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Raamatun lopunajan profetian arvostelijat sanovat usein juuri sitä, mitä he Raamatun mukaan
tulevat sanomaan. 2.Piet. 3:3-4: ”Ja ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee
pilkkapuheinensa pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan ja sanovat: 'Missä on lupaus
hänen tulemuksestansa? Sillä onhan siitä asti, kuin isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt, niinkuin se
on ollut luomakunnan alusta.'”
Sodat ja sotahuhut? Ei mitään uutta, he sanovat. Nälänhädät? Ne olivat pahempia ennen. Ruttoa
ja pandemioita? Meillä oli paha parin vuoden ajan, mutta maailmassa on ollut pahempiakin.
Laittomuus? Ihmiskunnassa on aina ollut roistoja ja hyypiöitä. Petosta? Ihmiset alkoivat valehdella
heti, kun osasivat puhua. Joten mikä on uutta? Mikä on erilaista?
Nämä esimerkit lopunajan merkeistä ovat kaikki peräisin Jeesuksen sanoista Matteuksen luvussa
24. Niitä on paljon muitakin, mutta tarkastelkaamme lyhyesti näitä ja katsokaamme, mikä tekee
niistä tänä päivänä erilaisia.
Sodat ja sotahuhut. - Ennen kahta ensimmäistä maailmansotaa kaikki näkivät kauheat
mahdollisuudet. Mutta tuskin kukaan oikeasti uskoi, että niin kävisi. He luulivat, että viileämpi mieli
voittaisi. Mutta viileät päät eivät voittaneet. Ylpeys voitti. Ahneus voitti. Viha voitti.

Se on tapahtumassa jälleen, mutta tällä kertaa lisänä on ydinaseiden uhka. Kuten aiemminkin,
kukaan ei usko, että se todella tapahtuu. Mutta merkit ovat olemassa. Sota uhkaa jokaista
maapallon osaa, erityisesti Eurooppaa. Ukrainassa Venäjän ylimielisyys on murskattu. Presidentti
Vladimir Putin on yhtä ylpeä ja yhtä välinpitämätön ihmishenkien suhteen kuin Hitler tai Mussolini.
Ja juuri nyt hän on kuin haavoittunut eläin.... omistaen ydinaseita.

Se on vain yksi tekijä, joka on muuttanut planeetan ruutitynnyriksi. Toinen tekijä on vakava pula,
erityisesti öljystä. Tämä on klassinen ja historiallinen sodan syy ja me olemme sellaisen pulan
partaalla, jota ei ole nähty sitten viime maailmansodan.
Nälänhätä. – Tänä kesänä YK:n pääsihteeri Antonio Guterres sanoi, että nykyinen ruokapula voi
laukaista globaalin "katastrofin". Lannoitteiden huimat kustannukset, Ukrainan sota, kuivuus ja
monet muut ongelmat ovat asettaneet maapallon suuren nälänhädän partaalle – ehkä nopeammin
kuin luuletkaan ja paikoissa, joissa et koskaan uskonut nälänhädän olevan mahdollinen.
Pandemiat ja kulkutaudit. - Covid-pandemia riehuu yhä ja muut uhkaavat. Teknologia on lisännyt
sukupolvemme alttiutta taudeille, ei vähentänyt. Monet biologiset uhat vaanivat sivilisaation reunaalueilla juuri nyt - monet ihmisen tekemiä. Myös superbakteerit ovat edelleen yleistymässä, eikä
meillä ole tiedossa ratkaisua niiden uhkiin.
On myös muunlaisia vitsauksia. Esimerkiksi tietokonevirukset uhkaavat katkaista keskeisen tärkeät
veden, sähkön, ruoan ja terveydenhuollon kokonaisilta seuduilta.
Laittomuus. - Kalifornian yliopiston San Diego'n lääketieteellisen tiedekunnan tutkijat huomauttivat
hiljattain toisenlaisesta pandemiasta. He kertoivat, että 18 prosenttia kalifornialaisista - joka kuudes
- koki fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa viimeisen vuoden aikana. Tähän ei ole laskettu mukaan
varkauksia, ilkivaltaa, petoksia tai muita rikoksia. Tämä luku kuvastaa vain väkivaltarikoksia ja ne
ovat pahenemassa. Päätutkija Anita Raj sanoi, että "kalifornialaiset kokevat väkivataa epidemian
mittasuhteissa". Kalifornia on vain yksi esimerkki. Laittomuuden epidemia ei tunne alueellisia tai
kansallisia rajoja. Se on globaali.
Petos. - Väärennetyt uutiset eivät ole uutta. Mutta ne eivät ole koskaan ennen olleet mahdollisia
siinä mittakaavassa kuin nyt. Globaali media on sisäänrakennettu jokaiseen uuteen puhelimeen.
Tämä median räjähdysmäinen kasvu merkitsee mahdollisuuksia joukkohuijaukseen, jollaisesta
kukaan ei edes uneksinut ennen tätä vuosisataa.
Nämä ovat vain muutamia niistä merkeistä, joita Jeesus mainitsi luvussa Mt. 24. Ja se on vain yksi
Raamatun luku. Ainutlaatuista tänä päivänä on se, että kaikki sadat raamatulliset lopunajan merkit
ovat tulossa yhteen ja voimistuvat. Vuoden 1918 influenssa tappoi suuremman osan ihmisistä kuin
Covid-19, mutta nykyaikaista Israelin valtiota ei silloin ollut. Raamatussa ennustetut geopoliittiset
liittoutumat eivät olleet muodostumassa joka käänteessä. Saatanismi ei kasvattanut
räjähdysmäisesti suosiotaan ja vaikutustaan. Vuoden 1918 pandemiaan ei liittynyt teknologian
nousu, joka sopii täydellisesti Antikristukseen ja pedonmerkkiin.
Kaikki merkit ovat tulossa yhteen juuri nyt. Pidä katseesi Jeesuksessa. Hoida asiasi, mutta älä
anna tämän maailman huolien viedä itseäsi pois Hänestä. Katso ylöspäin. Maranata! Jeesus tulee
pian!

