VIIMEISTEN AIKOJEN AHDISTUKSET
Matt. 24:1-14
1. Kun Jeesus oli lähtenyt temppelistä ja oli menossa pois, hänen
opetuslapsensa tulivat hänen luokseen näyttämään hänelle temppelin
rakennuksia.
2. Silloin Jeesus sanoi heille: "Näettekö kaiken tämän? Totisesti minä sanon
teille: tähän ei ole jäävä kiveä kiven päälle maahan hajottamatta."
3. Kun Jeesus istui Öljymäellä, ja vain opetuslapsia oli hänen luonaan, nämä
kysyivät häneltä: "Sano meille, milloin se tapahtuu, ja mikä on merkkinä sinun
tulostasi ja [tämän] maailman[kauden] lopusta?"
4. Jeesus vastasi: "Varokaa, ettei kukaan teitä harhauta.
5. Monia on esiintyvä minun nimelläni sanoen: 'Minä olen Kristus', ja he
eksyttävät monia.
6. Te saatte kuulla sotien melskeistä ja sanomia sodista. Varokaa, ettette
pelästy. Niin täytyy tapahtua, mutta loppu ei ole vielä käsillä.
7. Kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja monin
paikoin on nälänhätää ja maanjäristyksiä.
8. Tämä kaikki on vasta synnytystuskien alkua.
9. Teitä annetaan vaivaan, teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen
vihaamiksi minun nimeni tähden.
10. Silloin monet luopuvat uskosta sekä kavaltavat ja vihaavat toisiaan.
11. Monia vääriä profeettoja nousee, ja he eksyttävät monia.
12. Laittomuuden päästessä valtaan useimpien rakkaus kylmenee.
13. Mutta joka kestää loppuun asti, pelastuu.
14. Tämä valtakunnan evankeliumi on saarnattava kaikkialla maailmassa
todistukseksi kaikille kansoille. Sitten tulee loppu.
Isätön sukupolvi
Tämän sunnuntain aiheenahan on "viimeisten aikojen ahdistukset". Me todellakin
elämme nyt viimeisissä ajoissa - sillä Raamatun mukaan viimeiset ajat alkoivat
helluntaista ja päättyvät Jeesuksen toiseen tulemiseen - ja vielä viimeisten
aikojen loppukautta. Siksi meidän on varauduttava aivan erityisiin ahdistuksiin.
Luulenpa, että eräs tämän aikakauden ahdistuksista voidaan ilmaista sanoin:
"Elämme isättömässä ajassa". Se, että sotien ja kapinain melskeissä perheiden
isät joutuivat ensimmäisinä ahdistuksen uhreiksi näkyy, kun katsahdamme 50
vuotta sitten maassamme tapahtuneita ahdistuksia. Mutta isättömyys on koko
yhteiskunnan ongelma myös tänään. Samalla kun on taisteltu naisen asemasta
yhteiskunnassa yleensä ja myös kirkossamme, isien, miesten käsitys omasta
tehtävästään yhteiskunnassa ja kodeissa on hämärtynyt. Lisääntyvät kotien
hajoamiset ovat johtaneet kirjaimellisesti isättömien sukupolveen, mutta isällisen
auktoriteetin häviämisen myötä väkivalta, turvattomuus ja ahdistus on levinnyt
laajalle omaan maahamme. Viimeisen ajan ahdistuksiin kuuluu isättömien ja
turvattomien, auktoriteetit menettäneiden lasten hapuilu, pelko ja ahdistuneisuus.
Siksi tässä maassa kaivataan niitä isiä, jotka rohkenevat Jumalan armossa seistä

kotiensa ja lastensa suojana ja hengellisinä oppaina sen Vapahtajan luo, joka
kykenee ahdistustenkin keskellä pitämään meidät turvassa.
Reagenin testamentti
Kun presidentti Reagenilta viimeisessä haastattelussaan ennen hänen
virkakautensa
päätöstä
kysyttiin,
miten
hän
näki
tulevaisuuden
suurvaltasuhteiden lientymisen ja monien paikallissotien rauhansopimusten
synnyttämässä toiveikkaassa ilmapiirissä, hänen vastauksensa nousi Uudesta
Testamentista. Hän sanoi, että ennen Jeesuksen paluuta joudutaan suureen
ahdistukseen. Vaikka hetkellisesti tulisikin tilanne, että koko maailmaan saataisiin
rauha, sen ei pidä antaa johtaa meitä harhaan. Edessä on sotia ja lisääntyvää
ahdistusta.
Ikävät uutiset
Mutta miksi Raamatussa on näin ikäviä uutisia? Eikö evankeliumi olekaan
ilosanoma siitä, että kaikki lopulta menee hyvin ja hienosti ja että viimein
pääsemme kuitenkin pälkähästä. Ei todellakaan, evankeliumin sana ei lupaa
meille ruusuista alati paranevaa ja kehittyvää tulevaisuutta. Evankeliumi on
yksityiselle ihmiselle uutinen siitä, että synnit saadaan Jeesuksen veressä
anteeksi ja sitten kuitenkin joudutaan kulkemaan kuoleman ja sitä edeltävien
ahdistusten läpi. Mutta evankeliumi ei pääty siihen. Se osoittaa, että
ylösnousemus, ruumiin ylösnousemus ja iankaikkinen taivaallinen kirkkaus
seuraa sitä. Siksi uskova, joka elää tuoreesta syntien anteeksiantamuksesta ja
suuntautuu taivaalliseen kirkkauteen, voi olla täysin turvassa silloinkin, kun
suuret ruumiilliset ja henkiset ahdistukset lyövät häntä vastaan.
Lopun ajan ahdistukset
Ihmiskunnalle on luvattu aivan samanlaiset loppuahdistukset kuin yksityiselle
ihmisellekin, kun hän joutuu riisumaan raihnaisen ruumiinsa pois ennen
pukeutumista uuteen. Kuitenkin kaiken tämän takana on Jumalan hyvyys ja
rakkaus. Mikä tärkeintä kaiken tapahtumisen kulkua hallitsee Herra Jeesus itse.
Yksityisen ihmisen kokema riisuminen ennen ajallista kuolemaa aiheuttaa meille
monia ja todellisia ahdistuksia ja kipua, mutta Jumala toimii niiden kautta meidän
hyväksemme, sikäli kuin annamme Hänen tulla itseämme yhä lähemmäksi. Hän
osoittaa meille lopullisella tavalla, että pelastuksemme on yksin armosta ja vain
Herran varassa. Kaikki oma itseriittoisuus, jota ei taivaassa totisesti kaivata,
riisutaan meistä pois, jos ja kun suostumme pysymään savena Mestarin käsissä.
Aivan samalla tavalla ihmiskuntaa ja sen keskellä seurakuntaa riisutaan ennen
Jeesuksen toista tulemista, jotta jo ennen Hänen tuloaan tulisi näkyviin, mikä on
todellista ja aitoa ja kestävää, ja mikä vain kuorta, valheellista ja pettävää.
Jeesus valmisti tien
Jeesus tuli ensimmäisen kerran jouluna ilmoittaakseen meille, millainen Isä on, ja
antaakseen meille yhteyden Isän kanssa. Jeesus tuli sovittaakseen meidän
syntimme ja johdattaakseen meitä totuuden tietä taivaan kirkkauteen asti. Jeesus
tulee
tänään
Pyhässä
Hengessä
luoksemme
antaakseen
meille

2

henkilökohtaisesti Jumalan tuntemisen, yhteyden Isään, pelastuksen syntiemme
anteeksiantamuksessa
ja
johdattaaksemme
meitä
henkilökohtaisessa
vaelluksessamme taivasta kohti. Ja kun Jeesus tulee toisen kerran suuressa
kirkkaudessa ja koko ihmiskunnan nähden, Hän tulee saattamaan täydelliseen
päätökseen sen, mikä jo on ensimmäisellä tulemisella meille hankittu.
Seurakuntana pääsemme täydelliseen Isän tuntemiseen ja näkemiseen,
täydelliseen yhteyteen Isän kanssa, täydelliseen vapauteen synnistä, ikuiseen
tapetun Karitsan ylistykseen ja täydellisen totuuden johdatukseen uudessa
taivaallisessa valtakunnassa. Jeesuksen toinen tuleminen on lähellä ja se on
jokaiselle Herraan turvaavalle ihmeellisen odotuksen ja toivon kohde.
Tuomio
Toisaalta on todettava, että Jeesuksen tuleminen ensimmäisen kerran jouluna
tuli tuomioksi niille, jotka hylkäsivät Herran Sanan, sillä he jäivät pimeyteen ja
sokeuteensa, vaikka armon valo oli heidän keskellään. Jeesus sanoi: "Tuomioksi
minä olen tullut maailmaan". Samalla tavalla tänään Herran Pyhässä Hengessä
Sanan kautta tapahtuva tuleminen meidän tykömme koituu meille tuomioksi,
ellemme taivu parannukseen ja Sanan alle. Herran armon hylkäävällä ei ole
mitään toivoa. Siksi Jeesuksen toinen tuleminen on etsikkoaikansa hylänneille
pelon ja kauhun aihe, eikä viimeisten aikojen ahdistuksissa sellaisilla ihmisillä ole
mitään toivoa. Toivo voi olla vain niillä, jotka syntinsä tunnustaen ja hyljäten
uskossa turvaavat Jeesuksen uhriveren armoon ja ottavat Herran vastaan, kun
Hän tulee heidän luokseen.
Toivon peruste
Se yksilö, joka perustaa elämänsä menneisyydessä tapahtuneeseen Jeesuksen
Golgatan uhrin armoon ja ylösnousemuksen voittoon, pysyy vahvalla pohjalla
kuolemaa ja Jeesuksen tuloa edeltävissä ahdistuksissa ja kestää loppuun asti.
Samoin seurakunta ihmis-kuntaa kohtaavissa ahdistuksissa kestää, koska se
odottaa takaisin palaavaa Jeesusta, sitä Jeesusta, joka on jo kerran tänne tullut.
Seurakunta ei ahdistusten keskellä ehkä tiedä, mitä tuskallista sille seuraavaksi
tapahtuu, mutta se tietää, KUKA on pian tulossa noutamaan sen luokseen.
Seurakunta ei siis odota ahdistuksia, vaan niiden jälkeen tulevaa Herraa ja siksi
se kestää. Se tietää, että Jumala on kaikkivaltias ja viisas salliessaan
ahdistuksen. Se tietää myös, että Jumala vie omaa suunnitelmaansa lävitse
silloinkin, kun se näyttää tapahtuvan ihmisten synnin kautta kuten sodissa ja
veritöissä. Jumala toteuttaa niissäkin tuomioitaan ihmiskunnan todelliseksi
parhaaksi, sikäli kuin ihmiset taipuvat parannukseen. Seurakunta tuntee myös
Herransa armon ja rakkauden ja tietää, miten ihanaa on lopulta saada olla
Herran kanssa kasvoista kasvoihin.
Kirjaimellinen toteutuminen
Ihmiset keräävät pankkitileilleen varoja pahan päivän varalta, rakentavat hyvät
asunnot ja pyrkivät kaikin keinoin turvaamaan sillä tavalla tulevaisuutensa. Mutta
kun opetuslapset tietyllä ylpeydellä näyttivät Jeesukselle Jerusalemin kauniita ja
komeita rakennuksia, Jeesus totesi yksikantaan, että niistä ei jäisi kiveä kiven
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päälle maahan jaottamatta. Neljäkymmentä vuotta myöhemmin roomalaisen
sotapäällikkö Ruufuksen armeija hävitti Jerusalemin. He polttivat temppelin,
jolloin sen puu-rakenteiden päälle levitetty kulta suli ja valui kivien väliin.
Myöhemmin sotilaat saadakseen itselleen kullan repivät kivet irti ja vuolivat niistä
kullan irti. Näin Jeesuksen ennustus toteutui kirjaimellisesti. Pettävällä pohjalla
olemme, jos kuvittelemme, että rakentamamme rakennukset ja ulkoiset puitteet
voisivat meille turvan antaa. Turva on etsittävä iankaikkisista ja kestävistä, se on
taivaallisesta todellisuudesta.
Varo eksytystä
Opetuslapset kysyivät Jeesukselta, milloin ahdistus ja tuho tulisivat ja milloin
Jeesus tulisi takaisin. Vastauksessaan Jeesus varoittaa eksyttäjistä. Tänäkin
päivänä riittää niitä, jotka väittävät tietävänsä Jeesuksen paluun ajankohdan. Sen
on Jumala viisaudessaan meiltä salannut, mutta ihminen on aina ylpeydessään
etsinyt sellaista tietoa, minkä Jumala meiltä salaa. Kuitenkin Jeesus kertoo,
millaiset ahdistukset Hänen tuloaan edeltävät. Mutta Hän ei kerro, niitä ensi
sijassa siksi, että tietäisimme kuinka lähellä ajallisesti Hänen paluunsa on, vaan
antaakseen meille toivon ja rohkeuden, kun näemme joutuneemme inhimillisesti
katsoen toivottomaan tilanteeseen. Sodan, nälän, maanjäristysten, vainojen,
eksytysten, laittomuuden ja luopumuksen keskellä tiedämme, että Jeesus
Hallitsee ja että Hän tulee pian takaisin.
Jeesuksen paluun merkit
Mutta miksi juuri noin kauheita asioita tapahtuu ja tulee tapahtumaan?
1.Eksytyksiä ja väärää uskonnollisuutta tulee sen seurauksena, että ihmiset
ylpeydessään luottavat enemmän omiin pieniin aivoihinsa kuin Jumalan Sanan
Raamatun. Kun uskova ja seurakunta kohtaa eksytyksen, sen tulee valita
ehdoton totuus, Jumalan Sana, tai muuten se kompromissien tiellä tulee lopulta
tuhoutumaan yhdessä tämän maailman kanssa. Eksytykset ovat ihmis-kunnalle
valinta. Uskotko parannukseen vaativan totuuden vai mieluisan valheen? Vain
totuus ja totuudessa pysyvä kestää viimeisten aikojen ahdistuksissa.
2.Sota ja väkivalta on seurausta ihmisten itsekkyyden ja vihan synnistä. Mutta
se on samalla valinta ihmiskunnalle. Edessä on vain kaksi tietä: Väkivallan ja
tuhon tai ehdottoman rakkauden tie Jeesuksessa. Kristuksen rakkauteen
turvautuva voittaa pelon ja kulkee rakkauden tien, vaikka se viekin väistämättä
kärsimään ja luopumaan omista oikeuksistaan. Pyhän Hengen kautta Jumala
vuodattaa rakkautensa omiinsa.
3.Nälänhädässä
Jumala
kutsuu
ihmiskuntaa
niin
kuin
aikanaan
tuhlaajapoikaakin kääntymään Elämän Leivän Jeesuksen luo. Herran
seurakuntakin joutuu näkemään nälkää, mutta sen ravintona on taivaallinen hyvä
ja Isän tahdon tekeminen. Seurakunta turvaa taloudellisissakin kysymyksissä
taivaalliseen Isään. Ja sille on luvattu, että kun se huolehtii tärkeimmästä,
Jumalan valtakunnan ja vanhurskauden etsimisestä ja toteutumisesta omassa
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elämässään, niin kaikki sen todelliset tarpeet täyttää Herra itse.
4. Meille vieraiden, mutta esimerkiksi Japanissa kovin yleisten maanjäristysten
keskellä Herra kutsuu ihmiskuntaa valitsemaan sen taivaallisen valtakunnan,
joka ei järky.
5.Seurakunta joutuu väistämättä ympäristönsä epäsuosioon, jos se julistaa lain ja
evankeliumin sanaa lyhentämättömänä. Se joutuu vainojen keskelle, vainojen
jotka ovat Jumalan seura-kunnan arkitodellisuutta tänäänkin. Manillan kokouksen
raporttien mukaan yli 300.000 kristittyä eri puolella maailmaa surmattiin viime
vuonna uskonsa tähden. Vaino on valinta seura-kunnalle: Jatkanko kirkkaan
evankeliumin julistamista silläkin uhalla, että joudun maksamaan seuraukset
ruumiillisella ja henkisellä kidutuksella ja ehkä jopa kuolemalla. Alkuseurakunta ei
rukoillut vapautusta ahdistuksista Sanan tähden, vaan rohkeutta julistaa
vastustuksesta huolimatta. Vainot ovat aina myös valinta myös tälle maailmalle:
Ottaako se todesta seura-kunnan sanoman vai ei, kun se näkee mihin asti
seurakunta Kristuksessa on valmis kärsimään. Yksikään kristitty, joka ei elä
iankaikkisuuden todellisuudesta ei kestä vainoissa.
6.Vainojen keskellä paljastuu aina ketkä ovat todellisia ja ketkä valheveljiä.
Valheveljien pettämät uskovat joutuvat uuden vaikean valinnan eteen: Pysynkö
uskollisena Herralle, vaikka veli, johon luotin jätti seurakunnan ja nousi sitä
vastaan. Mutta Kristukseen katsovat voivat valita uskollisuuden. Herran Golgatan
uhrin rakkaus ja sydämen puhdistava Jeesuksen veri synnyttää uskollisuuden
kuolemaan asti.
7. Kun laittomuus pääsee valtaan, Jumalan lapsi Pyhän Hengen valossa jatkaa
parannuksen tekemistä sellaisista synneistä, joita maailma on ajat sitten lakannut
pitämästä synteinä. Mutta siellä Jeesuksen puhdistavan anteeksiantamuksen
äärellä Pyhä Henki antaa yhä uudistuvan rakkauden. "Joka on paljon anteeksi
saanut se rakastaa paljon".
Näissä ahdistuksissa voimme todellakin pysyä vahvana loppuun asti, mutta
emme omassa voimassamme, vaan turvautuessamme Herran väkevyyteen.
Usko Herraan on tie pelastukseen myös viimeisen ajan ahdistuksissa.
8.Tekstimme osoittaa kuitenkin vielä enemmän. Herralle uskolliset eivät
ainoastaan kestä loppuun asti ja pelastu ahdistusten keskellä, vaan niiden
keskellä he vievät myös päätökseen sen tehtävän, jonka Herra heille antoi. He
julistavat evankeliumin kaikille kansoille. Vainot eivät ole koskaan olleet
lähetys-työn esteenä. Kiinassa seurakunta kasvoi kaksikymmenkertaiseksi
kuljettuaan kolmenkymmenen vuoden vainon läpi, vainon jonka aikana
kymmeniä tuhansia uskovia surmattiin, kaikki kirkot suljettiin ja kaikki Raamatut,
jotka löytyivät poltettiin. Käydessäni Shanghaissa viemässä Raamattuja tälle
paljon kärsineelle seurakunnalle, en voinut olla hämmästymättä sitä rauhaa ja
iloa, joka kiinalaisten uskovien olemuksesta loisti. Evankeliumin leviämisen este
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ei ole koskaan ulkoisessa vastustuksessa, vaan siinä, että seurakunta pensistyy
ja rakastuu tähän aikaan ja sen mukavuuteen, joka kuitenkin kaikki lopulta
tuhoutuu. Jeesus Kristus pitää huolen, että evankeliumi tulee todistetuksi kaikille
kansoille. Hänen työnsä ei ole jäävä kesken.
Loppu tulee
Tekstimme jatkaa: "Sen jälkeen tulee loppu." Se tarkoittaa, että Jeesus tulee
takaisin. Tapahtuu viimeinen tuomio, jossa synti lopullisesti tuomitaan,
rangaistaan ja hävitetään. Silloin uskovat ja epäuskoiset erotetaan toisistaan.
Uskovilla on edessään ihmeellinen toivon maa, uusi maa ja uusi taivas, jossa he
saavat loputtomasti katsella ihmeellisen Vapahtajansa kasvoja. Herran armon
hyljänneillä ja tähän aikaan rakastuneilla ei sen sijaan ole mitään toivoa. Heidät
karkotetaan iankaikkiseen tuskaan ja rangaistukseen, josta ei ole mitään
poispääsyn toivoa.
Tänäkään päivänä ihmisillä, jotka tarrautuvat siihen, mikä lopulta kuitenkin on
menetettävä ja joka häviää, ei ole toivoa. Toivo on vain niillä, jotka turvaavat
loppuun asti Herraan ja Hänen lupaukseensa iankaikkisesta valtakunnasta
Jeesuksen kirkkaudessa.
Toivo
Eräs taiteilija maalasi taulun. Öisestä myrskyävästä merestä nousi
puolipallonmuotoinen kallio, joka kuvasi maailmaa. Kalliolla hiukan tyrskyjen
yläpuolella istui ryysyissä nainen, jonka silmät olivat sidotut ja jonka käsissä
olivat kahleet. Hänelle oli kädessään kannel, jonka kaikki kielet olivat yhtä lukuun
ottamatta poikki. Pimeällä öisellä taivaalla tuikki pienen pieni tähti, jota tuskin
erotti kuvasta. Taiteilija oli antanut taululle nimeksi TOIVO. Kun häneltä sitten
kysyttiin, missä se toivo näin synkässä taulussa oikein oli, hän selitti tauluaan
seuraavaan tapaan. Vaikka Jumalan lapsi ja Jumalan seurakunta olisikin tässä
myrskyävässä maailmassa ja viimeisen ajan ahdistuksissa niin kuin tuo nainen:
täysin yksin pimeässä, puutteessa, silmät peitettynä ja kahleissa ja elämästä
kaikki langat poikki, niin kuitenkin, jos hänellä on sydämensä soittimessa yksi
kieli tallella, uskon kieli, niin hän voi, vaikka hänen silmänsä olisivat peitetyt
uskon silmillä katsella sitä tähteä, joka on Jeesus Kristus. Ja siksi hän voi
sydämessään laulaa toivon ylistysvirttä Pelastajalleen ja Vapahtajalleen, joka
tulee pian takaisin. Herran omalla on suurimmassakin ahdistuksessa toivo. Mutta
ilman Vapahtajaa suurimmassakin yltäkylläisyydessä on vain epätoivoa.
Mikä on Sinun tilasi tänään?
Kumpaan joukkoon Sinä kuulut? Tänään on armon ja pelastuksen päivä. Jos
kuljet vielä epätoivon saattueessa, Herra kutsuu Sinua tulemaan luokseen ja
omistamaan iankaikkisen toivon. Tänään katuville syntisille kuuluu sanoma:
"Sinun syntisi annetaan Sinulle Jeesuksen nimessä ja veressä anteeksi. Saat
iankaikkisen elämän lahjan." Tätä synnin, kuoleman ja perkeleen vallan voittavaa
sanomaa Jeesuksen rististä ja ylösnousemuksesta saamme myös julistaa täällä
ja myös lähetyskentillä. Herra pelastaa tänäänkin syntisiä. Siksi kutsun Sinua,
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joka jo Herran tunnet, lähtemään liikkeelle ja viemään viestiä ainoasta toivosta,
joka tälle maailmalle on: Se on sanoma ristiinnaulitusta, mutta kuoleman
voittaneesta ylösnousseesta Jeesuksesta Kristuksesta.
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