
Kaksi tietä ja kaksi kohtaloa, osa 13

AIHE: Tapahtumat maan päällä 7- vuotisen ahdistuksen ajan aikana

LUE 2 Kor. 6:1-2
1  Hänen työtovereinaan me myös kehoitamme teitä vastaanottamaan Jumalan armon niin, ettei se jää
turhaksi.
2  Sillä hän sanoo: "Otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut".
Katso, nyt on otollinen aika, katso, nyt on pelastuksen päivä.

Tämä raamatunkohta kehoittaa meitä hyödyntämään nykyisen otollisen ajan pelastukselle.
Kun Kristus kerran tulee hakemaan seurakuntansa, kaikki pelastumattomat jätetään maan päälle ja he
saavat kokea nuo eksytyksen ja verilöylyn kauhut ahdistuksen aikana.

Tämä aihe koskettaa niitä, jotka jäävät jäljelle, maan päälle, kun seurakunnan ylöstempaus
tapahtuu Kristuksen paluun hetkellä. Miksi näitä profeetallisia raamatunkohtia käsitellään tässä
evankeliumi -opetussarjassa? Seuraavassa kaksi syytä:

1) Tulevaisuuden tapahtumien tutkiminen tuo esiin pelastumisen tärkeyden - NYT!
2) Nähdäksemme, kuinka lyhyt aika on niille, jotka jäävät taakse

LUE  1) Ilm. 12:12b  “Voi maata ja merta, sillä perkele on astunut alas teidän luoksenne pitäen suurta
vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa!.”

Tämä on ahdistuksen ajan alku. Saatana on jo heitetty ulos taivaasta, ja koska hänen
liikkumistilansa on huomattavasti rajoitetumpi, hän keskittyy kampanjaansa Jumalaa vastaan maan
päällä.

Vuonna 445 eKr. (ennen Kristusta), Nehemian 2. luvusta, voimme lukea Jerusalemin
kaupungin uudelleenrakentamisen asteen. Daniel 9:24-27 kertoo yksityiskohtaisesti 70 viikosta
(vuosia), jotka on määrätty tästä päivästä eteenpäin. 69 viikkoa (483 vuotta) on määritelty Messiaan
kuolemaan saakka (Kristus). Kristuksen kuollessa, profeetallinen kalenteri pysähtyi, jolloin alkoi
nykyinen aika. Tämä on se aika, armon aika, jolla on määräämätön pituus, joka kestää siihen saakka,
kunnes Kristus palaa noutamaan seurakuntaansa - aihe jonka olemme jo nähneet jaksossa 10. Vain yksi
viikko jää jäljelle, jotta tuo 70 viikkoa tulee täyteen, jonka jälkeen Hän palaa kunniassa ja tuomiten,
Suuren Ahdistuksen ajan lopussa.

Tässä nyt käsiteltävässä opetuksessa, profeetallinen kalenteri alkaa jälleen juosta - tuon 70
vuosiviikon kalenteri (Daniel 9). Se pysähtyi viikolla 69 Kristuksen kuollessa, ja pitkä ajanjakso armon
aikaa on jatkunut näihin meidän päiviimme saakka. Vain yksi viikko on jäljellä Kristuksen paluuseen
loistossa ja kunniassa, taisteluun Hänen vihollisiaan vastaan. Saatana tietää…. “että hänellä on vähän
aikaa”  ja ylläolevan tiedon perusteella me tiedämme, että se on vain yksi viikko vuosia, eli 7 vuotta.

Luettuamme Daniel 9:27:n, havaitsemme että se kertoo tehdystä liitosta tulevan, pahan
ruhtinaan ja Israelin kansan välillä viimeiseksi viikoksi - näennäisen rauhan liitosta. Kuitenkin,
keskellä tuota viikkoa, hän tulee rikkomaan liiton ja pystyttää kuvan Jerusalemin temppelin pyhään
paikkaan. Eri Kirjoituksissa tuota kuvaa on kutsuttu nimellä “hävityksen kauhistus”  (Daniel 11:31;
12:11; Matt. 24:15; Mark. 13:14; 2 Tess. 2:4). Tämä tapahtuma tulee vakuuttamaan juutalaiset siitä,
että tuo ruhtinas on pettäjä, koska kukaan Jumalan lähettämä ei pystyttäisi epäjumalaa temppelin
pyhään paikkaan. Seurauksena, Israel kääntyy häntä vastaan ja ahdistuksen ajan toinen puolisko
käynnistyy, jota kutsutaan "Suureksi Ahdistukseksi,” koska se on niin raivokas Israelia kohtaan.

LUE 2) Ilm. 13:1-2, 11-18
1  (12:18) Ja se asettui seisomaan meren hiekalle. (13:1) Ja minä näin pedon nousevan merestä; sillä
oli kymmenen sarvea ja seitsemän päätä, ja sarvissansa kymmenen kruunua, ja sen päihin oli
kirjoitettu pilkkaavia nimiä.
2  Ja peto, jonka minä näin, oli leopardin näköinen, ja sen jalat ikäänkuin karhun, ja sen kita niinkuin
leijonan kita. Ja lohikäärme antoi sille voimansa ja valtaistuimensa ja suuren vallan.

11  Ja minä näin toisen pedon nousevan maasta, ja sillä oli kaksi sarvea niinkuin karitsan sarvet, ja se
puhui niinkuin lohikäärme.
12  Ja se käyttää kaikkea ensimmäisen pedon valtaa sen nähden ja saattaa maan ja siinä asuvaiset
kumartamaan ensimmäistä petoa, sitä, jonka kuolinhaava parani.
13  Ja se tekee suuria ihmeitä, niin että saa tulenkin taivaasta lankeamaan maahan ihmisten nähden.
14  Ja se villitsee maan päällä asuvaiset niillä ihmeillä, joita sen sallittiin tehdä pedon nähden; se
yllyttää maan päällä asuvaiset tekemään sen pedon kuvan, jossa oli miekanhaava ja joka virkosi.



15  Ja sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, että pedon kuva puhuisikin ja saisi aikaan, että
ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne tapettaisiin.
16  Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan merkin
oikeaan käteensä tai otsaansa,
17  ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki: pedon nimi tai sen nimen luku.
18  Tässä on viisaus. Jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun; sillä se on ihmisen luku. Ja sen
luku on kuusisataa kuusikymmentä kuusi.

Peto, joka nousee merestä.  Raamatussa meri symboloi pakanakansoja, ja tästä syystä on
uskottu, että tämä henkilö (ihminen, jolla on hurjia, petomaisia ominaisuuksia) on pakanamies (ei-
juutalainen). Hänellä on 10 kruunua ja 7 päätä, mitkä viittaavat hänen laajaan valtaansa ja hän on
viimeinen suuri pakanadiktaattori. Hänen ominaisuuksiensa kuvaus yhdistää hänet niihin
pakanavaltoihin, joita on kuvattu näyssä, Daniel 7:ssä. (Babylon = leijona; Meedo-Persia = karhu;
Kreikka = leopardi; Rooma = yhdistelmä. Tässä viimeisessä, mikä edustaa elpynyttä Roomaa, näemme
diktaattorin, jonka ilmestyminen on vielä tulevaisuudessa.)  Samoin kuin tässä Ilm. 13:ssa, Daniel 7:n
pedot tulivat merestä; toisin sanoen, kansoista.

Palatessamme Ilm. 13:een, näemme monia yksityiskohtia:
- Saatana tulee antamaan hänelle vallan, valtaistuimen, ja suuren vaikutusvallan (sen, mistä

Kristus kieltäytyi, kun Saatana kiusasi Häntä Matt. 4:8-9:ssä).
- Hänellä tulee olemaan poliittisen vallan yksinoikeus maailmanlaajuisena diktaattorina.
- Hän tekee liiton maailman uskonnollisten voimien kanssa 3½ vuodeksi: roomalaiskatolisen

ja luopuneen protestanttisen kristillisyyden kanssa, jotka yhä ovat maan päällä todellisen seurakunnan
taivaaseen tempaamisen jälkeen; liitto tulee pitämään sisällään myös juutalaiset, kuten myös maailman
muut uskonnot.

Jakeet 4-8, pedon kumartaminen. He kunnioittavat Saatanaa, jolla on kaikkivaltiuden
(täydellisen vallan) ja voittamattomuuden jumalalliset ominaisuudet. Viikon puolivälissä hän poistaa
hyväntahtoisuuden naamionsa ja kääntyy kaikkea uskonnollisuutta vastaan (2 Tess. 2:4  “tuo
vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän
asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.”), koska hänen todellinen aikomuksensa on
julistaa itseänsä Jumalaksi, ja hän pakottaa koko maailman palvomaan itseään - ellet palvo, kuolet.

Peto joka nousee maasta.  Maa liittyy juutalaisiin, siksi tämä mies tulee olemaan juutalainen,
profeetta, joka julistaa ensimmäisen pedon asiaa. Näemme, että . . .

- Hänellä on valta tehdä niin suuria ihmeitä, joita Jumalan palvelijat tekivät aiempina aikoina,
mutta nyt niiden tarkoitus on pettäminen.

- Hän käskee heidän tehdä ensimmäisen pedon kuvan; hän antaa sille “elämän" ja hän vaatii,
että kaikkien on palvottava sitä tai kärsittävä kuolemanrangaistus.

- Jokaisen ihmisen on osoitettava yhteytensä pedon palvomiseen vastaanottamalla hänen
tunnistusmerkkinsä, numeron 666.

Tämä kuva on sama “hävityksen kauhistus”, ja kuten aiemmin jo selitimme, se saa israelilaiset
havaitsemaan pedon valheellisuuden. Luultavasti tuona ajankohtana ne 144,000 sinetöityä lähtevät
saarnaamaan - joukko joka on muodostunut 12,000 juutalaisesta jokaisesta 12 Israelin heimosta (Ilm.
7:1-8, 14:1-5). He ovat suuri evankelioiva voima noina hyvin vaikeina ahdistuksen aikoina.  Sitten
alkaa Suuren Ahdistuksen aika. Eräässä mielessä, uskonnollinen yleisnäkymä on yksinkertaistunut
silloin niin, että ihmisille on jäljellä vain kaksi vaihtoehtoa: heidän on joko uskottava petoa ja hänen
väärää profeettaansa, tai Kristusta, josta ilmoittavat nuo 144,000 urheaa saarnaajaa. Muut uskonnot
kielletään.

LUE  Ilm. 14:9-11
9  Ja heitä seurasi vielä kolmas enkeli, joka sanoi suurella äänellä: "Jos joku kumartaa petoa ja sen
kuvaa ja ottaa sen merkin otsaansa tai käteensä,
10  niin hänkin on juova Jumalan vihan viiniä, joka sekoittamattomana on kaadettu hänen vihansa
maljaan, ja häntä pitää tulella ja tulikivellä vaivattaman pyhien enkelien edessä ja Karitsan edessä.
11  Ja heidän vaivansa savu on nouseva aina ja iankaikkisesti, eikä heillä ole lepoa päivällä eikä yöllä,
heillä, jotka petoa ja sen kuvaa kumartavat, eikä kenelläkään, joka ottaa sen nimen merkin.
Tämä vakava raamatunkohta osoittaa, että tuomio tulee lankeamaan kaikkien niiden ylle, jotka
seuraavat petoa.  Kaikki jotka kantavat hänen merkkiään, 666:tta, otsassaan tai kädessään, on tuomittu
tulijärveen. Mitä kauheaa painostusta ja ahdistusta maan päällä oleville! Ketkä ovat niitä, jotka
kohtaavat nämä kauheat tapahtumat? Ne, jotka jäävät tänne, kun Herra hakee omansa pois! Rakas
lukija, etkö nyt näe Kristuksen vastaanottamisen kiireellisyyttä, ennenkuin Herra palaa ja tämä
painajaisten sarja alkaa?



Mutta jotkut voivat sanoa: “Jos minä jään maan päälle sillä kertaa, tiedän etten ota tuota pedon
merkkiä.” Näemme kuitenkin Kirjoituksista, ettei sinulle jätetä sitä mahdollisuutta. Luetaanpa . . .

LUE  2 Tess. 2:3-12
3  Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus
ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi,
4  tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että
hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.
5  Ettekö muista, että minä, kun vielä olin teidän tykönänne, sanoin tämän teille?
6  Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy.
7  Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä
pidättää,
8  niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava
tulemuksensa ilmestyksellä,
9  tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja
ihmeillä
10  ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet
vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua.
11  Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen,
12  että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.

Jakeet 4-9 tunnistavat tämän henkilön samaksi pedoksi. On mahdollista, että hän on jo nyt
olemassa, jopa ennen Kristuksen tuloa, jopa meidän päivinämme, mutta hänen häijyä toimintaansa
pidättää Pyhän Hengen läsnäolo seurakunnassa ja sen kautta (jakeet 6-8).  Herra Itse tulee tappamaan
hänet omana aikanaan, jae 8, tullessaan kunniassa ahdistuksen ajan lopussa, kuten näemme edempänä
Ilm. 19:ssä. Ennen sitä, hänen häijyssä toiminnassaan, ihmiskunnan siunaukseksi tarkoitettuja Jumalan
tarkoitusperiä vastaan, hänellä tulee olemaan sellainen valta pettää, mitä on mahdotonta vastustaa. Ja
vielä enemmän, Jumala käyttää häntä rankaisemaan niitä, jotka olivat kieltäytyneet uskomasta
Kristukseen, ja näin takaa tuon kadotuksen niille, jotka halveksivat Hänen suurta pelastustaan, jonka
Hänen rakastettu Poikansa tarjosi niin suurella hinnalla. Näemme jakeissa 11 ja 12, “Ja sentähden
Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin,
jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.”  En tiedä mitään muuta noin vakavaa
jaetta koko Raamatussa. Tänään, Jumala käyttää voimaansa syntisen hyväksi - sellaisen, joka uskoo
pelastuksekseen: “Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se on Jumalan voima, itsekullekin uskovalle
pelastukseksi”  (Room. 1:16). Mutta tässä tuomion näkymässä, Jumalan voima suunnataan niitä
vastaan, jotka ovat kieltäytyneet uskomasta. Tuo sama Jumalan voima joka takaa uskovan
turvallisuuden, nyt takaa pelastumattoman tuomitsemisen!

Meidän on huolellisesti punnittava, että on enää vain vähän aikaa siihen, kun kaikki tämä tulee
tapahtumaan. Me huomasimme jo, että on mahdollista, että tämä henkilö, peto, juuri nyt elää jossain
päin maailmaa. Herra voi tulla minä hetkenä tahansa, jopa tänään, hakemaan seurakunnan kotiin.
Hänen tulemisessaan, nuo 7 lyhyttä mutta kauheaa vuotta Danielin profetoimasta viimeisestä viikosta
alkavat juosta. Jokainen joka nyt on saanut kuulla evankeliumin ja on kieltäytynyt uskomasta sitä, tulee
jäämään tuomioon ja hänellä on enää maksimissaan 7 vuotta elämää jäljellä! Havaitse huolellisesti
kehoitus, jonka Herra antaa meille 2 Kor. 6:1-2:ssa: “Hänen työtovereinaan me myös kehoitamme teitä
vastaanottamaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi. (Sillä hän sanoo: "Otollisella ajalla minä
olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut". Katso, nyt on otollinen aika, katso, nyt on
pelastuksen päivä.)”

On merkillepantavaa, että juuri tämän raamatunkohdan sisältö puhuu siitä sovinnonteon
tarpeesta, mikä ihmisellä on Jumalan kanssa.  Kutsun sinut lukemaan 2 Kor. 5:17-21:n huolellisesti:
17  Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso,
uusi on sijaan tullut.
18  Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut
meille sovituksen viran.
19  Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän
rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan.
20  Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me
pyydämme Kristuksen puolesta: antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa.
21  Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme
Jumalan vanhurskaudeksi.

Syntisen, joka on vastaanottanut Kristuksen Pelastajakseen, kuvataan olevan "Kristuksessa" ja
olevan “uuden luomuksen,” tai “uuden luodun.”  Hänet on sovitettu Jumalan kanssa, ja Jumala Itse on



tehnyt sen mahdolliseksi.  Ja vielä enemmän, Hän on uskonut palvelijoidensa - evankeliumin
saarnaajien - vastuulle tuon sovituksen sanoman niille, jotka ovat yhä pelastumattomia kuulijoita, että
he edelleen saisivat kuulla niin kauan kuin armon aika jatkuu. “Kristuksen puolesta me siis olemme
lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta: antakaa
sovittaa itsenne Jumalan kanssa.”  Tämä raamatunkohta päättyy selitykseen siitä, miten on
mahdollista, että meidät oikeudettomat syntiset voidaan sovittaa Jumalan kanssa.
“Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan
vanhurskaudeksi.”  Mitä sinä odotat, ystäväni? Tule nyt ja tällä hetkellä sovitetuksi Jumalan kanssa
Jeesuksen, Hänen Poikansa kautta.

KYSYMYKSET 13    (vastaa liitteenä olevaan kysymysvihkoseen tai erilliselle paperille)
1)  2 Kor. 6:1-2:  Milloin on viisainta uskoa Kristukseen Pelastajanasi?
2)  Sen jälkeen kun Kristus on tullut noutamaan omansa, paljonko pelastumattomilla on aikaa jäljellä

maan päällä?
3)  Ilm. 13:1-2, 11-18, 2 Tess. 2:4  Mikä on viimeisen suuren, maailmanlaajuisen diktaattorin, pedon

todellinen tavoite?
4)  Ilm. 13:16-18:  Mikä on se merkki, josta tunnistaa kaikki pedon seuraajat?
5)  Ilm. 14:9-11:  Mikä tuomio odottaa niitä, jotka vastaanottavat pedon merkin?
6)  2 Tess. 2:3-12:  Mikä takaa kaikkien niiden kadotuksen, jotka ovat kieltäytyneet uskomasta

Kristukseen?
7)  2 Kor. 5:17-21:  Selitä omin sanoin, kuinka ihminen voi tulla sovitetuksi Jumalan kanssa tänään ja

tällä tavoin pelastua joutumasta olemaan maan päällä tuon ahdistuksen aikana.


