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Olen elänyt läpi useita vaikuttavia – jopa käänteentekeviä – historiallisia tapahtumia, jotka kaikki 

tapahtuivat yhden vuoden sisällä. Työskentelin Washington DC:ssä 11.9.2001 terrori-iskujen sekä 

sala-ampujamurhien ja pernaruttokirjeiskujen aikana. Tuo tiivistetty ajanjakso oli käännekohta 

kansakuntamme historiassa. Asiat eivät koskaan palanneet entisiksi. Nykyinen sukupolvi Z ei tiedä 

millaista oli ennen syyskuun 11. päivän tapahtumia, aivan kuten sukupolvi X ei tiedä millaista oli 

ennen 1960-luvun kulttuuria järisyttäviä tapahtumia. 

 

Syyskuun 11. päivän jälkeen ihmiset täyttivät jälleen kirkot – mutta vain jonkin aikaa. Kun elämä 

palasi normaaliksi, niin myös kulttuurinen oletusasema. Itse asiassa se on mennyt pahempaan 

suuntaani. Lännessä – myös Amerikassa – usko Raamattuun ja Raamatun Jumalaan on jatkuvasti 

vähentynyt. Raamatussa ennustettu suuri luopumus jatkuu ja pahenee. Jos trendi jatkuu, niin 

seuraavien johtajien ja päätöksentekijöiden sukupolvi on kategoriaa ”none”. Se tarkoittaa, että he 

eivät samaistu mihinkään uskontoon eikä uskomussysteemiin. Kuten suurin osa Euroopasta, se 

tulee olemaan täysin sekulaari – mikä itsessään ON uskomusjärjestelmä. 

 

Kun yhä useammat ihmiset luopuvat totuudesta – Raamatun kristinuskosta – niin he luopuvat 

myös sen periaatteista, viisaudesta, terveestä logiikasta ja siunauksista. Ei ole epäilystä, että 

maatamme on siunattu niin valtavasti, koska se perustettiin Raamatun periaatteille (ja koska 

olemme siunanneet Israelia (1. Moos. 12:3). En sano, että maamme olisi mitenkään täydellinen, 

mutta siinä määrin, kuin olemme seuranneet Jumalan teitä kulttuurissamme – olemme myös 

kokeneet Jumalan siunausta ja varjelusta. 
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Nyt on vuosi 2020. Maailma on lukkiutumassa. COVID-19:n lähestyvä vuorovesiaalto ei ole vielä 

iskenyt täysillä Yhdysvaltoihin, mutta presidenttimme (ja muiden johtajien) päivittäin julkaisemat 

uutiset rauhoittavat ihmisiä, kun he saavat hiukan enemmän selvyyttä – ja pelottavat ihmisiä 

pandemian todellisuuden upotessa heidän tajuntaansa. 

 

Se ei ole kovin tappava – vaikka kaikki meistä tuntevat ihmisiä haavoittuvimmassa väestöryhmässä 

ja olemme huolissamme heidän hyvinvoinnistaan. COVID-19 ei sairautena ole edes niin vaikea 

sairaus useimmille siihen sairastuneille, kuin Ebolan kaltainen pelottava sairaus. Mutta virusta 

ympäröivä epävarmuus ja sen leviämisnopeus ovat saaneet ihmisten tunteet, turvallisuuden ja 

osakemarkkinat syöksykierteeseen. 

 

Kuinka tämä liittyy raamatunprofetiaan? 

Mitä tämä merkitsee meille? Liittyykö tämä loppuajan tapahtumiin? Meneekö se ohi? Pitäisikö 

meidän varastoida vessapaperia, puhdistustarvikkeita, flunssalääkkeitä ja kyyristellä pelossa? Mitä 

ääniä meidän pitäisi kuunnella? Kuinka vakavasti meidän pitäisi suhtautua kansallisten ja 

paikallisten johtajien neuvoihin? Kuinka kirkon tulisi reagoida? 

 

Käsitelkäämme ensin elefanttia olohuoneessa, koska se liittyy lopunajan profetiaan. Emme ole 

vielä ahdistuksen ajassa. Raamattu sanoo selvästi, että tempaus tapahtuu ensin. Se ei tarkoita, että 

asiat eivät kävisi vaikeiksi ennen tempausta. Itse asiassa Jeesus opetti Öljymäen puheessa (Matt. 

24, Luuk. 21, Mark. 13), että tulisi synnytystuskia, jotka johtaisivat kohti ahdistuksen aikaa (ja 

lopulta siihen sisälle). TÄMÄ ahdistus on myös erilainen kuin ahdistus yleensä. Jeesus kertoi meille 

selvin sanoin, että meillä olisi ahdistus tässä maailmassa (Joh. 16:33), mutta Suuren Ahdistuksen 

ajan tuomiot ovat etenevästi pahempia, kuin mikään, mitä maailma on koskaan kokenut 

 

Uskon, että se, mitä saamme todistaa COVID-19:n myötä, on osa synnytystuskia, joista Jeesus 

puhui edellä mainitussa Öljymäen puheessa. Itseasiassa luulen, että se on tärkeä synnytystuska; 

samoin kuin heinäsirkkavitsaus, joka runtelee Afrikkaa ja Lähi-itää; samoin kuin suuri joukko 

yhteiskunnallisia kapinoita ympäri maailmaa; samoin kuin maanjäristysten lisääntyminen; samoin 

kuin Australian ennätykselliset maastopalot; samoin kuin – sinä sait jo kuvan. Synnytystuskat 

lisääntyvät tiheydeltään ja voimakkuudeltaan, ja ne lisääntyvät vain synnytyksen hetkeen asti. 

 

Tämä nimenomainen synnytystuska sattuu olemaan sellainen, jonka koko maailma tuntee. Jälleen 

lisääntynyt voimakkuus. Se on myös synnytystuska, joka on järkyttänyt kaikkia maailman asioita. 

Urheilu, rahoitusmarkkinat, huvit, harrastukset, konsertit, mitä vain mieleesi tulee – kaikki on 



ajettu alas. Nuo asiat eivät sinänsä ole pahoja, mutta on ikään kuin Jumala poistaisi hetkeksi kaikki 

mahdolliset historialliset häiriötekijät vedotakseen maailmaan uudelleen: ”Katsokaa ylös! Katsokaa 

minuun! Tämä maailma on väliaikainen. Ajatelkaa iankaikkisia asioita. Minä rakastan teitä. Minä 

kuolin puolestanne. Älkää sivuuttako minua. Kääntykää minun puoleeni nyt, kun vielä ehditte.” 

 

Haluan myös lisätä, että tämä on kuin pikkukivi valtameressä verrattuna vielä tulevaan globaaliin 

tapahtumaan, joka järisyttää maailmaa ydintään myöten. Jos yksi nopeasti leviävä virus voi 

aiheuttaa tällaisen globaalin häiriön, niin voitteko kuvitella, mitä tempaus saa aikaan, kun 

kymmeniä miljoonia ihmisiä poistetaan maailmasta hetkessä? Tämä yksittäinen tapahtuma saa 

kaikki Ilmestyskirjan lopunajan tapahtumat liikkeelle. Aikaisemmin on ollut suurten yliluonnollisten 

tapahtumien tiivistettyjä jaksoja – luominen, lähtö Egyptistä ja Jeesuksen ensimmäistä tulemusta 

ympäröivät tapahtumat, jotka huipentuvat ylösnousemukseen. Nyt, noin 2000 vuoden kuluttua, 

odotamme uutta valtavien yliluonnollisten tapahtumien jaksoa, joka alkaa tempauksella. 

 

Ellei olisi satoja jo toteutuneita tärkeitä profetioita – mukaan lukien Israelin jälleensyntyminen ja 

viimeaikainen kehitys Syyriassa, ajatus olisi naurettava. Minä kuitenkin uskon, että se tulee 

tapahtumaan kirjaimellisesti. Raamattu sanoo sen selvästi. 

 

Mitä meidän pitäisi tehdä nyt? 

Seuraavassa muutamia asioita. 

 

Ensinnäkin meidän ei pitäisi elää pelossa. Jumala hallitsee edelleen. Hän hallitsee maailmaa ja Hän 

hallitsee sinun elämääsi. Hän ei aiheuttanut koronaa, mutta hän salli sen. Tähän keskusteluun 

liittyy luontainen paradoksi. Jumala on kaikkivaltias, mutta ihmiskunnalla on silti vapaa tahto. 

Jumala on kertonut historian etukäteen, mihin tämä kaikki johtaa, mutta vapaa tahtomme ja 

langenneen maailman luonto ilmenevät kronologisella tavalla. Usko vaaditaan. Jumalan lupaukset 

ovat totta, profetia on totta, maailmantapahtumat eivät ole sattumanvaraisia, tämä kaikki johtaa 

johonkin. Älä pelkää. Katso ylös! 

 

Toiseksi, meidän pitäisi etsiä uusia tapoja hyödyntää tätä hetkeä kääntääksemme ihmiset 

Kristuksen puoleen. Se voi näyttää erilaiselta kuin kaksi viikkoa sitten. Raamatun profetian 

totuuksilla alkaa olla merkitystä laajemmalle yleisölle, koska koko maailma tuntee nämä 

synnytystuskat. Jopa sekulaarit äänet ovat käymässä yhä apokalyptisemmiksi. Maailman tila on 

elefantti olohuoneessa. Meidän on oltava tarpeeksi rohkeita puhuaksemme siitä raamatullisesta 



(eli oikeasta) näkökulmasta. Sen ohessa meidän pitäisi rakastaa muita ja vastata tarpeisiin aikana, 

jolloin useimmat ovat pelokkaita ja tarvitsevat rohkaisua. 

 

Kolmanneksi, meidän pitäisi olla vastuuntuntoisia. Vaikka meidän ei pitäisi pelätä, meidän on 

otettava vaari viisaista neuvoista ja otettava suositellut varotoimet vakavasti. Meillä on nyt 

mahdollisuus rakastaa lähimmäistämme kuten itseämme. Tämä pandemia pakottaa silmämme pois 

omista tarpeistamme muiden tarpeisiin. Alkuperäisen puhkeamisen pahimpina hetkinä Kiinan 

maanalaisen seurakunnan kristityt palvelivat COVID-19 uhreja armolla, ilolla ja rakkaudella. 

Tällaisten tekojen vuoksi Kiinan maanalainen seurakunta kasvaa edelleen räjähdysmäisesti. Se, 

minkä vihollinen tarkoitti edistämään pahuutta, kääntyi hyvän käyttöön. Poliittinen jakautuneisuus 

omassa maassamme on jopa hieman laantunut (hetkellisesti). Aivan kuten syyskuun 11. päivän 

jälkeen, maamme on (ainakin jonkin verran) yhdistymässä yhdeksi. Uskon, että se loppuu heti, kun 

suurin COVID-19 -uhka on ohi. Uskon, että silloin globalistien ja nationalistien vastakkainasettelu 

on vieläkin korkeammalla tasolla. 

 

Neljänneksi, anna tämän epävarmuuden ajan viedä sinut lähemmäksi Jumalaa. Jos voin olla hetken 

ajan täysin rehellinen, niin Herra on viimeisten viikkojen aikana osoittanut minulle useita asioita, 

joiden kanssa minun on tehtävä töitä. Ei mitään maata järisyttävää, mutta ajatteluni ja reaktioitteni 

alueita, jotka Jumala on tuonut pintaan, jotta voin luovuttaa ne hänelle. Mitä lähemmäksi Herraa 

pääsen, sitä enemmän tajuan, kuinka paljon tarvitsen häntä päivittäin. 

 

Nämä ovat vakavia aikoja – ja meidän on oltava valmiita. Meidän on oltava valmiita kaikkeen, mitä 

edessä on – ja meidän on tehtävä se rohkeasti, ilolla ja toivossa pian tulevaan Kuninkaaseen. Kaikki 

muu haihtuu pois Hänen luvatun tulemuksensa kirkkaassa valossa. Emme tiedä päivää, emmekä 

hetkeä, mutta kaikki raamatulliset merkit osoittavat, että me voimme hyvinkin olla se sukupolvi, 

joka kokee tempauksen. Mikä etuoikeus – ja taakka – olla elossa tällä historian hetkellä. Oletko 

valmis? Miksi et luottaisi ainoaan todella vakaaseen asiaan? 
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