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Ehkä tämä on avain. Ehkä yksi pieni lause kertoo meille paljon siitä, mitä meidän on tiedettävä.
Avain mihin, saatat kysyä? Seurakunnan luopumukseen.

Tiedämme, että vakaiden uskon vuosien jälkeen kirkko alkoi kallistua vasemmalle. Se muuttui
alamäeksi. Se johti liberaaliin Raamatun tulkintaan, joka kyseenalaisti lähes kaiken, mitä tulee sen
uskottavuuteen. Tänä päivänä meillä on kokonaisia kirkkokuntia, jotka teeskentelevät olevansa
kristittyjä, vaikka ovat kaikkea muuta, kun katsotaan, mitä he uskovat. Kirkot kautta koko poliittisen
kirjon ovat omaksuneet maailman lipun ja noudattavat sen sanelua eikä Jumalan käskyjä. Se on
surullinen asioiden tila, mutta ennustettu Raamatussa. Herra näytti profeetoilleen, että näin kävisi,
mutta kirkko jätti tämän totuuden huomioimatta eri oppilaitostensa, eli seminaarien ja
raamattuopistojen kautta. Näistä kouluista tuli pastoreita, jotka jättivät huomiotta monet Raamatun
kohdat, koska ne "eivät olleet relevantteja", vaan olivat yksinkertaisesti "liian kovia", tai nämä
seurakuntajohtajat pelkäsivät, että tiettyjen Jumalan julistusten kuuleminen voisi karkottaa isoja

lahjoittajia. Toisin sanoen, he eivät olleet uskollisia koko Raamatulle, kuten Paavali sanoo 2.Tim.
3:16:

Koko Raamattu on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta ja se on hyödyllinen
opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi vanhurskaudessa... (Raamattu
Kansalle)

Ilmeisesti kaikkien näiden "Jumalan miesten" mielestä tämä ei pidä paikkaansa. Jumalan Sanassa
oli osia, joille heillä ei ollut käyttöä. Ja mikä se on? Sen ei pitäisi tulla yllätyksenä: se on Raamatun
profetia.

Profeetallinen Sana on aina ollut hankala. Israel piti sitä sellaisena, kun profeetat julistivat, että sen
tulisi hyljätä pakanajumalien vetovoima ja moraalittomat menot, joita ne kannattivat. Mutta kuten
Raamattu meille kertoo, Israel oli uppiniskainen kansa. He tekivät, mitä tekivät, eivätkä antaneet
kenenkään, edes Jumalansa, kertoa heille, että se oli väärin, eivätkä katuneet huonoja valintojaan.

Seurakunta-ajalla emme ole olleet yhtään erilaisia. Olemme poimineet ja valinneet Raamatun
kohdat, joista tykkäsimme ja ohitimme ne, joista emme tykänneet. Kuinka ihanaa, että meillä on
rakkauden Jumala! Ei ole yhtä ihanaa, että tämä Jumala on myös vanhurskas synnin tuomari.
Parempi ohittaa nuo kohdat, jotka varoittavat sen seurauksista.

Kaikissa näissä varoituksissa on tulevaisuus, joka seuraa niitä. Se on häiritsevää ja koska emme
halua käännyttää pois Herraa etsiviä, on parempi vaieta sellaisista asioista. Voimme vetää niin
paljon lisää etsijöitä kertomalla heille, että Jumalalla on upea suunnitelma heidän elämäänsä
varten. Hän haluaa siunata jokaista riippumatta siitä, keitä he ovat ja mitä tekevät. Kenenkään ei
tarvitse muuttua, koska se on vaikeaa ja sellaisen sanoman välittäminen voi loukata ihmisten
tunteita, mikä saisi heidät jättämään kirkon ja lopettamaan lahjoittamisensa. Emme yksinkertaisesti
voi tehdä niin. Ja niin se menee.

Seurakunnasta on tullut maailma, paikka, jossa voi vahvistaa omat ennakkokäsityksensä ja jossa
Jumalan totuudella ei ole enää merkitystä.

Mikä on saanut ihmiset ihmiset happamiksi Jumalaa kohtaan kautta aikain? Se on tulevaisuuden
ennustukset, jotka varoittavat, että ihmisten nykyinen kurssi on vaarallinen. Toisin sanoen, se on
jälleen Raamatun profetia.

Voisiko tämä olla syy, että Paavali sisällyttää tämän pienen kehotuksen jakeeseen 1.Ts. 5:20?

Profetoimista älkää halveksuko.

Se on profetoimisen halveksunta, joka on johtanut virheellisiin Raamatun tulkintoihin koskien sitä,
onko ennen ahdistusta seurakunnan tempaus vai ei. Ehkä tämä ajatus oli liian outo (outlandish).
Ehkä ihmiset eivät tykänneet, että pieni osa uskovista kiikutettaisiin pois maan päältä, samalla kun
ne, jotka eivät harjoittaneet vanhurskautta kuten Jumala käski, jätettäisiin jäljelle. Ideasta tuli
varmasti kompastuskivi monille, koska he vakuuttuivat siitä, että se oli liian syvä ja mystinen
tavoiteltavaksi. Sitten on tietysti kysymys rahasta. Jos uskovat todella ajattelivat, että Jeesus voisi
palata pian, niin mitä itua oli antaa seurakunnalle ja Valtakunnan työlle?

Mutta tähän se aina päätyy: Jumala todella aikoo rankaista planeettaa vanhurskaalla tuomiolla. Ja
Paavali vakuuttaa meille jakeissa 1.Ts. 5:9 ja 1.Ts.1:10:

Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme
Jeesuksen Kristuksen kautta,

….ja odottamaan taivaista hänen Poikaansa, jonka hän on herättänyt kuolleista, Jeesusta,
joka pelastaa meidät tulevasta vihasta.

Implikaatio tässä – aivan kuten se on selvästi julistettu toisaalla on – että meidän täytyy olla
Kristuksessa ollaksemme ”arvollisia” Hänen vapautukseensa tästä maailmasta, joka tulee pian
kärsimään paljon epäuskonsa vuoksi.

Tämä ei ole pieni asia. Tästä syystä Paavali toistaa itseään jakeessa 1.Ts. 5:11 (kuten myös 1.Ts.
4:18):

Sentähden kehoittakaa toisianne ja rakentakaa toinen toistanne, niinkuin teettekin.

Profetia Herran tulemuksesta ennen ahdistusta on sekä varoitus että rohkaisu. Väitän, että Ilman
vakaumusta sydämessään, että tempaus tapahtuu ennen Ahdistusta, uskovat ovat yleisesti ottaen
pelokkaampia ja ilottomampia. Jos sinulla ei ole toivoa vapautua maailmassa tapahtuvista
kauheista asioista ja odotat joutuvasi läpikäymään vielä pahemman Ahdistuksen ajan, niin eikö se
masentaisi sinua?

Se, mitä Jumalan Sana lupaa uskoville, ei kuitenkaan ole, että heidän täytyisi kestää planeetan
historian hirvittävin aika.

Ensinnäkin olen kiitollinen, että Hän on sanonut, että olemme hyvin pian poissa täältä. Se tuo
minulle rauhaa ja iloa tätä ihmeellistä tapahtumaa odotellessa.

As I’ve mentioned in the Author Note of previous articles, the Lord put it on my heart this year to
write a daily essay relating to my practice of Reading Through the Bible in a Year. Last year, that
resulted in my producing the Awaken Bible Study Notes, a 4-volume set correlating with each
quarter’s readings. This year in my writings, truly through the grace of God, I’m producing the 4volume Awaken Bible Commentary and Reflections series. Volume 1, which covers January –
March (Genesis 1 – Judges 5; Matthew 1 – Luke 7), is now available on Amazon in both paper and
Kindle e-book formats at this link:

Awaken Bible Commentary and Reflections series Volume 1

If these daily writings have been a blessing to you, I hope that you’ll acquire this first book and the
subsequent ones as I finish editing them. My intent in all I write is to bring God the glory and to
make His people think. As in the Study Notes from last year, the Commentary and
Reflections delve into the prophetic and supernatural nature of God’s Word, a combination you
simply won’t find elsewhere. They attempt to show the parallels to our times and the peril from the
past when God’s people turn away from Him and His commands. Scripture is very much a
blueprint for today.
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