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Suuri osa maailmasta elää jakautuneessa todellisuudessa - jakautuneena 

normaalin ja epätoivon välille. Useimmat aikuiset ymmärtävät, että milloin 

tahansa voi tapahtua vaikka kuinka monta onnettomuutta, jotka voivat 

kohdata maapalloa. Venäjän ja / tai Kiinan ydinaseuhka voi merkitä 

katastrofia huomenna. Talouden romahdus voi olla vain päivien päässä. Uusi 

kulkutauti voi iskeä nopeammin ja voimakkaammin kuin edellinen.

Tällaiset pelot eivät kuitenkaan muuta jokapäiväisen elämän rutiineja. 

Useimmat heräävät huomenna aamulla, menevät töihin tai kouluun, palaavat 

kotiin sovittuun aikaan ja yleensä jatkavat päivittäisissä rutiineissaan. Nuoret  

(ja jotkut vanhemmat) rakastuvat ja menevät naimisiin. Ihmiset käyttävät 

yllättävän suuren osan päivästään ruokaan - työskentelevät maksaakseen 

sen, käyvät ostoksilla, ostavat sen, valmistavat sen syötäväksi, syövät sen ja 

siivoavat lopuksi sotkun. Kenellä on aikaa murehtia onnettomuuksia?

https://www.hallindsey.com/ww-2-26-2023/%20


Kohdassa Matteus 24:37-38 Jeesus sanoo: ”Sillä niinkuin oli Nooan päivinä, 

niin on Ihmisen Pojan tulemus oleva. Sillä niinkuin ihmiset olivat niinä päivinä 

ennen vedenpaisumusta: söivät ja joivat, naivat ja naittivat, aina siihen 

päivään asti, jona Nooa meni arkkiin.”

 

Tämä kirjoitus tarkoittaa, että ihmiskunnan perusharrastukset jatkuvat, vaikka 

ihmiset sopeutuvat uusiin ja kasvaviin ongelmiin. Se ei tarkoita, että kaikki 

pysyy ennallaan. Aiemmin samassa luvussa Jeesus puhui paluutaan 

edeltävistä päivistä poikkeuksellisten maanjäristysten, nälänhädän ja sotien 

aikana. Hän varoitti laittomuudesta, vääristä profeetoista ja vainosta. Nämä 

vaarat tulevat kasvamaan ja ne ovat kaikkialla.

Siitä tulee lähes sietämätöntä ahdistuksen aikana. Onneksi ne, jotka ovat 

tänään Kristuksessa, ovat siihen mennessä poissa. Kuitenkin koemme jo nyt 

noiden asioiden alkuja, jotka tulevat ilmenemään niin ankarina myöhemmin. 

Tämän seurauksena ihmiset kokevat stressin, masennuksen, yksinäisyyden 

ja pelon lisääntyvän valtavasti.

Elämme ajassa, jossa jokapäiväinen elämä vajoaa yhä syvemmälle 

lähestyvän tuomion varjoon.

Vastaus löytyy Jumalasta ja Hänen sanastaan. Vastaus on Jeesus. Meidän 

on sanottava se ääneen ja sanottava se usein. Joskus kristityt joutuvat 

epätoivoon sanoessaan sen, koska tietävät, että kokonainen sukupolvi on 

koulutettu olemaan välittämättä kaikesta, mitä kuulevat Jeesuksesta tai 

Raamatusta. Kuten Pavlov'in koirat, heidät on koulutettu reagoimaan tiettyyn 

ärsykkeeseen. Heidät on koulutettu olemaan välittämättä maailman 

Vapahtajasta ja halveksimaan niitä, jotka mainitsevat Hänet.



Meidän on kuitenkin puhuttava totuutta. Room. 3:3 kertoo meille, että 

"epäusko ei tee tyhjäksi Jumalan uskollisuutta". Jes. 55:11 Jumala sanoo: 

"Niin on myös minun sanani, joka minun suustani lähtee: ei se minun tyköni 

tyhjänä palaja, vaan tekee sen, mikä minulle otollista on, ja saa 

menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin."

Jatka kertomista muille. Älä ole ujo äläkä hyökkäävä. Puhu rakkaudella, 

mutta puhu. Ihmiset ympärilläsi ovat nälkäisiä ja sinä kannat mukanasi 

Elämän Leipää. Näytä heille, kuka se on. Gal. 6:9 sanoo: "Ja kun hyvää 

teemme, älkäämme lannistuko, sillä me saamme ajan tullen niittää, jos emme

väsy.”
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