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Monet Jumalaa pelkäävät, perustuslakia kannattavat ja lakia noudattavat 

amerikkalaiset ovat syvästi turhautuneita ja huolestuneita seuratessaan tätä 

selvää petosta, joka nyt on kansakuntamme vaalit.

Iso osa näistä ihmisistä ovat melko varmoja, että liberaalit kokonaisuutena - 

ja suuri osa "republikaanien" johdosta - tukevat nyt rutiininomaisesti laitonta 

menettelyä, jotta näyttäisi, että heidän valitsemansa ehdokkaat "voittavat" 

äänestyksen.

Osa TÄTÄ toista ryhmää on vakuuttunut, että tätä kaikkea ohjaavat 

korruptoitunut oikeusjärjestelmä, globalistiset resurssit, salainen taktiikka ja 

hyvin pimeät agendat.

Ja lopuksi – pienempi osa tuosta jälkimmäisestä joukosta on edelleen varma 

siitä, että Jumala hallitsee EDELLEEN.

Voit laskea minut tähän jälkimmäiseen kategoriaan.

Näen, että monet itseään kristityiksi kutsuvat, painavat paniikkinappulaa 
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näinä päivinä. "Miten Jumala voi sallia tämän?" "Meidän on nyt oltava 

siirtymässä Ahdistukseen." "Onko Joe Biden antikristus?" "Ilmeisesti tämä 

tarkoittaa, että Tempaus on tapahtumaisillaan."

Jatkuva typeryyden osoitus suuressa osassa nykyistä seurakuntaa on 

ahdistavaa nähdä ja kuulla. On itsestään selvää, että Kristuksen morsian 

tietää hyvin vähän Ylkänsä suunnitelmista.

Seuraavassa on vain muutamia kohtia, jotka on syytä pitää oikeassa 

perspektiivissä näinä myrskyisinä aikoina:

Numero yksi. Sikäli kuin on kyse Raamatun profetiasta - ja sen ensisijaisista 

kehityskuluista ja merkeistä - asiat pyörivät Israelin kansan ympärillä. Kuten 

tohtori John MacArthur sanoi: "Jos ymmärrät Israelin oikein, ymmärrät 

eskatologian oikein." Jos irrotat katseesi Jumalan kellosta, et voi ymmärtää 

oikein näitä päiviä, joissa elämme. Laajojen profeetallisten asioiden 

arvioiminen Amerikan asioiden linssin läpi on enimmäkseen 

tietämättömyyden osoitus ja ajanhukkaa.

Numero kaksi. On valtava venytys väittää, että kansakuntamme vaalien - tai 

minkä tahansa muunkaan kansallisen dynamiikan - romahdus olisi merkki 

siitä, että Tempaus on tapahtumassa. ”Autuaallinen toivomme” (Tiit. 2:13) ei 

liity mihinkään tiettyyn tapahtumaan tällä tavalla. Se on välitön ja merkitön 

ihme. Se tulee ilman varoitusta. Apostoli Paavali ennakoi sitä omana 

aikanaan. Meidän pitäisi odottaa sitä yhtäläisellä innolla joka ikinen päivä, 

jolloin Jumala antaa meille hengen ja elämän.

Numero kolme. Lukuun ottamatta sitä, että voimme todellakin nähdä 

Ahdistuksen ajan elementtien koreografian alkavan muotoutua - 

maailmanlaajuiset pandemiat, lisääntyvä laittomuus, erityiset liittoutumat Lähi-



Idässä ja muun muassa vetoomukset yhden maailman hallinnon puolesta - 

mikään näissä kehityskuluissa ei tarkoita, että uskovat joutuvat kestämään 

Ahdistuksen. Raamatun TÄYDELLINEN neuvo tekee selväksi, että uskovat 

poistuvat tältä planeetalta, ennenkuin Danielin kirjan 70. viikko alkaa. 

Todellisia pyhiä tässä ja nyt "ei ole määrätty vihaan" (1.Ts. 5:9).

Lopuksi ja se on kaikkein tärkeintä, varmista, että "matkalippusi taivaaseen" 

on kunnossa. Matteus 7:21-23 tekee hyvin selväksi, että monet huomaavat 

liian myöhään, etteivät oikeasti olekaan pelastuneet. Tämä on yksi Jumalan 

Sanan pelottavimmista kohdista ja jos haluat ymmärtää todellista paniikkia, 

niin lue tämä kohta huolellisesti.

Suoraan sanoen näinä päivinä kirkonpenkeissä istuu säännöllisesti paljon 

ihmisiä, jotka eivät ole oikeassa suhteessa Jeesuksen Kristuksen kanssa. He 

varmasti luulevat olevansa – mutta sensijaan useista syistä "kristillinen 

kulttuuri" on vietellyt heidät.

He ovat panostaneet rituaaleihin, suorituksiin, ideoihin ja todistuksiin, jotka 

tekevät vaikutuksen ennemmin ihmisiin kuin Jumalaan. On ikuisesti tärkeää 

saada tämä asia kuntoon ja jos se ei ole kunnossa - uskokaa minua, se on 

TODELLINEN syy paniikkiin.

Kaiken tämän tultua sanotuksi, haastava, mutta elintärkeä kysymys 

pohdittavaksi on: "Mikä on minun ikuinen tilani?"

No niin, kysyn sinulta jotakin. Näetkö todella todisteita Pyhän Hengen 

ohjauksesta elämässäsi? Se on kysymys, joka ansaitsee kaikkein 

yhdenmukaisimman ja nöyrimmän itsearvioinnin. Daavid mallinsi oikean 

asenteen rukoillessaan: ”Tutki minua, Jumala ja tunne minun sydämeni, 

koettele minua ja tunne minun ajatukseni. Ja katso: jos minun tieni on 



vaivaan vievä, niin johdata minut iankaikkiselle tielle” (Ps. 139:23-24). 

Palatakseni aikamme petoksiin ja haasteisiin - Jaakobinkirjeen 1. luvun 

mukaan juuri koettelevat olosuhteet osoittavat uskomme eheyden. Juuri 

silloin, kun olemme keskellä musertavia koettelemuksia, tuskaa, ahdistusta ja

epätoivoa, uskomme odotetaan näyttäytyvän ja vaikuttavan.

Mistä tiedät, onko uskosi aito, ellei sitä ole koeteltu? Voitko olla varma, että 

sinulla on todellinen sopimus, jos reagoit tavanomaisesti vaikeisiin tilanteisiin 

aivan kuten ne, ”joilla ei ole toivoa” (1. Tess. 4:13)?

Et todellakaan voi.

Todellinen usko pyyhkii hellävaraisesti pois paniikin, pelon, vihan, kaunan ja 

oman edun tavoittelun hämähäkinverkot sydämesi pimeimmistä loukoista. 

Todellinen usko sallii silmien ja mielen havaita rauhallisella tyyneydellä. Usko,

joka on todellista, suree, kun syntiset kiusaukset voittavat joitakin päivittäisiä 

taisteluja. Usko, joka on todellinen, laskee jokaisen koettelemuksen 

tietoiseksi "iloksi", koska se on uusi tilaisuus pysyä vahvana ja olla varma 

oikeasta suhteesta ainoaan Herraamme ja Vapahtajaamme, Jeesukseen 

Kristukseen.

Tunnetko jonkin verran huolta ja ahdistusta johtuen pettävästä maailmasta 

ympärilläsi? Käytä sitten hyväksesi tilaisuus keskittyä todelliseen iloon, joka 

on sinun, jos nämä asiat vahvistavat sinulle, että todellakin kuljet kaitaa tietä.

Luota minuun; Näinä päivinä ei mikään ole kiireellisempää kuin varmistaa, 

että sydämesi asenne on oikea Jumalan edessä.
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