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Artikkelin viimeinen osio:

#1 – Hesekielin sota ennen Ahdistusta

• Nyt tulemme ainoaan mahdolliseen vaihtoehtoon, mitä tulee tämän sodan ajoitukseen...

• Jakeissa Hes. 39:9-11 ja 12-15 mainitut kaksi kohtaa koskien Israelin maan 7-vuotista 

puhdistamista sotaroinasta ja 7 kuukautta kestävää ruumiiden jäännösten puhdistamista, toimivat 

molemmat ennen Tempausta käytävän sodan skenaariossa.

• On välttämätöntä, että seurakunnan Tempauksen ja Ahdistuksen virallisen alkamisen välissä on 

aukko.

• Lisää raamatunopettajia on viime vuosina omaksunut tämän ajattelutavan. 

• Ennen monet ajattelivat, että Tempaus tapahtuisi ja Ahdistus alkaisi välittömästi.

• Tähän lähestymistapaan liittyy monia ongelmia, joista vähäisin ei ole se, että tämän planeetan 

luonnollisessa maailmassa tapahtumien kehittyminen vie aikaa.

• Jälleen, kun tarkastelemme tätä loogisesti, niin onko järkevää, että kun ensimmäinen sinetti 

murtuu, Antikristus paljastuu ja sitten välittömästi - samana päivänä kuin Tempaus – hän jo 

koordinoi ja valvoo liittosopimusta?

• Jos Tempauksen ja liiton jälkeen on aukko, niin luonnollisessa maailmassa tapahtuvat asiat voivat

tapahtua paljon ymmärrettävämmin.

• Kysymys kuuluukin: Kuinka suuri ero?

• Uskon, että Tempauksen ja Ahdistuksen virallisen alkamisen - kuten liittosopimuksessa todetaan -

välisen ajan on oltava vähintään 3 1/2 vuotta.

• Miksi?

• Se liittyy Israelin 7-vuotiseen puhdistukseen, jonka Raamattu ilmoittaa seuraavan sotaa.
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• Muista, että Ahdistuksen puolivälissä, kun Antikristus julistaa itsensä Jumalaksi temppelissä ja 

kun hän välittömästi alkaa vainota juutalaisia, niin kaikki normaali ja uskonnollinen toiminta 

pysähtyy Israelissa, kun ihmiset välttääkseen kuoleman pakenevat - joko Petraan tai muualle.

• Se tarkoittaa, että Hesekielin sodan täytyy alkaa vähintään 3 1/2 vuotta ennen Ahdistuksen 

alkamista, voidakseen loppua puolivälissä, kun sitä on kestänyt 3 1/2 vuotta.

• Samoin 7 kuukautta kestävä ruumiiden siivoaminen mahtuu helposti sodan jälkeiseen 3 1/2 

vuoden jaksoon, mutta ennen Ahdistuksen virallista alkamista.

• Entä se, että Israel asuu turvassa ilman muureja, salpoja ja portteja?

• Jos Israel ei täytä tätä kriteeriä tänä päivänä - aivan kuten se ei todellakaan täyttäisi, jos 

Hesekielin sota tapahtuisi Ahdistuksen aikana – niin mikä voisi muuttaa tämän dynamiikan?

• Uskon, että Bill Salus on nimennyt oikein uraauurtavan kirjansa Psalm 83 -- The Missing 

Prophecy Revealed (Psalmi 83 - Kadonnut profetia paljastuu).

• Kuten Bill kertoo kirjassaan, ennen Hesekielin sotaa täytyy tapahtua Psalmin 83 sota, joka 

asettaa asianmukaiset olosuhteet Goog-Maagogin sodalle.

• Monet Raamatun tutkijat ovat vuosien ajan jättäneet Psalmin 83 huomiotta, koska ovat ajatelleet, 

että se on puhtaasti kostoa rukoileva psalmi.

• Sen kirjoittajaa Asafia kutsutaan kuitenkin profeetaksi jakeessa 2.Aik. 29:30:

•

Ja kuningas Hiskia ja päämiehet käskivät leeviläisten ylistää Herraa Daavidin ja näkijä 

Aasafin sanoilla; ja nämä ylistivät häntä iloiten, polvistuivat ja kumartaen rukoilivat. 

• Hän oli näkijä - profeetta - ei siis pelkkä psalmista. 

• Jeesus vahvistaa tämän jakeessa Mt.13:35 viittaamalla Aasafin Psalmiin 78:

 ... että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetan kautta, joka sanoo: "Minä avaan suuni 

vertauksiin, minä tuon ilmi sen, mikä on ollut salassa maailman perustamisesta asti". 

• Monet ovat sitä mieltä, että Psalmin 83 tapahtumat tapahtuivat sen jälkeen, kun Israelista tuli 

valtio 14. toukokuuta 1948.

• Vuosina 1956, 1967 ja 1973 Israelin naapurit aloittivat vielä sodat, joihin osallistui monia samoja 

vihamielisiä yhteisöjä, joita kuvataan Psalmissa 83.

• Eri raamatunopettajat näkevät Psalmin 83 sodan tapahtuvan jossakin näiden konfliktien välissä.

• Tiedämme kuitenkin, että Raamatun profetiat ovat toisinaan hankalia.

• Jotkut profeetalliset kuvaukset sopivat sekä aikaisempaan että myöhempään tapahtumaan. 



• Riippuen siitä, kumpaan kaukoputken päähän katsomme, näemme lähitulevaisuuden tapahtuman

tai kaukaisen tapahtuman.

• Usein profeetat eivät mitenkään osoittaneet. että heidän ennustuksensa koskisivat erillisiä 

ajankohtia.

• Usein he sotkivat yhteen eri tapahtumia näyttämään yhdeltä ja samalta.

• Tämä on totta jopa sen suhteen, mitä Jeesus puhui Matteuksen luvussa 24.

• Tuossa puheessa on viittauksia sekä Tempaukseen että Hänen Toiseen Tulemukseensa.

• Jotkut raamatunopettajat eivät näe Tempausta siinä, mitä Jeesus kuvaa, mutta se on hyvin 

selvästi jakeissa Mt. 24:36-44.

“Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivasten enkelit, eikä myöskään 

Poika, vaan Isä yksin. Sillä niinkuin oli Nooan päivinä, niin on Ihmisen Pojan tulemus 

oleva. Sillä niinkuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen vedenpaisumusta: söivät ja joivat, 

naivat ja naittivat, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin, eivätkä tienneet, 

ennenkuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki; niin on myös Ihmisen Pojan tulemus 

oleva. Silloin on kaksi miestä pellolla; toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään. Kaksi 

naista on jauhamassa käsikivillä; toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään. Valvokaa siis,

sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. Mutta se tietäkää: jos perheenisäntä 

tietäisi, millä yövartiolla varas tulee, totta hän valvoisi, eikä sallisi taloonsa 

murtauduttavan. Sentähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen 

Poika tulee.”

• Jeesus ei puhu tässä vain Israelista vaan myös seurakunnasta, joka kootaan Hänen tykönsä. 

• Seurauksena siitä, miten profetiat voivat olla merkityksellisiä lyhyellä JA pitkällä aikavälillä, jos 

tarkastelemme Psalmia 83 yhtenä sellaisista, niin mitä me saamme? 

• Kohta Ps. 83:2-5 kertoo meille niistä, jotka vehkeilevät Israelin tuhoa:

Sillä, katso, sinun vihollisesi pauhaavat, ja sinun vihaajasi nostavat päätänsä. Heillä on 

kavalat hankkeet sinun kansaasi vastaan, ja he pitävät neuvoa sinun suojattejasi vastaan. 

He sanovat: "Tulkaa, hävittäkäämme heidät olemasta kansa, niin ettei Israelin nimeä enää

muisteta". Sillä he neuvottelevat keskenään yksimielisesti, he tekevät liiton sinua vastaan.

• Näin on varmasti ollut siitä saakka, kun jakeen Jes. 66:8 hämmästyttävässä profetiassa Israelista 

tuli kansakunta yhdessä ainoassa päivässä 14. toukokuuta 1948:



Kuka on sellaista kuullut, kuka senkaltaista nähnyt? Syntyykö maa yhden päivän kivulla, 

tahi synnytetäänkö kansa yhdellä haavaa? Siionhan tunsi kipuja ja samalla jo synnytti 

lapsensa. 

• Ratkaisevaa tässä on ymmärtää, että koska tämä oli Jumalasta, mikään ei voinut estää sitä. 

• Israelia ympäröivät muslimivaltiot yrittivät välittömästi tuhota tämän uuden valtion ja useita kertoja

sen jälkeen – aina tuloksetta. 

• Tarkoittaako se, että koska he ovat yrittäneet sitä aiemmin, he eivät yrittäisi sitä uudelleen? 

• En usko.

• Siksi Psalmin 83 profetia on ajankohtainen tänä päivänä. 

• Nuo viholliset pysyvät 

• Ne ovat yhtä vihamielisiä nyt kuin ennenkin.

• Jotakin täytyy tapahtua, koska ne eivät tyydy Israelin jatkuvaan olemassaoloon. 

• Huomaa myös, että Psalmin 83 liittouman tarkoitus on tuhota Israel, kun taas Hesekielin 

liittouman tarkoitus on ryöstö, kuten Hes. 38:13 kuvailee:

Saba ja Dedan ja Tarsiin kauppiaat ja kaikki heidän nuoret jalopeuransa kyselevät sinulta: 

'Oletko sinä menossa saalista saamaan, ryöstettävää ryöstämään? Oletko koonnut 

joukkosi kantamaan hopeata ja kultaa, ottamaan karjaa ja omaisuutta, suurta saalista 

saamaan?' 

• Nämä ovat kaksi hyvin erilaista tavoitetta. 

• Ottakaamme myös huomioon, että yksikään Psalmissa 83 luetelluista kansakunnista ei esiinny 

vihamielisenä luvuissa Hes. 38-39.

• Pitäisikö meidän uskoa, että kun Venäjä, Iran ja Turkki ym. liittoutuneet kansakunnat syöksyvät 

Israelin kimppuun Goog-Maagog -sodassa, että Hizbollah ja Hamas eivät liittyisi juhlallisuuksiin?

• Onko se järkevä oletus? 

• En usko.

• Itse asiassa Hesekielin sodassa YHTÄÄN Israelin naapurivaltioista, jotka ympäröivät sitä ja 

koskettavat sen rajoja, ei näytetä vihollisena.

• Miksi eivät ainakin jotkut niistä liittyisi juhlaan ja päättäisi hyökätä Israeliin tuossa konfliktissa?

• Ehdotan sen johtuvan siitä, että ne eivät voi.

• Psalmi 83 osoittaa, että Israelia vastaan hyökkäävien kansojen liittouma, joka pyrkii tuhoamaan 

sen, päätyy siihen, mitä Psalmi 83:13-18 julistaa:



Jumalani, tee heidät lentäviksi lehdiksi, kuiviksi korsiksi tuulen viedä. Niinkuin kulovalkea 

metsää polttaa, niinkuin liekit kärventävät vuoria, niin aja sinä heitä rajuilmallasi ja 

kauhistuta heitä tuulispäälläsi. Täytä heidän kasvonsa häpeällä, että he etsisivät sinun 

nimeäsi, Herra. Joutukoot häpeään ja kauhistukoot ikuisesti, tulkoot häpeään ja 

hukkukoot. Ja tulkoot tuntemaan, että sinun ainoan nimi on Herra, että sinä olet Korkein 

kaikessa maassa. 

• Sen sijaan, että Israel tuhottaisiin työntämällä se mereen, nämä hyökkäävät kansat pyyhkäistään 

pois kuin hirmumyrskyllä, niin, ettei niitä enää ole. 

• Jos näin on, niin mitä tapahtuu Israelin rajoille? 

• Mitä tapahtuu muureille, kaltereille ja porteille?

• Yksikään Israelin ympärillä olevista vihollisista ei ole enää olemassa eksistentiaalisena uhkana. 

• Israelin ei enää tarvitse ylläpitää Gazan muuria, koska Hamasia ei enää ole.

• Sama pätee Hizbollahiin Libanonissa ja jopa Israelin vastustajiin Jordaniassa ja Egyptissä. 

• Tämän ylivoimaisen voiton ansiosta Israelin alue todella laajenee, kuten on aina ollut tapana, kun 

kansakunta on voittanut vihollisensa.

• Vielä enemmän: näiden kansojen muslimijumala Allah on osoitettu avuttomaksi.

• Islam välittömänä uhkana Israelille kaikilta suunnilta kirjaimellisesti katoaa.

• Tämä sota luo luvun Hes. 38 ennustamat turvalliset olosuhteet ja toteuttaa siten nimenomaan 

profetian tuon puolen tasoittaen tietä Goog-Maagog -tapahtumalle.

• Mitä muuta tapahtuu Psalmin 83 sodan seurauksena, mikä vahvistaa vaatimuksen, että sen on 

tapahduttava ennen Hesekielin sotaa?

• Hes. 39:11 mainitsee erään hyvin tärkeän yksityiskohdan:

Sinä päivänä minä annan Googille siellä, Israelissa, hautasijan, 'Kulkijain laakson', itää 

kohden merestä; se sulkee tien noilta kulkijoilta. Sinne haudataan Goog ja koko hänen 

meluisa joukkonsa ja sille pannaan nimeksi: 'Googin meluisan joukon laakso'. 

• Miksi tämä on tärkeää? 

• Koska profetia puhuu tästä hautausmaasta, että se on merestä ITÄÄN.

• Se ei voi olla Välimeri, koska se tärvelisi Israelin sydänmaan.

• Se ei voi olla Galilean meri, koska siihen alueeseen kuuluu Golan, joka on rikas maatalousalue ja

jossa on hyödyntämättömiä öljyvarantoja.

• Hautaaminen sinne tekisi täysin tyhjäksi maan tuottavan käytön. 



• Ainoa muu meri, jota voisi harkita, on Kuollutmeri, mutta siellä on nykyään ongelma... 

• Kuolleenmeren itäpuoli on Jordanian omistuksessa.

• Antaisiko Jordania Israelin haudata kuolleensa sinne Goog-Magoog -sodan jälkeen?

• Epätodennäköistä 

• Psalmin 83 skenariossa Israel kuitenkin laajentaa alueensa käsittämään tämän alueen, kun 

Jordania on lyöty.

• Vallitsevat tuulet puhaltavat lännestä itään, eikä saastetta kuolleista tule Israelin sydänmaalle.

• Kaksi muuta profeetallista näkökohtaa nousee esiin, kun sijoitamme Hesekielin sodan ennen 

Ahdistusta Tempauksen jälkeiseen aukkoon. 

• Ensimmäinen nousee jakeesta Hes. 39:6, jossa sanotaan:

Ja minä lähetän tulen Maagogiin ja rantamaalla turvassa asuvien keskeen. Ja he tulevat 

tietämään, että minä olen Herra. 

• Hesekielin sodan päätteeksi Jumala laajentaa tietoa vallastaan ja voimastaan kauas Israelin 

rajojen ulkopuolelle. 

• Tämän kuvauksen perusteella on hyvin todennäköistä, että Jumala tuhoaa Maagogina tunnetun 

kansakunnan.

• Sen lisäksi, että kaikki Israeliin hyökkäävät armeijat tuhoutuvat Golanin kukkuloilla, Jumala 

lähettää myös tuhoisan tulen Maagogiin JA - oletettavasti - kaikkiin muihin yhteistyössä toimiviin 

valtioihin, jotka hyökkäävät Israeliin osana liittoumaa.

• Näin ollen Venäjä luultavasti tuhoutuu tästä yliluonnollisesta tuhon sateesta, mutta myös Iran, 

Turkki ja muut valtiot, jotka liittyvät tähän hyökkäykseen.

• Jos näin on, niin mitä se tekee Islamille? Psalmi 83 pyyhki jo pois kaiken muslimivihamielisyyden 

Israelin ympäriltä.

• Hesekiel tekee valmista, eikä jätä enää Islamia. 

• Mitä se tarkoittaa? 

• Ensinnäkin, idea muslimi-antikristuksesta on poissa laskuista.

• Tärkeämpää on, että se muuttaa dynamiikan sen suhteen, ketkä voisivat tulla neuvottelupöytään 

Antikristuksen vahvistamaa liittosopimusta varten, joka aloittaa Ahdistuksen ajan.

•  Ajattele myös, että joko Psalmin 83 tai Hesekielin sota voisi johtaa Kalliomoskeijan ja Al-Aqsa 

-moskeijan tuhoon.

• Nämä tekijät voivat hyvinkin tarkoittaa, että mikään ei estä Israelia rakentamasta kolmatta 

temppeliään: 



• Ei Islamia - ei olemassa olevia muslimien rakennuksia.

• Temppelin rakentaminen ei ehkä ole edes neuvoteltava kysymys liittosopimuksessa. 

• Jos Islam ei ole mukana tässä sopimuksessa, kuka sitten?

• Olen käsitellyt tätä aiemmin, mutta lyhyesti sanottuna uskon Bill Salus'in ja muiden 

raamatunopettajien kanssa, että "ne monet", jotka ovat osallistujia neuvottelupöydässä, edustavat 

itse asiassa katolista porttokirkkoa, joka on kasvanut, demonisesti menestynyt ja alkanut vainota 

kaikkia, jotka eivät alistu roomalaiskatolisen uskon dogmeihin ja joka on avannut sylinsä kaikille 

muille uskonnoille paitsi kristityille ja juutalaisille.

•  Jutussani Kindle Vella -alustalla otsikolla Tribulation Rising ehdotan yhtä mahdollista syytä, miksi 

Israel tulee neuvottelupöytään Vatikaanin ja Antikristuksen kanssa. 

• Tuo tarina on linkitetty alla Rumble-sivulla.

• Toinen asia, joka Hesekielin sodan seurauksena kehittyy välittömästi, on se, miten sekä Israel 

että muu maailma näkevät Jumalan. 

• Herran valta ja voima näkyvät loistavasti tässä Israelin ylivoimaisessa voitossa ja kaikkien 

vastustajien tappiossa. 

• Lopputulosta kuvaillaan jakeissa Hes. 38:23 ja Hes. 39:7:

Niin minä osoitan suuruuteni ja pyhyyteni sekä teen itseni tunnetuksi lukuisain 

pakanakansain silmien edessä. Ja he tulevat tietämään, että minä olen Herra.

Ja pyhän nimeni minä teen tunnetuksi kansani Israelin keskuudessa enkä enää salli 

häväistävän pyhää nimeäni. Ja pakanakansat tulevat tietämään, että minä olen Herra, 

Israelin Pyhä. 

• Maailman kansat näkevät, mitä Jumala on tehnyt, ja pelkäävät Häntä. 

• Tämä tosiasia sekä Psalmin 83 lopputulos osoittavat, että Jumala suojelee Israelia ja että Allahia 

ei enää ole. 

• Kuten Bill Salus sanoo, että näiden tapahtumien kautta, "Allah menettää Akbar'insa".

• Juuri nämä asiat saattavat estää katolista kirkkoa käyttämästä täyttä auktoriteettiaan maailmassa 

tuona aikana.

• Monien vuosien ajan Vatikaani on tunkeutunut Jerusalemiin pyhine pyhäkköineen ja 

suvereniteettivaatimuksineen.

• Nämä voitot ehkä saavat Vatikaanin neuvottelemaan oikeuksikseen katsomistaan asioista sen 

sijaan, että se yrittäisi ottaa ne väkisin.

• Tämä voisi johtaa 7-vuotiseen rauhansopimukseen



• Lopuksi, kun Jumala ilmestyy, kuten hän tekee vaatiakseen Israelin omakseen, monet juutalaiset 

varmasti hylkäävät maalliset tiensä ja kääntyvät Jahven puoleen.

• Se ei koske vain tämän päivän uskonnollisia juutalaisia, vaan siihen sisältyy myös monia ei-

uskonnollisia juutalaisia, jotka tajuavat olleensa kaukana Jumalasta.

• Hän on todellinen ja hänet on otettava laskelmissa huomioon.

• Kuten jakeessa sanotaan, he eivät enää häpäise Israelin Pyhää.

• Koska nämä sodat tasoittavat tietä uudelle temppelille, monet israelilaiset palvovat siellä ja 

osallistuvat uhrimenoihin.

• Tämä on tietysti edelleen Vanhan Testamentin järjestelmä kaikkine lainalaisuuksineen, mutta 

monet tottelevat sekä pelolla että ilolla.

• Ongelma, joka pysyy, on kuitenkin edelleen se, että koko Israel edelleen halveksii Jeesusta 

Kristusta Messiaana.

• Antikristus on korottanut asemaansa Israelissa välittämällä liittosopimuksen ja Israelin silmissä 

hän on kenties jopa Messias. 

• Ensimmäiset 3 1/2 vuotta tämä järjestely pelaa hyvin. 

• Mutta Ahdistuksen puolivälissä se romahtaa kauhealla tavalla, kun Antikristus julistautuu 

jumalaksi. 

• Silloin koko Israel tajuaa virheensä. 

• Ne, jotka ovat kuunnelleet Kahta Todistajaa - todennäköisesti Mooses ja Elia - tai ketä tahansa 

144 000 juutalaisesta evankelistasta - he pakenevat turvaan Petraan.

• Loput Israelista joutuvat vainon kohteeksi ja kaikkiaan 2/3 kansasta tulee menehtymään, kuten 

Sak. 13:8-9 julistaa:

Ja näin on käyvä koko maassa, sanoo Herra: kaksi osaa siitä hävitetään ja saa surmansa,

mutta kolmas osa siitä jää jäljelle. Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan 

heidät, niinkuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niinkuin kulta koetellaan. He huutavat

avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: "Se on minun kansani", ja se 

sanoo: "Herra, minun Jumalani". 

• Yhteenvetona voidaan todeta, että Hesekielin sodan oikea sijoittaminen – sekä Psalmin 83 sodan

välttämättömyyden näkeminen – luo alustan kaikelle, mitä Israelin maalle ja kansalle on vielä 

tulossa.

• Kysymys kuuluu siis: Miksi meidän kristittyjen tällä puolella Tempausta pitäisi välittää? 

• Israel on Jumalan valittu kansa.

• Jumalan silmissä maa on hänen. 

• Se on kaunis ja kunniakas. 



• Hän on Israelin Pyhä

• On aina ollut ja tulee aina olemaan.

• Lopulta Jeesus tulee istumaan valtaistuimellaan Jerusalemissa. 

• Jumalalla on ihmeellinen suunnitelma Israelin tulevaisuudelle, aivan kuten hänellä on 

suunnitelma myös pakanakansojen uskovia varten Israelin ulkopuolella.

• Koska Jumala rakastaa Israelia, niin meidänkin pitäisi. 

• Kristittyjen joukossa on niitä - muka uudestisyntyneitä - jotka näyttävät vihaavan Israelia. 

• Älä koskaan unohda kohtaa 1.Moos. 12:3, jossa Jumala julistaa:

Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinussa 

tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä." 

• Ei ole hyvä idea halveksia Israelia ja olla välinpitämätön sen hyvinvoinnista. 

• Tuollainen lähestymistapa tuo Jumalan kirouksen niiden ihmisten pään päälle, jotka ajattelevat 

näin.

• Uskollisina ja kuuliaisina Kristukseen Jeesukseen uskovina haluamme rukoilla Jerusalemin 

rauhan puolesta, niin kuin Raamattu meitä kehottaa. 

• Tämä rauha tulee vasta Ahdistuksen jälkeen tuhatvuotisen valtakunnan ajaksi.

• Etkö ole innokas tätä tulevaa kirkkauden aikaa varten? 

• Minä todellakin olen! 

• Mitä nopeammin Israel saavuttaa tämän rauhan, sitä nopeammin mekin olemme siellä 

nauttimassa siitä.
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