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Yksi kirjeistä, jonka apostoli Paavali kirjoitti ollessaan vangittuna Roomassa, oli Filipin
seurakunnalle. Vankilassa vietetyn aikansa ajan Paavali jatkoi todistamista ja evankelioimista
kaikille, joiden kanssa oli tekemisissä. Hänen sanomansa hyvästä uutisesta oli niin tarttuvaa, että
jopa hänen vastustajansa kääntyivät pahoilta teiltään seuraamaan Kristusta. Paavali kertoo tästä
Fil. 1:12-13:

Mutta minä tahdon, että te, veljet, tietäisitte, että se, mitä minulle on tapahtunut, on
koitunutkin evankeliumin menestykseksi, niin että koko henkivartioston ja kaikkien muiden
tietoon on tullut, että minä olen kahleissa Kristuksen tähden.

Sillä ei ollut väliä, kuka se oli: keisarillinen vartija, keisarin huoneväki (Filippiläisille 4:22) tai kuka
muu tahansa; Paavali saarnasi evankeliumia. Hän puhui ristiinnaulitusta Kristuksesta ja toivosta,
että kaikki, jotka uskovat Häneen, pelastuvat. Kuinka moni hänen vangitsijoistaan kääntyi pahoilta
teiltään, tuli Kristuksen seuraajaksi ja kenties jopa liittyi Paavalin vankilassa?

Vuosien varrella hänen esimerkkinsä on inspiroinut monia. Ajattelen Richard Wurmbrandia, joka
virui Neuvostoliiton vankiloissa 14 vuotta toisen maailmansodan jälkeen, suuren osan ajasta
eristyssellissä. Kirjoittamassaan kirjassa Tortured for Christ (https://secure.persecution.com/p6900-tortured-for-christ-50th-anniversary-book.aspx) hän kertoo, kuinka teki "sopimuksen"
vartijoiden kanssa: he kiduttaisivat häntä ja hän saarnaisi evankeliumia. Voitko kuvitella näiden
miesten reaktiota hänen uskollisuutensa vuoksi? Aivan kuten Paavali, niin myös Wurmbrand
kirjoittaa, että jotkut hänen kiduttajistaan yhdessä hänen uskomattomien vankitoveriensa kanssa,
kääntyivät Herran puoleen.

Paavalin Herran puolesta osoittaman rohkeuden ihmeellinen seuraus oli se, kuinka se vahvisti
hänen kristittyjä tovereitaan, kuten hän sanoo jakeessa Fil. 1:14:

...ja että useimmat veljistä, saaden Herrassa uskallusta minun kahleistani, yhä enemmän
rohkenevat pelkäämättä puhua Jumalan sanaa.

Paavalin todistuksesta tuli esimerkki, ei vain hänen vartijoilleen, vaan myös hänen ympärillään
oleville kristityille, jotka kuulivat hänen horjumattomasta uskostaan ja antautumisestaan Kristuksen
Jeesuksen julistamiseen. Tästä syystä hän voi kirjoittaa jakeessa Fil. 1:27:

Käyttäytykää vain Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti.

Suositellessaan tätä hyvettä kanssauskoville Paavali sanoo jakeessa Fil. 1:28, että heidän tulisi
olla…

...vastustajia missään kohden säikähtämättä; ja se on heille kadotuksen, mutta teille
pelastuksen merkki, merkki Jumalalta.

Toisin sanoen riippumatta siitä, mitä heidän tielleen tulisi mistä lähteestä tahansa, Paavalin veljien
Kristuksessa ei tullut pelätä. Kuinka monesti Raamattu kertoo meille tämän? Tiedät vastauksen
kuten minäkin. Muodossa tai toisessa Raamattu kehottaa meitä "älkää peljätkö" 366 kertaa, toisin

sanoen kerran vuoden jokaista päivää kohti karkauspäivä mukaanlukien. Luuletko, että tämä viesti
voisi olla tärkeä uskoville?

Miksi sitten niin moni tunnustava kristitty on antautunut peloissaan mahdollisuudesta sairastua
COVIDiin ja ottanut "rokotteen" toivoen, ettei saisi tätä tartuntaa? On yksi asia olla tietämätön
tämän todistamattoman geenimuutoslääkkeen vaaroista. Ymmärrän sen. Jotkut meistä käyvät läpi
elämän paineita ja ahdistuksia. Heillä ei yksinkertaisesti ole aikaa kuunnella varoituksia ja/tai tehdä
tarvittavaa tutkimusta saadakseen tietää, kuinka tappavia nämä seerumit ovat.

On kuitenkin niitä – olen henkilökohtaisesti tietoinen joistakin tähän kategoriaan kuuluvista – jotka
kuulivat viestin, että paha oli liikkeellä näiden pistosten myötä. Useat ihmiset varoittivat jo varhain,
että pistokset aiheuttivat vakavia lääketieteellisiä ongelmia, paljon pahempia kuin itse sairaus; siten
muka vaatien rokotteita. Helmikuussa 2021, kohta rokotusten aloittamisen jälkeen, varoitin
profetiapäivitysteni kautta, että kenenkään ei pitäisi ottaa näitä lääkkeitä
(https://www.youtube.com/watch?v=WolyW1tbwIk ).

Omassa seurakunnassani useat ihmiset kuulivat tämän viestin. Tästä huolimatta jotkut heistä
päättivät alistua niin monilta tahoilta tulevaan hypetykseen ja narratiiviin. He ottivat pistokset
tietäen vaarat.

Väitän, että tällä valinnallaan he eivät antaneet elämäntapansa olla Kristuksen evankeliumin
arvoinen. He antautuivat pelolle. He päättivät luottaa ennemmin lääketieteen vallankäyttäjiin ja Big
Pharma'aan kuin Jumalaan.

Ajattele todellisia historian vitsauksia, kun ihmiset kuolivat kauhistuttavia
kuolemia kirjaimellisesti keskellä ympärillään olevia. Keitä olivat ne,
jotka palvelivat ja hoitivat sairaita ennen heidän kuolemaansa?
Pääasiassa kritittyjä. Heille Herran ja ”näistä vähäisimmän”
palveleminen oli tärkeämpää, kuin heidän oma elämänsä. Oliko heillä
”rokote” suojelemassa heitä? Oliko saatavilla HAZMAT-pukuja pitämään
bakteerit poissa tartunnan estämiseksi?

Meillä rokottamattomilla on tänä päivänä toinen vaihtoehto. On merkittäviä todisteita, että ne, jotka
ovat saaneet näitä ns. rokotteita, itseasiassa välittävät sekä COVIDia että muita vaivoja
ympärillään oleville. Meillä on todella epidemia rokotetuilla, jotka ovat vaara toisille rokotetuille,
kuten myös meille rokottamattomille.

Kysymys kuuluu: Miten me – rokottamattomat – reagoimme? Pysymmekö kaukana näistä
yksilöistä, jotka voivat saastuttaa meidät? Vai luotammeko siihen, että Jumala suojelee meitä ja
jatkamme sekoittumista ja palvelemista?

Jos meidän tulee olla kuuliaisia Herralle ja asioida, kunnes Hän tulee, niin vastauksen pitäisi olla
itsestään selvä. Aivan kuten Paavali ja myöhemmin Richard Wurmbrand todistivat niiden
keskuudessa, jotka saattoivat vahingoittaa heitä, meidänkin tulee pysyä uskollisina Jumalalle
seurauksia pelkäämättä.

[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.]

Gary W. Ritter is a lay pastor, Bible teacher, and prolific author. His Whirlwind Series comprises
three books: Sow the Wind, Reap the Whirlwind, and There Is A Time. These books are
contained in the collected volume of the Whirlwind Omnibus. Gary has been given the Christian
Redemptive Fiction award for three novels: The Tattooed Cat, Alien Revelation, and for his
collaboration with Terry James in writing The Minion Protocols, the third book in James’ Second
Coming Chronicles. Earlier this year Gary released a four-volume set of Awaken Bible Study
Notes that comment verse-by-verse through Scripture from a Biblical prophetic lens. He is
currently editing a sequel to Alien Revelation called Alien Zombie Plague, which he plans to

release later in the fall of 2021. Recently, Gary wrote a novella for the new Kindle Vella platform.
That story is called Tribulation Rising: Seal Judgments – The Coming Apocalypse. This sevenpart short work can be found at https://www.amazon.com/dp/B099Z462WD. Each day this year
Gary has been writing commentary and reflections based on his reading through the Bible in a
year. The intent in all his writings is to bring a strong Christian witness to what people read. You
can see all his books and blog articles and reach him at his website: www.GaryRitter.com or his
Facebook Author page: https://www.facebook.com/gritter3390. You can also see his older video
Bible teachings on his Gary Ritter YouTube channel – look for the fish symbol, and more recently
on Rumble on his Awaken Bible Prophecy channel: https://rumble.com/c/c-783217.

