Miksi sieluni olet apea tässä nykyisessä
maailmassa?
Why Are You Cast Down My Soul in This Present World?
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Tutkimukset osoittavat, että sääolosuhteiden muutokset liittyvät ilmanpaineen ja lämpötilan
muutoksiin ja ne puolestaan voivat liittyä lievien tai ankarien päänsärkyjen ilmaantumiseen. Siksi
jotkut ihmiset reagoivat ärsyttävillä oireilla ennen ukkosmyrskyä tai matalapainetta. Se on fyysistä
maailmaa. Ennen myrskyn tai matalapaineen alkamista on vahvistuminen.
Tunteiden ja hengen maailmassa voi tapahtua vastaavaa. Tietyt tapahtumat vaikuttavat ihmisiin
emotionaalisesti ja tiedämme, että tässä langenneessa maailmassa on niin paljon sydänsuruja. On
aivan uskomatonta, kuinka paljon kauhua ja tuskaa monet joutuvat kestämään. Se on traagista.
Synti on saatanasta ja sitä vahvistaa vanha syntinen luonne, jonka joka ainoa ihminen omistaa.
Emotionaalisia häiriöitä ilmenee kaikkialla ja ne johtuvat sellaisista asioista, kuin vaikea avioliitto,
rikollisuus, työpaikan menetys, ongelmat perheessä ja ystävyyssuhteissa, taloudellisen tuen
menetys, sairaus ja kuolema sekä viime aikoina Kiinan viruksen aiheuttamat sulkemiset ja
vapauksien rajoitukset.
Niin paha kuin se onkin, tarkoitukseni ei tässä ole jäädä asioiden emotionaaliseen puoleen, vaan
tarkastella hengellistä. Olemme epäilemättä tulleet seurakunta-ajan viimeisiin päiviin, mutta emme
voi varmasti tietää, kuinka kauan ne voivat jatkua. Joku sanoi minulle: "Voi mennä 200 vuotta,
ennenkuin Herra tulee." No niin, voin myös sanoa ilman epäilystä, että pieleen meni ja pahasti.
Mikä on avain? Se on Israel. Valtio on paikallaan ja ne, jotka tutkivat maailman tapahtumia,
tietävät, että nyt ei mitään tarvitse tapahtua ennen tempausta. Kaikki on valmista.
Koska olemme viimeisissä päivissä, niin pahuus lisääntyy, tai jos tykkäät siitä enemmän, niin
laittomuus. Uskon, että se paha, laiton, kadotuksen lapsi, paljastetaan pian. Tehkäämme tämä
kuitenkin hyvin selväksi: häntä ei paljasteta ennen Tempausta. Paavali sanoo sen hyvin selvästi:
”Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän
kokoontumiseemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet, ettette anna minkään hengen
ettekä sanan ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että
menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttää, ikäänkuin Herran päivä jo olisi
käsissä. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule,

ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi” (2.Ts. 2:13).
Tarkastelkaamme tätä kohtaa. Jakeessa 1 Paavali asettaa meille ajoituksen ja se on tempaus,
johon viittaavat ilmaisut ”Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemus” ja ”meidän kokoontumisemme
Hänen tykönsä”.
Jakeessa 2 jotkut ihmiset pelottelivat tessalonikalaisia, että he olivat jääneet tempauksesta, koska
olivat jo Herran päivässä. Paha vaino sai jotkut luulemaan, että Herran päivä (vihan aika. Suom.
huom.) oli jo alkanut.
Jae 3 on hyvin tärkeä. Herran päivä ei voi tulla ennen luopumusta. Haluan sanoa mitä selkeimmin,
että tämä sana, jonka useimmat käännökset kääntävät luopumukseksi, tarkoittaa tempausta (ei
uskosta luopumista, kuten yleensä opetetaan). Olen kirjoittanut siitä viimevuotisessa
postauksessa. Sana tarkoittaa lähtö ja liittyy lähes aina liikkeeseen kuten sanassa "pois (away)".
Laittomuuden ihminen voidaan paljastaa vasta tempauksen jälkeen, EI ennen. Todennäköisesti
hän on jo elossa. Syy tämän kohdan tutkimiseen on keskittyä ilmauksiin "laittomuuden ihminen ja
kadotuksen lapsi". Ajassamme lähestyessämme Tempausta maailmassa on lisääntynyt
saatanallinen aktiviteetti, laittomuus ja pahuus. Se ei ole helpottamassa, vaan kasvamassa
voimakkuudeltaan. Kaikki tämä vahvistaa sen, mitä Paavali kirjoitti 2. kirjeessä Timoteukselle
koskien tulevia ”vaikeita aikoja” (KJV: perilous, vaarallisia). Sana tarkoittaa vastoinkäymisten
aikoja, joita on vaikea kestää.
Jokainen tätä lukeva yli 30-vuotias voi sanoa, että viimeisten 10 vuoden aikana maailma on
mennyt alamäkeen hyvin nopeasti. Tiedämme sen. Se on paljon enemmän kuin kiinalainen virus,
jota luultavasti ei koskaan voiteta. Minun ei tarvitse selittää syitä. Kaikki tiedätte, miten se on
mennyt alamäkeen.
Mihin olen johtamassa?
Ajattele tämän artikkelin alkua. Puhuimme lähestyvän myrskyn tai matalapaineen epämukavista
vaikutuksista kehoon. Pahan lähestyvä ilmeneminen pahan / maailmanjohtajan / Antikristuksen
paljastamisen myötä lisää synnin edistymistä maailmassa ja demonista aktiviteettia, kun Saatana
saa yhä enemmän hallituksia ja yrityksiä ja ihmisiä huumeiden, somen ja niiden kasvavan
pahuuden kautta toteuttamaan jakeita 2.Tim. 3:1-5.
Kuinka se vaikuttaa kristittyihin?

Rakas ystäväni kirjoitti minulle äskettäin ja sanoi näin: - ”Riipun siellä tavalliseen tapaan ja kaipaan
Vapahtajaamme hakemaan meitä. Luotan, että sinäkin viihdyt siellä mahdollisimman hyvin.
Minusta se tuntuu kauhealta, mitä kaikkialla tapahtuu… kirjaimellisesti. ”
Tuo oli hyvin rehellinen kommentti.Mitä herkempi kristitty on Raamatulle ja synnille ja
epäoikeudenmukaisuudelle, sitä paremmin hän tuntee synnin ja epäoikeudenmukaisuuden
maailmassa. Hänen sydämensä menee ulos kasvavaan pahuuteen, jota tehdään kristittyjä vastaan
maailmassa.
En halua puhua itsestäni muuta kuin sanon, että tunnen kasvavaa painoa, kuin ennen tuota
ukkosmyrskyä koskien sitä, mitä on tapahtumassa. Kauheita asioita tapahtuu.
Epäoikeudenmukaisuutta on kaikkialla. Nämä ovat karkeita, pahoja päiviä. Minusta se on
masentavaa, vaikka en olekaan kliinisesti masentunut. Tunnen sorron painon ja se on demonista,
sillä paha vahvistuu. Herramme on Vapauttaja ja se Yksi, joka vahvistaa meitä Pyhän Hengen
kautta, joten meillä ei ole mitään pelättävää. Elialla ei todellisuudessa ollut mitään pelättävää,
mutta hän oli masentunut nähdessään Baalin demonisen vaikutuksen maassa ja tuntiessaan
olevansa yksin.
Juuri tänä iltana luin tämän: "Taleban-taistelijat Afganistanissa ampuivat tiistaina kuoliaaksi naisen,
koska hän ei käyttänyt burkaa -- samana päivänä ryhmä lupasi aloittaa uuden suvaitsevan ajan
maassa, joka kunnioittaa 'naisten oikeuksia'". Se oli sivustolla News.com.
Open Doors -järjestöltä: ”Niiden kunniamurhat, jotka ovat tuoneet häpeää perheelle, on yleinen
ilmiö Afganistanissa. Muslimitaustaiset uskovat voidaan myös lähettää psykiatriseen sairaalaan,
koska Islamin jättämistä pidetään mielenvikaisuuden merkkinä. Kun näimme Islamilaisen Valtion
lakaisevan Irakin ja Syyrian kaltaisia paikkoja, uskoville annettiin usein mahdollisuus joko kääntyä
Islamiin, maksaa kohtuuton vero, paeta maasta, tai tulla teloitetuksi. ”
Viimeinen esimerkki on lehdestä Voice of America News: ”Taleban on ottanut vastuun kymmenen
ihmisen, joukossa myös ulkomaalaisia, tappamisesta sen jälkeen, kun ruumiit löydettiin tiheästä
metsästä Pohjois-Afganistanissa. International Assistance Mission, kristillinen
hyväntekeväisyysjärjestö, joka tarjoaa terveyspalveluja Afganistanin kansalle, sanoi
verkkosivustollaan lauantaina, että kuolleet ovat ”todennäköisesti” heidän silmäleiritiiminsä jäseniä,
jotka olivat palaamassa Kabuliin työskenneltyään Nuristan'issa.
Yhdysvaltain Afganistanissa olleiden viranomaisten mukaan ainakin kaksi amerikkalaista oli
tapetussa kahdeksan ulkomaalaisen ja kahden afgaanin ryhmässä. Paikallisten viranomaisten
mukaan Badakhshanin maakunnassa kuolleiden joukossa oli kuusi saksalaista. Talebanin

tiedottaja Zabiullah Mujahid kertoi ranskalaiselle uutistoimistolle, että partio kohtasi ”kristillisiä
lähetyssaarnaajia ja me tapoimme heidät kaikki”.
Mitä se vaikuttaa sinuun, kun luet sen?
Se on masentavaa ja kanssauskovamme kärsivät. Me länsimaissa elämme ylellisyydessä. Niin
monet kirkossa käyvät ovat vain ”kanssamatkustajia”. Missä ovat sitoutuneet kristityt? Presidentti
Biden'illa on paljon vastattavaa, ei vain koskien Afganistania, vaan myös muita asioita. Olen
australialainen, joten voin sanoa mielipiteeni. Mielestäni hän on paha. Kiinan mielestä Yhdysvallat
on heikko (ollen ehkä oikeassa) ja se on siirtänyt sotaharjoituksia lähemmäksi Taiwania. Luulen,
että Kiina hyökkää Taiwanille täysimittaisesti milloin tahansa seuraavien muutaman vuoden aikana.
Painoa. Levottomuuden tunteita. Ahdistusta. Reagoimista myötätuntoisesti, mutta tuntien fyysistä
voimattomuutta. Ne ovat sitä, mitä aidot kristityt tuntevat, koska kuuluvat Jumalan perheeseen. Ja
jos yksi jäsen kärsii, kaikki jäsenet tuntevat sen.
Suutumme hallituksiin, koska yhä useammat ovat korruptoituneita ja koostuvat pahoista ihmisistä.
Jumala varoittaa meitä, että pahat ihmiset tulevat vielä pahemmiksi. Joka on paha tänään, on
huomenna pahempi. Saako tämä kaikki kristittyjen mielen mustaksi? Se aiheuttaa surua ja huolta,
ja tarvitsemme lohdutusta. Kuinka voimme lohduttautua? Turvautumalla nautintoon ja itsensä
miellyttämiseen, vaikka olemmekin oikeutettujen huolenaiheiden täysin valtaamia? Ei todellakaan!
Se pahentaa asiaa.
Salli minun havainnollistaa. Kanaperhe on kanalassa. Kanaäiti istuu maassa, ja kananpojat ovat
muutaman metrin päässä tekemässä omia asioitaan. Sitten haukan varjo kulkee yli ja poikaset
hermostuvat, menettävät näkökulmansa ja alkavat juosta ympyrää. Kanaäiti huutaa kanojen
kielellä: "Tulkaa tyköni te stressaantuneet poikaset." Ne kaikki juoksevat kanaäidin luo ja asettuvat
sen siipien alle. Sitten ne ovat rauhassa. Ne ovat lähellä mukavuuden ja suojan lähdettä.
Olen nähnyt jotakin vastaavaa tapahtuvan niin monilla luontokappaleilla. Herra haluaa meidän
pysyvän lähellään. Kun sydänsuru ja kauheat ajat tulevat ja tämän maailman ahdistus painaa
meitä, niin mikä on ratkaisu? Nämä jakeet antavat vastauksen:
Psalmi 17:8: “Varjele minua niinkuin silmäterää, kätke minut siipiesi suojaan”.
Psalmi 57:1: “Jumala, ole minulle armollinen, ole minulle armollinen; sillä sinuun minun sieluni
turvaa. Minä turvaan sinun siipiesi suojaan, kunnes onnettomuudet ovat ohitse.”

Psalmi 91:4: “Sulillansa hän sinua suojaa, ja sinä saat turvan hänen siipiensä alla; hänen
uskollisuutensa on kilpi ja suojus.”
1. Meillä on taivaallinen Isämme, joka välittää meistä.
2. Meillä on Herramme Jeesus Kristus, suuri ylimmäinen pappimme, joka ei koskaan jätä meitä.
3. Meillä on Pyhä Henki, joka on lohduttajamme.
4. JA meillä on Jumalan sana, joka on voima ja leipä taivaasta.
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