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Aikakauden loppu on tulossa. Jeesus varoitti opetuslapsiaan, että tällä maailmalla, sellaisena kuin
sen tunnemme, on rajallinen ikä. Valitettavasti vuosien varrella Jeesuksen sanoja on väännelty ja
ymmärretty väärin. Muiden kirkon sisäisten kiistojen joukossa, jotka ovat nousseet tästä
opetuksesta, on sen ajoitus ja kuinka se kaikki tapahtuu.
Suuri osa tästä tulkintaongelmasta liittyy tapahtumien järjestykseen. Raamatun profetiassa on
usein kaukoputki-aspekti. Kaukainen näyttää läheiseltä. Profeetat näkivät tulevaisuuden, kuten
Jumala tarkoitti, mutta eivät välttämättä voineet erottaa toisistaan, mikä tapahtuisi aikaisemmin ja
mikä myöhemmin. Se johti joidenkin profetioiden kaksoistoteutumiseen ja monien tapahtumien
yhteen muussittamiseen niin, että ne kaikki näyttivät tapahtuvan samaan aikaan. Tästä on
kysymys Jeesuksenkin profetioissa Matteuksen 24. luvussa.
Kuinka tiedämme tämän? Ensinnäkin Jeesus varoittaa jakeessa Mt. 24:4 opetuslapsiaan eräästä
tärkeästä periaatteesta heidän kysyttyään häneltä, miltä loppu näyttäisi:
“Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille: 'Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. '”
NIV ja KJV -käännökset käyttävät sanaa "deceive (pettää)". Varmista, ettei sinua petetä. Se on
pääkäsky, joka aloittaa tämän lopunajan tapahtumien jakson. Jos olet Jeesuksen opetuslapsi, niin
sinun on oikein jaettava Jumalan Sanaa tehdäksesii tämän oikein.
Jeesus sanoo, että vuosien varrella tulee nousemaan vääriä profeettoja; sotia; huhuja sodista;
toisia kansakuntia vastaan taistelevia kansakuntia; sisäistä konfliktia kansakunnissa, kun
ryhmittymät eli valtakunnat kilpailevat keskenään ja suuri määrä luonnonkatastrofeja, kuten
nälänhätiä ja maanjäristyksiä. Nämä kaikki lisääntyvät dramaattisesti viimeisinä päivinä, mutta
kuten pian synnyttävän naisen raskaus, ne ovat vain merkkejä tästä lähestyvästä tapahtumasta
(Mt. 24:5-8).
Olemme nähneet kaikkien näiden merkkien lisääntyvän 1900-luvun alusta lähtien. Ensimmäistä
maailmansotaa seurasi toinen maailmansota, jota seurasi Israelin syntyminen valtiona tärkeäksi
virstanpylvääksi, mikä aloitti Lähi-Idän konfliktit lisäten kansalaislevottomuutta valtioiden sisällä

mukaanlukien Amerikassa alkaen radikaalista 1960-luvusta tähän päivään saakka sellaisella
erilaiset poliittiset, rodulliset ja sosiaaliset käsitykset omaavien ihmisten välisellä vihamielisyydellä,
että sisällissota näyttää välittömältä; moninkertaistuneet laajuudeltaan ennennäkemättömät
luonnonkatastrofit ja niin voimakkaat, että sellaisia ei ole koskaan ennen koettu maan päällä; kaikki
nämä ovat vasta synnytystuskia.
Seuraava sana, jonka Jeesus sanoo, on kriittinen: ”Silloin”.
Matteus 24:8 sanoo näin:
“Silloin teidät annetaan vaivaan, ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi
minun nimeni tähden.”
Websters Dictionary 1828 antaa tämän toisen määritelmän sanalle "silloin": Jälkeenpäin; pian sen
jälkeen tai välittömästi.
Siten erilaisia synnytyskipuja tulee ja vasta sitten seuraava tapahtuma. Puhuen seurakunnasta
Jeesus kertoo meille, että "he" antavat meidät vaivaan ja kaikki kansat vihaavat meitä Jeesuksen
nimen tähden. Ketkä he? Epäuskoiset, joille kristinusko on uhka. Mitä tosi kristityt tekevät? He
erottavat ja käsittävät totuuden. Tässä heitä ei petetä, kuten muuta maailmaa. "He" eivät voi sietää
sitä, koska se ei salli heidän valvoa Kristuksen seuraajia, kuten kaikkia muita. 10/40 -ikkunassa
tämä ahdistus on ollut käynnissä monien vuosien ajan. Jotta profetia toteutuisi, uskon, että sen
täytyy tulla myös Amerikkaan.
Tämän vainon jälkeen - kutsukaamme sitä siksi, mitä se on - Jeesus kertoo meille seuraavan
tapahtumien sarjan jakeissa Mt. 24:10-12:
“Ja silloin monet lankeavat pois ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan. Ja monta
väärää profeettaa nousee ja he eksyttävät monta. Ja sentähden, että laittomuus pääsee valtaan,
kylmenee useimpien rakkaus.”
"Ja silloin" osoittaa, että tämä tapahtuu vainon ahdistuksen jälkeen, tai ehkä sen keskellä. Ketkä
lankeavat pois? Täytyy kuulua johonkin, että voi langeta siitä pois. Tässä tapauksessa seurakunta
on jälleen kohde, josta ihmiset kääntyvät pois.
Seurakunnassa tulee tapahtumaan kavalluksia.
Yhä enemmän vääriä oppeja opetetaan, kun ns. profeetat kutittelevat monien korvia.

Olemme jo nähneet laittomuuden suuren lisääntymisen muutaman viime vuoden aikana. Sen
aiheuttavat ne, joilla on kova sydän ja joiden omatunto on poltinraudalla merkitty ja totuus on heille
vieras. Tämä johtaa kasvavaan kylmyyteen, välinpitämättömyyteen ja kaikenlaisen rakkauden
puutteeseen toisia kohtaan. Se, mikä on näkyvästi edennyt tähän pisteeseen, tulee
korostuneemmaksi.
Olemmeko nähneet merkkejä tästä?
Ehdottomasti. Ajattele, kuinka seurakunnat ovat hyljänneet Raamatun erehtymättömänä
horjumattomana Jumalan Sanana. Ihmiset näissä kirkoissa uskovat vaikka mitä, koska ovat
hyljänneet totuuden. Kaikki, jotka hyväksyvät valheita, kääntyvät niitä vastaan, jotka pitävät kiinni
todellisista raamatullisista arvoista. Sudet lammasten vaatteissa ovat maailman asialla - koska ovat
maailmasta - ja todellisesta seurakunnasta jää vain jäännös.
Kaikki tämä tulee jatkumaan tempaukseen asti, kunnes Jeesus tempaa pois tämän jäännöksen todellisen morsiamensa - antaakseen epäuskoisen maailman Jumalan vihalle. Ahdistuksen aikana
Kristukseen uskomisen herätys saa monet seuraamaan Häntä huolimatta kaikesta kärsimyksestä,
jota saavat kestää niiltä, jotka vihaavat Kristusta.
Tämä tuo meidät ajoitusjärjestyksessä jakeisiin Mt. 24:13-14:
“Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää
saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu.”
Niiden, jotka tulevat uskoon tänä kauheana aikana, on kestettävä. Kun he uskovat, heidän
uskonsa peräänantamattomuus Jeesukseen pelastaa heidät. Mitä tulee evankeliumin
saarnaamiseen kaikkialla maailmassa, Mitä tulee evankeliumin saarnaamiseen kaikkialla
maailmassa, Jumalalla on siihen varattuna todistajat, jotka hän tuo esiin ja jopa enkeli, joka julistaa
hyvää uutista. Kaikki nämä asiat tapahtuvat Jumalan aikajärjestyksen mukaisesti; sitten tulee
loppu, kun Jeesus palaa toisessa tulemuksessaan.
Varoitettuaan kaikista näistä asioista, joita Ahdistuksen ajan seurakunta tulee kokemaan, Jeesus
kääntää huomionsa takaisin Israeliin ja tapahtumiin, jotka tapahtuvat alkaen Ahdistuksen
puolivälissä. Antikristus häpäisee vasta rakennetun temppelin ja juutalaiset, jotka ovat kuulleet ja
uskoneet Jeesuksen sanat, pakenevat Petran linnoitukseen, kun seitsemän vuoden kauhujen
jälkipuoliskon Suuri Ahdistus edelleen kohtaa maailmaa.

Kaaos ja väkivalta ovat tänä aikana niin valtavia, että ihmiskunta tuhoaisi itsensä ja maailman
kokonaan ilman Jumalan väliintuloa. Hän kuitenkin tuo lopun ja tekee sen niiden vuoksi, jotka ovat
tulleet uskoon Häneen ja pelastaakseen heidät tuleviin tarkoituksiinsa.
Siinä kaikessa on järkeä, kun käsitämme ajoituksen oikein.
Kaikki tapahtuu oikeassa järjestyksessään. Kiitos Jumalalle, että Hän on antanut meille tämän
välähdyksen tulevista asioista, että voimme valmistautua; että voimme rohkaista itseämme
ollaksemme valo maailmalle asioidessamme, kunnes Jeesus tulee.
——————
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