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Olen useiden kuukausien ajan osallistunut paikallisen koululautakunnan kokouksiin. Kun aiemmin
tänä vuonna tuli ilmi, että lukion yli 700 oppilaalle oli lähetetty rehtorin allekirjoituksella
sähköpostikirje, jossa puolustettiin Gay-Straight Alliance (GSA) -klubia ja annettiin linkki, joka johti todistettavasti - runsaaseen pornografiseen materiaaliin, eräs linkkiä seurannut vanhempi raivostui.
Hän protestoi oikeutetusti närkästyneenä, että tämä rikkoi niitä arvoja, joita hän ja hänen miehensä
yrittivät tyttärilleen opettaa. Tämä sai heidät osallistumaan seuraavaan koululautakunnan
kokoukseen ja muut yhteisön jäsenet havahtuivat siihen, millaista moraalimallia koulu levittää. Se,
mitä muualla maassa oli tapahtunut, oli tullut meidän alueellemme.

Näiden kuukausien aikana useat vanhemmat ja huolestuneet kansalaiset ovat puhuneet, kun
lasten oikeuksien loukkauksia on paljastunut lisää. Jos olette seuranneet, mitä muualla on
tapahtunut erilaisissa, julkisuudessa enemmän esillä olleissa kokouksissa, teille ei tule yllätyksenä,
että koululautakuntamme jäsenet jättivät huolemme huomiotta. Itse asiassa johtokunta värväsi
liittolaisia opettajien ja muiden vasemmistolaisten yhteisön jäsenten joukosta osallistumaan
kokouksiin vastustaakseen ja vaimentaakseen äänemme.

Näiden kuukausien aikana jotkut koulun suuntaa vastaan protestoineista perheistä ovat kokeneet
kostotoimia. Tämä on tapahtunut hienovaraisina hyökkäyksinä heidän koteihinsa, kuten
autonrenkaiden muttereiden irrottamisena ja muina suorempina hyökkäyksinä. He ovat saaneet
uhkaavia kirjeitä ja heidän lapsensa ovat joutuneet kiusaamisen kohteeksi. Nämä kostotoimet ovat
saaneet monet näistä perheistä vetäytymään pois pelosta oman turvallisuutensa puolesta ja
huolesta, joka liittyy mahdollisiin menetettyihin mahdollisuuksiin koulun eri toiminnoissa, kuten
urheilussa tai bändiosallistumisessa.

Eräässä koululautakunnan kokouksessa meille läsnäolijoille kerrottiin, että kaikki lautakunnan
jäsenet olivat saaneet postin kautta uhkaavan kirjeen. Eräs jäsen, joka on poliisi, kertoi, kuinka hän
pelkäsi perheensä puolesta, kun hänen tyttärensä sai postin ja luki kirjeen. Hallituksen
puheenjohtaja puhui näistä kirjeistä ja syytti selvästi meitä kaikkia läsnäolijoita, että me olimme
vastuussa kirjeiden sisällöstä ja niihin sisältyvistä uhkauksista.

Moni meistä eivät hyväksynyt tätä. Heräsi kysymys, miksi poliisi antoi tyttärensä avata ja lukea
postinsa. Se oli kummallista. Lisäksi, miksi meitä kaikkia pidettiin syyllisinä yhden henkilön
oletettuihin tekoihin? Nämä kysymykset saivat jotkut meistä kyseenalaistamaan kirjeen
pätevyyden: Oliko sellainen olemassa, vai oliko se keksitty, että yleisö saataisiin häpeään, koska
se uskalsi vastustaa koululautakunnan politiikkaa?

On mielenkiintoista, että kaksi viikkoa tämän kirjeen julkistamisen jälkeen kansallinen
koululautakuntayhdistys kirjoitti Yhdysvaltain oikeusministerille ja valitti, että vanhemmat ovat
kotimaisia terroristeja ja oikeusministeri lupasi, että FBI tutkii asian.

Tämän jälkeen vain harvat vanhemmat ovat enää aktiivisesti vastustaneet sitä, mitä johtokunta
edelleen edustaa. Suurin osa meistä jäljellä olevista on vanhempaa väkeä, eikä meillä välttämättä
ole edes suoraa osuutta asiaan, paitsi että haluamme puolustaa sitä, mikä on oikein. En tiedä, mitä
tässä suhteessa on tapahtunut muualla maassa, mutta kun vanhempien osallistuminen on
vähentynyt, näyttää varmasti ikään kuin koululautakunta, joka ei reagoi asiaan, jatkaisi entisellä
tiellään. He eivät yksinkertaisesti välitä.

Kaikki tämä tuli mieleeni, kun luin Juudan kuninkaan reaktiosta, kun Jeremia kertoi kansan
synneistä ja, mitä Jumala aikoi tehdä tuomioksi. Herra sanoo profeetan kautta Juudan kuninkaalle
jakeessa Jer. 22:3:

“Näin sanoo Herra: Tehkää oikeus ja vanhurskaus ja pelastakaa ryöstetty sortajan kädestä;
muukalaiselle, orvolle ja leskelle älkää tehkö vääryyttä ja väkivaltaa älkääkä vuodattako
viatonta verta tässä paikassa.”

Jeremia oli tehnyt kuninkaalle, Juudan hallitsijoille ja koko kansalle tiettäväksi heidän
rikkomuksensa Herraa vastaan. Jatkuvasti Hän kehotti heitä tekemään parannuksen ja
kääntymään takaisin seuraamaan Herraa ja noudattamaan Hänen käskyjään. Jos he eivät tekisi
niin, hän toisi onnettomuuden heidän päällensä. Tässä oli vastaus, joka kerrotaan jakeessa Jer.
22:21:

Minä puhuin sinulle onnesi päivinä. Sinä vastasit: 'En tahdo kuulla'. Tämä on ollut sinun
tapasi nuoruudestasi asti: et ole kuullut minun ääntäni.

Vallassa olevat luulivat olevansa koskemattomia. He saattoivat tehdä, mitä halusivat, ja
yksinkertaisesti jättää huomiotta niiden oikeudenmukaiset vaatimukset, joita heidän politiikkansa ja
toimintansa vuoksi loukkaantuneet esittivät. Kuitenkin Jumalalla oli Sana tällaisia ihmisiä varten,
kuten Jer. 22:5 kertoo meille:

“Mutta jos te ette kuule näitä sanoja, niin minä vannon itse kauttani, sanoo Herra, että tämä
linna on tuleva raunioiksi.”

Jumala ei antaisi vääryyden jäädä kansansa keskuuteen tuolloin. Minulla on luottamus, että Hän ei
salli laittomien tekojen jäädä rankaisematta. Ainoa kysymys Herran rankaisemisen suhteen on,
milloin hän sen suorittaa. Tapahtuuko se silloin, kun me Kristuksessa olevat olemme vielä tämän
maan päällä, vai ylöstempauksen jälkeen? Kärsivätkö nämä lapsia vahingoittavat ihmiset, jotka
teeskentelevät huolehtivansa heidän hyvinvoinnistaan, tuomion ahdistuksen aikana, vai vasta
lopussa seisoessaan Jumalan edessä?

On ironista, että koululautakunnan puheenjohtaja on "pastori" hyvin liberaalissa kirkossa, joka
toivottaa homoseksuaalit tervetulleiksi, eikä aio saarnata heille vanhurskautta ja muutosta. Kuten
Juudan kuningas, jolle Jumala julisti, että hän ja hänen poikansa menehtyisivät Babylonin
vankeudessa, on mietittävä sellaisen miehen kohtaloa, joka teeskentelee edustavansa Jumalaa.
Noissa kokouksissa voin vain puhua Jumalan sanaa ja varoittaa häntä ja muita, että he ovat
astumassa hyvin syvään veteen.

Herra haluaa, että koko maassa - niin Israelissa kuin muissakin kansakunnissa - harjoitetaan
oikeudenmukaisuutta ja vanhurskautta. Kun näin ei tapahdu - kun syntyy kauhistuksia - Jumala
suuttuu. Hän sallii tällaisten rikkomusten jatkua jonkin aikaa siinä toivossa, että jotkut pahuutta
harjoittavat luopuvat siitä ja kääntyvät Hänen puoleensa.

Rukoilkaamme, että jotkut, jotka nyt syleilevät pahuutta, kääntyisivät Saulista Paavaliksi. Eikö siinä
olisi jotakin todistettavaa?

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 4-volume 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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