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Kuinka lähellä olemme 7-vuotista ahdistuksen aikaa? Salli minun kysyä tätä: Kolme evankeliumia 

kuvailevat, mitä tapahtuu viimeisinä päivinä, tämän tuntemamme maailman loppua ja loppukiriä 

aikaan, jolloin kirjaimellisesti helvetti pääsee valloilleen tällä planeetalla. Jos jokin asia toistuu 

Raamatussa kahdesti, Jumala on sanonut, että se on varma asia. Joosef sanoi, että koska faraon 

uni tuplaantui ja näytettiin hänelle kahtena eri versiona (1.Moos. 41:32), mikään ei estäisi sen 

toteutumista. Koska meillä on luvut Markus 13, Matteus 24, Luukas 17 ja Luukas 21, jotka kaikki 

osoittavat meille, mitä Jeesus itse sanoi tapahtuvan näinä viimeisinä aikoina, niin meidän pitäisi 

ehkä ottaa se huomioon. Silti, uskomatonta kyllä, seurakunta kokonaisuudessaan nukkuu 

Jeesuksen julistuksen suhteen, jolla luulisi olevan jonkin verran paino-arvoa.  Mutta ei.  Elämä 

jatkuu. Saarnatuoleista saarnataan samoja saarnoja, joita saarnattiin kymmenen, viisi ja jopa 

kolme vuotta sitten - ei niin, että ne olisivat välttämättä huonoja - mutta tänä päivänä ja tänä aikana

ne vain tuudittavat seurakuntia uneen.

Tiedän, etten ole ainoa, joka pudistelee päätään tämän arvoituksen edessä. Raamatun profetia on 

hyvin selvä sen suhteen, että lopunajat tulevat ja niihin liittyy tiettyjä merkkejä. Raamattu julistaa 

myös, että luopumus tulee raivoamaan ja ilmeisesti monien kehotusten vuoksi pysyä hereillä ja 

valppaana – he eivät pysy. Hämmästyttävää on, että varmasti on monia hyviä ja todellisia 

Kristuksen seuraajia, jotka eivät katso ylös ja odota Jeesuksen paluuta. Ainoa johtopäätös, johon 

voin tulla, on, että Saatana on pettänyt heidät. Eikö se ole huolestuttavaa? Jos 90% seurakunnasta

(tai enemmän?) ei ole huolissaan tulevasta tuomiosta eikä siitä, mitä se merkitsee, niin miten on 

muun maailman laita, jolla on vielä vähemmän aavistustakaan, koska Pyhä Henki ei asu heissä?  

Voitteko kuvitella sitä järkytystä, joka kohta iskee tähän maailmaan?

Luvussa Markus 13 Jeesus puhuu opetuslapsilleen ja vastaa heidän kysymyksiinsä kaiken lopusta.

Hän antaa heidän tietää, että loppukiri kaikkeen tapahtuvaan on kuin viikunapuun kukinta. Ensin 

ilmestyvät lehdet ja vasta sitten tulee hedelmä, koska sen aika on lähellä. Mk. 13:28-31 antaa 

tämän varoituksen:
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Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus: Kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te 

tiedätte, että kesä on lähellä. Samoin te myös, kun näette tämän tapahtuvan, tietäkää, että se on 

lähellä, oven edessä. Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin nämä kaikki 

tapahtuvat. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa. 

Aluksi Jeesus sanoo tässä profetiassa, että maailmassa tulee olemaan paljon häiriöitä. 

Ympäröivään kaaokseen sisältyy poliittista ja sotilaallista sekasortoa sekä suuria fyysisiä häiriöitä. 

Emmekö näe tätä nykyäänkin vaikka kuinka paljon? Venäjä - Ukraina. Kiina -Taiwan. Pohjois-

Korea - Etelä-Korea. Israel - kaikki muut.  Amerikka - punainen/sininen. Entä uskomaton kontrasti 

kuivuuden ja ennennäkemättömien tulvien välillä omassa maassamme ja muualla? Suunniteltu 

nälänhätä on jo nyt silmiinpistävä niiden määrätietoisten ponnistelujen vuoksi, jotka ovat 

päättäneet aiheuttaa kärsimystä. Ruttoa COVIDin, haitallisten "rokotteiden" ja nyt seuraavan 

plandemian muodossa. Tämä johtuu todennäköisesti suurelta osin COVID-injektioiden 

aiheuttamasta VAIDSista (Vaccine Acquired Immune Deficiency = Rokotteen aiheuttama 

immuunivaje), joka aiheuttaa vyöruusua ja Karposin sarkoomaa, jonka lääkäreille kerrotaan olevan

apinarokon rakkuloita. Mk. 13:5-8 sanoo:

Niin Jeesus rupesi puhumaan heille: "Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Monta tulee 

minun nimessäni sanoen: 'Minä se olen' ja he eksyttävät monta. Ja kun te kuulette sotien 

melskettä ja sanomia sodista, älkää peljästykö. Näin täytyy tapahtua, mutta se ei ole vielä 

loppu. Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, tulee 

maanjäristyksiä monin paikoin, tulee nälänhätää. Tämä on synnytystuskien alkua. 

Tämä on maailmanlaajuinen ilmiö, josta Jeesus varoittaa kaikkia. Sitten hän kuitenkin tarkentaa.  

Mielestäni voitaisiin perustella, että ne, jotka joutuvat koetukselle ja heidän uskonsa tutkitaan, 

voisivat olla kristittyjä, jotka seisovat lujina vainoa vastaan. Tämänkaltaista kärsimystä on ollut 

uskovilla 10-40-ikkunan aikana jo monta vuotta. Miksi se ei pahenisi ja laajenisi lopun lähestyessä 

– tullen jopa Amerikkaan? Jeesus kertoo tästä yksityiskohtaisesti kohdassa Mk. 13:9-13:

Mutta pitäkää te vaari itsestänne. Teidät vedetään oikeuksiin, ja teitä piestään 

synagoogissa, ja teidät asetetaan maaherrain ja kuningasten eteen, minun tähteni, 

todistukseksi heille. Ja sitä ennen pitää evankeliumi saarnattaman kaikille kansoille. Ja kun 

he vievät teitä ja vetävät oikeuteen, älkää edeltäpäin huolehtiko siitä, mitä puhuisitte; vaan 

mitä teille sillä hetkellä annetaan, se puhukaa. Sillä ette te ole puhumassa, vaan Pyhä 

Henki. Ja veli antaa veljensä kuolemaan ja isä lapsensa ja lapset nousevat vanhempiansa 

vastaan ja tappavat heidät. Ja te joudutte kaikkien vihattaviksi minun nimeni tähden; mutta 

joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. 



Kuten monet muut profetiat, tämä Jeesuksenkin profetia hyppii ajassa ja koskee eri yleisöjä.  

Varoitettuaan seurakuntaa Jeesus keskittyy Israeliin. Jumalan tarkoitus 7-vuotisen ahdistuksen 

aikana on kaksijakoinen:

1.       Hän aikoo saada aikaan Israelin lunastuksen. Huolimatta siitä, että Israel on 

päättänyt olla uskomatta, että Messias tuli 2000 vuotta sitten, se Jumalan valittuna saa 

tuntea Jumalan armon.

2.       Hän tuomitsee epäuskoisen maailman, koska se hylkäsi Jeesuksen Kristuksen. 

Kenelläkään ei ole tekosyytä, mutta Jumala antaa silti monille mahdollisuuden luottaa 

Kristukseen ja pelastua ennen loppurysähdystä.

Mitä tulee kohtaan 1, Israel, niin Herra panee valitun kansansa ja Pyhän Maansa kokemaan paljon 

vaikeuksia herättääkseen heidät ymmärtämään Hänen luontonsa ja kirkkautensa. Hän kertoo heille

tässä kohdassa, että on antanut heille reilun varoituksen. Kuinka kauhea aika siitä tuleekaan!  Mk. 

13:14-23 kuvailee sitä:

Mutta kun näette hävityksen kauhistuksen seisovan siinä, missä ei tulisi - joka tämän lukee,

se tarkatkoon - silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille; joka on katolla, älköön 

astuko alas älköönkä menkö sisään noutamaan mitään huoneestansa;  ja joka on mennyt 

pellolle, älköön palatko takaisin noutamaan vaippaansa. Voi raskaita ja imettäväisiä niinä 

päivinä! Mutta rukoilkaa, ettei se tapahtuisi talvella. Sillä niinä päivinä on oleva ahdistus, 

jonka kaltaista ei ole ollut hamasta luomakunnan alusta, jonka Jumala on luonut, tähän asti,

eikä milloinkaan tule. Ja ellei Herra lyhentäisi niitä päiviä, ei mikään liha pelastuisi; mutta 

valittujen tähden, jotka hän on valinnut, hän on lyhentänyt ne päivät. Ja jos silloin joku 

sanoo teille: 'Katso, täällä on Kristus', tai: 'Katso, tuolla', niin älkää uskoko. Sillä vääriä 

kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät tunnustekoja ja ihmeitä, 

eksyttääkseen, jos mahdollista, valitut. Mutta olkaa te varuillanne. Minä olen edeltä sanonut

teille kaikki. 

Luvun loppu tuo Jeesuksen takaisin seurakunnallensa – niille, joille Hän on antanut Pyhän 

Sanansa, eli niille, joiden olisi pitänyt lukea sitä ja ottaa vaari siitä, mitä se sanoo. Tämä on ennen 

Ahdistusta tapahtuvaa Tempausta koskeva kohta Mk. 13:32-37:

Mutta siitä päivästä tai hetkestä ei tiedä kukaan, eivät enkelit taivaassa, eikä myöskään 

Poika, vaan ainoastaan Isä.  Olkaa varuillanne, valvokaa ja rukoilkaa, sillä ette tiedä, milloin

se aika tulee. On niinkuin muille maille matkustaneen miehen: kun hän jätti talonsa ja antoi 



palvelijoilleen vallan, kullekin oman tehtävänsä, käski hän myös ovenvartijan valvoa. 

Valvokaa siis, sillä ette tiedä, milloin talon herra tulee, iltamyöhälläkö vai yösydännä vai 

kukonlaulun aikaan vai varhain aamulla, ettei hän, äkkiarvaamatta tullessaan, tapaisi teitä 

nukkumasta. Mutta minkä minä teille sanon, sen minä sanon kaikille: valvokaa." 

Näiden viimeisten päivien kronologiaa ja tapahtumia kuvaava avainjae on Markus 13:29:

Samoin te myös, kun näette tämän tapahtuvan, tietäkää, että se on lähellä, oven edessä. 

Profetia on Raamatussa hyvästä syystä. Jumala haluaa, että hänen kansansa tietää, mitä on 

tulossa. Kun otetaan huomioon Jumalan Sana, sen selkeys ja sen täyttymys, joka tapahtuu aivan 

silmiemme edessä, niin meidän seurakuntana pitäisi varmasti ymmärtää hetken läheisyys. Jos 

Jeesus kertoo meille, että kun kaikki nämä tapahtumat tapahtuvat ja Hän seisoo oven edessä 

valmiina astumaan sisään, niin eikö meidän pitäisi huutaa Hänen armoaan ja vapahdustaan? Eikö 

meidän Hänen seurakuntanaan pitäisi olla polvillamme rukoilemassa Häntä rakkaidemme ja 

muiden ihmisten lopullisen pelastuksen puolesta? Eikö meidän pitäisi itkeä tämän maailman tilaa ja

valittaa sen turmelusta? Eikö meidän pitäisi sanoa kaikin voimin: "Herra, tämä maailma ei ole 

kotini; se on vieras paikka, jossa en enää halua asua. Tempaa minut täältä ylös ja vie minut Isän 

taloon!"?

Tiedän, että jotkut meistä reagoivat näin. Ymmärrämme ajat, koska olemme tutkineet Kirjoituksia ja

todenneet ne todeksi.

Missä on muu seurakunta? He kaivautuvat ja yrittävät kääntää kelloa taaksepäin.

Jeesus seisoo ovella ja kolkuttaa. Päästävätkö he Hänet sisään?
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