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Vuoteen 2023 tultaessa näyttää valitettavasti siltä, että maailman 

syöksykierre kiihtyy. Globalistit pyrkivät kovemmin kuin koskaan toteuttamaan

kristinuskon vastaista sosialistista agendaansa. Täällä Yhdysvalloissa 

äskettäiset vaalit eivät tuottaneet toivomiamme läpimurtotuloksia. Muutamat 

osavaltiot, kuten Florida, pärjäsivät kuitenkin hyvin, kiitos pitkälti vahvan 

johtajuuden ja sellaisten kristittyjen ja juutalaisten konservatiivisten ryhmien 

(monet latinalaisamerikkalaisessa yhteisössä) yhteenliittymisen, jotka olivat 

päättäneet ryhtyä toimiin. Kiitokset monille ystävillemme Floridassa heidän 

kovasta työstään, omistautumisestaan ja halukkuudestaan nousta esiin ja 

pysyä lujana. Teette valtavan vaikutuksen osavaltiossanne ja näytätte 

esimerkkiä muulle kansakunnalle.

Vaalien jälkeisenä päivänä ystäväni Jim Garlow Well Versed -palvelustyöstä 

esitti joitakin huomionarvoisia havaintoja koskien vaalitulosta. Olen julkaissut 

hänen kommenttinsa alla olevassa artikkelissa. Jimin ajatukset heijastavat 

läheisesti omia ajatuksiani.

Poliittisesti puhuen suurin huoleni Amerikasta syvästi välittävänä kristittynä on

se, että ihmiset heräävät liian hitaasti ja mahdollisesti liian myöhään. Toimien,

joita vihdoin alkaa tapahtua piirissämme - joita ruokkii kasvava tietoisuus 

kansakuntamme huonosta tilanteesta - olisi pitänyt toteutua jo vuosia sitten. 

https://garykah.org/beyond-the-point-of-return/


Luottamuksemme täytyy tietysti ensin olla Herrassa, ei poliittisissa johtajissa. 

Hän on se, joka antaa meille pelastuksen ja ikuisuuden Hänen 

läsnäolossaan; Hän pystyy myös puuttumaan kansojen asioihin ja 

kohtaloihin. Jopa tänä myöhäisenä hetkenä Jumala voisi pidätellä Amerikkaa 

koskevaa täydellistä tuomiotaan – jos sen asukkaat tekisivät vilpittömän 

parannuksen. Vaaditaan: Elämämme täydellinen antautuminen Herralle 

Jeesukselle Kristukselle, jota seuraa asianmukaiset toimet ja käytös – 

päivittäisissä suhteissamme perheen ja ystävien kanssa, kirkoissamme ja 

kouluissamme sekä poliittisesti kaupungeissamme, osavaltioissamme ja 

kansakunnassamme.

Joe Biden ja Xi Jinping: Ystäviä vai vihollisia?

Jotkut kristityt uskovat, että Jumala ei ole valmis tuomitsemaan Yhdysvaltoja. 

Heidän perustelunsa on: Olemme levittäneet evankeliumia ympäri maailmaa, 

olemme tukeneet Israelia ja Yhdysvalloissa on enemmän kuin 10 hurskasta 

uskovaa. Jumalahan sanoi Aabrahamille, että hän säästäisi Sodoman, jos 

kaupungissa olisi vain 10 hurskasta.

Nämä uskovat eivät ymmärrä, että Jumalan Sodomaa koskeva lupaus 

Aabrahamille oli tilannekohtainen. Se oli sitä hetkeä. Jotkut uskovat ovat 



tunnettuja siitä, että he irrottavat Raamatun tapahtumat kontekstista ja 

soveltavat Jumalan julistuksia – jotka on tarkoitettu vain tiettyyn aikaan ja 

paikkaan – koko historian alueella. Pyhän Hengen ohjaama arvostelukyky on 

välttämätön, koska jotkut Jumalan lupaukset on tarkoitettu pysymään 

koskemattomina loputtomiin, kun taas toiset ovat tarkoin määrättyjä tiettyyn 

tilanteeseen.

Tosiasia on, että olemme nähneet monien kansakuntien ja suurten 

imperiumien tuhon kautta aikojen huolimatta siitä, että niissä asui enemmän 

kuin muutama hurskas uskovainen. Esimerkiksi Saksassa Hitlerin 

hallituskaudella oli satoja tuhansia, ellei miljoonia, Raamattuun uskovia 

kristittyjä. Silti Jumala toi tuomion tuolle kansakunnalle sallien liittoutuneiden 

tuhota kokonaisia kaupunkeja. Kun kansakunta joutuu alhaisen korruption ja 

rehottavan synnin valtaamaksi, jopa Jumalan kansa kärsii lopulta 

seurauksista. Esimerkki: Äitini saksalainen perhe koostui hartaista Kristuksen 

seuraajista ja hänen isänsä otti niin vahvan kannan Hitleriä vastaan heidän 

pienessä kylässään, että se melkein maksoi hänelle hänen henkensä. 

Kuitenkin, kun liittoutuneet pommittivat Stuttgartin eteläpuolella sijaitsevia 

švaabikyliä, äitini talo tuhoutui osittain – liittoutuneiden pommi vei katon.

Kansakunnan elämässä tulee käännekohta, kun se on saavuttanut 

synnissään "täyden mittansa" Jumalan edessä. Vaikka vain Jumala tietää, 

milloin se saavutetaan, uskon, että olemme kansakuntana vaarallisen lähellä 

sitä. Kun se aika koittaa, niin onko Jumalan tuomio valikoiva (jossa vain tietyt 

kaupungit ja paikat tuhotaan), vai onko se kokonaisvaltainen? Antaako 

Jumala vihollistemme tuhota koko kansakuntamme? Ei ole mitään keinoa 

tietää varmasti; mutta jos kaikki Yhdysvalloissa asuvat kristityt ymmärtäisivät 

täysin ahdinkotilanteemme vakavuuden, niin ehkä näkisimme sen 

parannuksen ja Herran teille palaamisen tason, joka tarvitaan koskettamaan 

Jumalan sydäntä.



Kiinan tiellä

Ellei suuria muutoksia tapahdu, niin tämänhetkisessä tilanteessa Herra 

Jumala antaa vastustajiemme vallata vaikeuksissa olevan ja moraalisesti 

vararikkoon ajautuneen maamme - poliittisesti, kulttuurisesti ja varsinkin 

hengellisesti. Traagisen ironista on, että joissakin asioissa, selvimmin 

poliittisesti, meistä on jo tullut paljolti vastustajiemme kaltaisia. Esimerkiksi 

kun on kyse Covid-mandaattien toteuttamisesta ja toisenlaisen, ei-

vasemmistolaisen näkökulman omaavien sensuroimisesta, Yhdysvaltain 

hallitus ja media käyttäytyvät enemmän Kiinan kommunistisen puolueen 

(KKP), kuin vapaan ja itsenäisen kansakunnan johtajien, tavoin. Tosiasia on, 

että olemme jo menettäneet monia vapauksiamme marxilaiselle / 

globalistiselle instituutiolle, joka ohjaa nykyistä hallintoa. Olemme 

sosialistisella tiellä tulossa kommunistisen Kiinan kaltaiseksi.

Kiinan äärimmäisiä Covid-sulkutoimia puolustavat globalistit, jotka näkevät 

Kiinan reaktion Covidiin mallina muulle maailmalle. Kiinan omat kansalaiset, 

jotka kuuluvat maailman mukautuvimpien / väkivallattomien ihmisten 

joukkoon, ovat kuitenkin vihdoin saaneet tarpeekseen ja lähtevät kaduille 

tuhansittain protestoimaan hallituksensa ankaraa "nollatoleranssia" vastaan. 

Vaikka heidän presidenttinsä Xi Jinping saattaa perääntyä hetkeksi 

näyttääkseen järkevältä, hän varmasti tulee jatkossakin panemaan KKP:n 

politiikkaa täytäntöön. Hän on kovan luokan kommunisti, joka on kerta 

toisensa jälkeen osoittanut vankkumattoman lojaalisuutensa KKP:tä kohtaan.

Xi Jinping on ollut häikäilemättömän suvaitsematon kaikkia kohtaan, jotka 

eivät noudata hänen puolueensa jäykkää ohjelmaa. Maanalaisissa, 

Raamattuun uskovissa kirkoissa palvoviin kiinalaisiin kristittyihin kohdistuvan 

vainon taso on noussut dramaattisesti viime vuosina ja Covid-sulkujen aikana

Jinping on edelleen pahentanut kirkkojen vainoamista. Hänen toimintansa on 

linjassa sen kanssa, mitä eräs kiinalainen kristitty kertoi minulle Roomassa 

Italiassa keväällä 2019 ennen Covidia. He varoittivat minua yksityisesti 



kanssani jumalanpalveluksen jälkeen, ettei Xi Jinping'in näennäisesti 

miellyttävän hymyn saa antaa hämätä. He korostivat, että hän vihaa 

kristittyjä, kuten myös Yhdysvaltoja ja tekee kaikkensa tuhotakseen 

vastustajansa. Hän on täysin omistautunut marxilaiselle agendalle, joka 

tähtää maailmanlaajuiseen hallintaan.

Uskon, että tarkoituksellisesti luodun Covid-kriisin tarkoituksena oli helpottaa 

marxilaisten maailmanlaajuista vallankaappausta, sillä marxilaiset olivat jo 

paikalla ja heillä oli avainasemia hallituksissa maailmanlaajuisesti. Kiinan 

tehtävänä oli vuotaa erityisesti kehitetty virus ja levittää se nopeasti ympäri 

maailmaa väestökadon kannattajien avulla, jotka sattuvat olemaan myös 

vannoutuneita globalisteja. Mitä enemmän tietoa Covidin todellisesta 

alkuperästä tulee julki, sitä uskottavammaksi tämä skenaario muuttuu. Uskon 

myös, että aika näyttää, että tämän ihmiskuntaa vastaan suunnatun pimeän 

hyökkäyksen pääasiallinen rahoitus tuli globalistien gain-of-function 

-kannattajilta Yhdysvalloista, jotka siirsivät tutkimustoimintansa Kiinaan 

kotimaassa vallitsevan paineen vuoksi.

Yhdysvaltojen roolista riippumatta Kiina on vienyt Covid-mandaatit pisimmälle

lyhimmässä ajassa. Kiinan kommunistinen puolue on Jinping'in johdolla 

selvästi käyttänyt "pandemiaa" aseena entisestään vahvistamaan sosiaalista 

luottopistejärjestelmäänsä, mikä on mahdollista vain Kiinan jo toimivan, lähes 

ilmatiiviin valvontaverkoston ansiosta. Heidän sosiaalisen luottokelpoisuuden 

pisteytysjärjestelmänsä valvoo tarkasti kaikkien Kiinan kansalaisten 

käyttäytymistä ja liikkumista ja palkitsee tai rankaisee sen perusteella, miten 

he noudattavat KKP:n asettamia määräyksiä / mandaatteja. Järjestelmän 

täytäntöönpanon mahdollistaa myös se, että KKP tietää jokaisen henkilön 

rahaliikenneoperaatiot, koska Kiina on nyt lähes rahaton. Lähes kaikki Kiinan 

kansalaisten viime vuosina tekemät ostokset on tehty muovilla. Lisäksi 

digivaluutta juan on tullut hyväksytyksi ja sitä käytetään laajalti useissa 

maakunnissa yhdessä digitaalisen henkilöllisyystodistuksen (ID) kanssa. 



Kiinan kansalaisten seurannasta on tullut käytännössä saumatonta, mikä 

antaa KKP:n hallitukselle täydellisen autoritaarisen valvonnan.

Tämä on se, mitä Biden'in hallinnolla on varattuna Yhdysvaltain kansalaisille! 

Syyskuun lopulla Yhdysvaltain keskuspankki Federal Reserve (Fed) ilmoitti 

suuresta "pilottiharjoituksesta" ESG:n sosiaalista luottopistejärjestelmää 

varten. Fed totesi: "Kuusi maan suurimmista pankeista osallistuu pilotti-

ilmastoskenaarioanalyysiin (pilot climate scenario analysis), jonka 

tarkoituksena on parantaa valvojien ja yritysten kykyä mitata ja hallita 

ilmastoon liittyviä taloudellisia riskejä."1

Tätä kokeellista ESG-ohjelmaa kutsutaan nimellä "Climate Finance 

(Ilmastorahoitus)" ja se vie meitä KKP:n sosiaalisen luottopistejärjestelmän 

suuntaan - "ympäristön säästämisen" nimissä.

Taloustoimittaja Jordan Schachtelin mukaan:

"Ilmastonarratiivi on ESG-liikkeen (Environmental, Social, and Governance) 

tärkein retorinen apuväline. ESG toimii troijan hevosena amerikkalaisen 

rahoitusjärjestelmän jatkuvalle keskittämiselle. ESG-rahoitus, jota 

BlackRock'in ja Vanguard'in kaltaiset hyperpoliittiset omaisuudenhoidon 

jättiläiset popularisoivat, toimii estämään ulkopuolisia haastamasta Wall 

Street'in ja Washington'in hallintoon kytköksissä olevia sisäpiiriläisiä sillä 

verukkeella, että nämä toimivat terveemmän planeetan puolesta. Toisin 

sanoen ESG:tä kannattavat instituutiot ovat sitoutuneet hyökkäämään 

vapaiden markkinoiden periaatteita vastaan petoksen keinoin ja suosivat 

KKP:n tyylistä "sidosryhmäkapitalismia", joka antaa pienelle teknokraattisen 

eliitin ryhmälle mahdollisuuden tehdä laajoja yhteiskuntaa koskevia 

määrityksiä."2

Schachtel lisää: 

"ESG:n 'vihreä siirtymä', jota vaikutusvaltaiset maailman hallitukset ja 

Davos'in [WEF:n] eliitti usein suosivat, on toiminut tämän liikkeen 

pääasiallisena välineenä. Samantapaisesti kuin kiinalainen sosiaalinen 



luottopisteytys, jota käytetään pakottamaan yrityksiä ja sitä kautta yksilöitä 

tiettyihin toimiin, ESG-säännöt pakottavat amerikkalaiset yksilöt ja yritykset 

sijoittamaan pääomaa järjestelmän portinvartijoiden kautta."3

Fedin pilottiohjelmaan osallistuvat pankit ovat Bank of America, Citigroup, 

Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley ja Wells Fargo. 

Ohjelman on määrä käynnistyä vuoden 2023 alussa.4

Floridan, Etelä-Carolinan, Missourin ja Louisianan hallitukset ovat hiljattain 

päättäneet siirtää osavaltioidensa rahastot pois BlackRock'ilta, koska yritys 

on sitoutunut ESG-ohjelmaan. Kunnia näille neljälle osavaltiolle tiennäyttäjinä.

Muut osavaltiot harkitsevat vastaavia toimia. Kannustan muita sijoittajia 

vetämään samalla tavoin varansa pois BlackRock'ilta, Vanguard'ilta ja muilta 

institutionaalisilta sijoitusyhtiöiltä, jotka ovat omaksuneet ESG:n. Vaikka on 

totta, että nämä yhtiöt ovat tehneet valtavia tuottoja sijoittajilleen, niin kumpi 

on tärkeämpää: suurimman rahamäärän tienaaminen vai eettisen kannan 

ottaminen vapaana kansana pysymiseen?

Digitaalinen valuutta

Rahasta puheen ollen, digitaalisen valuutan kehittäminen etenee samaan 

tahtiin ESG-agendan kanssa. Fed New York ilmoitti 15. marraskuuta 

käynnistävänsä 12 viikkoa kestävän pilottiohjelman keskuspankkien 

digivaluuttaa (CBDC) varten.5  Fedin mukaan heidän ohjelmassaan tutkitaan 

"keskuspankkien tukkutason digitaalisen rahan ja kaupallisten pankkien 

digitaalisen rahan yhteentoimivaa verkostoa, joka toimii yhteisellä, usean 

tahon hajautetulla pääkirjalla (ledger)" säännellyssä vastuuverkossa.6 

Pilottihankkeeseen osallistuu keskuspankkeja, kaupallisia pankkeja ja muita 

säänneltyjä yrityksiä, jotka eivät ole pankkeja. Tähän kokeiluun osallistuvia 

pankkijättiläisiä ovat BNY Mellon, Citibank, HSBC, Mastercard, PNC Bank, 

TD Bank, Truist, U.S. Bank ja Wells Fargo.7



Yhdysvaltain dollari edustetaan rahakkeina ja se maksetaan simuloitujen 

keskuspankkien varantojen kautta yhteisessä hajautetussa pääkirjassa, jossa

käytetään SETL:n ja Digital Asset'in tarjoamaa teknologiaa. Globaali 

maksupalvelujen tarjoaja SWIFT osallistuu myös tähän ohjelmaan, samoin 

Fed New York'in alainen New York Innovation Center (NYIC).8.

Ranska, Sveitsi ja Singapore ovat jo toteuttaneet yhteiskokeilun digitaalisilla 

valuutoillaan, joka on lajissaan yksi ensimmäisistä ja Nigeria on lanseerannut 

digitaalisen valuuttansa eNaira. Kiina on kuitenkin edistynyt tällä alalla 

pisimmälle. Investopedian mukaan "Kiina on testannut digitaalista juaniaan 

useissa maakunnissa ja valuutta on jopa suositun WeChat-sovelluksen 

käyttäjien saatavilla. Se lisäsi hiljattain neljä maakuntaa CBDC-

kokeilualueidensa luetteloon. "9

Kuten sosiaalisessa luottopistejärjestelmässään, Kiina on johtavassa 

asemassa myös digitaalisen valuutan käyttöönotossa tarkoituksena tiukentaa 

taloudellista otettaan omaan väkeensä ja "vapaaseen" maailmaan. 

Valitettavasti Yhdysvallat on seuraamassa Kiinan esimerkkiä ja Biden'in 

hallinnon ilmoitusta odotetaan lähikuukausina.

Fedin "digitaalisen dollarin" käyttöönotto ajoitetaan todennäköisesti sen edelle

tai lähelle, kun Biden allekirjoittaa WHO:n kansainvälisen 

pandemiasopimuksen. Sopimus on kirjoitettu siten, että se anastaa meidän ja

muiden maiden kansallisen itsemääräämisoikeuden (jos se allekirjoitetaan). 

Jokaisen, joka kieltäytyy ottamasta pistosta, kun seuraava bioase 

vapautetaan, digitaalinen lompakko voidaan jäädyttää. Jos haluat ostaa 

ruokaa, se on vaikeaa - ellet ole ottanut viimeisintä rokotetta. Uskon todella, 

että asiat ovat menossa tähän suuntaan seuraavien 18-36 kuukauden aikana.

Kiinan tiivis yhteistyö YK:n ja sen alaisen Maailman Terveysjärjestön (WHO) 

kanssa tekee tapahtumista jokseenkin ennustettavia.

https://duckduckgo.com/?q=WeChat+app&atb=v354-1&ia=web


WHO:n Tedros Ghebreyesus läheisen liittolaisen ja ystävän Xi Jinping'in kanssa

Yhdysvallat on riippuvainen Kiinasta useimpien hengenpelastavien 

lääkkeidemme osalta, mukaan lukien antibiootit, joista yli 80 prosenttia 

tuotetaan Kiinassa. Lisäksi tuomme niin monia strategisia tuotteitamme - 

tietokoneiden siruista litiumparistoihin ja kaikenlaisiin huipputeknologian 

energiakomponentteihin - Kiinasta, että olemme käytännössä panttivankeja. 

Taloudellisesta näkökulmasta katsottuna meidät on eristetty. Kiina, joka tekee

tiivistä yhteistyötä länsimaisten globalististen kumppaneidensa kanssa, 

hallitsee ja joillakin aloilla täydellisesti valvoo toimitusketjua. Tämä antaa 

Kiinalle - autoritaariselle marxilaiselle suurvallalle - suunnattoman vallan 

Yhdysvaltoihin.

Yhdessä Ukrainan sodan kärjistymisestä johtuvien paineiden kanssa Kiinan 

kasvava vaikutusvalta maailmantaloudessa käytännössä takaa 

maailmanlaajuisen sosialismin järjestelmän toteuttamisen, jota salaseurojen 



oligarkit ovat tavoitelleet jo vuosia. Xi Jinping'in hallinto on vain 

valmistelemassa heidän näyttämöään.

Historian opetus

Voidaan siis kysyä, miksi Jumala ei langeta tuomiotaan Kiinan hallitukselle 

sen globaalista manipuloinnista ja miljoonien kiinalaisten kristittyjen vainosta?

Ja miksi sanon, että Jumala voi pian tuomita sen sijaan Amerikan? 

Oikeudenmukaisia kysymyksiä. Katsotaanpa, miten Hän on menneisyydessä 

toiminut kansansa Israelin suhteen.

Jumala kehotti kansaansa toistuvasti tekemään parannuksen, koska he olivat

muuttumassa ympärillään olevien pahojen kansojen kaltaisiksi. He olivat 

alkaneet palvoa vääriä jumalia ja harjoittaa vastenmielisiä seksuaalisia 

käytäntöjä ja jopa lapsiuhreja. Monien parannuskehotusten jälkeen Jumala 

antoi profeettojensa välityksellä viimeiset varoitukset, mutta Israel kieltäytyen 

tekemästä parannusta, jäi lopulta jalkoihin. Ensin pohjoinen kuningaskunta 

valloitettiin ja assyrialaiset ottivat sen kansan vangiksi. Sitten eteläinen 

valtakunta (Juuda) joutui babylonialaisten haltuun, ja sen kansalaisia pidettiin 

vankeudessa 70 vuotta.

Jumalan kansa tuomittiin, koska se tiesi paremmin, mutta oli silti omaksunut 

demonien johtamien vastustajiensa kielletyt uskomukset ja käytännöt. Tämän

seurauksena Jumala antoi juuri niiden kansojen, jotka olivat johtaneet hänen 

kansansa harhaan ja pettäneet sen, vallata ja voittaa sen osana tuomiotaan 

sitä vastaan. (Lopulta Jumala langetti vielä suuremman tuomion noita samoja

pahoja voimia vastaan ja saattoi ne täydelliseen tuhoon. Sen sijaan hän toi 

lopulta katuvaisen jäännöskansansa takaisin Babylonista rakentamaan 

Jerusalemin uudelleen ja asumaan siellä.)

Voisiko olla mahdollista, että Jumala toimii samalla tavalla Yhdysvaltojen 

kanssa? Kansakuntamme alkuperä - vaikkei se olekaan ollut täydellinen - 

perustui vahvasti juutalais-kristillisiin periaatteisiin. Jumala on uskollisesti 



johtanut Amerikkaa monien haasteiden läpi ja hän on vaurastuttanut ja 

siunannut kansakuntaamme mittaamattomasti. Mutta vauraudessamme 

olemme vaeltaneet yhä kauemmas ja kauemmas Herrasta ja Hänen 

totuudestaan, asettaneet jumalattomia johtajia ja antaneet huonon esimerkin -

jopa häpäisseet Kristuksen nimen - muun maailman edessä. Vaikka olemme 

tienneet paremmin, niin kansakunnastamme - joka kerran koostui pääasiassa

Jumalaa pelkäävistä kansalaisista - on tullut läpeensä korruptoitunut ja vain 

pieni osa amerikkalaisista on pysynyt uskollisena Herralle ja Hänen teilleen.

Näinollen uskon, että ellei Amerikassa tapahdu 11. hetken parannusta, niin 

Jumala antaa asioiden mennä omalla painollaan. Kansakuntana, jolla on 

kristilliset juuret, olemme tuhlanneet Jumalan siunaukset ja omaksuneet 

turmeltuneisuuden sellaisessa mittakaavassa, jota emme osanneet kuvitella 

vielä muutama vuosikymmen sitten. Me, jotka tiesimme paremmin, olemme 

näyttäneet pitkää nenää Jumalalle (kuten Israel teki), kieltäytyneet 

kuulemasta Hänen hellää ääntänsä ja ottamasta huomioon Hänen 

varoituksiaan. Siksi uskon, että ellemme tee nopeasti parannusta - ylimmästä

johtoelimestämme alaspäin – niin siunattu maamme kaatuu pian. Ne 

kansakunnat, jotka pyrkivät tuhoamme kohti, eivät kuitenkaan pääse pakoon. 

Aikanaan ne kohtaavat vääjäämättömän kohtalonsa kaikkivoivan suvereenin 

Jumalan edessä, aivan kuten Assyria ja Babylon ynnä muut menneisyyden 

valtakunnat.

Hyvä uutinen

Meidän on rukoiltava hartaasti, että kun Jumalan tuomio lankeaa Amerikkaan,

Hän säästäisi ne maamme alueet, jotka ovat taistelleet hellittämättä pahuutta 

vastaan ja olleet Hänelle uskollisimpia (että Hänen tuomionsa olisi 

luonteeltaan valikoiva). Vaikka Sodoma tuhoutui, niin vain lyhyen matkan 

päässä oli kaupunki (Sooar), jonka Jumala säästi Lootin pyynnöstä. Siitä tuli 

hänen ja hänen perheensä turvapaikka (1.Moos. 19:21-22). Mikään ei ole 



liian vaikeaa Herralle! (Jer. 32:17) Ehkä Hänen tuomionsa päätetään 

osavaltiokohtaisesti tai kaupunkikohtaisesti. Emme tiedä, mutta se on 

mahdollista - jotakin, jota voi toivoa ja rukoilla.

Tämän lisäksi, riippumatta siitä, miten asiat lopulta kehittyvät, meillä on 

Jumalan iankaikkiset lupaukset, joista voimme pitää kiinni. Jos olemme 

luottaneet Jeesukseen ja hyväksyneet hänet Herraksemme ja 

Vapahtajaksemme, ainakin ikuisuutemme hänen kanssaan on turvattu. Tämä 

on jo itsessään syy suureen juhlaan ja iloon.

Tämän uskomattoman iankaikkisen elämän lahjan lisäksi meillä on myös 

Pyhän Hengen lahja, joka elää meissä ja meidän kauttamme ollessamme 

täällä maan päällä. Emme ole koskaan yksin. Jeesus lupasi: "Ja katso, minä 

olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti" (Mt. 28:20) Ja jos 

tämä ei riitä, niin monet meistä - ne meistä, jotka jäävät eloon - temmataan 

määrättynä aikana ylös Herran tykö; saaden välittömästi kirkastetun ruumiin. 

On totta, että jotkut meistä eivät kohtaa kuolemaa, vaan elävät näkemään 

Herran paluun. Jeesus tulee ja hallitsee voitokkaasti tätä maata yhdessä 

niiden kanssa, jotka ovat Hänen. Mahtavaa!

Saatana kyllä jatkaa kaiken arsenaalissaan olevan heittämistä meitä vastaan,

mutta lopulta hänet kukistetaan. Jumalamme - Aabrahamin, Iisakin ja 

Jaakobin Jumala - on yhä valtaistuimella ja hänellä on viimeinen sana. Siksi 

enkelijoukko saattoi luottavaisesti julistaa: "Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja

maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto!" (Lk. 

2:14) Ensimmäinen enkeli, joka ilmestyi paimenille Betlehemin lähistöllä - 

kuvattu Herran enkeliksi - huudahti: "Älkää peljätkö; sillä katso, minä ilmoitan 

teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle: teille on tänä päivänä 

syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa" (Lk. 2:10-

11)

Viesti on yksinkertainen, vaikutus syvällinen: Jumala tulee maan päälle lihaksi

lunastamaan syntisen ihmisen. Se koskee meitä ja kaikkia, jotka uskovat. 



(Joh. 3:16) Ylistys Jumalalle hänen ansaitsemattomasta laupeudestaan ja 

armostaan!

Riippumatta siitä, kuinka lähellä tämä maailma ja maamme ovat "pistettä, 

josta ei ole paluuta", meillä on suurin kuviteltavissa oleva toivo, joka meille on

lahjoitettu Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta. Siksi meidän on 

vastustettava kiusausta tuntea itsemme lyödyiksi johtuen yhteiskuntamme 

syöksykierteestä ja muistettava sen sijaan voitto, joka meillä jo on 

Kristuksessa ja se, että hänellä on viimeinen sana ihmisten asioissa, kun Hän

palaa kirkkaudessaan ja kunniassaan (2.Ts. 2:8).

Vaikka on erittäin tärkeää, että kristittyinä jatkamme oikean asian 

puolustamista yhteiskunnan kaikilla aloilla, meidän on keskityttävä ennen 

kaikkea siihen, että tavoitamme yksilöitä hyvällä uutisella - Kristuksen 

pelastavalla sanomalla. Kaupungit, alueet ja kansakunnat koostuvat yksilöistä

ja ne muutetaan yksi ihminen kerrallaan. Joskus unohdamme tämän 

tosiasian, kun keskitymme ensisijaisesti kansallisiin poliittisiin asioihin, mutta 

Jeesus ymmärsi tämän periaatteen ja sovelsi sitä suurella menestyksellä 

valmistellessaan opetuslapsiaan, joiden kautta hän rakentaisi seurakuntansa.

Meidän olisi hyvä seurata hänen esimerkkiään.

Herra siunatkoon ja varjelkoon teitä ja perheitänne, kun seuraatte Hänen 

johdatustaan vuonna 2023! ■

_____________________________________________________________

_______
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