
Ainutlaatuinen sukupolvemme – Ilmestyskirjan teknologiat 

 

Siitä lähtien kun Kristus ensimmäisen kerran lupasi opetuslapsilleen että Hän palaisi, kristityt ovat 

ihmetelleet, olisiko heidän sukupolvensa se, joka todistaisi tuon lupauksen täyttymisen. 

 

Ja luultavasti jokainen sukupolvi siitä lähtien on pitänyt itseään viimeisenä sukupolvena, perustaen 

uskomuksensa miellettyyn tai todelliseen moraalistandardien rappeutumiseen heidän aikansa 

yhteiskunnassa. 

 

Kaikista spekulaatioista ja huhuista huolimatta, vain yksi sukupolvi voi olla se viimeinen, ja kaikki 

todistusaineisto osoittaa kohti omaamme. 

 

Vuosisatojen ajan, kristityt ovat esittäneet hataria todisteita, kuten "asiat eivät ole koskaan olleet niin 

huonosti" tai "katso kaikkea maailman pahaa" perustelemaan uskoa, että heidän sukupolvensa olisi tämän 

ajan viimeinen sukupolvi. Silti hyvin harvat raamatulliset merkit Kristuksen paluusta – jos ollenkaan – olivat 

näkyvissä näille sukupolville. 

 

Nyt, pikakelauksella nykypäivään, jolloin lähes jokainen Kristuksen paluun merkki on näkyvissä. Israel on 

taas valtio, valmiina täyttämään loput seitsemän vuotta Kaikkivaltiaan jumalallisesta suunnitelmasta (Dan. 

9:24). Matkustaminen ja tieto ovat lisääntyneet dramaattisesti (Dan. 12:4).  

 

Venäjä, Iran, ja ainutlaatuinen koalitio Israel-vastaisia valtioita on liittoutumassa yhteisymmärryksessä (Hes. 

38-39) ja monet muut lopun ajan profetiat (lukemattomia listattavaksi tässä) ovat joko toteutuneet tai 

lähellä täyttymistään aikanamme. 

 

Mutta yksi tunnistettavimmista merkeistä siitä, että sukupolvemme on viimeisissä päivissä, on se että 

sukupolvemme on ensimmäinen jolla on, tai on kohta saamassa, teknologian joka on välttämätön 

täyttämään monet lopun ajan profetioista.  

 

Itse asiassa, Ilmestyskirja kuvaa useita päätapahtumia jotka tapahtuvat maan päällä ahdistuksen ajassa, 

mitkä edellyttävät että ihmiskunnalla on hallussaan edistynyttä teknologiaa. Jotkut näistä teknologioista 

ovat jo olemassa; toiset tullaan kehittämään välittömässä lähitulevaisuudessa. 

 

Tutkitaanpa näitä teknologioita: 

 

Koko maailma katsoo heitä 



 

Ilmestyskirjan  11. luku kuvaa sellaista teknologiaa, joka mahdollistaa koko maailmalle Jumalan kahden 

todistajan ruumiiden katselun: 

 

"Ja kun he ovat lopettaneet todistamisensa, on peto, se, joka nousee syvyydestä, käyvä sotaa heitä vastaan 

ja voittava heidät ja tappava heidät. Ja heidän ruumiinsa viruvat sen suuren kaupungin kadulla, jota 

hengellisesti puhuen kutsutaan Sodomaksi ja Egyptiksi ja jossa myös heidän Herransa ristiinnaulittiin. Ja 

ihmiset eri kansoista ja sukukunnista ja kielistä ja kansanheimoista näkevät heidän ruumiinsa kolme ja puoli 

päivää, eivätkä salli, että heidän ruumiinsa pannaan hautaan. Ja ne, jotka maan päällä asuvat, iloitsevat 

heidän kohtalostaan ja riemuitsevat ja lähettävät lahjoja toisilleen; sillä nämä kaksi profeettaa olivat 

vaivanneet niitä, jotka maan päällä asuvat." Ilm. 11:7-10 

 

Se tosiasia, että kaikki kansat, kielet, kansanheimot ja sukukunnat tulevat tuijottamaan näitä ruumiita, on 

ollut hedelmällinen maaperä modernille spekuloinnille. Monet kristityt uskovat, että ensimmäistä kertaa 

historiassa, tämä profetia voidaan panna täytäntöön satelliitti-uutisvälityksellä (vrt. CNN tai MSNBC).  

 

On totta, että tämä on ennenkuulumatonta ihmiskunnan historiassa. Silti se että voit näyttää mitä tahansa 

planeettamme kohtaa kaapeliuutisverkon kautta, ei itsessään tarkoita sitä, että tuo profetia voidaan jo 

tänään täyttää. 

 

Tuo jae erityisesti sanoo, "ihmiset eri kansoista ja sukukunnista ja kielistä ja kansanheimoista" tulevat 

tuijottamaan näitä ruumiita, ei "jotkut ihmiset eri kansoista ja sukukunnista ja kielistä ja kansanheimoista”. 

Tänään, teknologia joka voisi toteuttaa tämän, on ihmiskunnan suuren osan ulottumattomissa. 

 

Kuitenkin jo aivan lähitulevaisuudessa noiden tekniikoiden kustannukset tulevat merkittävästi 

pienenemään verrattuna niiden vaikuttavuuteen, tarjoten kolmannen maailman maille sen 

mediasaatavuuden joka siltä puuttuu nyt.  

 

Johtuen trendistä kohti voimakkaampia ja kustannustehokkaampia teknologioita, ihmiskunnan kehitys 

johtaa lopulta kaikkialla olevaan HD- videotarjontaan niin puhelimissa, kommunikaattoreissa kuin muissakin 

käsilaitteissa joista vasta uneksimme. 

 

Ja vielä, teknologian eksponentiaalinen edistyminen tarjoaa virtuaalitodellisuuksia jotka antavat 

loppukäyttäjilleen mahdollisuuden “kokea” live- tapahtumia aivan toisessa paikkaa. 

 

Sen seurauksena, ensimmäistä kertaa historiassa, koko maailmalle on mahdollista samanaikaisesti katsoa 

tai “olla läsnä” tietyssä maantieteellisessä lokaatiossa, aivan kuten Ilmestyskirjan 11. luku ennustaa. Tuo 

fakta jo yksinään on vahva todistus siitä, että meidän sukupolvemme on ensimmäinen koskaan, jolla on 

kyky todistaa Kristuksen paluu. 



 

Kukaan ei voi ostaa eikä myydä 

 

Lisäksi, Raamattu on jo kauan edeltä kertonut ajanjaksosta, jossa erityinen henkilö tulee asettamaan 

maailmanlaajuisen systeemin kontrolloimaan aivan kaikkea ihmisen kaupankäyntiä: 

 

"Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan merkin 

oikeaan käteensä tai otsaansa, ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki: pedon 

nimi tai sen nimen luku." Ilm. 13:16-17  

 

Tämän raamatunkohdan “se” on antikristus, jolla tulee olemaan ennennäkemätön kontrolli kaikesta 

maailmanlaajuisesta finanssitoiminnasta. Itse asiassa, hänellä tulee olemaan niin paljon valtaa, että hän 

pääsee päättämään tapauskohtaisesti ketkä henkilöt voivat ylipäänsä ostaa tai myydä yhtään mitään. 

 

Kun ihmisteknologioiden kehitys ja edistyminen jatkuu, sellaisen kattavan ja yksityiskohtaisen 

finanssikontrollisysteemin olemassaolo ei pelkästään tule mahdolliseksi, vaan siitä saattaa hyvinkin tulla 

jopa välttämätön. Sellainen systeemi olisi täysin luonnollinen seuraus molekulaarivalmistuksen (MM) 

kehittymisestä ja laajalle levinneistä kotikäyttöisistä 3-D -tulostuskyvykkyyksistä – teknologiat, joiden takia 

nykypäivän väärentäjät “voisivat suorastaan tappaa”. 

 

Lähitulevaisuudessa hallituksille käy lähes mahdottomaksi erottaa väärennetty paperi- ja metalliraha 

alkuperäisistä oikeista. Tänään väärentäjillä on pääsy viimeisimpään ja kehittyneimpään 

tulostusteknologiaan, minkä seurauksena tavallisen kansalaisen on joka tapauksessa varsin vaikea erottaa 

väärennetty raha oikeasta.  

 

Samalla kun tulostusteknologiat siirtyvät kaksiulotteisesta kolmiulotteiseen maailmaan, missä jokainen 

atomi ja molekyyli ovat oikeilla paikoillaan, eivät mitkään vesileimat tai varkaudensuojateknologiat ole 

kykenevät estämään väärennettyä rahaa sekoittumasta oikeiden sekaan. 

 

Ottaen huomioon että suurin osa maailman valuutoista on ns. valtuutettuja (tarkoittaa että niiden arvo on 

täysin johdettu ihmisten halukkuudesta hyväksyä valuutan alainen arvo), sellainen villin väärentämisen 

ympäristö tuhoaisi kansainvälisen rahasysteemin ellei mullistavaa muutosta toteutettaisi. 

 

Hallituksille jäisi oikeastaan ainoaksi vaihtoehdoksi varmentaa valuutat seuraamalla ja valvomalla suoraan 

niiden kaikkien kaikkia liikkeitä rahajärjestelmässä. 

 



Ja mikäli sellainen järjestelmä toteutettaisiin, miksi ihmeessä enää jäädä kiinni paperi- ja metallirahan 

ansaan ja ongelmiin? 

 

Tarkan petoksenehkäisysysteemin – jonka täytyy suojata rahavirrat – pitäisi sisältää kehittynyt elektroninen 

pankkitoiminnan salakoodausohjelmisto ja/tai erittäin tiukat henkilötunnistamisen varmistusteknologiat. 

Ensimmäinen, toinen, tai molemmat hallituksen säätäjien käsissä toisivat tuolle hallitukselle 

ennennäkemättömät valtuudet kansalaisiensa osalta. 

 

Sen seurauksena, ensimmäistä kertaa historiassa, hallitus olisi kykenevä eliminoimaan harmaan talouden 

olemassaolon (poislukien vaihdantatalous). Ensimmäistä kertaa koskaan, se hallitus voisi kirjaimellisesti 

kontrolloida sitä, kuka voi ostaa ja myydä. 

 

Pedon merkki 

 

Tosiasiassa, sellaista skenaariota Raamattu tarkalleen kuvaa viimeisien päivien ajalle. Kuten aiemmin 

mainitsin, Ilmestyskirja sanoo: 

 

"Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan merkin 

oikeaan käteensä tai otsaansa, ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki: pedon 

nimi tai sen nimen luku." Ilm. 13:16-17  

 

Sen varmistaminen, onko joku oikeutettu - tai ei - ostamaan tai myymään, johonkin merkkiin perustuen, on 

teoriassa ollut mahdollista läpi historian. Kuitenkin, ottaen huomioon se kontrolloinnin laajuus jota 

Raamattu kuvaa, sellaisen systemin toimeenpano (ja väistämättömästi rinnalle syntyvien ”pimeiden 

markkinoiden” tukahduttaminen) on ollut täydellisesti aiempien sukupolvien ulottumattomissa.  

 

Kun otetaan tuo raamatunkohta täydessä kontekstissaan, jopa tämän päivän maailmasta puuttuu sellainen 

teknologia jolla voisi täydellisesti toimeenpanna tuollainen kauppasysteemi. Mutta se päivä on nopeasti 

lähestymässä, jolloin sellainen systeemi on ihmisen saatavilla. 

 

Tatuointi sellaisenaan ei yksinkertaisesti ole riittävä toteuttamaan sellaista systeemiä. Jotta voisi onnistua, 

sen erottelevan merkin täytyy myös olla kytkeytyneenä maailmanlaajuiseen tietokantaan mikä sisältää 

kaiken tarpeellisen tiedon joka liittyy johonkin henkilöön ja hänen mahdollisuuteensa tehdä kaupallisia 

transaktioita.  

 

Vaikka on täysin mahdollista että joku diktaattori olisi voinut määrätä tuollaisen systeemin menneinä 

vuosina, sen toimeenpanomekanismi olisi ollut puutteellinen. Ilman merkkiä olevat olisivat voineet kohdata 



syrjintää tai olisivat muutoin joutuneet erotetuksi yhteisöstään. Mutta mikään merkki ei yksistään voi tehdä 

mitään estääkseen pimeiden markkinoiden syntymistä. 

 

Niin kauan kuin maailmanlaajuinen rahasysteemi toimii valuutalla jota voidaan varastoida, piilottaa, ja 

vaihtaa pimeästi, hallitusten kontrolliyritykset aina tulevat johtamaan pimeiden kauppamarkkinoiden 

syntymiseen. 

 

Kuitenkin, heti kun itsenäisesti toimiva valuutta poistetaan laskuista, ja taloudelliset transaktiot siirtyvät 

kokonaisuudessaan elektroniseen ympäristöön, ei ole enää mahdollista varastoida, piilottaa, ja vaihtaa 

rahaa pimeästi. Tuollainen sähköinen rahajärjestelmä olisi ollut käsittämätön esi-isillemme. Mutta meidän 

sukupolvemme on täydellisesti kahlannut läpi sen edeltäjät. 

 

Teknologia valloittaa ja hallita maailma 

 

Aivan samoin kuin se massiivinen globaali tuho jota Ilmestyskirja esittää, pysyi ihmisen käsityskyvyn 

ulottumattomissa atomipommin kehittämiseen saakka, ajatus siitä että yhdestä miehestä tulisi maailman 

kiistämätön johtaja, pysyi mahdottomana ymmärtää aiemmille sukupolville. Silti Raamattu selvästi 

ilmoittaa, että yksi mies tulee väliaikaisesti hallitsemaan koko maailmaa: 

 

"ja sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot.” Ilm. 13:7  

 

Tuo mies tunnetaan Antikristuksena, eikä yksikään ihminen voi paeta hänen valtansa ulottuvilta. 

 

Eikä nytkään ole olemassa vaadittavaa teknologiaa valloittaa ja hallita maailman väestöä. Monet ihmiset 

ovat siinä uskossa että tuollainen teknologia jo löytyy, mutta vihollistensa tuhoaminen tai maa-alueen 

valloittaminen ovat aivan eri luokan asia kuin sellaisen alueen hallintaprosessi.  

 

Varsinkin jos tuollaisen alueen kansalaiset ovat vihamielisiä vierasta tunkeutujaa kohtaan. Vuonna 2008, 

maailman dominoivin sotilasvoima oli USA, silti sen yritykset hallita ja muokata Irakin väestöä osoittavat 

kuinka todella vaikeaa sellainen yritys on. Tuon varsin pienen valtion vallinta ja hallitseminen on 

osoittautunut kalliiksi, sekä miestyövoiman että taloudellisten resurssien osalta. 

 

Nyt, koetapa kuvitella USA:a yrittämässä hallita, säädellä ja vallita kaikkia maailman valtioita ja alueita. Se 

olisi mahdoton homma. 

 

Silti jotkut tulevat edelleen väittämään, että on täysin mahdollista että joku maailmanvalta valloittaisi ja 

hallitsisi kaikki maailman valtiot. Totalitaarinen hallinto voisi yksinkertaisesti murhata kaikki ne joista olisi 



pieninkin uhka vallitsevalle tilalle. Tämän tyyppiset hallinnot ovat onnistuneet viemään väestönsä 

valtiokontrollin sellaisiin mittoihin joita ei ole aiemmin saavutettu.  

 

Mutta silti, noihin yhteiskuntiin syntyi pimeitä markkinoita, salaisia vastarintaliikkeitä, ja muita 

erimielisyyden elementtejä. Mikään yhteiskunta ei koskaan ole saavuttanut sellaista väestön kontrollin 

tasoa mitä Raamattu ennustaa Antikristuksen valtakunnalle. Niin yksityiskohtaisen sekä henkilökohtaisen 

kontrollin tason logistiikka on yksinkertaisesti tehnyt sellaisen skenaarion mahdottomaksi. 

 

Kuitenkin, se päivä lähenee vauhdilla, jolloin edellinen ei enää pädekään. 

 

Lyhyessä, futuristisessa artikkelissaan, “globaalin romahduksen vartija”, Mike Treder tekee seuraavan 

havainnon: "Meidän päiviimme saakka, olosuhteet eivät ole mahdollistaneet todellisen maailmanvallan 

olemassaoloa." 

 

Treder on kotonaan tuon lausuntonsa kanssa, koska hän on perinpohjaisesti selvillä 

molekulaarivalmistamisen nousevasta teknologiasta. Molekulaarivalmistamisen myötä syntyy välittömästi 

äärimmäisen halpoja, kehittyneitä teknologioita, jotka ovat kyvykkäitä avustamaan yksilöä tai pientä 

ryhmää hallitsemaan ja kontrolloimaan maailman väestöä. 

 

Tässä häivähdys siitä, miltä maailma näyttäisi tuollaisen skenaarion vallitessa: 

 

Hallituksen seurantametodi on “kuten jumala” mittakaavassaan ja kyvykkyydessään – nähden kaiken, 

kuullen kaiken ja tietäen kaiken. Yritä hahmottaa "nanopöly" – partikkelit jotka ovat yhden pölyhiukkasen 

kokoisia ja täydellisesti kameroilla ja kuuntelulaitteilla varustettuja.  

 

Tämä nanopöly on määrällisesti yhtä vaikeaa poistaa kuin tavallinen pöly jota kohtaamme päivittäin. 

Miljardien tällaisten kehittyneiden laitteiden rakentaminen on mahdollista varsin mitättömin kustannuksin, 

tehden niistä kaikkialla läsnä olevia. 

 

Varustettuna kehittyneellä tekoälyohjelmalla, nämä laitteet suodattavat jatkuvaa video- ja audiosyötettä, 

etsien edeltämääriteltyjä kaavoja, mitkä viittaisivat potentiaaliseen ”poikkeavaan" käyttäytymiseen, minkä 

valtio on määritellyt.  

 

Sellaista maailmaa ei ole vaikea kuvitella. Samanlaisia kaavantunnistusteknologioita käytetään jo laajalti. 

Tulevaisuudessa ne tullaan yksinkertaisesti laajentamaan ohjelmiin, jotka kattavat kaiken 

ihmiskäyttäytymisen globaalilla tasolla. 

 



Viimeksimainittu skenaario ei ole niin futuristinen kuin jotkut uskovat. Nuo kuvatut teknologiat tulevat 

ilmaantumaan yhtäkkiä, jättäen maailmalle vain vähän aikaa varautua tai sopeutua niiden vaikutukseen. 

Joka tapauksessa, jos nykyiset trendit jatkuvat, ne tulevat ilmestymään. Tässä on jälleen yksi syy miksi 

meidän sukupolvemme on ainutlaatuinen kyvyssään täyttää Ilmestyskirjassa luetteloidut profetiat. 

 

Johtopäätös 

 

Mikään sukupolvi ennen meitä ei olisi reaalisesti voinut odottaa edellämainittujen lopun ajan profetioiden 

täyttymistä. Vaikkakin Ahdistuksen aika pitää sisällään sekä Jumalan että Saatanan yliluonnollisia tekoja, 

meidän sukupolvemme on ensimmäinen kykenemään täyttämään Ilmestyskirjan profetioita tarvitsematta 

yliluonnollisia tekoja niitä toteuttamaan. 

 

Tämä on yksi vahvimmista argumenteista todistamaan, että sukupolvemme on se viimeinen ennen 

Jeesuksen Kristuksen paluuta. Kuitenkin, se on myös yksi vähiten hyväksytyistä – koska tässä ajassa elävien 

on niin vaikea tunnistaa kuinka täydellisen uniikki ja vertailukelvoton maailmamme on verrattuna aiempien 

sukupolvien maailmoihin.  

 

Mutta jos viitsii perehtyä ja tutkia ihmiskunnan historiaa, käy päivänselväksi, että Kristus koputtaa jo ovella. 

 

Olisiko ollut realistista koko maailman kirjaimellisesti nähdä jonkun tapahtuman silmiensä edessä, ennen 

meidän sukupolveamme? Tietenkään ei – ja se taas olisi aivan tavanomaista sukupolvellemme. 

 

Olisiko ollut realistista että yksi henkilö olisi kontrolloinut maailman kaupankäyntiä, ennen 

sukupolveamme? Tietenkään ei – ja juuri meidän sukupolvemme on ensimmäinen toteuttamaan valtaosan 

myynti- ja ostotransaktioistaan sähköisesti. Tänä päivänä ja aikana, onko se edes vaikeaa uskoa että yksi 

hallinto voisi kontrolloida kaikkia talouden toimenpiteitä? 

 

Olisiko ollut realistista aiemmille sukupolville luoda valtaisa maailmanlaajuinen tietovarasto, mikä sisältäisi 

maailman joka ainoan ihmisen kaikki taloustransaktiot – niiden jotka olivat vastaanottaneet ”merkin”? 

Tietenkään ei.  

 

Sellainen systeemi – ilman tehokkaiden tietokoneiden ja kehittyneiden ohjelmistojen apua, olisi ollut kallis, 

byrokraattinen tehottomuuden meri, kyvytön monitoroimaan taloudellisia transaktioita. Ja taas meidän 

sukupolvemme on ensimmäinen joka voi käsitettävästi toimeenpanna sellaisen systeemin. 

 

Olisiko ollut realistista aiemmille sukupolville pystyttää oikeasti globaali hallinto, halliten kansalaisiaan 

armottomalla tehokkuudella ja vain vähäisin peloin kapinoinnista? Tietenkään ei.  



 

Ei pelkästään nationalismi ole ollut tiellä, vaan sellaisen haltuunoton logistiikka on täysin ihmisen kykyjen 

ulottumattomissa jolleivät tehokkaat teknologiat ole avustamassa. Silti, ja varsin lähitulevaisuudessa, ei 

sellainen haltuunotto tule ainoastaan mahdolliseksi – monet tulevat väittämään että sellainen on 

ehdottomasti välttämätöntäkin. 

 

Meidän sukupolvellemme, ”kirjoitus on seinällä” (Dan. 5:5). Herra Jeesus Kristus palaa pian takaisin! 

Jokaisen ihmisen tulisi kysyä itseltään: tuoko Kristuksen paluu minulle sanoinkuvaamatonta iloa vai 

viheliäistä kauhua? Valinta on meidän. 

 

Britt Gillette  

 

Lähde: http://prophecynewswatch.com/article.cfm?recent_news_id=1681 
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