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Tämän modernin ajan myllerrys 

(The Turmoil Of This Modern Age)

”Niin kansa lähti katsomaan, mitä oli tapahtunut, ja he tulivat Jeesuksen luo ja tapasivat miehen, josta 
riivaajat olivat lähteneet, istumassa Jeesuksen jalkojen juuressa puettuna ja täydessä ymmärryksessä; ja he 
peljästyivät.”

Luukas 8:35

”"Herra, armahda minun poikaani, sillä hän on kuunvaihetautinen ja kärsii kovin; usein hän kaatuu, milloin
tuleen, milloin veteen. Ja minä toin hänet sinun opetuslastesi tykö, mutta he eivät voineet häntä parantaa." 
Niin Jeesus vastasi ja sanoi: "Voi sinä epäuskoinen ja nurja sukupolvi, kuinka kauan minun täytyy olla teidän
kanssanne? Kuinka kauan kärsiä teitä? Tuokaa hänet tänne minun tyköni." Ja Jeesus nuhteli riivaajaa, ja se 
lähti pojasta, ja poika oli siitä hetkestä terve.”

Matteus 17:15-18

”Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden hengen.”

2. Timoteuskirje 1:7

”Vyöttäkää sentähden mielenne kupeet ja olkaa raittiit; ja pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille 
tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä. Niinkuin kuuliaisten lasten tulee, älkää mukautuko niiden 
himojen mukaan, joissa te ennen, tietämättömyytenne aikana, elitte, vaan sen Pyhän mukaan, joka on teidät 
kutsunut, tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi. Sillä kirjoitettu on: "Olkaa pyhät, sillä minä olen 
pyhä".”

1. Pietarinkirje 1:13-16
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Tässä LTN:n numerossa tarkastelemme nykypäivän tapahtumia ja pohdimme sitä, mitä Jumalan sanalla on 
sanottavaa nykyisestä ihmiskunnan tilasta. Maailma on täynnä jatkuvaa muistutusta siitä, että aivan liian monet 
miehet ja naiset, jotka elävät nykyään, ovat vailla mitään hengellistä soveliaisuutta. Helmikuun 14. päivänä 2018, 
meitä muistutettiin jälleen tästä surullisesta todellisuudesta, kun 19-vuotias mies nimeltä Nikolas Cruz marssi 
Marjory Stoneman Douglas High School'iin Parkland'issa, Floridassa, ja käytti puoliautomaattista kivääriä 
massamurhatakseen seitsemäntoista ihmistä. (1)

Kaikesta päätellen tämä nuori mies, joka on nyt pidätetty, on hyvin häiriintynyt yksilö. ABC News'in julkaiseman 
raportin mukaan Cruz ilmoitti viranomaisille, että hän kuuli ääniä, jotka käskivät häntä suorittamaan tämän 
katalan hyökkäyksen. (2) Muut raportit osoittavat, että Cruzilla oli diagnosoitu autismi ja tarkkaavuus- ja 
yliaktiivisuushäiriö tai ADHD. Hänellä on myös historia itsensä vahingoittamisesta ja kerran ilmoitettiin 
viranomaisille, että hän viilteli käsivarsiaan täysin julkisesti sosiaalisen median webbisivustolla nimeltä Snapchat.
(3) Seitsemän vuoden aikana poliiseja lähetettiin Nikolas Cruzin kotiin hämmästyttävät kolmekymmentäyhdeksän
kertaa, (4) ja Liittovaltion poliisi, tai FBI, oli saanut vihjeen tammikuussa 2018 hänen hälyttävästä 
käyttäytymisestä. ”Tammikuun 5. päivänä 2018, henkilö, joka oli lähellä Nikolas Cruzia, otti yhteyttä FBI:n 
Public Access Line (PAL) -vihjelinjalle ilmoittaakseen huolestuneisuutensa hänestä. Soittaja antoi tietoja Cruzin 
aseiden omistuksesta, halusta tappaa ihmisiä, arvaamattomasta käytöksestä, ja häiritsevistä sosiaalisen median 
viesteistä, samoin kuin hänen potentiaalisuudestaan suorittaa kouluampuminen”, FBI totesi virallisessa 
lausunnossaan. (5)

Kummallisesti FBI epäonnistui tämän vihjeen tutkimisessa, ja välinpitämättömyys koskien joukkoampumista 
Floridan Parkland'issa ei pääty sinne. Broward'in piirikunnan sheriffin toimisto sai myös puheluja koskien Nikolas
Cruzin vaarallista käyttäytymistä, ja paljolti FBI:n tavoin, he laiminlöivät tutkimuksen. (6) Jotta asiat saataisiin 
huonompaan valoon, aseistautunut turvallisuusvastuuhenkilö oli paikan päällä ampumisen aikana ja ei tehnyt 
mitään yritystä pysäyttääkseen tappajan. Broward'in piirikunnan sheriffi Scott Israel totesi, että aseistautunut 
poliisi ”oli ehdottomasti kampuksella läpi koko tämän tapahtuman. Hän oli aseistettu, hänellä oli virkapuku.” 
Sheriffi Israel oli myös sanonut, ”Luulen, että hän pysyi ulkona jopa neljän minuutin ajan.” (7) Viranomaisten 
harha-askeleet tässä surullisessa tarinassa ovat ällistyttäviä. Ne, jotka ovat mieleltään skeptisiä, saattavat alkaa 
miettiä, josko on olemassa voima työssään, joka todella halusi ampumisen tapahtuvan.

Floridan massiivisen ampumisen seurauksena kansallinen keskustelu raivoaa jälleen kerran liberaalien 
keskuudessa, jotka syyttävät massamurhasta helppoa pääsyä aseisiin, ja konservatiivit puolestaan asettavat 
mielisairauden perimmäiseksi syyksi tälle kauhistuttavalle väkivallalle. ”On hyvin paljon merkkejä siitä, että 
Floridan ampuja oli henkisesti häiriintynyt, jopa karkotettu koulusta huonon ja arvaamattoman käytöksen vuoksi. 
Naapurit ja luokkatoverit tiesivät, että hän oli suuri ongelma. Tällaisista tapauksista on aina raportoitava 
viranomaisille, yhä uudelleen”, kirjoitti Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sosiaalisen median 
verkkosivustolla nimeltä Twitter. (8) Joissakin tapauksissa, liberaali valtavirran media ei ainoastaan tyrkytä 
tiukempia asevalvontalakeja vaan tavoittelee Yhdysvaltojen perustuslain toisen lisäpöytäkirjan, joka takaa 
amerikkalaisille oikeuden kantaa aseita, suoraa kumoamista. Lokakuun 5. päivänä 2017, kolumnisti nimeltään 
Bret Stephens kirjoitti artikkelin New York Times'iin yksinkertaisella otsikolla: ”Repeal the Second Amendment
(Kumotkaa toinen tarkistus)”. (9) Stephens jatkaa sitten kirjoittamalla: ”Lisäpöytäkirjan kumoaminen saattaa 
tuntua mahdottomalta poliittiselta tehtävältä nykyään, mutta samaa sukupuolta olevien avioliittojen aikakaudella 
on syytä muistaa, että useimmat suuret muutosjutut alkavat epätodennäköisinä läpimenoa ajatellen. (10) Floridan 
kauhistuttavan kouluampumisen jälkeen Stephens kirjoitti New York Times'iin helmikuussa 2018 toisen 
artikkelin. Tässä artikkelissa kolumnisti julistaa jälleen, että toinen tarkistus on kumottava. ”Meidän on kumottava
toinen tarkistus (Second Amendment), koska useimmat aseiden valvontaa koskevat lait ovat tehottomia, kun 
suurimmalle osalle amerikkalaisista on taattu perustuslaillinen oikeus ostaa tappavia aseita lähes 
rajoittamattomina määrinä”, hän kirjoitti. (11) Helmikuun 18. päivänä 2018, televisiopersoonallisuus Chuck Dodd
ilmestyi NBC:n ”Sunday Today” -uutisohjelmaan, jossa hänkin pyysi toisen tarkistuksen kumoamista. (12) 
Olemme nyt näkemässä sävähdyksiä uudesta lakialoitteesta, ja uskon, että muutaman vuosikymmenen sisällä 
voisimme nähdä toisen lisäpöytäkirjan poistettuna.

Nikolas Cruzin käyttäytyminen kantaa mukanaan paholaismaisen vaikutuksen tunnusmerkit. Markuksen 
evankeliumin luvussa 5, ja Luukkaan luvussa 8, me löydämme tarinan miehestä, jonka Jeesus tapasi matkoillaan. 
Tämä mies oli täynnä demoneja, ja viilteli usein itseään kivillä, kun hän oleskeli hautojen keskuudessa. Kun 
Jeesus tuli tämän miehen luokse, nämä demonit heitettiin ulos ja yhtäkkiä häiritsevä ja epävakaa käyttäytyminen 



lakkasi. Luukas 8:35 kertoo meille, ”Niin kansa lähti katsomaan, mitä oli tapahtunut, ja he tulivat Jeesuksen 
luo ja tapasivat miehen, josta riivaajat olivat lähteneet, istumassa Jeesuksen jalkojen juuressa puettuna ja 
täydessä ymmärryksessä; ja he peljästyivät.” Toinen tarina löytyy Matteuksen luvusta 17, jossa Jeesus tapasi 
ongelmallisen nuoren miehen, jonka sanottiin olevan ”kuunvaihetautinen, joka kärsi kovasti”. Pojan isä aneli 
Jeesusta auttamaan poikaansa, joka oli paholaisen ahdistama ja joka oli taipuvainen kaatumaan tuleen tai veteen. 
Jeesus heitti pahan hengen ulos, ja poika ei yhtäkkiä enää ollut vaaraksi itselleen tai muille.

Mielisairaus on varmasti hyvin todellinen ongelma. Vuonna 2014 Newsweek Magazine raportoi, että lähes joka 
viides aikuinen Yhdysvalloissa kärsii jonkinlaisesta mielen sairaudesta. (13) Toinen raportti Time Magazine'lta 
väittää, että 13 prosenttia kaikista amerikkalaisista käyttää tänäpäivänä masennuslääkkeitä. (14) Suuri enemmistö 
näistä ihmisistä ei ole joukkomurhaajia, mutta on joitain yksilöitä ongelmineen, jotka eivät selity pelkästään 
aivojen kemiallisella epätasapainolla. Käyttäytyminen ihmisissä, joka usein johtuu mielisairaudesta, on tosiasiassa
pahojen henkien aiheuttamaa. Tämä on tosiasia, jota on vaikea vakuuttaa ihmisille uskoakseen, koska useimmat 
ihmiset tässä nykyajassa eivät usko, että paholainen ja hänen kohorttinsa ovat olemassa. Näitä tragedioita 
kuitenkin tapahtuu jatkuvasti, ja vaikka Yhdysvaltojen hallitus menestyksekkäästi takavarikoisi kaikki ampuma-
aseet amerikkalaisen yleisön käsistä, se ei muuttaisi sitä tosiasiaa, että tässä maailmassa on demonisesti 
vaikutettuja ihmisiä, jotka ovat sydämeltään ja mieleltään murhanhimoisia. Vain Jumala voi antaa meille puhtaan 
sydämen, ollen tosiasia, josta kuningas Daavid oli hyvin tietoinen, kun hän kirjoitti Psalmissa 51:10, ”Jumala, 
luo minuun puhdas sydän ja anna minulle uusi, vahva henki.” Toisen Timoteuskirjeen luvusta 1:7 me 
löydämme tämän vakuutuksen, ”Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja 
rakkauden ja raittiuden hengen.”

Kiina – maailman jätteiden kaatopaikasta globaaliksi supervallaksi 
(China - From The World's garbage dump To Global Superpower)

Jos olet joskus shoppaillut Walmart-myymälässä, olet luultavasti huomannut, että suuri osa myydyistä tuotteista 
ikonisessa massamarketissa on tehty Kiinassa. Tämä ei ole yllättävää, kun otamme huomioon sen seikan, että 70-
80 prosenttia kaikista Walmart-liikkeissä myydyistä tuotteista on peräisin Kiinasta niiden tietojen mukaan, jotka 
julkaisi vuonna 2016 Alliance for American Manufacturing -yhteisyritys. (15) Kauppataseen alijäämä 
Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä on suosinut Kiinaa lähtien 1980-luvulta, ja se on pahentunut vuosi vuodelta. 
Yksinkertaisesti sanottuna, Yhdysvallat tuo paljon enemmän Kiinasta kuin Yhdysvallat vie Kiinaan. Vuonna 2017
kauppataseen alijäämä oli yhteensä 375 miljardia dollaria, mikä on uusi ennätys. (16) Kaikki tämä oli mahdollista,
kun entinen Yhdysvaltain presidentti Richard Nixon avasi diplomaattisuhteet Kiinan kanssa vuonna 1972. Sen 
seurauksena Yhdysvallat on suuresti velkaantunut Kiinalle, kun taas Kiina jatkaa hitaasti rahan kanavoimista pois 
Yhdysvalloista.

Menneinä vuosina, ykkösvientituote Yhdysvalloista Kiinaan oli kierrätettävä jäte. Vuosittain Kiinaan kuljetettiin 
massiivisia määriä muovi- ja paperijätetuotteita. Jätteet kierrätettiin ja sitten uusiokäytettiin uuden kauppatavaran 
valmistukseen, joka myytiin sitten Yhdysvaltoihin ja muihin maihin. Kuitenkin vuonna 2017 Kiinan hallitus 
ilmoitti, että se ei enää halunnut olla ”maailman jätteiden kaatopaikka” ja on kieltänyt monien kierrätettävien 
materiaalien tuonnin. (18) Kirjeessään Maailman kauppajärjestölle (WTO) viime vuonna, Kiina kirjoitti, ”Suuria 
määriä likaisia jätöksiä tai jopa vaarallisia jätöksiä sekoitetaan kiinteäksi jätteeksi, jota voidaan käyttää raaka-
aineena. Tämä on saastuttanut Kiinan ympäristöä vakavasti.” (19) Kiellon seurauksena maat, kuten Britannia, 
Kanada, Irlanti, Saksa ja Yhdysvallat, kamppailevat käsitelläkseen kasvavia jätevuoria. (20) Mitä tulee Kiinaan, 
tämä autoritaarinen Aasian valtio on edennyt suurempiin päämääriin.

Lokakuussa 2017 Kiinan hallitus esitteli suunnitelmia tullakseen maailman johtavaksi supervallaksi 
kolmenkymmenen vuoden kuluessa. Puhuessaan Mahtavassa kansan salissa (Great Hall of the People), Kiinan 
presidentti Xi Jinping totesi, että hänen kansakuntansa tavoitteena oli tulla ”suureksi moderniksi sosialistiseksi 
maaksi”. Edelleen selostaessaan laajemmin, Kiinan presidentti kertoi yleisölleen, ”Kiinan kansakunta... on 
noussut ylös, kasvanut rikkaaksi ja voimistunut – ja käsittää nyt loistavan nuorentamismahdollisuuden... Se on 
aikakausi, joka näkee Kiinan liikkuvan lähemmäksi keskusnäyttämöä, ja mikä näkyy suuremman panoksen 
antamisena ihmiskunnalle.” (21) Koskien tätä puhetta, Tri Malcolm Davis Australian strategisen politiikan 
instituutista (Australian Strategic Policy Institute) oli sanonut, ”Kiina ei halua olla vain alueellinen supervalta, 
vaan se haluaa olla supervalta.” (22)

Viimeaikaisten otsikoiden perusteella Kiinan hallitus on edistynyt merkittävästi kehittyneissä tekniikoissa. Tähän 
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kuuluu uuden hypersonisen suihkukoneen kehittäminen, joka voi lentää kaikkialle maailmassa kolmen tunnin 
sisällä. Viimeisimmät testit tämän suihkukoneen pienennetystä mallista osoittivat, että se pystyy kulkemaan 5,433 
mailia tunnissa. (23) Kiinalla on myös uusi taistelulentokone nimeltä Chengdu J-20. Tämä lentokone voi osua 
kohteisiinsa 120 mailin päästä teknologialla, jonka uskotaan olevan varastettu Yhdysvalloista. (24) Kiinan hallitus
on myöskin ottanut käyttöönsä kehittyneitä sotalaivoja ja työskentelee kuumeisesti kehittääkseen tekoälyä, jota 
käytetään ydinsukellusveneisiin ja muihin aseisiin. Tekoälyn käyttö on suonut Kiinalle mahdollisuuden kehittää 
lennokkiparvia, jotka voivat työskennellä yhdessä ja lentää muodostelmassa. (25) Puhuessaan näistä 
kehitysaskeleista, Elsa B. Kania Uuden amerikkalaisen turvallisuuden keskuksesta (Center for a New American 
Security) Washington D.C:ssä oli sanonut, ”Yhdysvalloilla ei ole enää selkeää sotilaallisteknistä määräävää 
asemaa, ja Kiina on nopeasti nousemassa aloittelevaksi supervallaksi tieteessä ja teknologiassa.” (26) Ehkä 
meidän pitäisi kysyä itseltämme, mitä Kiina aikoo tehdä kasvavalla asearsenaalillaan.

Yhdysvaltojen hallituksen virkamiehet ovat alkaneet soittaa hälytyskelloja koskien Kiinan kunnianhimoisia 
suunnitelmia. ”Yksi niistä asioista, joita aiomme tehdä, on nähdä Kiinan uhka, ei pelkästään hallinto-
kokonaisuuden uhkana, vaan lopulta yhteiskunta-kokonaisuuden uhkana. Ja mielestäni se tulee vaatimaan koko 
yhteiskunnan reaktion meidän kautta”, sanoi FBI-johtaja Christopher Wray tapaamisessaan senaatin 
tiedustelukomitean kanssa. (27) Samaan aikaan raportti, jonka julkaisi USA:n tiedusteluyhteisön 
maailmanlaajuisia uhkia kartoittava yksikkö (Worldwide Threat Assessment of the US Intelligence Community), 
on väittänyt, että Kiina käyttää kybervakoilua ja tietoverkkohyökkäyksiä näpistääkseen amerikkalaista 
teknologiaa. ”Kiina käyttää edelleen kybervakoilua ja vahvistaa kyberhyökkäyskykyjään kansallisten 
turvallisuusprioriteettien tukemiseksi”, raportissa todetaan. (28) Lisäksi, johtuen mahdollisista 
turvallisuusvaikutuksista, Yhdysvaltain tiedusteluviranomaiset ovat varoittaneet amerikkalaisia käyttämästä 
älypuhelimia, joita valmistavat kiinalaiset yritykset, jotka tunnetaan nimillä Huawei ja ZTE. Edelleen 
selittäessään tätä varoitusta, Christopher Wray sanoi, että Yhdysvaltojen hallitus on ”syvästi huolissaan riskeistä, 
jotka mahdollistavat minkä tahansa yhtiön tai entiteetin, joka on kiitollisuudenvelassa ulkomaisille hallituksille ja 
joka ei jaa meidän arvojamme, saada vallan asemia meidän televiestintäverkkojemme sisältä.” (29)

Asian ollessa näin, kiinalaiset sijoittajat ovat jo ostaneet lukuisia amerikkalaisia yrityksiä. Näihin yhtiöihin 
kuuluvat elokuvateatteriketju AMC, Smithfield Foods, GE Appliances (GE:n kodinkoneet), Motorola Mobility ja 
Waldorf Astoria -hotelli New Yorkissa. (30) Kiinnostavaa kyllä, Waldorf Astoria on nyt suoraan Kiinan 
hallituksen kontrollissa. Hotellin oli ostanut vuonna 2014 Anbang Insurance Group -niminen kiinalainen yritys, 
mutta maksukyvyttömyyspelkojen vallitessa, Kiinan vakuutusalan sääntelykomissio (China Insurance Regulatory 
Commission) kaappasi Anbang'in hallinnan helmikuussa 2018. (31)

Voisimmeko jonain päivänä herätä ja huomata, että Yhdysvallat ei ole enää maailman suurin valta? Tiedämme 
Raamatusta, että muinaiset israelilaiset nauttivat kerran vaurastuneesta kuningaskunnasta. Kuitenkin elettyään 
kapinallisesti ja palvottuaan vääriä jumalia, Jumala antoi Israelin pohjoisen valtakunnan joutua vietäväksi 
assyrialaisten vankeuteen. Myöhemmässä vaiheessa, Juudan eteläinen kuningaskunta vietiin vankeuteen 
babylonialaisten toimesta. Samankaltainen asia voisi tapahtua Yhdysvalloille, jos kapinallinen käyttäytyminen 
tässä maassa jatkuu.

Yhä suurempi ja kasvava hämmennys (Greater And Growing Confusion)

Epäilemättä me elämme hyvin hämmentävää aikaa. Kun lapsille on kerrottu vuosikausia, että he voivat olla mitä 
tahansa he haluavatkin olla, niin monet heistä löytävät itsensä hämillään olevana omasta sukupuolestaan. Sitä ei 
koskaan tarkoitettu monimutkaiseksi asiaksi. Itseasiassa Jumala laittoi sen esille hyvin yksinkertaisin termein. 
Markuksen luvussa 10:6, Jeesus itse sanoo meille, ”Mutta luomakunnan alusta Jumala on luonut heidät 
mieheksi ja naiseksi.” Uuden tutkimuksen mukaan teini-ikäisten määrä Yhdysvalloissa, jotka tunnistautuvat 
transseksuaaleiksi, on todennäköisesti paljon suurempi kuin aiemmin on uskottu. Tutkimus sisältää vastaukset 
81,000 teiniltä Minnesotan osavaltiossa ja sai selville, että vastaajista 2,200 tunnisti itsensä ”transseksuaaliksi” tai 
”sukupuolettomaksi”. (32) Kun otetaan huomioon, että aikoinaan näitä ihmisiä oli vain pieni kourallinen 
ihmisväestöstä, niin transsukupuolinen liike kasvaa nyt nopeasti.

Valitettavasti uusi transsukupuolisuuden aalto alkaa nyt repiä perheitä erilleen. Tällainen tapaus sattui Hamilton'in
piirikunnassa, Ohiossa, jossa tuomari äskettäin kumosi vanhempainoikeudet parilta, joka kieltäytyi antamasta 
tyttärelleen lupaa hormonihoitoihin, jotka tekisivät hänestä enemmän pojan näköisen. Koska hänen vanhempansa 
kieltäytyivät antamasta myöten vaatimukselle, teini-ikäisen tytön huoltajuus myönnettiin hänen isovanhemmille. 



Tämä tapaus asettaa vaarallisen ennakkotapauksen, ja nyt vanhemmat kaikkialla maassa voisivat olla vaarassa 
menettää lapsensa, jos he eivät hyväksy tällaisia hoitoja. Mitä tulee tähän tapaukseen, tuomari Sylvia Sieve 
Hendon oli sanonut, ”On valitettavaa, että tämä asia edellytti tuomioistuimen ratkaisua, koska perhe olisi palvellut
parhaiten tarpeita, jos tämä olisi voitu ratkaista perheen sisällä sen jälkeen, kun kaikilla osapuolilla oli enemmän 
kuin tarpeeksi altistusta sille tosiseikalle, että lapsi voi todella olla sukupuoleton ja jolla on laillinen oikeus 
harjoittaa elämää erilaisella sukupuoli-identiteetillä kuin voitaisiin ajatella syntymähetkellä.” On järjetöntä, että 
lapsilla on nyt mahdollisuus sanella sellaisia päätöksiä, joita he voisivat hyvinkin katua myöhemmin elämässä. 
Tuomari Hendon myönsi, että tulevaisuudessa tulee todennäköisesti olemaan vastaavia tapauksia. ”Se, mikä on 
selvää tämän tapauksen esillä olevan todistuksen nojalla ja johtuen maailmanlaajuisesta kiinnostuksesta 
transsukupuoliseen hoitoon, on se seikka, että on kohtuullista odottaa, että olosuhteet, jotka ovat samanlaisia kuin 
kyseisessä baarissa, todennäköisesti toistavat itseään”, tuomari julisti. (33)

Transsukupuolinen liike vaikuttaa jopa uskonnollisiin instituutioihin. Helmikuun 11. päivänä 2018 pidettiin 
erityinen ”uudelleennimeämisseremonia” transsukupuoliselle papille, joka aiemmin tunnettiin nimellä Rose 
Beeson luterilaisesta St. Matthew Trinity -seurakunnasta New Jerseyn Hoboken'issa. Tätä luterilaista pastoria 
kutsutaan nykyään nimellä Peter, ja hänen seurakuntansa uskonnollinen yhteisö hyväksyy koko sydämestään 
tämän muutoksen. ”Tämä on hieno päivä tämän radikaalisti inklusiivisen yhteisön elämässä”, sanoi yksi 
seurakunnan jäsen. Piispa Tracie Bartholomew, joka toimitti tämän seremonian, oli sanonut, ”Tuen pastori 
Beeson'ia, joka tulee tietoiseksi siitä, kuka hän todella on.” Myöhemmin hän jatkoi sanoessaan, ”St. Matthew 
Trinity on lämmin paikka ja osoittaa johtajuutta reagoimaan sukupuoli-identiteettiin ja seksuaalisuuteen.” (34) 
Valitettavasti on tullut ilmeiseksi, että yhä useammat seurakunnat eivät enää välitä siitä, mitä Jumala kertoo meille
Sanassaan. Kuitenkin tiedämme, että Psalmi 119:89 kertoo meille: ”Iankaikkisesti pysyy sinun sanasi, Herra, 
vahvana taivaissa.” Se, mitä Jumala sanoo pyhissä kirjoituksissamme, pysyy ikuisesti. Tämän 
uudelleennimeämistilaisuuden osalta luulen, että Martti Luther, luterilaisen uskonsuunnan perustaja, ei olisi 
tyytyväinen. 

Homoseksuaalisuuden normalisointi (The Normalization Of Homosexuality)

Usein olen hämmästynyt siitä, kuinka nopeasti asiat voivat muuttua. Vain kymmenen lyhyttä vuotta sitten, 
Amerikan Yhdysvallat oli aivan erilainen maa kuin se on nykyään. Vuosi 2008 oli vuosi, jolloin näimme entisen 
presidentin Barack Obaman tulevan valituksi ensimmäiselle presidenttikaudelleen, ja vuoteen 2015 mennessä 
samaa sukupuolta olevat avioliitot oli laillisia kaikissa Yhdysvaltain osavaltioissa. Homoseksuaalisuus on 
elämäntapa, joka on vastenmielinen Jumalalle, mutta joka on yleisesti hyväksytty maailmassa. Ihmisten asenteet 
ja ajattelumallit ovat usein Hollywoodin muotoilemia, ja viihdeteollisuus on tehnyt paljon homoseksuaalisen 
elämäntavan normalisoimiseksi.

Vuonna 2017 elokuvasta ”Moonlight” tuli ensimmäinen homoseksuaaliaiheinen elokuva voittaakseen Oscar-
palkinnon parhaasta elokuvasta. Maaliskuun 4. päivänä 2018, Oscar-gaalojen 90-vuotisjuhla pidetään 
Hollywoodissa, Kaliforniassa, ja tämän vuoden ehdokkaat sisältävät lukuisia elokuvia, joissa esiintyy LGBTQ 
(lesbot, homot, biseksuaalit, transseksuaalit ja sukupuolettomat) -roolihahmoja. ”Se on suuri päivä LGBTQ 
-vähemmistöt sisäänsä sulkeville elokuville Oscar-gaalassa. Elokuvat kuten 'The Shape of Water', 'A Fantastic 
Woman', 'Lady Bird' ja 'Call Me By Your Name' eivät ainoastaan ole monimutkaisia, yksityiskohtaisia, ja 
liikkuvia esityksiä, vaan myöskin osoittavat sen, että yleisö ja kriitikot ovat yhtälailla nälkäisiä tarinoille, jotka 
sulkevat piiriinsä erilaisuuden. Nämä tärkeät tarinat siirtävät osoitinta eteenpäin LGBTQ -yhteisön 
hyväksymiselle aikana, jolloin mediakuvat ovat usein etulinjoja marginaaliyhteisöille”, sanoi Sarah Kate Ellis, 
joka on GLAAD -nimisen homoseksuaalien asiaa ajavan edunvalvontaryhmän presidentti ja toimitusjohtaja. (35) 
Artikkelissa, joka on päivätty helmikuun 21. päivälle 2018, Variety Magazine julisti ylpeänä, että vuosi 2018 on 
”Bannerivuosi LGBTQ -edustukselle Oscar-gaalassa (Banner Year for LGBTQ Representation at the 
Oscars).” (36)

Jotta asiat saataisiin pahemmiksi, homoseksuaalinen näyttelijä Rupert Everett on nyt elokuvaohjaaja ja hänen on 
määrä julkaista uusi elämäkerta pohjautuen kuuluisan 19. vuosisadan näytelmäkirjailijan Oscar Wilde'n elämään. 
Elokuva keskittyy Wilde'n romahdukseen sen jälkeen, kun hänen paljastettiin olevan homoseksuaali. ”Minusta 
tuntuu, että gay-esiintyjänä oleminen elokuvassa on hyvin rinnasteista hylkiönä olemiseen tai ei koskaan täysin 
hyväksytyksi tulemiseen miljöössä. Joten mielestäni se on ehdottomasti yksi niistä asioista, joka sai minut 
yrittämään kertoakseni tarinan”, Everett sanoi. Sitten hän jatkoi sanomalla Wilde'sta, ”Hän on hämmästyttävä 
Kristus-hahmo minulle.” (37) Tämä on ilmiselvää jumalanpilkkaa!

https://en.wikipedia.org/wiki/Moonlight_(2016_film)


Homoseksuaalisuus tänäpäivänä on tullut niin normalisoituneeksi, että on harvoja ihmisiä, jotka uskaltavat puhua 
sitä vastaan. Jopa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump lähetti kirjeen Log Cabin -republikaaneille, ”LGBT-
konservatiivien” kollektiiville, joulukuussa 2017 onnitellakseen ryhmää sen 40-vuotisjuhlasta. (38) Saksan 
katolinen piispa Franz-Josef Bode ehdotti tammikuussa 2018, että katolinen kirkko loisi uuden seremonian 
siunaamaan homoseksuaaleja. Puhuessaan ehdotuksestaan, piispa totesi: ”Meidän on ajateltava, miten voimme 
eriyttää kahden samaa sukupuolta olevan ihmisen välillä olevan suhteen. Eikö siinä ole niin paljon sitä, mikä on 
positiivista, hyvää, ja oikeaa, että meidän täytyisi olla oikeudenmukaisempia?” Sitten hän jatkoi sanomalla, 
”Meidän on siis kysyttävä itseltämme, miten kohtaamme ne, jotka astuvat tähän suhteeseen ja jotka ovat myös 
osittain mukana kirkossa... Kuinka säestämme heitä pastoraalisesti ja liturgisesti? Kuinka voimme elää heille?” 
(39) Kyllä, maailma on muuttunut ja kasvaa entistä sallivammaksi jok'ikinen päivä.

Kuinka pahaksi se voi mennä? (How Bad Can It Get?)

Elämme oudossa ajassa, jossa monilla ihmisillä ei ole kykyä erottaa oikeaa väärästä. Karkea pahuus on jopa 
tunkeutunut ns. kristillisiin instituutioihin, kuten äskettäinen tapahtuma osoitti, joka tapahtui Bethesda'ssa, 
Marylandin osavaltiossa. Tammikuun 29. päivänä 2018, neljä pastoria, jotka kutsuvat itseään kristityiksi ja yksi 
juutalaiseksi rabbiksi, kokoontuivat siunaamaan aborttiklinikan. Baptistipastori Carlton Veazey johti rukousta, 
jossa hän totesi: ”Armon ja kunnian Jumala, jossa me liikumme ja elämme, pidä heidät suojeluksessa ja pidä 
heidät vahvoina ja he tietävät aina, että kaikki, mitä he tekevät, on sinun kunniaksesi.” (40) Cari Jackson, pastori 
Yhdistyneestä Kristuksen kirkosta (United Church of Christ), tarjosi myös rienaavaa rukousta. ”Annamme 
kunnian kaikille näille naisille, jotka päättivät tulla tähän paikkaan. Pyhitämme tämän paikan ja kunnioitamme 
sitä pyhänä”, Jackson lausui. (41) Tämä nimenomainen aborttiklinikka on yksi niistä harvoista Yhdysvalloissa, 
joka on erikoistunut myöhäisen vaiheen abortteihin. (42) On todella häpeä tätä maata koskien, että tällaisia 
klinikoita on edes olemassa ja vielä suurempi häpeä, että pastorit pyytävät Jumalaa siunaamaan murhaajia.

Lopuksi, elämme maailmassa, jossa on monia ongelmia, ja ihmiset, jotka suunnistavat tämän modernin ajan 
myllerryksessä, eivät useinkaan tiedä minne kääntyä. Uutisten lukeminen täyttää ihmiset usein pelon ja surun 
tunteella, ja huumeiden väärinkäytön vitsaus Yhdysvalloissa on vain lisännyt toivottomuuden vaikutelmaa. Los 
Angeles Times'in artikkelin mukaan yleinen opioidien ja alkoholin käyttö on johtanut ”epätoivon epidemiaan” 
Amerikassa. (43) Kuitenkin minä löydän toivoni ja voimani Jumalasta. Vain Hän voi täyttää tyhjyyden 
elämässämme, jota niin monet tuntevat tänään. Ensimmäisen Pietarinkirjeen luvussa 1:13-16 meitä neuvotaan, 
”Vyöttäkää sentähden mielenne kupeet ja olkaa raittiit; ja pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille 
tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä. Niinkuin kuuliaisten lasten tulee, älkää mukautuko niiden 
himojen mukaan, joissa te ennen, tietämättömyytenne aikana, elitte, vaan sen Pyhän mukaan, joka on teidät 
kutsunut, tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi. Sillä kirjoitettu on: "Olkaa pyhät, sillä minä olen 
pyhä".” Kehotan jokaista tämän uutiskirjeen lukijaa antamaan sydämesi ja mielesi Jumalalle sekä asettamaan 
uskosi ja luottamuksesi Häneen. Jos et ole vielä katunut syntejäsi ja omistanut elämääsi Jumalalle, minä rohkaisen
sinua tekemään niin nyt.

Kuten aina, olemme kiitollisia tukijoillemme ja kiitämme tästä tilaisuudesta palvella teitä. Jos teillä on mitä 
tahansa rukouspyyntöjä, meidän esirukoilija-tiimimme on valmiina viemään anomuksenne Kaikkivaltiaan 
Jumalan valtaistuimen eteen. Jokaiselle rukouspyynnölle, jonka vastaanotamme, suodaan aina yksilöllistä 
huomiota. Armo ja rauha olkoon yllänne Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä. 

Samuel David Meyer

Suomentanut: Olli R. (”nokialainen”)
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Tietääksesi enemmän palvelutyömme historiasta ja perustajastamme, pastori David J. Meyer'istä, vieraile 
osoitteessa http://pastormeyer.org.

Kommentit koskien tätä uutiskirjettä tai keskusteluaihe-ehdotuksia voidaan jättää osoitteeseen 
editor@lasttrumpetnewsletter.org.

Jos haluat jättää rukouspyynnön, voit lähettää emailia osoitteeseen prayer@ltmmail.org tai mailata sen meidän 
postiosoitteeseen.

Tämä uutiskirje on tehty mahdolliseksi tukijoittemme ystävällisillä lahjoituksilla. Jos haluat auttaa meitä, voit 
lähettää avustuksesi meidän postiosoitteeseen tai lahjoittaa verkossa osoitteessa 
http://lasttrumpetnewsletter.org/donate.

Meidän uusi musiikki-CD nimeltä ”Victory in Jesus (Voitto Jeesuksessa)” on nyt saatavilla. Saadaksesi lisätietoa 
vieraile osoitteessa http://ltmstudios.org/music.

Lähettänyt Olli-R klo 17.48
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