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Koko maailma on hyvin valppaana nopeasti leviävän koronaviruksen vuoksi. Tätä kirjoittaessani yli 
kuusisataa on kuollut tautiin. Kiinassa, maassa, josta se tulee, on miljoonia ihmisiä karanteenissa. 

Parannuskeinoa ei tiedetä ja asiantuntijoiden mukaan rokotteen kehittäminen, tai leviämisen 
estäminen, saattaa kestää vuosia. Viruksen torjunnasta vastaavat viranomaiset pelkäävät 
pandemiaa – tappavan taudin leviämistä maailmanlaajuisesti. 

Lentomatkustaminen tekee viruksen leviämisen lähes mahdottomaksi rajoittaa. American Airlines’in 
työntekijöiden on ilmoitettu vetävän yhtiön oikeuteen, jotta se ei lähettäisi miehistöjä ympäri 
maailmaa aiheuttaen heille altistumisriskin. 

Koronaviruksen leviämisen synnyttämä pelko ei ole vaikuttanut ainoastaan maailmanlaajuiseen 
lääketeollisuuteen, vaan myös maailmantalouteen. 

Perjantaina 31. tammikuuta Dow Jones -teollisuusindeksin keskiarvot sulkeutuivat laskettuaan noin 
600 pistettä. Se herätti ahdistusta niissä, jotka ennustavat jo globaalia talousromahdusta millä 
hetkellä tahansa. Se sai yhden tarkkailijan antamaan lisää varoituksia. Päivää ennen 600 pisteen 
laskua hän kirjoitti: 

Koronaviruksen valossa, joka leviää ilman loppua näkyvissä, yhä useammat ihmiset 
tuntevat olevansa pakotettuja kysymään, romahtaako globaali talous? Jotkut ennustavat, 
että globaali talous, mukaan lukien Yhdysvaltojen talous, romahtaa uusien tekijöiden, kuten 
koronaviruksen, vuoksi ... 

Jo ennen koronavirusta maailmantalous oli syvissä vaikeuksissa. Se, mikä Ihmisten pitäisi 
tietää, on, että jo joulukuussa 2019 ennen koronaviruksen aktivoitumista, maailmantalous 
oli romahduksen partaalla… 

Monet taloustieteilijät, joiden kanssa olen puhunut, ovat huolissaan, että maailmantalous 
jatkaa laskua koronaviruksen seurauksena. Onko näillä peloilla reaalisia syitä? Sillä ei ole 
väliä. Havainto ajaa todellisuutta. Jos ihmiset tällä planeetalla uskovat, että tämä virus 
uhkaa heidän terveyttänsä, niin maailmantalous, joka on jo ohuella jäällä, romahtaa. (Dave 
Hodges, “Aiheuttaako koronavirus globaalin talousromahduksen? BDI sanoo kyllä!” January 
30, 2020) 

Tällä viikolla talous piristyi melkein ällistyttävästi. Näyttää, ettei tämäkään maailmanlaajuinen uhka 
voi hillitä sitä älyttömän valtavaa (tremendous) käsitystä, että vahva taloudellinen nousu on 
edelleen käynnissä. 

Uskon vahvemmin kuin koskaan, että tempaus tapahtuu juuri sellaisen taloudellisen nousun 
keskellä, kuin tällä hetkellä voidaan havaita. 

Joillekin profetian tarkkailijoille tämä uusin uhka, joka koskee miljoonia ympäri maailmaa, on jälleen 
yksi yhteentuleva merkki, että aikakauden loppu on käsillä. Se on samaa kategoriaa, kuin päivittäin 
tapahtuvat maanjäristykset, kuten pari viikkoa sitten tapahtunut, joka oli niin voimakas, että se 
tunnettiin voimakkaasti Miami’ssa. 
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Raamatun profetia tietysti sanoo, että tällaiset kauheat sairaudet ovat yleisiä ahdistuksen aikana 
viimeisinä seitsemänä vuotena ennen Kristuksen toista tulemusta. Juuri ennen 
ristiinnaulitsemistaan Jeesus kertoi opetuslapsilleen tästä tulevasta hyökkäyksestä istuessaan 
Öljymäellä: 

”Sillä kansan pitää kansaa vastaan nouseman ja valtakunnan valtakuntaa vastaan ja tulee 
ruttotauti ja nälkä ja maanjäristys moneen paikkaan. Mutta kaikki nämät ovat murhetten 
alku.” (Matt. 24:7-8, KR 1776) 

Ystäväni Chuck Missler, yksi suurista profetian opettajista, puhui tästä kohdasta. Muistan 
kuunnelleeni kiinnostuneena, kun hän kävi kaunopuheiseksi koskien sitä, mitä hänen mielestään 
sana ”rutto” Jeesuksen ennustuksessa voisi tarkoittaa. Hän rinnasti sanan toiseen, joka löytyy 
toisesta profeetallisesta kohdasta: 

”Ja minä näin ja katso: hallava hevonen; ja sen selässä istuvan nimi oli Kuolema ja Tuonela 
seurasi hänen mukanaan ja heidän valtaansa annettiin neljäs osa maata, annettiin valta 
tappaa miekalla ja nälällä ja rutolla ja maan petojen kautta” (Ilm. 6:8). 

Muistelen Chuck’in olettaneen, että sana ”rutto” Jeesuksen Öljymäen puheessa voisi olla sama 
kuin sanat ”maan petojen” kohdassa Ilm. 6:8 koskien neljää apokalypsin ratsastajaa. 

Hän esitti ajatuksen, että ”maan pedot” voisivat hyvin tarkoittaa sellaisia, joita hän 
nimitti ”mikropedoiksi” – ei välttämättä vain kirjaimellisia, nelijalkaisia eläimiä, kuten leijonia ja 
karhuja, vaan kenties ahnaita, lihaa syöviä ja tuhoavia entiteettejä, jotka voidaan nähdä vain 
voimakkaalla mikroskoopilla. Hän ehdotti, että sana voisi tarkoittaa mikrobeja – bakteereita – niin 
häijyjä, että niitä ei voisi havaita eikä tuhota, ennen kuin ovat tehneet tappavan työnsä. 

Missler kirjoitti: 

Siitä ei ole kauan, kun lääkintäalan ammattilaisista tuntui, että he olivat selättäneet 
suurimman osan tärkeimmistä sairauksista ja loput olisi vain ajan kysymys. 

Nyt tämä entinen optimismi näyttää traagisen ennenaikaiselta. Monet aiemmin ”voitetut” 
sairaudet tekevät paluuta kovemmin kannoin, jotka vastustavat entisiä hoitojamme.... 

Nopeus, jolla sairaudet, syntyvät tai tarkoitukselliset, voivat kulkea ”globaalin kylämme” läpi, 
on kauhistuttavan todellinen. 

Nykyaikaisen lentomatkailun ja globaalin kaupan myötä, samoin kuin nykyisen 
ymmärryksemme modernista bioteknologiasta, Raamatun ennusteet näyttävät nyt 
pelottavan läheisiltä. (“Emergent and Deliberate Diseases”, Koinonia House, February 1, 
1998) 

Maailman tärkeimmät biologiset tutkijat ja lääketieteen ammattilaiset ovat tehneet paljon uusien ja 
muuntuvien bakteerien ja virusten tappamiseksi sen jälkeen, kun Missler kirjoitti näistä asioista 
vuosia sitten. Kuitenkin sen sijaan, että näiden ”mikropetojen” eteneminen pysähtyisi, kaikki 
ponnistelut ovat olleet enimmäkseen tehottomia ja ”pedot” lisääntyvät ja käyvät yhä häijymmiksi. 

Danielin profetia kasvavasta matkailusta (Dan. 12:4)* on nyt lisääntyvästi toteutumassa lisäten 
suuresti mikro-petojen kykyä tunkeutua uusiin ihmisjoukkoihin kaikkialla maailmassa. Emme 
kuitenkaan ole vielä päässeet siihen ahdistuksen aikaan, josta Jeesus varoitti vastatessaan 
opetuslasten kysymyksiin siitä, mitä on tulossa. 

* Useimmat englantilaiset käännökset kääntävät tämän jakeen, kuten KJV: But thou, O Daniel, 
shut up the words, and seal the book, even to the time of the end: many shall run to and fro 
(monet matkustelevat), and knowledge shall be increased. 

Siitä huolimatta, koronavirus on varmasti lisäindikaattori kaikkiin muihin merkkeihin tuosta aivan 
edessä olevasta ajasta, josta Jeesus julisti: 

”Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan 
tähän asti eikä milloinkaan tule” (Matt. 24:21). 

 


