Lohdutusta
Comfort
:: By Terry James, February 4, 2021

Uskon, että useimmat kristillisessä perheessä eivät ole ollenkaan huolissaan pahuudesta, joka
jatkuu amerikkalaisten nopeasti muuttuvassa kulttuurisessa, sosiaalisessa ja poliittisessa
maisemassa. Olen kuitenkin vakuuttunut, että useimmat näitä kommentteja lukevista ovat
äärimmäisen huolestuneita ja tuo huoli kasvaa päivä päivältä.
Analysoituani ja pohdittuani niitä monia toimia, joihin uudet nimitetyt vuoden 2020
presidentinvaalien jälkeen ovat ryhtyneet, olen varma, että tällä kertaa vallanpitäjät aikovat antaa
armoniskun kaikelle globalististen tavoitteidensa vastustukselle. He uskovat, että heillä on valta
tehdä niin ja se on käymässä hetki hetkeltä yhä ilmeisemmäksi. He määrittelevät nopeasti ja
perusteellisesti - enimmäkseen toimeenpanomääräyksillä - kuinka me palvelemme heitä, eikä
toisinpäin.
He aikovat olla tekemättä edellisiä (Obaman hallinnon aikaisia) virheitään, kun heillä oli sekä
toimeenpano että lainsäädäntö hallinnassaan, eivätkä täydellisesti kukistaneet poliittisia
vihollisiaan. Tällä kertaa he ovat päättäneet lopettaa tasavallan sellaisena, kuin se perustettiin ja
uudelleenmuotoilla sen sellaiseksi, jonka uskovat kuuluvan kehittyvän, muuttuneen
maailmanjärjestyksen kärkeen. Enää ei tule olemaan nousukasmaisia, populistisia julkkiksia – eikä
ketään muitakaan - joiden sallittaisiin viivästyttää heidän suunnitellun utopistisen unelmansa
toteuttamista.
No niin ... esseemme otsikko on "Lohdutusta". Tiedän, että tähän saakka kirjoittamassani ei
todellakaan ole mitään lohdutusta. Vakuutan kuitenkin, että paljon lohdutusta voidaan saada
poliittisista salahankkeista, joita tapahtuu niin nopeaan tahtiin. Eikä sinun tarvitse ottaa sitä minun
sananani, vaan kaikkien asioiden Luojan sanana, joka vakuuttaa, että lohdutusta on otettavaksi
kaikesta nykyisestä lavastuksesta profetioiden toteutumiseksi vielä tulevaisuudessa.

Ehkä Jobia lukuun ottamatta kukaan Raamatussa ei käynyt läpi enemmän koettelemuksia ja
vaikeuksia kuin Paavali. Kukaan muu kuin Paavali ei kirjoittanut perusteellisemmin asioista, jotka
alkavat tulla esiin, kun Kristuksen kutsu seurakunnalle lähestyy. Näemme suuren apostolin huolen
uskovien seurakunnista, joita hän palveli matkojensa ja vankeuksiensa aikana.
Paavali näki edeltä kehityksen, joka ahdistaa uskovia seurakunta-ajan lopussa. Läpi hänen kaiken
profetoimisensa on yksi suuri temaattinen vaikutelma suoraan Jumalan sydämeltä. Uskovia,
samalla kun heitä hukutetaan pahuuteen tempauksen hetken lähestyessä, tulee "lohduttaa"
sanoilla, jotka Paavalille annettiin profetoitavaksi.
Olemme tarkastelleet joitakin esimerkkejä tästä useita kertoja. Lohduttaminen pyörii voimakkaasti
Kristuksen läheisen tempaus-kutsun ympärillä uskoville, kuolleille ja elossa oleville, kun maailma
on hajoamisen prosessissa. Seuraavassa joitakin noista jakeista:
“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. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla” (1.Ts.
4:16–18)
“Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt
vielä pidättää... Niin seisokaa siis, veljet, lujina ja pitäkää kiinni niistä opetuksista, joita olette
oppineet joko meidän puheestamme tai kirjeestämme. Ja meidän Herramme Jeesus Kristus itse ja
Jumala, meidän Isämme, joka on rakastanut meitä ja armossa antanut meille iankaikkisen
lohdutuksen ja hyvän toivon, lohduttakoon teidän sydämiänne ja vahvistakoon teitä kaikessa
hyvässä työssä ja puheessa” (2.Ts. 2:7, 15–17)
“Kiitetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, laupeuden Isä ja kaiken
lohdutuksen Jumala, joka lohduttaa meitä kaikessa ahdistuksessamme, että me sillä lohdutuksella,
jolla Jumala meitä itseämme lohduttaa, voisimme lohduttaa niitä, jotka kaikkinaisessa
ahdistuksessa ovat” (2.Kor. 1:3–4)
“Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen
Kristuksen kautta, joka on kuollut meidän edestämme, että me, valvoimmepa tai nukuimme,
eläisimme yhdessä hänen kanssaan. Sentähden kehoittakaa toisianne ja rakentakaa toinen
toistanne, niinkuin teettekin” (1.Ts. 5:9–11)

Vaikka jumalattomuus ympärillämme näyttää kasvavan hetki hetkeltä, meitä kehotetaan pitämään
kiinni Jumalan lupauksista - varsinkin siitä, että Hänen Poikansa Jeesus on tulossa. Jälleen kerran
pidämme kiinni seuraavasta:
”Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän
vapautuksenne on lähellä” (Lk. 21:28)
Meidän on lohduttauduttava tästä kaikesta lopun aikojen kehityksestä. On myönnettävä, että se on
helpommin sanottu kuin tehty.
Mutta se voidaan ja se pitäisi tehdä. Kaikki nämä meneillään olevat huolestuttavat asiat
merkitsevät, että Herramme on puuttumaisillaan asioihin ällistyttävimmässä tapahtumassa toisen
tulemuksen tällä puolella.
Jeesus Kristus on kertonut meille, että koemme "ahdistusta" elämämme aikana maan päällä. Se
tarkoittaa tässä tapauksessa ongelmia, mutta ei Ahdistusta (Danielin seitsemäs viikko). Herra tulee
kutsumaan kaikki uskovat tykönsä. Siksi hänen sanansa tehdään loistavasti ymmärrettäviksi.
”Tämän minä olen teille puhunut, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus;
mutta olkaa turvallisella mielellä: minä olen voittanut maailman” (Joh. 16:33)
Siksi Paavalin sanat eivät koskaan olleet ajankohtaisempia:
“Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen
kanssa Jumalalle tiettäväksi ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva
teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa” (Fil. 4:6–7)
Kun vielä aikaa on, todistakaamme jokapäiväisessä elämässämme Kristuksen pelastavasta
voimasta ympärillämme oleville.

