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Vuonna 2012 UK koki 'oudoimman' koskaan kirjatun säänsä. Dramaattisessa täyskäännöksessä, jonka kaltaista ei 

koskaan aikaisemmin ole dokumentoitu, kuivin kevät yli sataan vuoteen antoi tietä märimmälle koskaan kirjatulle 

jaksolle huhtikuusta kesäkuuhun. Oli tulvia, kummia myrskyjä (freak storms), salamoita ja valtavia rakeita 

aiheuttaen vahinkoa ja tulvimista ja jättäen teitä ja rautatieyhteyksiä kulkukelvottomiksi. Viljelijät sanoivat sen 

olleen kaikkien aikojen pahin vuosi, kun ennätysmärkä sää vaurioitti ruuan tuotantoa ja johti kehnoihin satoihin 

kaikkialla UK:ssa. Edelleen syyskuussa, marraskuussa ja joulukuussa kaatosateet aiheuttivat tulvimista ympäri 

maata. 

  

Yhdysvallat kärsi päinvastaisesta ongelmasta, kun kesä toi ennätyksiä rikkovia lämpötiloja lämpömittarin 

näyttäessä viikkokausia 40 Celsius-astetta, ilman että USA:n keskilännen hedelmällisillä pelloilla olisi yhtään 

satanut, mikä tuhosi maissi- ja soijasadon. Kuivuus on tuhonnut satoja muuallakin maailmassa, kuten vehnää 

Venäjällä ja Australiassa ja soijaa Brasiliassa ja Argentiinassa. Intia koki neljännen kuivuutensa 12 vuoden sisällä, 

mikä aiheutti huolta koskien maan tärkeimmän makeanveden lähteen, monsuunisateiden kesäkuusta lokakuuhun, 

luotettavuutta. Kaikki tämä on vaikuttanut satoihin aiheuttaen YK:n tietojen mukaan 6% nousun globaaliin ruuan 

hintaan. 

 

Marraskuussa New York'iin ja Amerikan itärannikolle iski hurrikaani Sandy, ainutlaatuinen ja epätavallinen 

'kumma' myrsky ('freak' storm). Atlantin hurrikaani kehittyi Karibian epätavallisen lämpimän meren päällä, siirtyi 

Itärannikolle ja törmäsi Kanadasta etelään valuvaan kylmään ilmaan. Törmäys kohotti myrskyn energiatason ja 

laajensi sen kattamaa aluetta, niin että se vaikutti noin 100 miljoonaan ihmiseen. Kovat tuulet ja se, että myrsky 

iski korkean vuoroveden aikaan, merkitsi, että meri tulvi New Jersey'stä Connecticut'iin ja New York kärsi pahasti. 

 

Ilmastotieteilijät syyttivät globaalia lämpenemistä antaen todisteita, että globaaliin lämpenemiseen yhdistetty 

arktisen jään sulaminen saavutti kesällä 2012 ennätystason ja vaikutti osaltaan ilmakehämalliin, joka lähetti erittäin 

kylmän purkauksen etelään poikki Kanadan ja itäisen USA:n. He ovat varoittaneet, että globaali lämpeneminen 

tulee aiheuttamaan äärimmäisten sää-ilmiöiden lisääntymistä, kuivuutta joissakin paikoissa ja tulvia toisaalla, 

helleaaltoja joillakin alueilla ja hyvin kylmiä talvia muualla. Arktisen jään sulaminen voisi aiheuttaa Golf-virran 

siirtymisen tehden sään UK:ssa ja Pohjois-Euroopassa paljon kylmemmäksi talvella. Vaikka kukaan ei voi olla 

varma, milloin se tapahtuu, he sanovat, että ihmisen toiminnan ja ilmastomuutoksen välillä on selvä yhteys. 

 

Eräs maailman johtavista ympäristöaktivisteista antoi varoituksen, että se voisi johtaa globaalin elintarvikehuollon 

romahdukseen jättäen satoja miljoonia ihmisiä nälkään entisten lisäksi. Järkyttävässä ruuan tarpeen täyttämisen 

näkymien uudessa arviossaan Lester Brown, Washington'in Earth Policy Institute'n (EPI) presidentti, sanoo, että 

ilmasto ei ole enää luotettava ja että ruuan kysyntä kasvaa niin nopeasti, että romahdus on väistämätön, ellei 

ryhdytä kiireesti toimiin. Hän sanoi: 'Elintarvikepulat tuhosivat aiemmat sivilisaatiot. Me olemme samalla tiellä.' 

 

Lokakuun 17. päivänä vakuutusyhtiö Munich Re julkaisi raportin otsikolla ‘Severe Weather in North America’ 

jossa sanottiin, että maailmanlaajuisesti äärimmäisten sääilmiöiden tiheys on kasvussa 'eikä missään maailmassa 

luonnonkatastrofien määrän kasvu ole ilmeisempi kuin Pohjois-Amerikassa.' Globaali lämpeneminen 'vaikuttaa 

erityisesti helleaaltojen muodostumiseen, kuivuuteen, rankkasateisiin ja pitkällä tähtäyksellä mitä 

todennäköisimmin myös trooppisten syklonien voimakkuuteen', Munich Re sanoi.  

 

Joten onko globaalin lämpenemisen teoria huijaus, kuten jotkut väittävät, salajuoni maailmanhallituksen 

tuomiseksi? Vai liittyykö se todella Raamatun profetioihin, että luonnonkatastrofeja tulee sitä enemmän, mitä 

lähemmäksi tulemme Kristuksen toista tulemusta? Monet niistä osoittavat, että ilmasto muuttuu. 

 

Jeesus sanoi päivistä ennen Hänen toista tulemustaan: 'Ja tulee suuria maanjäristyksiä, tulee ruttoa ja nälänhätää 

monin paikoin ja taivaalla on oleva peljättäviä näkyjä ja suuria merkkejä.' (Lk. 21:11). Viime vuosina on 

tapahtunut useita tuhoisia maanjäristyksiä, joista tunnetuin on vuoden 2004 Intian valtameren tsunami, joka tappoi 
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230 000 ihmistä, Haitin järistys vuonna 2010, joka tappoi 220 000 ihmistä ja maaliskuun 2011 maanjäristys ja 

tsunami, joka tuhosi Japania. Huhtikuun 11. päivänä 2012 kaksi valtavaa maanjäristystä keinuttivat Intian 

valtamerta. Tiedemiesten mukaan se voisi olla merkki siitä, että jättiläismäinen Indo-Australian maankuoren laatta 

on murtumassa erilleen osien siitä noustessa ja osien laskiessa. Jos näin on, niin se voisi aiheuttaa lisää 

maanjäristyksiä kaikkialla maailmassa. Voimakkuudeltaan 8.6 ja 8.2 asteen järistykset, jotka puhkesivat pitkin 

lukuisia murtumia, vapauttivat epätavallisen määrän voimakkaita maanjäristyksiä viikon ajan tämän järistyksen 

jälkeen.   

 

Hän sanoi myös: 'Ja on oleva merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä, ja ahdistus kansoilla maan päällä ja 

epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat.  Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä 

kohtaa; sillä taivaitten voimat järkkyvät.' Lk. 21:25-6. Sanat, 'meri ja aallot pauhaavat' ovat merkittävät. Sana 

'pauhaavat' tulee kreikan sanasta 'echeo', joka tarkoittaa 'kovan äänen synnyttämistä'. Mieleen tulevat hurrikaanit ja 

rannikkoalueiden tulvat. 

 

Ilmestyskirjan mukaan tämän aikakauden viimeisiä päiviä leimaavat valtava helle, puiden palaminen ja 

juomakelvottomat vedet, kuten myös rajut myrskyt ja luonnonkatastrofit tuoden nälänhätää, tauteja ja kuolemaa. 

Ilm. 6:5-6 kuvailee suuren niukkuuden aikaa, jonka seurauksena päivän palkalla saa vain säälittävän vähän ruokaa. 

Ilm. 8:7-11 sanoo: 'Ja ensimmäinen enkeli puhalsi pasunaan; niin tuli rakeita ja tulta, verellä sekoitettuja ja ne 

heitettiin maan päälle; ja kolmas osa maata paloi ja kolmas osa puita paloi ja kaikki vihanta ruoho paloi. … Ja 

kolmas enkeli puhalsi pasunaan; niin putosi taivaasta suuri tähti, palava kuin tulisoihtu ja se putosi virtoihin, 

kolmanteen osaan niistä ja vesilähteisiin. Ja tähden nimi oli Koiruoho. Ja kolmas osa vesistä muuttui koiruohoksi 

ja paljon ihmisiä kuoli vedestä, koska se oli karvaaksi käynyt.' (Ilm. 8:7-11). Ilm. 16 puhuu ajasta, jolloin 'ihmiset 

paahtuvat kovassa helteessä', jolloin Eufrat-virta kuivuu ja on 'niin ankara ja suuri maanjäristys, ettei sen vertaista 

ole ollut siitä asti, kuin ihmisiä on ollut maan päällä.' (Ilm. 16:8,12,18). 
 

Raamattu puhuu myös suuresta pimeydestä, joka tulee maan päälle. 'Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen 

jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa ja tähdet putoavat taivaalta ja taivaitten voimat järkkyvät. Ja 

silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen 

Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella.' Mt. 24.29-30. Tämän pimeyden lävistää 

Jumalan shekinan kirkkauden valo, kun Herra Jeesus Kristus palaa voimassa ja kirkkaudessa. 
 
Kansojen tuomion jälkeen, joka pidetään Hänen paluunsa yhteydessä, maaplaneetassa tapahtuu valtava muutos. 

Maa on 'täynnä Herran tuntemusta, niinkuin vedet peittävät meren.' (Jes. 11:9) ja ihmisen alennustilan tuhoisat 

vaikutukset antavat tietä Messiaan uudistetun ja ennallistetun maan hallinnalle. Erämaat kukoistavat, kun vedet 

puhkeavat niihin (Jes. 35), kun hedelmällisyys ja tasapuolinen ilmasto palautetaan maan päälle.   

 

Niillä, jotka uskovat nyt Jeesukseen, on loistava tulevaisuus Hänen tulevassa valtakunnassaan. Kun näemme 

nykyisen pimeyden tulevan maan päälle johtuen ihmisen synnistä ja typeryydestä, niin Jumala käskee meitä 

katumaan ja uskomaan evankeliumi, jotta voimme olla varmoja, että meillä on paikka tulevassa Jumalan 

valtakunnassa.   

 

 

Otsikko: Outoa säätä ja luonnonkatastrofeja – viimeisten päivien merkki 

 

Tässä Raamatun lopunajan profetiaan nojautuva katsaus viimeaikaisista poikkeuksellisista sääilmiöistä ja 

luonnonkatastrofeista kaikkialla maapallolla ja erityisesti Yhdysvalloissa, jotka ovat merkkejä Kristuksen toisen 

tulemuksen läheisyydestä. Raamattu sanoo että luomakunta kokee synnytystuskia ennen suurta mullistusta ja ne 

tihenevät ja voimistuvat aikakauden loppua kohden. Messiaamme Jeesus Kristus on tulossa pian takaisin! 
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