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Syyskuussa minulla oli etuoikeus matkustaa Etelä-Kaliforniaan palvelemaan Behold He Comes 

-konferenssissa pastori Jack Hibbs'in kirkossa. Tapasin myös väsyneitä jäännösuskovaisia, jotka 

etsivät samanmielisiä usein löytämättä.

Kuinka voimme elää näitä mielen turruttavia aikoja ilman, että joka ainut kristitty kysyy, mitä se 

kaikki tarkoittaa?  Ehkä siksi, että seurakunta on nyt Laodikeassa ja tämän päivän seurakunta – 

joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta – on enemmän kiinnostunut mukautumaan kuin muuttumaan.

Heidän kirkkonsa heräsi heränneeksi (Their Church Awakened to Wokeness) 

Kuulin monien ilmaisevan tyrmistystä siitä, että covid-seisokin aikana kuukausista vuoteen tai 

ylikin, heidän kirkkonsa "heräsi (went woke)". Mitä ihmettä se tarkoittaa?

Opin, että monet saarnatuolit tulivat kiinnostuneiksi enemmän ihonväristä kuin pelastuksen 

evankeliumista. Lyhyessä ajassa heidän kirkossaan tapahtui täydellinen muutos – eikä hyvä 

sellainen. George Floyd'in tapaus, joka sattui alle puolen tunnin ajomatkan päässä toimistoltani – 

oli muuttanut kulttuurin ja koko yhteiskunnan. Kirkko ei voinut paeta.

Sosiaalinen oikeudenmukaisuus on uusi asia, joka vaatii kiireellisiä toimenpiteitä, jotka myös 

pelastavat planeetan. Ei sielujen pelastaminen. Eikä todellakaan taivaalle töllistely ja pasunan 

äänen kuulostelu! Monille on kerrottu, että ihmiset ovat tehneet sitä vuosikymmeniä ja se on ajan 

tuhlaamista.

Toimimattoman yhteiskunnan katseleminen näytti saavan ihmiset takertumaan entistä enemmän 

tähän rikkinäiseen planeettaan. Ehkä se johtui siitä, että elämä oli nyt täynnä hankaluuksia, 

työpaikan menettämisen uhkaa ja vieraantumista läheisistä rokotteisiin ja terveyteen liittyvien 

asioiden vuoksi.

Kun todellisuus käy liian pelottavaksi
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Ihmiset näyttivät haluavan "parhaan elämänsä nyt" sen sijaan, että kaipaisivat ikuisia palkintoja. 

Pandemia on aiheuttanut niin paljon surua ja muutosta, että jotkut eivät näytä pärjäävän hyvin. 

Heidän "paras elämänsä" on haihtumassa. Luulisi, että se johtaa otteen löystymiseen rikkinäisestä 

planeetasta.

Kaikki, joiden kanssa puhuin tässä konferenssissa, sanoivat, että he tuskin pysyvät kärryillä 

tunneittain tapahtuvista asioista, jotka hyppivät ulos Raamatusta todellisuuteen.

He tunnustavat, että heidän ystävänsä ja perheenjäsenensä, jotka ovat välinpitämättömiä tälle, 

rakastavat todella Herraa, mutta päättävät jättää huomiotta kolmanneksen Raamatusta, joka 

käsittelee profetiaa. Perussyy on, että todellisuus on muuttunut heille liian negatiiviseksi.

Kotiin palattuani, sain tämän sähköpostin eräältä konferenssiin osallistujalta:

"Jan, minua pidetään hulluna, jos vain mainitsenkin, kuinka innostunut olen Herran paluusta, tai 

ajasta, jossa elämme. Minua suorastaan hermostuttaa jo maailman uutisten ja tapahtumien tai 

lopunajan profetioiden mainitseminen. Reaktio muilta uskovilta on räjähdysherkkä. Minulla on 

vaikeuksia löytää edes yhtä henkilöä elämääni, joka olisi halukas keskustelemaan mistään tämän 

päivän kysymyksistä. Kaikkein masentavinta on seurakuntani 30-vuotinen välinpitämättömyys.”

Vauhti kiihtyy!

Kaikki on siis kiihtynyt, niinkuin Raamattu sanoo tapahtuvan viimeisessä sukupolvessa, mutta 

kiinnostus ilmiöön on kaikkien aikojen alhaisimmalla tasolla. Ja väsyneet jäljellä olevat vartijat 

jätetään yksinäisiksi ja eristetyiksi! Ne, joihin he ovat sekoittuneet, odottavat vain normaalin paluuta

ja elämän jatkumista!

Heittäkäämme nyt erimielisyys tuohon sekoitukseen ja se tulee niin räjähdysherkäksi, että monet 

tuntevat olonsa vieläkin eristetymmäksi. Maskit, rokotukset ja muut viruksiin liittyvät kiistat ovat 

erottaneet perheet, seurakunnat, yritykset ym.

Kaikki tunnustaisivat, sekä oikealla että vasemmalla, että hallitus on menettämässä tilanteen 

hallinnan. Vapauksia loukataan päivittäin, kun poliitikot tapaavat tupakansavuisissa huoneissa 

juonitellakseen ja kieltääkseen oikeuksia ihmisiltä. Amerikassa perustuslaki on heitetty roskakoriin.

Pian meistä tulee rokotepassiyhteiskunta ja rokottamattomat saavat "keltaisen tähden" -statuksen. 

Kuinka näin kävi? Tämä tuskin on se "normaali", jonka ihmiset luulevat palaavan.



Valmistautumista herra Korjaajan tulemukseen. 

Yhteiskuntaa valmistellaan Antikristusta varten ja kun profetiaa rakastavat uskovat yrittävät 

varoittaa, sanat menevät paljolti kuuroille korville. Sellaisissa paikoissa kuin Australia, Liettua ja 

Itävalta hyvät ihmiset ovat valtion vihollisia, vaikka ovat rehtejä kansalaisia.

Maailman johtajat eivät ymmärrä, että he keskittyvät sivuasioihin. Heidän mielestään on täysin 

järkevää suhtautua hiilipäästöihin pakkomielteisesti. Ahdistuksen aikana tämä haihtuu heidän 

muistoistaan, kun he yrittävät selvitä sineteistä, pasunoista ja maljoista. Nämä saavat aikaan 

"ilmastonmuutoksen", jota he eivät osaa kuvitellakaan!

Useimmat tämän uutiskirjeen vastaanottajista ovat "vartijoita". Hesekiel 33 kertoo meille, että jos et

varoita, niin kätesi ovat veresssä, joten et voi olla hiljaa.

Valmistaudu järkyttymään päivittäin asioista, joita luet ja katsot. Saatana on käymässä yhä 

aktiivisemmaksi ja pahuus lisääntyy, joten Jumalan kansan täytyy loistaa kirkkaammin.

Uskovalla on kuitenkin edessään kunniakas tapahtuma ja pian. Se tunnetaan seurakunnan 

tempauksena. Se voi tulla minä päivänä tahansa. Millä tahansa tunnilla. Millä tahansa hetkellä. Älä

siis väsy!

Ja jos uskova epäilee tempausta, hän kyllä kokee elämänsä yllätyksen joku päivä ja pian. Silloin 

sinulla on etuoikeus sanoa: "Minähän sanoin."

Eikö se olekin kunniakas päivä?
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