Älä masennu
Do Not Let It Get You Down
By Edwin Tan, September 10, 2022
Vastustajamme ei ole mikään idiootti; hän tietää, että hänen aikansa on rajallinen ja tämä selittää
raa'an voiman, jota hän käyttää koko ihmiskuntaa vastaan - Kristuksen ruumis mukaan luettuna.
Ahdistuksen varjot ovat yhä uhkaavampia, kun Kristuksen Morsian valmistautuu lähtemään
silmänräpäyksessä. Paholainen tekee kaikkensa pyrkiessään kaikin mahdollisin keinoin
yllättämään Kristukseen uskovat. Tämän hän tekee yrittämällä sysätä huomiomme pois
tärkeimmästä - heittämällä harhautuksen palavia nuolia saadakseen meidät pois raiteilta.
Vangitseminen, lumoaminen ja kauhistuttaminen - tämä on vastustajamme nykyinen toimintatapa.
Perimmäinen tavoite on aiheuttaa junaturma, jotta päämäärä ei olisi enää saavutettavissa!
Meillä, jotka ymmärrämme Raamatun profetiaa, on todellakin merkittävä etu näinä aikoina.
Ongelma tässä on, että usein antaudumme yllättävän ja ilkeän hyökkäyksen edessä. Se on kuin
meidät lyötäisiin lattiaan, emmekä nousisi ylös. Raamatun jakeiden ei tarvitse olla vain
ristiviittauksia, vaan tehokas kumoamisväline. Kun Elävä Sana on osa sinua, on helppo saada
tolkkua kaikesta, mitä nousee pintaan. Oli uhka sitten todellinen tai kuviteltu, kun näemme sen
Elävän Sanan linssin läpi, voimme muuttaa tuon petollisen vuoren myyränmättääksi! Niinpä nuo
pahat kätyrit voivat ennustaa pahuudet, jotka ovat tulossa, mutta ne tuskin pelottavat uskovaa, joka
vaeltaa puheensa mukaisesti.
Elävässä Sanassa oleminen on näinä aikoina ratkaisevan tärkeää ja sama koskee hiljaisia hetkiä.
Ne ovat yksinomaan rukousta ja mietiskelyä varten. Nälkä niihin on linnoitus kaikkea tuota
lakkaamatonta negatiivisuutta vastaan. Huomaat, että tuo nälkä sammuu, kun se tuodaan Herran
eteen kaikella vakavuudella.
Tällaisina ennennäkemättöminä aikoina kaikkialla on paljon kireitä ihmisiä. On epäilemättä niin,
että monet eivät ole vielä päässeet yli tilanteesta, joten he ovat kivettyneinä sekasorron keskellä ja
ympäristönsä imaisemina. Yksinkertaisesti sanottuna, me emme ole heidän kaltaisiaan, eikä
meistä koskaan tule sellaisia. Me olemme maan suola ja valo; me estämme mätänemisen. Ei ole
mitään syytä, että mätäneminen valtaisi meidät. Siinä tapauksessa, että joku yrittää imeä sinut, ota
kantaa ilmaisemalla välinpitämättömyytesi. Pysy hiljaa jopa jatkuvasta kiusaamisesta huolimatta.
Rauhallisuutesi voi lähettää näille ihmisille viestin, välittömän tai viivästyneen. Ero on ilmeinen, kun
he ihmettelevät varmuuttasi ja suloisuuttasi (grace) myllerryksen keskellä. Sitävastoin heidän

kaltaisekseen tuleminen tekee sinusta tehottoman ja toimimattoman siellä, missä suolana ja valona
oleminen olisi tärkeää.
Tässä on vaikea ja hyvin vakava huomautus: tuhoavia väitteitä on vältettävä hinnalla millä
hyvänsä. Pitkällinen ja kiihkeä riitely vie paljon aikaa; tämä tuottamaton toiminta mitätöi valona
olemisen pimeyden keskellä. Se muuttaa ehdottomasti mielentilaa, jonka pitäisi suuntautua
pyhyyden tavoitteluun vääryyttä vastaan. Se muodostaa esteen Pyhän Hengen toiminnalle, mutta
toimii aukkona, joka päästää pimeyden voimat sisään. Olen hyvin varma, että sekasorron tekijä
lähettää yksilöitä, jotka horjuttavat monien uskoa näinä viimeisinä päivinä. He voivat tulla
hurskaiden kristittyjen valeasussa, mutta he ovat päättäneet vetää saaliinsa pitkällisiin riitelyihin
perusteettomista opeista.
Lähestymistapa näiden hahmojen käsittelyssä on selkeästi esitetty kohdassa Tiitus 3:9-11.
"Mutta vältä mielettömiä riitakysymyksiä ja sukuluetteloita ja kinastelua ja kiistoja laista, sillä ne
ovat hyödyttömiä ja turhia. Harhaoppista ihmistä karta, varoitettuasi häntä kerran tai kahdesti,
sillä sinä tiedät, että semmoinen ihminen on joutunut harhaan ja tekee syntiä ja hän on itse itsensä
tuominnut.”

Riitoja riehuvien erimielisyyksien edessä voi tapahtua seurakunnassa, opintoryhmässä ja jopa
perheessä. Älä ylläty siitä, että tämä räjähtää silmienne edessä, koska se on osa vihollisen likaista
tanssia. Jälleen kerran, älä anna tunteiden vaikuttaa, vaan jopa taistelun kiivaudessakin - luovuta
ongelma Herralle. Rukoile rauhallisuutta, jota vain Herra voi Pyhän Hengen kautta suihkuttaa
ylhäältä. Että siitä tulisi vanhurskauden puolustaminen, niin hillitse kielesi ja anna Pyhän Hengen
puhua. Aivan viimeinen asia, jota kukaan toivoo, on katkera hajaannus ja ero.
”Sillä kaikki laki on täytetty yhdessä käskysanassa, tässä: "Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi".
Mutta jos te purette ja syötte toisianne, katsokaa, ettette toinen toistanne perin hävitä” (Gal. 5:1415).

Loppujen lopuksi meidän on oltava tietoisia, millaisia eri muotoja vastustaja käyttää meitä vastaan.
Näin toimiessamme olemme todella suola ja valo siihen asti, kun pasuuna soi. Tämä ei ole
koettelemuksen hetki, vaan pikemminkin hetki, jolloin kestävyyttämme uskon kilvoittelussa
venytetään ääärirajalle. Rajan tulee kestää, koska ei mene kauan, ennenkuin kaikki nämä kielteiset
asiat pyyhitään pysyvästi pois muististamme. Silihen saakka ole vahva jatkaessasi hyvää taistelua.
“Sentähden: "Ojentakaa hervonneet kätenne ja rauenneet polvenne"; ja: "tehkää polut suoriksi
jaloillenne", ettei ontuvan jalka nyrjähtäisi, vaan ennemmin parantuisi. Pyrkikää rauhaan kaikkien

kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa; ja pitäkää huoli siitä, ettei
kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, "ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja
tekemään häiriötä", ja monet sen kautta tule saastutetuiksi” (Hepr. 12:12-15).
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