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Poliitikot joka puolella vakuuttavat meille, että onnelliset päivät odottavat 

horisontin takana - kunhan vain saamme heidät valtaan ja pidämme heidät 

siellä. TV:n  puhuvat päät vakuuttavat meille, että mikään kohtaamamme ei 

ole uutta - ihmiskunta on ollut täällä ennenkin ja olemme pärjänneet hienosti. 

Ja tietyssä mielessä he ovat oikeassa. Viisas Salomo sanoi: "Ei ole mitään 

uutta auringon alla" (Srn. 1:9).

Covid oli paha, mutta ei yhtä paha kuin musta rutto. Rikollisuus on suurta, mutta se 

on ollut suurempaa. Nykyiset sodat eivät ole läheskään niin laajoja kuin edellisellä 

vuosisadalla käydyt maailmansodat. Talous antaa suuria vaarasignaaleja, mutta 

emme ole lamassa. Väkivalta ja irstailu näyttävät ottaneen vallan nuorten 

keskuudessa, mutta valveutuneet kasvattajat ja viihdyttäjät vakuuttavat meille, että 

olemme astumassa uuteen moraalisen valistuksen aikakauteen.

Suurelle yleisölle tällaiset rauhoittelut ovat vähemmän lohdullisia. Useimmat 

ymmärtävät, että meillä on edessämme huikea joukko mahdollisia 

katastrofeja ja kohtaamme ne kaikki yhtä aikaa. Planeetan väestön koko 

kasvattaa jokaista katastrofia. Vuoden 1918 influenssaepidemian aikaan 

planeetalla asui alle kaksi miljardia ihmistä. Nykyään heitä on yli kahdeksan 



miljardia. Olemme riippuvaisia yhä harvemmista maanviljelijöistä, jotka 

ruokkivat yhä suurempia väestöjä. Yhä jakautuneemmassa maailmassa rajat 

ovat muuttumassa kuiluiksi, jotka huoltolinjojen on ylitettävä.

Vaikka ei ole mitään uutta auringon alla, katastrofien aste ja laajuus voivat 

kasvaa ja voimistua. Sotia on aina ollut ja soturit ovat aina käyttäneet aseita. 

Mutta heillä ei ole aina ollut pääsyä ydinaseisiin. Näin on sairauksien ja 

ruttojen kanssa. Esivanhempamme kohtasivat biologisia uhkia, mutta näitä 

uhkia ei tehostettu tai aseistettu lääkelaboratorioissa.

1940-luvun lopulla penisilliini ja influenssarokotteet olivat juuri tulossa laajaan 

käyttöön siviiliväestön keskuudessa. Optimismi oli korkealla. Yhdysvaltain 

ulkoministeri George Marshall näki tartuntatautien voittamisen olevan 

näköpiirissä. Vuonna 1962 Nobel-palkittu virologi Macfarlane Burnet sanoi: 

"Tartuntataudeista kirjoittaminen on melkein kuin kirjoittaisi jostakin, joka on 

siirtynyt historiaan".

Ei aivan. Toukokuussa 2017 Time Magazine julkaisi artikkelin, jossa sanottiin:

"Uusien tautien määrä vuosikymmentä kohden on lähes nelinkertaistunut 

viimeisten 60 vuoden aikana." Suurin osa maailman 8 miljardista ihmisestä 

asuu kaupungeiksi kutsutuissa petrimaljoissa. Tauti kulkee ihmis-isäntiensä 

mukana. Tämä tarkoittaa, että tartunnat liikkuvat ympäri maailmaa tunneissa, 

eivät viikoissa tai kuukausissa, kuten aikaisemmissa sukupolvissa. Ja tänä 

päivänä ihmiset matkustelevat ennennäkemättömään tahtiin. 

Ei ole yllättävää, että maailma oli valmistautumaton Covidiin, mutta on 

hämmästyttävää, että tilannetta ei ole korjattu. Esimerkiksi Yhdysvallat ja 

suurin osa länsimaista käyttävät edelleen Kiinaa eräänlaisena globaalina 

apteekkina. Mutta kommunistit pelaavat pelejä. He pullistelevat lihaksiaan 

osoittaakseen voimaansa ja meidän haavoittuvuuttamme. Muu maailma 



huomaa istuvansa oksalla, kun Kiinan kommunistinen puolue pitää sahaa 

kädessään. He voivat hidastaa tuotantoa tai pysäyttää sen kokonaan. He 

voivat hidastaa toimituslinjoja, tai katkaista ne oikkujensa mukaan. Lännen 

jatkuva riippuvuus Kiinasta elintärkeiden lääkkeiden osalta on itsemurha. 

Tilanteen korjaamiseksi tehdään kuitenkin hyvin vähän.

Jakeessa Lk. 21:11 Jeesus varoittaa, että hänen paluutaan edeltävinä päivinä

lisääntyisi se, minkä NASB (New American Standard Bible) kääntää sanalla  

"plagues" ja KJV sanalla  "pestilences". Ne tarkoittavat samaa asiaa - 

massiivisia tautiepidemioita. Nämä taudit voivat olla luonnossa esiintyviä tai 

laboratoriossa vahvistettuja. Toistaiseksi olemme saaneet vasta esimakua.


