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Amerikan yllä leijuu synkkä pilvi... synkkä pilvi, joka ulottuu rajojemme ulkopuolelle ja kaikkiin 

maailman maihin. Koskaan ennen Nooan päivien jälkeen maailmassa ei ole ollut näin paljon 

kaaosta. Kaikki näyttää olevan ylösalaisin... hyvää kutsutaan pahaksi ja pahaa hyväksi. Se on 

epävarmuuden aikaa... levotonta aikaa, joka ajaa ihmiset jatkuvaan pelon ja paniikin tilaan.

Tuntuu siltä, että joka päivä on syntymässä uusi kriisi sekä kotimaassa että ulkomailla. On vaikea 

pysyä perässä, sillä asiat tuntuvat ryntäävän eteenpäin. Kuulemme sodista ja sotahuhuista, joista 

Raamattu puhuu. Meitä kehotetaan valmistautumaan ruokapulaan ja jatkuvaan inflaatioon. 

Kuulemme suunnitelmia avoimista rajoista ja dollarin kuolemasta.

Ne, jotka kiinnittävät huomiota oikeisiin uutislähteisiin (vaikka niitä on nykyään vaikea löytää), 

oppivat hieman enemmän johtajistamme ja heidän takaovisopimuksistaan, salaisista 

suunnitelmistaan, suunnitellusta kaaoksesta ja pakkomielteestä rikkauksiin, kontrolliin ja valtaan.

Kriittistä rotuteoriaa viedään eteenpäin, historiaa pyyhitään pois, miehiä kutsutaan naisten 

pukuhuoneisiin, eikä korkeimman oikeuden tuomariehdokas osaa määritellä, kuka on nainen. 

Mellakoitsijat palkitaan, kun taas rauhanomaiset mielenosoittajat joutuvat mielenosoitusten 

kohteeksi. Suojakaupunkeja muodostetaan, ei syntymättömien suojelemiseksi vaan niiden 

suojelemiseksi, jotka haluavat abortoida syntymättömän lapsensa. Asiat ovat todella ylösalaisin ja 

nurinpäin.

Kristuksen pelastuksen lisäksi elämä on suurin lahja, jonka Jumala on koskaan antanut. 

Yhteiskunta, joka ei enää arvosta elämää, on yhteiskunta, joka on kaikkein turmeltunein ja pimein 

kuviteltavissa oleva. Tämä on malliesimerkki "rakkauden kylmenemisestä"... hyvin kylmäksi.

Mt. 24:3-14 kertoo maailman tilasta juuri ennen Kristuksen paluuta:

Ja kun hän istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat: "Sano meille: 

milloin se tapahtuu, ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki?" Silloin Jeesus 

vastasi ja sanoi heille: "Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Sillä monta tulee minun nimessäni 

sanoen: 'Minä olen Kristus', ja he eksyttävät monta. Ja te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia

sodista; katsokaa, ettette peljästy. Sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu. Sillä 
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kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan ja nälänhätää ja maanjäristyksiä 

tulee monin paikoin. 

Mutta kaikki tämä on synnytystuskien alkua. Silloin teidät annetaan vaivaan, ja teitä tapetaan, ja te 

joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden. Ja silloin monet lankeavat pois, ja he 

antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan. Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he 

eksyttävät monta. Ja sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. 

Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää 

saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu. 

Kaikki nämä asiat lähestyvät toisiaan yhä nopeammin. Joka päivä itsekkyys nousee keskiöön ja 

monien rakkaus jäätyy. Me todistamme moraalin purkautumista maailmassa ja näemme omin 

silmin, kuinka kirjoitukset hyppäävät Raamatusta jokapäiväiseen uutisvirtaamme. Uskovat ja 

epäuskoiset  yhtä lailla tietävät, että jotakin on tapahtumassa. Pahuus näyttää olevan täydessä 

vauhdissa ja steroideilla.

Saamme kuulla niiden häijyistä suunnitelmista, jotka ovat piileskelleet varjoissa vuosikausia ja nyt 

tulevat esiin pimeydestä toteuttamaan halunsa päivänvalossa.

Meille kerrotaan, että Uusi Maailmanjärjestys on tulossa täyttä vauhtia ja jonakin päivänä, hyvin 

pian, meidät orjuutetaan, emme omista mitään ja olemme sen vuoksi täysin onnellisia.

Ne, jotka suunnittelevat kaiken hyvän tuhoa, ovat täysin hereillä.... eivätkä näytä koskaan lepäävän

tai nukkuvan. Ps. 36:1-4 sanoo: "Synti sanoo jumalattomalle: minun sydämessäni ei ole Jumalan 

pelkoa hänen silmäinsä edessä. Sillä se tekee kaiken sileäksi hänen silmissään, että hänen 

pahuutensa havaittaisiin ja häntä vihattaisiin. Hänen suunsa sanat ovat vääryyttä ja petosta; hän 

on lakannut tekemästä sitä, mikä taidollista ja hyvää on. Hän miettii turmiota vuoteessansa, hän 

pysyy tiellä, joka ei ole hyvä, hän ei kammo pahaa.”

Julkea synti ja sota kaikkia kansoja ja kaikkea hyvää ja jumalallista vastaan ovat ilmeisiä ja päin 

naamaamme joka päivä kellon ympäri.

Pahuuden pahentuessa meitä muistutetaan, että näiden asioiden on tapahduttava ennen 

aikakauden lopun aikaa. Kuten Jan Markell tapaa sanoa: "Asiat eivät ole hajoamassa, vaan ne 

ovat asettumassa paikoilleen." Olen niin kiitollinen Jumalasta... joka tietää lopun alkamisen ja on 

aina täysin hallinnassa! Jos meillä on Hän, meillä on kaikki eikä mitään pelättävää.



Kaiken sen keskellä, mitä ympärillämme olevassa maailmassa tapahtuu, meitä muistutetaan 

rakkaudellisesti Raamatussa, että meidän ei pidä yllättyä eikä pelätä sitä, mitä näemme. Meidän 

on oltava rauhassa emmekä saa pelätä, kun pukeudumme Jumalan haarniskaan ja jatkamme 

luottamista taivaalliseen Isäämme KAIKISSA asioissa. Hän on meidän huoltajamme, 

lohduttajamme, suojelijamme, parantajamme ja Isämme. Hän lupaa pitää lapsistaan hyvää huolta 

siitä riippumatta, mitä ympärillämme tapahtuu.

Ole rohkea!

“Älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi; älä arkana pälyile, sillä minä olen sinun Jumalasi; minä

vahvistan sinua, minä autan sinua, minä tuen sinua vanhurskauteni oikealla kädellä (Jes. 41:13)

“Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden 

hengen” (2 Timothy 1:7).

“Herra on minun valkeuteni ja autuuteni: ketä minä pelkään! Herra on minun elämäni turva: ketä 

minä vapisen!” (Ps. 27:1). 

Mutta nyt, näin sanoo Herra, joka loi sinut, Jaakob, joka valmisti sinut, Israel: Älä pelkää, sillä minä

olen lunastanut sinut, minä olen sinut nimeltä kutsunut; sinä olet minun (Jes. 43:1). 

“Ja Herra itse käy sinun edelläsi, hän on sinun kanssasi, hän ei jätä sinua eikä hylkää sinua; älä 

pelkää äläkä arkaile." (5.Moos. 31:8) 

“Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun 

kanssani; sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat” (Ps. 23:4). 

“Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen 

kanssa Jumalalle tiettäväksi, ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva 

teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa” (Fil. 4:6-7). 

“Herra on minun puolellani, en minä pelkää; mitä voivat ihmiset minulle tehdä?” (Ps. 118:6). 

Raamattu tekee selväksi.... samoin Jeesus ja kertoo meille etukäteen, mitä on odotettavissa. Siksi 



meidän ei pitäisi säikähtää.

Kaiken, mitä näemme maailmassa tänä päivänä, pitäisi vahvistaa meille selvästi, että Jumalan 

Sana on totta 100%. Kun näemme kaikkien näiden asioiden tulevan yhteen, sen pitäisi saada 

meidät laittamaan talomme järjestykseen, rukoilemaan eksyneiden puolesta ja jakamaan 

evankeliumia, kun vielä voimme.

Veljet ja sisaret Kristuksessa... aikamme tässä maailmassa saattaa lähestyä nopeasti loppuaan. 

Kukaan ei tiedä päivää eikä hetkeä, mutta tiedämme, että tempaus on lähellä. Kuninkaamme on 

tulossa, lunastuksemme lähestyy. Oletko valmis?

Voisiko se olla tämä päivä?
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