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Voi, kuinka Amerikka valmistautuu antikristukselle jumalattoman ajattelutavan myötä!
Hiljattainen Los Angeles Times'in ja Yahoo News'in julkaisema artikkeli on otsikoitu: Miksi
Amerikan ennätysmäinen jumalattomuus on hyvä uutinen kansakunnalle.
Osa siitä kuuluu näin: "Yhdysvaltain yhteiskunnan sekularisaatio - uskonnollisen uskon, käytännön
ja sitoutumisen hiipuminen - jatkuu dramaattisella ja historiallisesti ennennäkemättömällä
nopeudella. Vaikka monet voivat pitää tällaista kehitystä huolen aiheena, sellainen huoli ei ole
perusteltu. Tämä kasvava jumalattomuus Amerikassa on todellisuudessa hyvä asia, joka on
tervetullut ja omaksuttava."
Oletko tosissasi?
Vielä vuonna 1976 lähes 40% amerikkalaisista sanoi uskovansa, että Raamattu on todellinen
Jumalan sana - joka on otettava kirjaimellisesti. Nykyään vain noin neljännes amerikkalaisista
uskoo sen. Useimmat uskovat, että Raamattu on kokoelma satuja, historiaa ja ihmisten kirjoittamia
tarinoita.
Edustaja Jerry Nadler (demokraatit, New York) julisti hiljattain. että Jumalan tahto ei ole mikään
huolen aihe tälle kongressille. Ensinnäkin liberaalit potkaisivat Jumalan pois uskollisuuden valasta
ja sitten demokraattien kansallisesta kokouksesta vuonna 2012. Tähän saakka he eivät pyrkineet
pakottamaan myös muuta kansaa hylkäämään Jumalan.
Seuraukset

Sekularisaatiolla on seurauksia. Katso kansakuntia, jotka ovat kokeilleet sitä: Japani, Skandinavia,
Australia, Iso-Britannia ja osia Itä-Euroopasta. Kuinka yhteiskunta toimii jumalattomassa Kiinassa
ja Venäjällä? Kun Jumala on poissa, sorto seuraa melkein aina.
Amerikan uutta jumalattomuutta ennustavassa artikkelissa sanotaan, että nyt yhteiskunta voi
hyväksyä abortin, sosialisoidun lääketieteen, eutanasian ja asevalvonnan.
Siinä lukee: "Orgaaninen sekularisaatio, jota koemme Yhdysvalloissa, on edistyksellinen
(progressive) voima hyvän puolesta, joka liittyy parantuneisiin ihmisoikeuksiin, maaplaneetan
suojelun lisääntymiseen ja lisääntyneeseen sosiokulttuuriseen taipumukseen tehdä tästä elämästä
niin reilu ja oikeudenmukainen kuin voimme -- tässä ja nyt -- eikä taivaallisessa palkassa, johon
yhä harvemmat meistä uskovat."
Eikö tämä ennakoi jakeen Lk. 18: 8 sanoja: Kuitenkin, kun Ihmisen Poika tulee, löytäneekö hän
uskoa maan päältä?"
Hallituksesta tulee Jumala
Sadan vuoden ajan on pyritty tekemään hallitus jumalaksi. Alkaen vuodesta 2020 siihen lisättiin
elementti, joka edisti tätä agendaa -- pelko. Pandemian pelko. Siitä tuli täydellinen myrsky.
Kirjailija ja blogisti Jonathan Brentner kirjoittaa: ”Pelon ja aikamme suuren petoksen yhdistelmä
on saanut valtavat määrät ihmisiä valmiiksi alistumaan hallitukselle, jota he nyt pitävät terveytensä
suojelijana. Tämän seurauksena he ovat auliisti luopuneet monista oikeuksistaan ja vapauksistaan
pysyäkseen terveinä – suuntaus, joka jatkuu varmasti.
”Uusi maailmanjärjestys (Peto) ei voi käyttää valtaansa ihmisiin, elleivät nämä vapaaehtoisesti
alistu määräyksiin hallitukselta, johon luottavat hyvinvointinsa ja terveytensä suhteen. Ihmiset
käyttävät maskeja kyseenalaistamatta niiden tehokkuutta.
”Ja hyvin harvat pastorit vastustavat sosialististen kuvernöörien heille asettamaa
uskonnonvapauden rajoitusta.
”Jotta eliitti saavuttaisi lopullisen tavoitteensa, maailmanhallituksen, heidän on saatava ihmiset
vakuuttuneiksi, että hallituksella pitäisi olla enemmän valvontaa heidän elämässään. Tämä selittää
eliitin omistautumisen keksittyyn ilmastohätätilaan ja siihen, miksi he eivät päästä irti Kiina-viruksen
kautta saavutetusta lisääntyneestä elämämme valvonnasta.”
Hyljätyt

Kolme kauhistuttavimmista sanoista Raamatussa ovat ”Jumala hylkäsi heidät” (Room. 1: 24–28).
Koska ihminen hylkäsi Jumalan, Hän hylkäsi heidät typerään epäjumalanpalvelukseen. Sama
periaate löytyy luvusta 2.Ts. 2, mutta tällä kertaa koskien eksytyksen uskomista: Ne, jotka
hylkäävät Jumalan totuuden, päätyvät seuraamaan Antikristusta. He juoksevat suinpäin hänen
syliinsä.
Näyttämöä pystytetään
Vain 50-100 vuotta sitten kirkkomme täyttyivät sunnuntaisin. Vaikka protestantismi oli jo
laskusuhdanteessa, silti uskolliset presbyteerit, luterilaiset ja metodistit iloisesti veisasivat virsiä.
Evankelikaalinen kirkko oli räjähtämäisillään reaktiosta siihen hyökänneeseen liberalismiin.
Yhdysvaltojen merkittävän kongressiedustajan ajatus, että Jumalan tahto ei ole mikään huolen
aihe hallituksellemme, oli mahdoton (unthinkable)!
Mutta 50-100 vuotta sitten peli ei ollut vielä niin pitkällä! Harvat edes ajattelivat Antikristusta, vielä
vähemmän tietoisesti tai tietämättään antoivat signaaleja hänen tulemuksestaan. Nyt hän on
horisontissa. Niin myös Neljä Ratsastajaa.
Paha on matkalla. Niin on myös Herran tulemus niin sanotussa seurakunnan tempauksessa. Se on
hyvä uutinen keskellä tätä surullista tarinaa. Hän tulee pian, puhuupa seurakunta siitä, tai ei.
Mikään ei voi pysäyttää sitä. Se on välitön. Millä hetkellä tahansa.
Ehkä tänään.
Oletko valmis? ”Sillä "jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu". (Room. 10:13).
Tunnin kestävä video: When These Things Begin to Happen (Kun nämä alkavat tapahtua)
Jan Markell spends the hour with Dr. Ed Hindson. Our times have never been so desperate with
the spirit of Antichrist loose. They also focus on more uplifting things to come including the
Rapture, the Millennium, the New Heavens and New Earth, and more.

