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Elämmekö vaarallisia aikoja, joista Paavali profetoi Toisessa Timoteuskirjeessä?
Tässä ajankohtainen Samuel Korhosen suomentama artikkeli viimeisten päivien merkistä, joka mainitaan 2. Tim.
3:1 jakeessa apostoli Paavalin toimesta. Kyseinen raamatunkohta ennustaa aikakauden viimeisille päiville
”vaarallisia aikoja” ja tämä toteutuu nykyaikana erityisesti näiden mielettömien joukkoampumisten muodossa,
kuten äskettäisessä Las Vegasin verilöylyssä. Aivan varmasti maa on tullut täyteen väkivaltaa, kuten oli asianlaita
Nooan päivinä. Se taas tietää Jeesuksen Kristuksen pikaista paluuta maan päälle.
-----------------------

Elämmekö vaarallisia aikoja?
Are These Perilous Times?
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Uutinen Las Vegasin verilöylystä järkytti minua. Katselin suurella surulla, kun maanantaiaamun
uutislehdet lisäsivät uhrilukua näköjään tunnin välein. Kuinka joku voi olla niin paha, että murhaa
niin monta viatonta ihmistä, joita ei tunne. Kuinka hän voi ampua heidät kuoliaaksi, ikään kuin olisi
pelaaja, joka ampuu elottomia kuvia tietokoneen näytöllä?
Kuolleiden kuvat, jotka nyt näkyvät uutissivustoilla, ovat minulle melkein liikaa kestää. Näen
hymyileviä kasvoja ja pohdin jäljelle jääneitä surevia perheitä.
Ovatko nämä niitä "vaarallisia aikoja", joita apostoli Paavali kuvailee luvussa 2. Tim. 3? Elämmekö
"viimeisiä päiviä?" Luulen niin. Paavalin maininta "viimeisistä päivistä" tässä kohdassa viittaa aikaan
juuri ennen tämän aikakauden loppua. Vaikka tämän luvun alussa kuvailtuja pahoja ihmisiä esiintyi
hänen ajassaan ja jokaisessa ajassa sen jälkeen, niin em. jakeen merkitys on, että heitä on erityisen
paljon ihmisen historian lopussa ja heidän käytöksensä on paljon voimakkaampaa eli rajumpaa, kuin
edeltävinä aikoina. Uskon, että tätä juuri me näemme nyt.

Tämä on viimeisten päivien merkki
Jakeessa 2. Tim. 3:1 Paavali sanoo näin: ”Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita

(KJV: perilous = vaarallisia) aikoja.” Käytin tässä KJV-käännöstä, koska ilmaisu ”vaikeita aikoja” ei
kuvaa kreikankielen vastaavan sanan ankaruutta
Jakeessa Matt. 8:28 alkutekstin sama sana kuvaa kahden riivatun miehen raivokkuutta. Teksti sanoo,
että he olivat ”kovin raivoisia, niin ettei kukaan voinut sitä tietä kulkea.” He olivat ”väkivaltaisia ja
vaarallisia” miehiä, kuten kommentaattori William Barclay heitä kuvailee. Sana tarkoittaa myös
sellaista, jota on ”vaikea lähestyä”. Näiden demonien valtaamien miesten raaka luonne teki
mahdottomaksi kenellekään käsitellä heitä millään normaalilla tavalla.
Eikö tämä tuokin mieleen Las Vegas'in kohtauksen? Vaikka epäilty ampuja ei näyttänyt
väkivaltaiselta, mikä olisi johtanut hyökkäykseen, hän jotenkin omasi kataluuden suorittaa
säälimätön isku. Uskon, että Matteuksen 8. luvun kahden riivatun miehen luonteenpiirteet sopivat
jokaiseen, joka joukkomurhaa ja vahingoittaa niin monia ihmisiä. Näemme paholaisen työn kaikessa
sellaisessa väkivallassa, kuin varmasti oli esillä tämän viimeisen tragedian aikana.
Barclay kuvaili myös jakeiden 2. Tim. 3:1-5 uhkaavia viimeisiä aikoja ”eräänlaisena viimeisenä pahan
valtavana hyökkäyksenä ennen sen lopullista tappiota.” Kaikkialla maailmassa näemme päivittäin
terrori-iskuja, joissa on samanlainen kuolema ja tuho. Paholainen tietää, että hänen aikansa on
käymässä vähiin ja raivokkaasti ja julmasti hyökkää kaikkea hyvää vastaan. Tämä toteutui
täydellisesti Las Vegas'issa, eikö totta? Tässä julmassa iskussa on Saatanan sormenjäljet kaikkialla.
Vaikka viranomaiset eivät vielä ole ilmoittaneet tappamisen motiivia, niin uskon vakaasti, että ISIS on
sen takana. Tragedian jälkeisessä profetiapäivityksessään Amir Tsarfati antoi monta vakuuttavaa
syytä tähän johtopäätökseen. En usko, että ampuja olisi voinut suorittaa tämän traagisen iskun ilman
apua. Hän näytti kyllin viattomalta, jotta pystyi hankkimaan aseet, mutta ei olisi voinut suunnitella
ja toteuttaa sitä yksin.

Oletko valmis?
Mitä tämä hirvittävä Las Vegas'in murhenäytelmä meille kertoo? Uskon, että se ensisijaisesti
muistuttaa meitä, että meidän on oltava valmiita. Jos tunnet Herran Vapahtajanasi, niin se
tarkoittaa valvomista Hänen paluunsa suhteen, kuten Jeesus kehottaa meitä tekemään (Matt. 24:4244). Jos olemme Kristuksessa, niin tiedämme näkevämme Hänet joko kuoleman, tai pilvissä
kohtaamisen kautta. Meidän ei tarvitse pelätä aikaa, jossa elämme; Hänessä olemme turvassa
riippumatta siitä, mitä tulee eteemme. Itse toivon kohtaavani Jeesuksen pilvissä.
Ellet tunne Häntä, niin huuda avuksi Hänen nimeään, kun sinulla vielä on siihen tilaisuus. Kuten Las
Vegas'in tapahtumat osoittavat, niin elämä tämän maan päällä on aina niin epävarmaa. Emme tiedä,
onko meillä huomista, mutta ne, jotka tuntevat Jeesuksen Vapahtajanaan, voivat levätä Hänen
lupauksessaan ikuisesta elämästä, mitä tulkoonkaan heidän aikanaan täällä maan päällä.
Jeesus sanoi: ”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). Jeesus on
ainoa pelastuksen tie miehille ja naisille. Kuitenkin Hän antaa iankaikkisen elämän kaikille, jotka
huutavat Häntä avuksi ja uskovat, että Hän antaa synnit anteeksi ja pelastaa heidät tulevasta vihasta
(ks. Room. 10:9,13).
Oletko valmis iankaikkisuuteen? Lepäätkö turvassa Jeesuksessa?
Tulevaisuudessa selitämme lisää ominaisuuksia, joita 2.Tim. 3. luettelee; pysy aalloilla. . . .
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