Oletko väsynyt raivostumaan?
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Raivostumaan pahoista ihmisistä, korruptiosta, valheista ja tuhoisista juonista.
Sain hiljattain seuraavan sähköpostiviestin Karenilta, joka kiteyttää sen, miltä monista tuntuu tänä
päivänä. Hän kirjoittaa:
”Tekisitkö radio-ohjelman rohkaisemaan kuulijoitasi, jotka ovat lannistuneita ja epäileviä rehottavan
pahuuden ja seurakunnan viivästyneen tempauksen vuoksi?"
Hän jatkaa: "Kirja The Maa entinen suuri planeetta julkaistiin vuosikymmeniä sitten. Uskon
säilyttäminen muuttuu päivä päivältä haastavammaksi; meillä uskovilla on niska kipeänä siitä, että
katsomme ylöspäin. Ja minkä vuoksi? Pelastaako Vapahtaja meitä koskaan tästä kafkamaiseksi
muuttuneesta pelottavasta maailmasta, joka näyttää Salvador Dali'n maalaukselta?"
Raamatussa on yli 365 jaetta, joissa meitä kehotetaan olemaan murehtimatta, ahdistumatta,
pelkäämättä ja harmittelematta pahoja ihmisiä. Monina päivinä kuitenkin niin kauhistuttavat otsikot
ja ennustetut tuhon ja synkkyyden skenariot tulvivat uskovien yli, että rauhallisena pysyminen ja
Herran ylistäminen on vaikeaa, vaikka tiedämmekin, että Raamatun mukaan viimeiset päivät ovat
vaarallisia.
Emme olisi voineet kuvitellakaan...
Vaikka jotkut tätä lukevista ovat opiskelleet Raamattua 50-60 vuotta, tai kauemmin, emme koskaan
odottaneet näkevämme aikaa, jolloin antikristuksen henki olisi niin tuottelias. Emme koskaan
ajatelleet, että näkisimme Amerikan rappeutuvan eikä se olisi enää supervalta. Emme koskaan
ajatelleet, että George Soros'in, Klaus Schwab'in, Bill Gates'in, Yuval Noah Harari'n, Barack
Obama'n kaltaiset ja Kiinan kommunistinen puolue olisivat Amerikkaa johtavia
sätkynukkemestareita. Lisäksi legioonittain muita ilkeitä miehiä ja naisia juonittelee pimeissä,
savun täyttämissä huoneissa.
Olemme Barack Obama'n vuonna 2008 lupaaman Amerikan perustavanlaatuisen muutoksen
vastahakoisia tarkkailijoita. Emme vain uskoneet häntä. Ja siksi kehotan jatkuvasti kaikkia uskovia

omaksumaan ikuisuusperspektiivin ja pitämään löysästi kiinni tästä huokaavasta planeetasta. Kun
viimeisen päivän tapahtumat ovat lähteneet liikkeelle, kuten ne ilmeisesti ovat, ei ole paluuta
normaaliin.
Amerikan Gestapo
Elokuussa saimme kuulla, että kongressi oli hyväksynyt hullun lakiesityksen, jonka piti alentaa
inflaatiota. Itse asiassa se oli vain temppu. Se tekee juuri päinvastoin. Washington D.C.:n
suohirviöt äänestivät sen puolesta, että IRS:stä tulisi nykyajan Gestapo. Mielenterveysongelmiensa
vuoksi Biden'in ainoa tehtävä on allekirjoittaa lainsäädäntö, jonka tarkoituksena on saada
amerikkalaiset kärsimään. Allekirjoituksen ansiosta IRS on pian suurempi kuin Pentagon,
ulkoministeriö, FBI ja rajavartiolaitos yhteensä.
Tämän ansiosta nämä agentit voivat edelleen puristaa keskiluokkaa Amerikassa ja murskata
edelleen konservatiiveja ja kristittyjä sekä kristillisiä järjestöjä. Nämä IRS-agentit keräävät yli 200
miljardia dollaria lisätuloja liittohallitukselle muutaman seuraavan vuoden aikana.
Jos olet kuten useimmat hurskaat, niin olet kyllästynyt. Sinua inhottaa, että paha näyttää aina
voittavan, että poliitikot puhuvat pelkkää valhetta ja että he pyrkivät tuhoamaan kaikki, jotka ovat
eri mieltä vasemmiston kanssa. Ihmettelet, miksi Jumala edes sallii tällaisten sarjavalehtelijoiden
uudelleenvalinnan.
Väsynyt raivostumaan!
Olemme suoraan sanoen kyllästyneet olemaan närkästyneitä. Me huokaamme sitä, että
vallanpitäjät eivät koskaan anna hyvän kriisin mennä hukkaan. Ihmettelemme, miten kokonainen
järjestelmä, tiedotusvälineet, on saatu suostuteltua edistämään valheita ja edistämään edelleen
tällaista mieletöntä ohjelmaa. Turhaudumme siihen, että liian monet saarnatuolit eivät puhu
elintärkeistä asioista, jotka voisivat ainakin herättää joitakin kristittyjä.
Poliitikot astuvat virkaansa tavallisina ihmisinä, mutta ajan mittaan he ovat kymmenien miljoonien
dollarien arvoisia. Suuri osa tästä varallisuudesta on peräisin häijyistä sopimuksista ja me olemme
tyrmistyneitä. Nykyiset poliittiset toimijat ovat pelkkä rikossyndikaatti.
Mikään tässä maailmassa ei toimi kovin hyvin, ja se on tarkoituksellista. Mutta älä tulkitse sitä niin,
että paha voittaa. Pahat ihmiset seisovat kohta jonakin päivänä Suuren Valkoisen valtaistuimen
tuomiolla, jossa he joutuvat tilille jokaisesta teostaan, valheestaan, ahneudestaan ja
itsekkyydestään. He saavat sanoinkuvaamattoman oikeudenmukaisuuden.

"Se on täytetty": Lopun alku
Jumala ei jättänyt huomiotta syntiinlankeemuksen tuottamaa pahaa. Kun Jeesus huusi ristillä nuo
tuskalliset kolme sanaa: "Se on täytetty", se merkitsi lopun alkua. Synnin ja kuoleman valta, joka
niin kuristaa ihmissielua, joka tuhoaa planeettaa, joka peittää suuren Jumalamme kirkkauden ja
suuruuden - se on voitettu ja heliumpallon tavoin se on kuolemassa hitaasti.
Paha, ystäväni, ei ole voittamassa. Raamatun tarina on, että Jumalan Pojan Jeesuksen Kristuksen
kuolemassa, hautaamisessa ja ylösnousemuksessa on toivo.
Jumala lupaa pelastaa seurakuntansa, kuten hän pelasti vanhurskaat vedenpaisumuksessa sekä
Sodoman ja Gomorran tapauksessa. Jotkut tätä lukevat eivät koskaan kuole. Sen sijaan Ylkä, joka
pelastaa morsiamensa, lennättää heidät pois tästä rikkinäisestä maailmasta. Ja se, mitä Hänen
seurakunnallaan on edessään, on sanoinkuvaamattoman kunniakasta. Se, mikä on edessä
jumalattomille, on käsittämätöntä (unthinkable). Lopulta he eivät voita!
Katso ylös älä ympärillesi
Olen sanonut tätä jo vuosia - vuosikymmeniä. Jos katsomme ympärillemme, masennumme. Jos
katsomme ylöspäin, meillä on toivoa; pystymme selviytymään; meillä on iloa keskellä
maaplaneetan surua.
Jostakin syystä Jumala on sallinut sinun ymmärtää Raamatussa esitetyn suuren suunnitelman.
Edessä on parempia päiviä. Itse asiassa kunnian päivät ovat edessä.
1.Ts. 4:16-17: ”Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan
pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin; sitten meidät, jotka olemme
elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa
vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa.”

