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(Snl. 23-24; 2.Kor. 5)
Aika, jota elämme, luo useita skismoja. Meillä on päivän suurin skisma rokotettujen ja
rokottamattomien välillä. On monia, jotka tekevät lujasti töitä saadakseen tämän välirikon vieläkin
suuremmaksi. He haluavat kaksijakoisen yhteiskunnan, ei omistavien ja omistamattomien, vaan
pistettyjen ja pistämättömien. Ne, jotka kieltäytyvät ottamasta pistosta, syrjäytyvät. Ehdotetaan,
että rokottamattomilta pitäisi kieltää perustarpeet; jotkut ovat jopa julistaneet, että heidät pitäisi
lukita tai yksinkertaisesti eliminoida.
Meillä on myös seurakunnassa jakautuminen niiden välillä, jotka kannattavat rokotteiden ottamista
ja niiden, jotka kauhuissaan vastustavat sitä. Seurakunnassa on pitkään ollut käynnissä
luopuminen terveestä opista; tämä halkeama uhkaa yhteyttä Kristuksessa.
Vastustan häpeilemättä näiden kokeellisten biologisten aineiden ottamista muka rokotteina. Vaarat,
joita ne edustavat Jumalan luomistyön ihmeelle, ihmisen keholle, ovat äärimmäisen suuria.
Tuhannet kuolemat ja sadat tuhannet muut haittavaikutukset ovat todistus siitä. Monet eivät
kuitenkaan ole tietoisia tästä tiedosta, tai tietentahtoen hylkäävät suuren määrän todisteita, joita on
kertynyt senjälkeen, kun pistoksia alettiin antaa joulukuussa 2020.
Tämän tilanteen korjaamiseksi monet lääketieteen ammattilaiset, jotka tulivat tietoisiksi näiden
pistosten ottamisen suurista vaaroista, alkoivat puhua suoraan. Koska käynnissä on ollut laajempi

narratiivi, joka ajaa näiden rokotteiden antamista, nämä rohkeat yksilöt on monin tavoin suljettu
pois välittämästä tietoaan, joka heillä oli. Se sai jotkut heistä menettämään työpaikkansa tai
asemansa sairaaloissa ja varmasti tahraamaan maineensa, jonka ne, jotka eivät halunneet
totuuden paljastuvan, tuhosivat armottomasti.
Meissä on muitakin kyllin onnekkaita, niin etteivät ole joutuneet tilanteisiin, joissa tällaisia paineita
voidaan kohdata tai voisivat koskea meitä. Me emme saavuta mitään puhumalla pahaa agendaa ja
sen toteuttamiseen käytettäviä välineitä vastaan, mutta teemme sen velvollisuudesta. Kun
sekulaarit ihmiset tekevät näin, heillä on yksinkertaisesti sydäntä toisille, eivätkä halua nähdä
heidän vammautuvan.
Kristukseen uskoville tämä ensimmäinen syy on varmasti pätevä, mutta ponnistelujamme ruokkii
se, mitä Jumala on antanut meille Poikansa uhrilahjan kautta ja me puolestamme haluamme olla
uskollisia ja kuuliaisia Hänelle. Se tarkoittaa, että meidän on vastustettava lujasti ja rohkeasti
sellaista, minkä uskomme olevan ihmiskuntaa ja itse Jumalaa vastaan tehtyjä julmuuksia.
Tietäessämme mitä teemme Snl. 24:10-12 tulee meille eläväksi:
Jos olet voimaton ahdingon aikana, voimasi ei ole suuri. Pelasta ne, joita viedään
kuolemaan, pysäytä ne, jotka hoippuvat surmattaviksi. Jos sanot: ”Emme me siitä
tienneet”, niin ymmärtäähän asian sydänten tutkija. Hän, joka valvoo sieluasi, tietää kaiken
ja maksaa ihmiselle hänen tekojensa mukaan (Raamattu Kansalle)

Tämä on monella tapaa vastoinkäymisten päivä. Vaikka vahvuutemme – vaikka ulottuvuus, joka
meillä on muiden kanssa kommunikoidessa - voi olla pieni, niin taistelu ei ole meidän. Se on
Jumalan ja meidän on luotettava Hänen voimaansa, ei omaamme. Se, mitä ihmiskunnalle ollaan
tekemässä näiden ns. rokotteiden kautta, on hirveää. Ihmisiä petetään ja kannustetaan ottamaan
lääke, joka tappaa heidät, tai aiheuttaa heikentäviä vaikutuksia elimistössä, eli saa heidät
hoippumaan surmattaviksi.
Meillä, jotka tiedämme totuuden olimmepa lääketieteellisesti koulutettuja tai saatuamme tietää sen
oman tutkimuksemme kautta viimeisten kuukausien aikana, on jumalallinen velvollisuus puhua.
Mieti, mitä Herra sanoo tässä sananlaskussa. Jumala tietää, että tiedämme tosiasiat. Jos emme
tee mitään, eikö se lasketa meitä vastaan? Aivan varmasti. Se, että olemme tienneet nämä asiat ja
kieltäytyneet yrittämästä vetää ihmisiä tulesta, on varmasti rikokseen sitoutumisen synti (sin of
commission) -- tarkoituksellinen, tahallinen välinpitämättömyys, joka ei sovi meille, kun seisomme
Jumalan edessä.
Paavali puhui samanlaisista asioista Korinton seurakunnalle. Heillä oli velvollisuuksia Kristusta

kohtaan aivan kuten meilläkin, eikä kenenkään meistä pitäisi käyttää tekosyytä, että kuuliaisuus
aiheuttaa meille haittaa. Paavali ilmaisi tämän kohdassa 2.Kor. 5:6-10:
Sentähden me aina olemme turvallisella mielellä ja tiedämme, että, niin kauan kuin olemme
kotona tässä ruumiissamme, me olemme poissa Herrasta; sillä me vaellamme uskossa
emmekä näkemisessä. Mutta me olemme turvallisella mielellä ja haluaisimme mieluummin
muuttaa pois ruumiista ja päästä kotiin Herran tykö. Sentähden me, olimmepa kotona tai
olimmepa poissa, ahkeroitsemme olla hänelle mieliksi. Sillä kaikkien meidän pitää
ilmestymän Kristuksen tuomioistuimen eteen, että kukin saisi sen mukaan, kuin hän
ruumiissa ollessaan on tehnyt, joko hyvää tai pahaa.
Tärkeä opetus meille kaikessa tässä on välttämättömyys vaeltaa rohkeasti uskon eikä näkemisen
kautta. Näemme uhat ympärillämme ja kuka tietää mihin se voi johtaa? Vallassa olevat varmasti
tietävät, keitä me olemme. Olemmeko silti uskollisia Kristukselle siitä riippumatta, mitä tiellemme
voi tulla? Onko sillä väliä, mitä ihminen voi tehdä meille? Vai onko tärkeämpää pitää mielessä
ikuisuuden näköala, että eräänän päivänä seisomme Kristuksen Bema -tuomioistuimen edessä?
Jumala, anna meille voimaa seistä. Voisimmeko pelastaa muita, jos Sinä sallit meidän tehdä niin.
Voisimmeko kirkastaa sinua kaikessa, mitä teemme!

--------------------------------------------

[Kirjoittajan huomautus: Lyhyesti, haluan antaa teille asetelman, mitä tulee useimpien
artikkelieni luonteeseen tällä kaudella. Joka vuosi luen Raamatun kokonaan läpi ainakin yhden
kerran - se on ollut käytäntöni siitä lähtien, kun tulin Herran tykö vuonna 2005. Olen edelleen
ällistynyt siitä, mitä Jumala on tehnyt elämässäni johtuen tästä kurinalaisuudesta! Joka päivä luen
sekä Vanhaa että Uutta Testamenttia. Valitsen jakeen jostakin noista kohdista ja kirjoitan
kommenttini ja pohdintani sen perusteella. Artikkelin otsikossa näet valitsemani jakeen. Lisäksi
näet kyseisen päivän lukukappaleen, jos haluat seurata laajempaa kontekstia.]
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