
 

 

”Vartija, mikä hetki yöstä on?” (Jes. 21:11) 

 

Kuvittelepas seuraava science fiction tarina: tuhansien vuosien aikana useat henkilöt alkavat toisistaan 

tietämättä kirjoittamaan ylös lauseita, joiden koostumus on heille täysin selkeä mutta joiden sisältöä he 

eivät ymmärrä. Kun viimeinen heistä on lopettanut kirjoittamisensa, kuluu 2000 vuotta, jolloin nämä 

ylöskirjoitetut asiat alkavat tapahtua, yksi toisensa jälkeen. 

 

Jos eläisit juuri tuossa tapahtumien ajankohdassa, olisit todennäköisesti huomattavan kiinnostunut siitä, 

mitä oli kirjoitettu: mitä siitä on jo tapahtunut, ja mitä vielä tulossa. 

 

Jos kiinnostuit, tuo tarina on todellisuutta. Tänään. 

 

Raamatun tutkijat ovat laskeneet, että lähes kolmasosa Raamatusta liittyy eskatologiaan tai Raamatun 

profetiaan. Kyseisistä profetioista – eli ennustuksista - jo 80% on tapahtunut – ja ns. 

tapahtumisjärjestyksessään. Eikä mitään ole jäänyt tapahtumasta sieltä väliltä. Matematiikkaan 

perehtyneille tämä kertoo erittäin suuresta todennäköisyydestä sille, että tuo puuttuva 20% tulee myös 

vääjäämättä tapahtumaan. 

 

Miten nämä asiat sitten liittyvät meidän päiviimme? Vastaus saattaa yllättää sinut – sillä profetialistan 

läpikäynti on aivan kuin katselisit TV- uutisia!: 

 

1. Israelin valtio on syntynyt uudelleen (Luuk. 21:29). Itselläni on iso, vanha koulukartta, jossa kyseisen 
maa-alueen kohdalla lukee Palestiina. Todennäköisesti olisit päätynyt tuon ajan koulukiusatuksi – tai 
vielä pahempaan viranomaiskäsittelyyn – mikäli olisit Raamattuun vedoten väittänyt siinä paikalla 
kerran vielä olevan uusi Israel. Se oli edeltä ennustettu (Hes. 37:21), mutta tuo kansa myös palasi 
kotiinsa epäuskoisena – kuten sekin ennustettiin (Hes. 36:24, 25). Kristuksen mukaan tämä uudelleen 
herääminen olisi alkusysäys kaikelle muulle tapahtuvalle, Mark. 13:28-29 – ja että yksi sukupolvi näkisi 
tuon ”kaiken”. Toisin sanoen, sen sukupolven ihmisiä säilyisi elossa koko aikakauden; puhutaan siis 
maksimissaan vähän yli sadan vuoden ajanjaksosta, alkaen Israelin itsenäistymisvuodesta 1948. 

2. Tuo lähtölaukaus ei ollut alku maratonin kaltaiselle, verkkaiselle etenemiselle, vaan suorastaa rytinälle, 
kiihkeässä tahdissa. Sekin ennustettiin, että kristinuskon näköiset liikkeet yhdistyisivät hurjaa vauhtia 
Ekumenian edetessä (Ilm. 17, 18). Se vie tuota harhautunutta joukkoa kiivaasti kohti Suuren Babylonin 
valtaisaa uskonnollista, poliittista ja kaupallista järjestelmää, tosi-kristillisyydestä luopumisen kasvavalla 
vauhdilla (1 Tim. 4:1, 2 Tess. 2:3), ja se johtaa kohti ennustettua maailman superkirkkoa. 

3. Kaikenlainen okkultismi, noituus ja spiritismi lisääntyvät maailmanlaajuisesti (1 Tim. 4:1-3). Nyt jo aivan 
eturivin kuuluisuudetkin julistavat avoimesti uskojaan – viimeisimpänä Golden Globe- palkittu Cristian 
Bale, kiittäessään Saatanaa. Monet ovat havainneet hänen etunimensä (”kristitty”) sekä sukunimensä 
kytkennät (Bale äännetään kuten Vanhan Testamentin epäjumala Baal); mutta harvempi tietää että 
Bale myös näytteli Hollywood- elokuvassa itseään Jeesusta. Tuskin pelkkää sattumaa. Eikä Bale siis ole 
ainoa megajulkkis aiheessa: ”Olen myynyt sieluni Paholaiselle" (John Lennon); ”Halusin olla musiikin 
Amy Grant, mutta siitä ei tullut mitään, joten myin sieluni Paholaiselle" (Katy Perry); ”En tiedä vaikka 
olisin meedio jollekin ulkopuoliselle taholle... toivon että se ei ole se joka luulen... Saatana” (Ozzy 
Osbourne) 



 

 

4. Moraaliset arvot järkyttävästi rappeutuvat (2 Tim. 3:1-5). Sen lisäksi että porno maailmanlaajuisesti 
addiktoi yhä useampia, maahamme tulee lisää uusia kansalaisia, joiden arvomaailma poikkeaa täysin 
omastamme. Se mikä oli meille itsestään selvästi rangaistavaa, onkin toisille osa kulttuuriaan. 

5. Väkivalta ja kaikenlainen kansalaistottelemattomuus rehottavat (2 Tess. 2:7, 8). Yhä useammin saa 
kuulla, miten poliisimme ovat joutuneet pahoinpitelyjen kohteiksi aivan tavallisilla rutiinikeikoilla. 
Ranskassa asiat ovat jo verrattaen huonommin, kun keltaliivien imussa väkivalta ja rikollisuus rehottaa. 
Länsinaapurimme on jo käytännössä kokonaan menettänyt kaupunkeja muualta tulleille; tuskin kukaan 
niissä aavisti, että eräänä päivänä nämä olisivat alkuperäisille asukkailleen täydellisiä no-go-zoneja. 

6. Ihmiset, joissa on jumalisuuden ulkokuori - mutta kieltävät sen voiman - valtaavat tosikristityille 
kuuluvat tehtävät (2 Tim. 3:5). Meillä on kirkkojen johdossa henkilöitä, joiden uskonnon 
toteuttamisensa muistuttaa paremminkin poliittista agendaa; samalla kun hätäillään tyhjinä käsiin 
jäävien toimitilojen kustannuksia, ei huomata hätäillä paljon tärkeämpää tarvetta: on irvokasta 
todellisuutta tänään, että voimakkain kasvu Suomessa tapahtuu leipäjonojen pituudessa. 

7. Antikristillinen henki valtaa maailmaa (1 Joh. 2:18) ns. kristillisten kulttien kautta, jotka pettävät 
jäljittelemällä (2 Tim. 3:8). Kaikenlainen viihdyttävä seremoniointi on astunut pääosaan 
jumalanpalveluksissa – ja menestysteologit käärivät rahat taskuihinsa. Hengellisiin kokouksiin mennään 
”juopumaan kokemuksista”. Perinteisen evankelioinnin metodeja toteuttavat ahkerasti pääasiassa vain 
Jehovan Todistajat – joille Kristus ei ole Jumala (joskin unohtivat ”korjata” omasta raamatustaan sen 
kohdan, joka sanatarkasti väittää juuri niin, Room. 9:5) 

8. Kansat asettautuvat ryhmittymiin, jotka lähestyvät viimeisten päivien liittoutumisasetelmaa - kuten 
”saven ja raudan kymmenen varvasta” (Dan. 2:32-35). Erityisesti Venäjän ja Lähi-idän maiden nykyinen 
koalitio on ns yksi yhteen Raamatun Goog- rintama (Hes. 38). Ja ensin mainittu Danielin kymmenliitto 
ennustettiin syntyvän vanhan Rooman jäänteistä, ja viime vuonna tuo kymmenikkö EU:n sisältä jo 
muotoutuikin – ja yhtenä niistä kymmenestä - Suomi! 

9. Avoimesti kielletään, että Jumala lähitulevaisuudessa puuttuisi maailman asioihin tuomion muodossa (2 
Piet. 3:3, 4). Tänään jos koskaan aivan avoin kristillisyyden pilkkaaminen saa vapaasti rehottaa – 
viimeisimpänä mellakoita aiheuttanut ristiinnaulitseminen – tällä kertaa ronald macdonaldin. Mutta 
edes arvostelepas erään toisen uskonnon pyhiä asioita, niin joudut linnaan. 

10. Nyt jos koskaan ollaan rakentamassa rauhaa Lähi-Itään (Dan. 9:27). Ja tämä on sinänsä 
hämmästyttävää: suorastaan out-of-nowhere ilmestyy Donald Trumpin vävy, Jared Kushner – ja ikuiset, 
toisiaan vuoron perään tappaneet, kiistakumppanit nyt jo ”alkavat ymmärtää toisiaan” – jopa niin, että 
kolmatta juutalaisten temppeliä, ennenkuulumattomasti, jo suunnitellaan rakennettavaksi 
Jerusalemiin. Se temppeli varmasti valmistuu. Ja sen temppelin myös varmasti häpäisee pian nouseva 
Antikristus (2 Tess. 2:4) – julistaen siellä olevansa Jumala itse! 

11. Kaikkien ihmisten maailmanlaajuiseen, totaaliseen kontrolliin on järjestelmät nyt jo olemassa (Ilm. 
13:16-18). Tämä todellisuus tuli jo kattavasti käsiteltyä kirjoituksessa ”Tekoälyjumala”. Meidän 
sukupolvemme on käytännössä ensimmäinen historiassa, jolloin totaali, johonkin merkkiin perustuva 
järjestelmä erottaa aivan kaikki ihmiset kahteen ryhmään: niihin jotka voivat ostaa tai myydä – ja niihin 
jotka eivät voi ollenkaan tehdä kumpaakaan. Se on sähköisen rahan maailma, globaalin tietokannan 
kera. Voitko kuvitella, että yli 95% noin 1,3 miljardista intialaisesta on jo rekisteröity tuon kaltaiseen 
tietokantaan (nimeltään Aadhar). Hyvä kysymys kuuluu: miksi noista ihmisistä piti ottaa myös 
silmäskannaukset, sormenjäljet ja DNA’kin? Ja nyt jo kantautuu, ettei tuo järjestelmä olekaan ollut 
pelkkää positiivista – vaan aiheuttanut vieläpä lisää kurjuutta. Samalla tavoin myös nousee 
kyseenalaiseksi Kiinassa uusi, valtaisa ”facebook- tyyppinen tykkäysjärjestelmä”: jollet käyttäydy 
”kiltisti”, sinun ”luokituksellasi” ei enää saa ollenkaan esimerkiksi lentolippuja. Zahy Ramadanin 
mukaan tuo sosiaalinen luottoluokitusjärjestelmä on pyrkimys luoda pelillistetty järjestelmä, jolla 
saadaan aikaiseksi universaali konformistisuus – eli mukaudutaan valtaapitävän tahtoon, maailmaan ja 
ajatustapaan. Toisin sanoen, Orwellin ”1984” on jo täällä tänään. 

 

Ja näiden lisäksi maa järisee yhä taajemmin, meret pauhaavat (Mark. 13:8) ja kuivuudet ja nälänhädät ja 

taudit (Luuk. 21:11) ja vihamielisyys kansojen keskuudessa lisääntyvät (Matt. 24:6, 7). Terrorismi valmistaa 



 

 

tietä maailmandiktaattorille ja ydinasearsenaalien rakentaminen kuuluttaa: ”Kuka on pedon vertainen, ja 

kuka voi sotia sitä vastaan?” (Ilm. 13:4). Tänään televisio ja Internet mahdollistavat Raamatun ennustamien 

tuhoamistapahtumien kuvaamisen, jotka tullaan näkemään samanaikaisesti kaikkialla maailmassa (Ilm. 1:7, 

Ilm. 11:9). 

 

 

Kun Jeesuksen opetuslapset tivasivat Herraltaan, mitkä olisivat nykyisen maailmamme lopun ajan merkkejä, 

Jeesus listasi juuri ylläolevia. Hän kuvasi sitä aikaa niin suureksi ahdistukseksi, jonka kaltaista ei ole ollut 

maailman alusta tähän asti eikä milloinkaan tule (Matt. 24). 

 

Ja nyt astumme kirjoituksen osuuteen, ”mitä seuraavaksi tapahtuu?”: 

 

1. Herraan Jeesukseen uskovien ylösotto (1 Kor. 15:51-58, 1 Tess. 4:13-18). Palaan tähän tarkemmin 

aivan kirjoituksen lopussa. 

2. Rooman vallan elpyminen, kymmenvaltioliiton varsinainen muodostuminen (Dan. 7:7, 24; Ilm. 13:1, 

17:3, 12, 13) 

3. Lähi-idän diktaattorin nousu (Dan. 7:8, Ilm. 13:1-8) 

4. Rauhansopimus kirjoitetaan Israelin kanssa; solmitaan seitsemän vuotta ennen Kristuksen toista 

tulemista maan päälle (Dan. 9:27) 

5. Maailmankirkon perustaminen (Ilm. 17:1-15) 

6. Venäjän hyökkäys Israeliin noin neljä vuotta ennen Kristuksen toista tulemista maan päälle (Hes. 

38, 39) 

7. Israelin kanssa solmitun rauhansopimuksen rikkoutuminen, jolloin syntyy maailmanhallitus, koko 

maailman kattava taloudellinen järjestelmä ja ateistinen maailmanuskonto Antikristuksen 

ympärille; tämä tapahtuu kolme ja puoli vuotta ennen Kristuksen toista tulemista maan päälle 

(Dan. 7:23, Ilm. 13:5-8, 15-17, 17:16, 17) 

8. Lukemattomien ahdistuksen ajassa uskoontulleiden kristittyjen ja juutalaisten marttyyrikuolema 

(Ilm. 7:9-17, 13:15) 

9. Maata kohtaavat katastrofimaiset jumalalliset tuomiot (Ilm. 6-18) 

10. Maailmansodan puhkeaminen Lähi-idässä, Harmagedonin taistelu (Dan. 11:40-45, Ilm. 9:13-21, 

16:12-16) 

11. Kristuksen toinen tulemus maan päälle (Matt. 24:27-31, Ilm. 19:11-21) 

12. Pahojen ihmisten tuomio (Hes. 20:33-38, Matt. 25:31-46, Juud. 14, 15, Ilm. 19:15-21, 20:1-4) 

13. Saatanan sitominen tuhanneksi vuodeksi (Ilm. 20:1-3) 

14. Pyhien (kohdassa 8 mainittujen Jeesukseen uskovien) ylösnousemus (Ilm. 20:4) 

15. Kristuksen tuhatvuotisen valtakunnan alkaminen (Ilm. 20:5-6) 

16. Saatanan vapautuminen ja hänen lietsoma kapina tuhatvuotisen valtakunnan lopussa (Ilm. 20:7-10) 

17. Jumalattomien (uskosta osattomina kuolleiden) ylösnousemus ja tuomio suuren valkoisen 

valtaistuimen edessä (Ilm. 20:11-15) 

18. Iankaikkisuuden alku, uuden taivaan, uuden maan ja uuden Jerusalemin luominen (Ilm. 21-22)  

 

 



 

 

”Mitä meidän on tehtävä”? (Jer. 42:3) 

 

Hyvä lukija: jos jaksoit tänne saakka – jaksa vielä ihan vähän. Pyydän sinua punnitsemaan tarkkaan 

seuraavat sanat:  

 

Vanhassa Testamentissa Kaikkivaltias varoitti profeettansa kautta niitä, jotka oli asetettu ”vartijoiksi”: ”Jos 

taas vartija näkee miekan tulevan, mutta ei puhalla pasunaan eikä kansa saa varoitusta, ja miekka tulee ja 

ottaa pois jonkun sielun heistä, on hän otettu pois synnissänsä, mutta hänen verensä minä vaadin vartijan 

kädestä.” (Hes. 33:6) 

 

Vartija joutui siis vastaamaan niistä sieluista, jotka varoitusta saamatta oli menetetty – otettu pois – 

vartiovuoron aikana. 

 

Uusi Testamentti ennustaa toisenlaisesta, vielä suuremmasta maailmanlaajuisesta poisottamisesta – ja 

missä ovat Suomen ”vartijat” siitä ilmoittamassa? Voi olla ettet koskaan saa kuulla tätä enää mistään 

muualta, joten tee sen osalta nyt tietoinen ratkaisu. 

 

Sillä apostoli Paavali ennusti: ”Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta 

kaikki me muutumme, yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet 

nousevat katoamattomina, ja me muutumme” 1 Kor. 15:51-52 

 

Tämä äkillinen, maailmanlaajuinen poisotto, oli ollut salaisuus Paavalin sanoihin saakka. Mutta sillä hetkellä 

siitä tuli samalla tavoin pysyvä osa erehtymätöntä Raamattua, kuten edellä mainituista kohdistakin – joiden 

toteutumista saamme nyt siis omin silmin todistaa.  

 

Tämä poisotto – jota Raamattu kuvaa Taivaaseen tempaamisena – on vielä tapahtumatta, ja se tapahtuu 

seuraavasti: ”Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka poisnukkuneiden on, 

ettette murehtisi niinkuin muut, joilla ei toivoa ole. Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut 

ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova poisnukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan. 

Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran 

tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Sillä itse Herra on tuleva alas 

taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat 

ylös ensin; sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän 

kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Niin lohduttakaa 

siis toisianne näillä sanoilla.” 1 Tess. 4:13-18 

 

ON RAAMATULLINEN TOSIASIA, ETTÄ YHDESSÄ SILMÄNRÄPÄYKSESSÄ MILJOONAT KATOAVAT MAAN 

PÄÄLTÄ! SE VOISI TAPAHTUA VAIKKA TÄNÄÄN! MIKÄÄN EI ESTÄ SITÄ – JA RAAMATTU ENNUSTAA SEN! 

 



 

 

Ja sen jälkeen alkaa tuo aika, jota Jeesus itse kuvasi kauheimmaksi maailmanhistoriassa. 

 

Jokainen Jeesukseen Kristukseen todellisesti uskova lähtee ensin tuossa ylösotossa. Ja sen jälkeen uskoon 

tulleet saavat kokea Antikristuksen silmittömän vihan - ja Antikristus sekä koko uskosta osaton maailma 

kokee Jumalan oikeutetun vihan. 

 

Saada tuo pelastava matkalippu pois maanpäällisestä helvetistä – se ei vaadi paljoa mutta samalla tavallaan 

kaiken: ”Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut” (Apt. 16:31) 

 

”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että Hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka Häneen 

uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä” (Joh. 3:16) 

 

Olli-Pekka Tuikkala 

 

 

 


