilla oli monta. 
Raamattu sanoo, että kuka tahansa voi pelastua uskon 
kautta, jopa Ahdistuksessakin. Ja miljoonat pelastuvat.

Mutta tämä elä-nyt-tai-kuole ikuisen kohtalon valinta on 
saatavana vain seitsenvuotisen Ahdistuksen ensimmäisen 

kolmen ja puolen vuoden aikana. Toisella puoliskolla ”kaikki” kumartavat Saatanaa. 
Kukaan ei pelastu. 



On tärkeää ymmärtää, että ensimmäisten 3 ½  vuoden aikana se on Uusi 
Maailmanjohtaja, joka valvoo... kunnes hän kuolee pään haavaan seitsenvuotisen 
Ahdistuksen puolivälissä. 

Tuossa vaiheessa Saatana heitetään maan päälle ja hän herättää eloon ja voimaannuttaa 
Uuden Maailmanjohtajan ruumiin. Joten se on itse Saatana, joka asuu ihmisen 
ruumiissa ja hallitsee maata viimeiset 3 ½  vuotta.

"Kukaan” ei pelastu viimeisten 3 ½ vuoden aikana ja ne, jotka jäävät eloon selviävät vain 
ottamalla Pedonmerkin, mutta merkin ottaminen merkitsee, että he joutuvat ikuiseen 
helvettiin. 

Ilm. 13:8: "Ja kaikki   maan päällä asuvaiset kumartavat sitä [Saatanaa].” 

Ilm. 16:9: ”Ja ihmiset paahtuivat kovassa helteessä ja pilkkasivat Jumalan nimeä, hänen, 
jolla on vallassaan nämä vitsaukset; mutta he eivät tehneet parannusta, niin että olisivat 
antaneet hänelle kunnian.” 

Ilm. 16:10-11: "... ja he pureskelivat kielensä rikki tuskissansa ja pilkkasivat taivaan 
Jumalaa tuskiensa ja paiseittensa tähden, mutta eivät tehneet parannusta teoistansa.

Kuitenkin Ahdistuksen ensimmäisten 3 ½ vuoden aikana ikuinen mahdollisuus valita 
Jeesus ON OLEVA saatavana. Jeesuksen Kristuksen evankeliumia julistetaan 
kaikkialla maailmassa kolmesta hyvin epätodennäköisestä lähteestä: 

   1)   Kaksi juutalaista miestä
   2)   144 000 juutalaista todistajaa 
   3)   Enkeli taivaalla 

1) Kaksi juutalaista miestä
Keskellä maailman äärimmäistä tempauksenjälkeistä
sekasortoa kaksi muinaista juutalaista miestä saavat
aikaan suuren kohun näyttäytymällä äkillisesti uudelleen
Israelissa... yllään säkkipuvut. 

Ilm. 11:3: "Ja minä annan kahdelle todistajalleni toimeksi
säkkipukuihin puettuina profetoida tuhannen
kahdensadan kuudenkymmenen päivän ajan." 



He saavat maailmanlaajuisen huomion, koska heillä on taivaallisia voimia käytettävissään 
oman harkintansa mukaan. 

Ilm. 11:6: ”Heillä on valta sulkea taivas, niin ettei sadetta tule heidän profetoimisensa 
päivinä, ja heillä on valta muuttaa vedet vereksi ja lyödä maata kaikkinaisilla 
vitsauksilla, niin usein kuin tahtovat.”

Toinen todistajista on Elia, jota juutalaiset ovat odottaneet palaamaan noin 2600 vuotta. 
Tänäkin päivänä juutalaiseen perinteeseen kuuluu joka vuosi jättää Elialle tyhjä paikka 
pääsiäispöytään, jos hän vaikka sattuisi ilmestymään.  

Mal. 4:5: "Katso, minä lähetän teille profeetta Elian, ennenkuin tulee Herran päivä, se suuri
ja peljättävä.” 

Ennenkuin pääsiäisateria joka vuosi alkaa, juutalaisperheiden lapset avaavat etuoven 
nähdäkseen onko Elia paikalla. Joten se ei tule olemaan kovin yllättävää juutalaisille, kun 
Elia näyttäytyy. 

He tietävät myös, että Elian on vielä kuoltava, koska hänet
otettiin pois maan päältä ”tulisissa vaunuissa” 
(tunnistamaton lentävä esine – UFO!).

2.Kun. 2:11: "Kun he niin kulkivat ja puhelivat, niin katso, 
äkkiä ilmestyivät tuliset vaunut ja tuliset hevoset, ja ne 
erottivat heidät toisistansa, ja Elia nousi tuulispäässä 
taivaaseen.”

Niinpä kun Elia näyttäytyy jälleen maan päällä, se on pelinmuuttaja juutalaisille. Minä 
uskon, että Elian kumppani on opetuslapsi ja Ilmestyskirjan kirjoittaja Johannes. Uskon, 
että toinen todistaja on Johannes, koska: 

1) Mooses on jo kuollut ja Jumala hautasi hänet. 

2) Ennen Aabrahamia syntyneenä Eenok ei ollut juutalainen. 

3) Keskustelussa siitä, kuinka opetuslapset kuolisivat, Jeesus moitti
Pietaria, ettei tämä huolehtisi, vaikka Johannes ei kuolisikaan
ennenkuin lopunaikana (Joh. 21:21-23).

4) Raamattu sanoo, että Johanneksen TÄYTYY (KJV: must) profetoida
jälleen ”monien kansojen, kansanheimojen, kielten ja kuninkaiden 
edessä (KJV: before many peoples, and nations and tongues, and
kings)” (Ilm. 10:11). Tämä on toteutumaton profetia, joka toteutuu
Ahdistuksen ensimmäisten kolmen ja puolen vuoden aikana. 

5) Meillä on vankka näyttö siitä, kuinka toiset apostolit kuolivat, mutta ei mitään näyttöä 
siitä, kuinka Johannes kuoli. ”Perimätieto sanoo hänen kuolleen Efesossa,” tai 
”Patmoksella,” tai missä tahansa. 

Nämä kaksi juutalaista todistajaa kuolevat senjälkeen, kun Saatana on heitetty maan 
päälle Ahdistuksen puolivälissä. 



Ilm. 11:7: ”Ja kun he ovat lopettaneet todistamisensa, on peto [Saatana], se, joka nousee 
syvyydestä, käyvä sotaa heitä vastaan ja voittava heidät ja tappava heidät. 

Mutta ne kolme ja puoli vuotta, jotka he viettävät maan 
päällä, ovat kuninkaallinen tuska Uuden Maailmanjohtajan 
kupeissa. 

Hän inhoaa heitä, koska he saarnaavat evankeliumia, samalla 
kun kutsuvat kaikkia juutalaisia tulemaan kotiin Israeliin. 

Lopulta Saatana tappaa Kaksi Todistajaa Ahdistuksen ajan 
puolivälissä. 

Ilm. 11:7: ”Ja kun he ovat lopettaneet todistamisensa, on peto, se, joka nousee 
syvyydestä, käyvä sotaa heitä vastaan ja voittava heidät ja tappava heidät.” 

2) 144 000 juutalaista todistajaa

Myös 144 000 juutalaista todistajaa näyttäytyvät heti Tempauksen jälkeen.

Ilm. 14:4: "Nämä ovat ne, jotka eivät ole saastuttaneet itseään naisten kanssa; sillä he 
ovat niinkuin neitsyet. Nämä ovat ne, jotka seuraavat Karitsaa, mihin ikinä hän menee.”

Nämä ovat mitä todennäköisimmin nuorten juutalaisten miesten rabbiinisista riveistä, jotka 
eivät koske naiseen ennenkuin mentyään naimisiin. He viettävät kirjaimellisesti päivänsä 
ahnaasti opiskellen Vanhaa Testamenttia. 

Jeesus panee erityisen merkkinsä näihin 144 tuhanteen ja 
kohtaa heidät henkilökohtaisesti Siionin vuorella, jossa heillä 
epäilemättä on ihmeellinen ”Jeesuksen tykö tulemisen” hetki. 

Verho nostetaan ja heidän silmänsä avataan totuudelle. He 
tekevät sen tyrmistyttävän havainnon, että murhasivat 
Messiaansa. Tämä uusi tieto Herralta ajaa heidät kiihkeään 
intoon evankelioida, joka kattaa maaplaneetan.

Ilm. 14:1: ”Ja minä näin, ja katso, Karitsa seisoi Siionin vuorella, ja hänen kanssaan 
sata neljäkymmentä neljä tuhatta, joiden otsaan oli kirjoitettu hänen nimensä ja hänen 
Isänsä nimi

On mielenkiintoista, että tähän päivään mennessä Siionin vuoren lakea Jerusalemissa ei 
ole koskaan rakennettu. Se käsittää kaksi pakanoiden hautausmaata ja koko alueelle 
mahtuu 144 tuhannen joukko tapaamaan Jeesusta henkilökohtaisesti. 



Siionin vuoren laki on paljolti rakentamaton johtuen
 lukuisista hautausmaista... mikä yhteensattuma! 

Ottaen huomioon heidän Vanhan Testamentin tuntemuksensa loput tarinasta on täysin 
ymmärrettävää. Koska Jeesus on kätkettynä monin paikoin VT:n kirjoituksissa, he 
ahmivat välittömästi myös Uuden Testamentin. Äläkä unohda sitä ironiaa, kun niin monet 
juutalaiset hyväksyvät Jeesuksen, Messiaan, jonka he hylkäsivät vuosisatojen ajan! 

3) Enkeli taivaalla
Viimeisenä näistä kolmesta keinosta, joilla Jumala julistaa evankeliumia, on taivaalla 
todistava enkeli.

Olen usein opettanut raamattutunneilla, että ”seurakunta-aikana Jumala ei lähetä enkeliä 
taivaalle keskiviikko-iltaisin käskemään maailmaa palvomaan Häntä, vaan sensijaan Hän 
käyttää uskovia tämän maan päällä todistamaan henkilöltä henkilölle.” 

No niin, uskovien ja Pyhän Hengen mentyä Jumala KYLLÄ lähettää enkelin taivaalle!

Ilm. 14:6-7:  "Ja minä näin lentävän keskitaivaalla
erään toisen enkelin, jolla oli iankaikkinen evankeliumi
julistettavana maan päällä asuvaisille, kaikille
kansanheimoille ja sukukunnille ja kielille ja kansoille. 
Ja hän sanoi suurella äänellä: Peljätkää Jumalaa ja
antakaa hänelle kunnia, sillä hänen tuomionsa hetki
on tullut, ja kumartakaa häntä, joka on tehnyt taivaan
ja maan ja meren ja vetten lähteet". 

Ensiksikin, pane merkille, että Jumalan ”luominen,” ei
”evoluutio,” on osa tätä enkelijulistusta! Taivas on
ihana paikka, jos ei mistään muusta syystä, niin
ainakin, koska evoluution häijy valhe on paljastettu
ja Jumala luova nerous  ilmoitettu ylenpalttisessa kirkkaudessa!

Kuitenkin ajatus taivaalta saarnaavasta enkelistä on hämmästyttävä. Kuinkahan hän 
selviää eri aikavyöhykkeistä? 



Joten Ahdistuksen aikana maailma on täynnänsä uutisia Jeesuksen kuolemasta, 
hautauksesta ja ylösnousemuksesta. 

Se on kauhea aika, mutta Jumala lupaa uskoville, että pääsemme siitä, koska meitä ei ole 
määrätty vihaan.

1.Ts. 5:9: "Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan,
vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen
Kristuksen kautta.” 

Tuleva Tempaus, ällistyttävä päätös seurakunta-ajalle,
poistaa uskovat Jumalan vihasta. 

Niillä, jotka jäävät, on tilaisuus luottaa Jeesukseen ja
lukematon joukko tulee  tekemään sen, mutta se on
fyysisesti varsin tuskallista. 

Ilm. 7:9: "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.”

Ilm. 7:13: "… Keitä ovat nämä pitkiin valkeihin 
vaatteisiin puetut, ja mistä he ovat tulleet?... hän 
sanoi minulle: "Nämä ovat ne, jotka siitä 
suuresta ahdistuksesta tulevat ja he ovat 
pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan 

veressä.” 

Ilm. 7:16-17: "Ei heidän enää tule nälkä eikä enää jano, eikä aurinko ole sattuva 
heihin, eikä mikään helle ... ja Jumala on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän 
silmistänsä." 

Ne seitsemän Ahdistuksen vuotta ovat hirvittävää aikaa. Seuraavassa vain joitakin 
ongelmia: 

➢ Alussa neljäsosa maata kuolee tauteihin ja riehuviin ydinsotiin (Ilm.6:4,8) ja sitten 
kolmasosa ihmiskunnasta kuolee muutamia vuosia myöhemmin. 

➢ Kaikki, mikä elää meressä kuolee (Ilm. 16:3).

➢ Karannut inflaatio tuhoaa talouden (Ilm 6:5,6).

➢ Hirmuista hellettä ei voi paeta (Ilm. 7:16, 16:9).

➢ Saatanan pahimmat demonit, jotka ovat olleet sidottuina Nooan ajoista asti, 
päästetään jälleen maan päälle (Ilm. 9:2,3)! 

Raamatun monien tätä aikaa koskevien profetioiden perusteella olemme ilmeisesti 



lähestymässä sitä. Meidän täytyy päivittäin pyytää Herralta tilaisuuksia kertoa 
perheellemme, ystävillemme ja työtovereillemme, mitä Hän on tehnyt elämässämme 


