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Uutiset ja hyvät uutiset
By Hal Lindsey, 19.6.2022

Olet ehkä nähnyt meemin, jossa sanotaan: "Tarkistin tänään Kelley Blue Book'ista autoni arvon, ja
se kysyi, oliko tankki täynnä vai tyhjä".
Kuten kaikissa hyvissä vitseissä, huumorin juuret ovat totuudessa. Kesäkuussa 2022 bensiinilitran
keskihinta oli kaksinkertaistunut tammikuusta 2021. Se on huikea nousuvauhti ja täysin
kestämätön. Monille Washingtonin ihmisille kyse on vain politiikasta, mutta meille muille kyse on
elämästä.
Voitteko kuvitella, mitä tämä tekee yksinhuoltajaäidille tai -isälle, joka kamppailee toimeentulosta?
Ajatelkaa, mitä se tekee kiinteillä tuloilla elävälle vanhukselle, kun hän käyttää lähes sata dollaria
(ehkä enemmänkin) bensatankkaukseen? Ensinnäkin jää vähemmän rahaa ostaa ruokaa, jonka
hinnat ovat myös nousseet kattoon. Kaiken hinta nousee nopeasti ja näyttää siltä, että tämä
suuntaus jatkuu ainakin lähitulevaisuudessa.
Yhdysvaltain keskuspankin vastauksena näyttää olevan maan ajaminen taantumaan, että inflaatio
saataisiin pysäytettyä. Mutta se on vähän sama kuin tappaisi potilaan saadakseen hänen
verenpaineensa laskemaan. Kuolema on kyllä pomminvarma lääke korkeaan verenpaineeseen,
mutta se vaikuttaa hieman äärimmäiseltä. Jotenkin heidän on yritettävä pitää talous liikkeessä ja
saada samalla inflaatio hallintaan. En kadehdi sitä työtä.
Samaan aikaan osakemarkkinat ovat laskeneet. Kiinteistöjen arvot ovat laskeneet. Vähittäismyynti
on laskussa. Ja näyttää siltä, että maailmanlaajuisesti on yhä enemmän pulaa kaikesta ruuasta ja
sen viljelyyn tarvittavista lannoitteista. Kun osakkeet ovat laskeneet, niin 401(k) ja muut sijoitukset
ovat laskeneet myös, ei vain rikkaiden vaan myös tavallisten ihmisten osalta. Tämä pakottaa
monet lykkäämään pitkään suunniteltuja eläkkeelle siirtymisiä.

Tämä kaikki on huono uutinen Yhdysvalloille, mutta se on huono uutinen myös
maailmantaloudelle. Maapallo on yhä epätoivoisemmassa taloudellisessa tilanteessa. Ja tämä on
vain yksi osa globaalia tilannetta. Voisimme tarkastella mitä tahansa muita aiheita, jotka ovat myös
lannistavia tai jopa masentavia.
Mutta nämä asiat ovat vain uutisia. Ja uutiset muuttuvat päivä päivältä. Hyvä uutinen Kristuksessa
Jeesuksessa ei kuitenkaan muutu.
2. Kor. 1:18 sanoo: "Jumala on uskollinen". Hänen uskollisuutensa ei vaihtele markkinoiden
mukaan. Hänen uskollisuutensa on kuin kallio - vankka, luotettava, sellainen, jonka varaan voi
turvallisesti rakentaa. Hänen uskollisuutensa ei muutu, vaan pysyy ikuisesti vakiona.
Vain kaksi jaetta alempana, 2. Kor. 1:20:ssä (NKJV), Raamattu sanoo: "Kaikki Jumalan lupaukset
hänessä ovat kyllä ja hänessä aamen." Hänessä kaikki on totta. Hänen lupauksensa eivät riipu
siitä, kuka on Valkoisessa Talossa tai kuka istuu korkeimmassa oikeudessa. Ne riippuvat
ainoastaan Kaikkivaltiaan Jumalan luotettavuudesta ja Jeesuksen ristillä vuodattaman veren
tehokkuudesta, jolla hän pelasti meidät synnistä.
Kun kuulet tuulen ulvovan ja aallokon paukuttavan, muista, että jos rakennat elämäsi Jeesuksen ja
Hänen sanansa lujalle perustalle, Hän pitää sinusta huolta, mitä tahansa tapahtuukin. Elämän
myrskyt lyövät hiekalle rakennetut rakenteet raunioiksi. Jeesus varoitti vaaroista, joita liittyy
epävakaiden asioiden varaan rakentamiseen - eli rakentamiseen minkä tahansa muun kuin hänen
ja hänen Sanansa varaan. Mutta hän antoi myös lohtua kaikille, jotka rakentavat elämänsä hänen
varaansa.
Hän sanoo: "Sentähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan,
verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi. Ja rankkasade lankesi, ja
virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät sitä huonetta vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se
oli kalliolle perustettu" (Matteus 7:24-25).
Jos et ole vielä asettanut elämääsi Hänen käsiinsä, se ei ole vielä liian myöhäistä. Jeesus maksoi
kaikista synneistäsi, menneistä, nykyisistä ja tulevista. Hän tarjoaa sinulle armahduksen lahjan
juuri nyt. Kerro hänelle, että haluat hänen ottavan elämäsi haltuunsa ja tekevän siitä sellaisen, kuin
hän haluaa. Voit tehdä sen juuri nyt, missä ikinä oletkin.

