
PETOSTA PERHEISSÄ
Ja silloin monet loukkaantuvat. Ja veli 
antaa veljensä surmattavaksi ja isä 

lapsensa, sukulaisensa ja ystävänsä, ja lapset 
nousevat vanhempiansa vastaan ja tappavat 
heidät. Te joudutte kaikkien vihattaviksi minun 
nimeni tähden. Mutta edes hiuskarva teidän 
p ä ä s t ä n n e  e i  m e n e  h u k k a a n .  
Kestäväisyydellänne te voitatte omaksenne 
elämän (Matt. 24:9-10; Mark. 13:12-13; Luuk. 21:16-19).

RAKKAUS KYLMENEE 
Ja sentähden, että laittomuus pääsee 
valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. 

Mutta joka kestää loppuun asti, pelastuu (Matt. 

24:12-13).

Ja tämä VALTAKUNNAN EVANKELIUMI 
pitää ensin saarnata kaikessa maailmassa, 

todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee 
loppu (Matt. 24:14; Mark. 13:10).

HÄVITYKSEN KAUHISTUS 
JERUSALEMISSA
Mutta kun te näette Jerusalemin 

sotajoukkojen ympäröimänä, silloin tietäkää, 
että sen hävitys on lähellä (Luuk. 21:20). Kun te siis 
näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu 
profeetta Danielin kautta, seisovan pyhässä 
paikassa - joka tämän lukee, se tarkatkoon - 
silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot 
vuorille, ja jotka ovat kaupungissa, lähtekööt 
sieltä pois, ja jotka maalla ovat, älkööt sinne 
menkö. Sinä päivänä älköön se, joka katolla on 
ja jolla on tavaransa huoneessa, astuko alas niitä 
noutamaan; ja älköön myös se, joka pellolla on, 
palatko takaisin (Matt. 24:15-18; Mark. 13:14-16; Luuk. 

17:31; 21:21). Voi raskaana olevia ja imettäväisiä 
niinä päivinä! Mutta rukoilkaa, ettei teidän 
pakonne tapahtuisi talvella eikä sapattina (Matt. 

24:19-20; Mark. 13:17-18; Luuk. 21:23). Ja he kaatuvat 
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miekan terään, heidät viedään vangeiksi 
kaikkien kansojen sekaan, ja Jerusalem on oleva 
pakanain tallattavana, kunnes pakanain ajat 
täyttyvät (Luuk. 21:24).

JAAKOBIN AHDISTUKSEN AIKA 
(Jer. 30:6-7)

Sillä niinä päivinä on oleva suuri ahdistus 
ja hätä, 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, 
ne päivät lyhennetään (Matt. 24:21-22; Mark. 13:19-20; 

Luuk. 21:23). Sillä ne ovat koston päiviä, että kaikki 
täyttyisi, mikä kirjoitettu on (Luuk. 21:22).

VALEKRISTUKSIA & PROFEETTOJA
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 suuria 
tunnustekoja ja ihmeitä, eksyttääkseen, jos 
mahdollista, valitutkin. Mutta olkaa te 
varuillanne. Minä olen ennalta ilmoittanut teille 
kaiken (Matt. 24:23-24; Mark. 13:21-23). Jos siis teille 
sanotaan: 'Katso, hän on tuolla autiomaassa', älkää 
lähtekö sinne älkääkä juosko perässä, tai: 'Katso, 
hän on talossa', älkää uskoko sitä. Sillä niinkuin 
salama leimahtaa idässä ja valaisee taivaan 
länteen asti, niin on oleva Ihmisen Pojan 
tulemus (Matt. 24:26-27; Luuk. 17:23-24).

MERKKEJÄ TAIVAISSA
Välittömästi niiden päivien ahdistuksen 
jälkeen tulee merkkejä: aurinko pimenee, 

eikä kuu anna valoaan. Tähdet putoilevat 
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Herra Jeesus Kristus tulee hyvin pian takaisin 
maan päälle. Tämä on lupaus, jonka hän itse 
antoi ollessaan vielä maan päällä 2000 vuotta 
sitten (Joh. 14:1-3). Miten voimme varmuudella 
tietää hänen palaavan? Ole hyvä ja lue 
Jeesuksen itsensä antamat ennustukset koskien 
lopun aikoja. Näiden kirjoitusten huolellinen 
lukeminen ja  n i iden ver ta i l eminen 
tämänhetkisiin maailman tapahtumiin 
osoittaa, että Herra Jeesus todella tulee takaisin 
elinaikanamme.

TEMPPELIN HÄVITYS
Sitten Jeesus lähti ulos temppelistä ja eräs 

hänen opetuslapsistaan tuli hänen luokseen ja 
osoitti temppelirakennuksia: Opettaja, katso 
miten kauniit kivet ja rakennukset! Jeesus 
vastasi hänelle: Sinä näet nämä suuret 
rakennukset. Totisesti sanon sinulle, päivät 
tulevat jolloin kaikki revitään maahan, tänne ei 
jää kiveä kiven päälle (Matt. 24:1-2; Mark. 13:1-2; Luuk. 

21:5-6). Tämä tapahtui kirjaimellisesti 
vuonna 70 jKr.

LOPUN MERKKEJÄ
Kun Jeesus sitten istui Öljymäellä, 

temppeliä vastapäätä, tulivat opetuslapset 
Pietari, Jaakob, Johannes ja Andreas erikseen 
hänen luokseen ja kysyivät: Opettaja, sano 
meille, milloin se kaikki tapahtuu? Mikä on 
merkkinä sinun tulostasi ja tämän maailman 
lopusta? (Matt. 24:3; Mark. 13:3-4; Luuk. 21:7).

EKSYTTÄJIÄ NOUSEE
Jeesus vastasi ja sanoi heille: Varokaa, ettei 

teitä johdeta harhaan, ettei kukaan teitä eksytä. 
Sillä monet tulevat minun nimessäni sanoen: 
'Minä olen Hän, Kristus', ja: 'Aika on tullut' ja he 
eksyttävät monia. Mutta älkää lähtekö heidän 
peräänsä (Matt. 24:4-5; Mark. 13:5-6; Luuk. 21:8).
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SOTIA JA SANOMIA SODISTA
J a  k u n  k u u l e t t e  s o d i s t a  j a  
levottomuuksista, älkää hätääntykö. Näin 

täytyy ensin käydä, mutta loppu ei tule vielä 
silloin (Matt. 24:6; Mark. 13:7; Luuk. 21:9).

ETNISIÄ SOTIA | MAANJÄRISTYKSIÄ | 
NÄLÄNHÄTÄÄ | TAUTEJA
Sitten hän sanoi heille: Kansa nousee 

kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa 
vastaan, ja tulee suuria maanjäristyksiä, 
nälänhätää ja kulkutauteja. Kauhistuttavia 
asioita tapahtuu, ja taivaalla näkyy suuria 
ennusmerkkejä (Matt. 24:7; Mark. 13:8; Luuk. 21:10-11).

Mutta kaikki tämä on synnytystuskien 
alkua (Matt. 24:8; Mark. 13:8).

KRISTITTYJEN VAINOAMINEN
Mutta jo ennen tätä kaikkea teidän 

kimppuunne käydään ja teitä vainotaan. Teidät 
vedetään oikeuteen, ja teitä piestään 
synagoogissa ja teitä teljetään vankiloihin, 
teidät annetaan vaivaan, ja teitä tapetaan. Ja he 
vievät teidät kuningasten ja maaherrojen eteen 
minun nimeni tähden. Ja näin te saatte 
tilaisuuden todistaa minusta (Matt. 24:9; Mark. 13:9; 

Luuk. 21:12-13).

Ja kun teitä viedään luovutettaviksi 
viranomaisille, ottakaa siis sydämellenne, 

ettette edeltäpäin huolehdi, miten te vastaatte 
puolestanne, vaan mitä teille sillä hetkellä 
annetaan, se puhukaa. Sillä ette te puhu, vaan 
Pyhä Henki teissä. Minä annan teille suun ja 
viisauden, jota vastaan eivät ketkään teidän 
vastustajanne kykene asettumaan tai 
väittämään (Mark. 13:11; Luuk. 21:14-15).
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taivaalta, ja taivaiden voimat järkkyvät (Matt. 24:29; 

Mark. 13:24-25; Luuk. 21:25). Auringossa, kuussa ja 
tähdissä näkyy merkkejä. Meren aallot pauhaavat 
jylisten, ja maan päällä ovat kansat ahdistuksen 
ja epätoivon vallassa. Kaikki lamaantuvat pelosta 
odottaessaan sitä ,  mikä on kohtaava 
ihmiskuntaa, sillä taivaiden voimat järkkyvät 

(Luuk. 21:25-26). 

Ja silloin IHMISEN POJAN MERKKI näkyy 
taivaalla, ja silloin kaikki maan 

sukukunnat parkuvat; ja silloin he näkevät 
Ihmisen Pojan tulevan pilvissä suurella voimalla 
ja kirkkaudella. Ja hän lähettää enkelinsä suuren 
pasuunan soidessa, ja he kokoavat hänen 
valittunsa neljältä ilmansuunnalta, maan ja 
taivaan ääriä myöten (Matt. 24:30-31; Mark. 13:26-27; 

Luuk. 21:27).

Kun nuo tapahtumat alkavat, nostakaa 
rohkeasti päänne pystyyn, sillä teidän 

vapautuksenne on lähellä (Luuk. 21:28).

Ja hän puhui heille vertauksen: Katsokaa 
viikunapuuta ja kaikkia puita. Kun näette 

sen puhkeavan lehteen, te tiedätte ilman muuta, 
että kesä on jo lähellä. Samoin te myös, kun 
näette tämän kaiken tapahtuvan, tietäkää, että 
Jumalan valtakunta on lähellä, aivan ovella (Matt. 

24:32:33; Mark. 13:28-29; Luuk. 21:29-31). Mutta sitä päivää 
ja hetkeä ei tiedä kukaan, eivät taivaan enkelit, ei 
edes Poika, vaan Isä yksin (Matt. 24:36; Mark. 13:32).

Niin kuin kävi NOOAN PÄIVINÄ, niin on 
käyvä silloinkin, kun Ihmisen Poika 

tulee. Vedenpaisumuksen edellä ihmiset söivät ja 
joivat, menivät naimisiin ja naittivat tyttäriään 
aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin. 
Kukaan ei aavistanut mitään, ennen kuin tulva 
tuli ja vei heidät kaikki mennessään. Samoin käy, 
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kun Ihmisen Poika tulee (Matt. 24:37-39; Luuk. 17:26-27).

Niin myös, samoin kuin kävi LOOTIN 
PÄIVINÄ: he söivät, joivat, ostivat, 

myivät, istuttivat ja rakensivat, mutta sinä 
päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, taivaasta 
satoi tulta ja tulikiveä, ja se tuhosi heidät kaikki. 
Samoin käy sinä päivänä, jona Ihmisen Poika 
ilmestyy (Luuk. 17:28-30).

Muistakaa Lootin vaimoa! Joka yrittää 
turvata elämänsä, kadottaa sen, mutta 

joka sen kadottaa, pelastaa sen omakseen (Luuk. 

17:32-33).

Minä sanon teille: sinä yönä on kaksi 
miestä yhdellä vuoteella; toinen otetaan, 

toinen jätetään. Kaksi naista on yhdessä 
jauhamassa: toinen otetaan, toinen jätetään. 
Kaksi miestä on pellolla: toinen otetaan, toinen 
jätetään (Matt. 24:40-41; Luuk. 17:34-36). Ja he vastasivat 
ja sanoivat hänelle: "Missä, Herra?" Niin hän 
sanoi heille: "Missä on haaska, sinne myös 
korppikotkat kokoontuvat." (Matt. 24:28; Luuk. 17:37).

VALVOKAA & RUKOILKAA
Kun mies matkustaa vieraille maille ja 

talosta lähtiessään antaa kullekin palvelijalle 
oman tehtävän ja vastuun, niin ovenvartijan hän 
käskee valvoa. Valvokaa siis, sillä te ette tiedä, 
koska talon herra tulee: illalla vai keskiyöllä, 
kukonlaulun aikaan vai aamun jo valjetessa. Hän 
tulee äkkiarvaamatta – varokaa siis, ettei hän 
tapaa teitä nukkumasta (Mark. 13:34-36).

Ymmärrättehän, että jos talon isäntä 
tietäisi, mihin aikaan yöstä varas tulee, 

hän valvoisi eikä antaisi murtautua taloonsa. 
Olkaa siis tekin valmiit, sillä Ihmisen Poika tulee 
hetkellä, jota ette aavista (Matt. 24:43-44).
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Pitäkää varanne, etteivät juopottelu ja 
päihtymys tai jokapäiväisen elämän 
huolet turruta teitä, niin että se päivä 

yllättää teidät äkkiarvaamatta niin kuin ansa. 
Valvokaa ja rukoilkaa, sillä ette tiedä, milloin se 
aika tulee. Sitä päivää ei vältä yksikään, joka 
maan päällä elää (Mark. 13:33; Luuk. 21:34-35).

Ja mitä minä sanon teille, sanon 
kaikille: Pysykää siis alati valveilla ja 

rukoilkaa itsellenne voimaa, jotta selviäisitte 
kaikesta siitä, mikä on tapahtuva, ja kestäisitte 
Ihmisen Pojan edessä (Luuk. 21:36).

Totisesti minä sanon teille: tämä 
sukupolvi ei katoa ennenkuin kaikki 

tämä tapahtuu. Taivas ja maa katoavat, mutta 
minun sanani eivät koskaan katoa (Matt. 24:34-35; 

Mark. 13:30-31; Luuk. 21:32-33).
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