
Pahin painajaisemme! Mutta paras on edessä!

Our Worst Nightmare! But the best is yet to come!

Bill Perkins, 27.1.2021

Väärä todistaja ei jää rankaisematta ja joka valheita puhuu, se ei pelastu. Snl. 19:5

Viimeisimmässä Compass eNews -uutiskirjeessä esitin kaksi mahdollista suuntaan liittyvää 
skenaariota riippuen siitä, kuka vannoisi presidentin virkavalan 20. tammikuuta, Trump vai 
Biden.

Tiesimme, että perustuslaillinen tasavaltamme oli vaakalaudalla. Mutta rukouksistamme huolimatta
Jumala ei tehnyt Punaisen meren jakavaa ihmettä ja pahikset voittivat.

[On niitä, jotka uskovat edelleen, ettei se ole ohi, vaan presidentti Trumpilla on sotilaallinen 
suunnitelma palata valtaan (14, 27). Vaikka sydämestämme haluaisimme sen olevan totta, niin 
mielestämme on järkevää jatkaa olettaen, että Biden tulee torjumaan kaikki tulevat haasteet. Jos 
asiat muuttuvat, muutamme oletustamme.]

On vaikea sulattaa, että globalistit / saatanistit pystyivät kirjaimellisesti varastamaan sekä 
presidentin viran että kaksi viimeistä senaatin paikkaa. Melkein koko maailma tietää, että Biden on 
laiton presidentti.

... sillä hän [Saatana] on valehtelija ja valheen isä. Joh. 8:44 

Mutta loppujen lopuksi pahikset hallitsevat nyt sekä parlamenttia, senaattia että presidentin 
kansliaa. Maamme on nyt liukkaalla rinteellä kohti sosialismia ja lopulta tulee olemaan jonkinlaisen 
maailmanhallituksen alainen.

Huono uutinen on, että realistisesti voit yhtä hyvin olettaa, että elämme kommunistijohtoisessa 
maassa. Hyvä uutinen on, että Tempaus voi olla lähempänä kuin odotimme.

Demokraatteja / globalisteja / saatanisteja on rohkaistu uskomaan, että he voivat tehdä, mitä 
haluavat ilman vastuuta niille yli 75 miljoonalle, jotka äänestivät presidentti Trump'ia edellisissä 
vaaleissa. Se voi olla vaikeampaa, kuin he kuvittelevat, mutta he tulevat jatkamaan polullaan. 

Puhumattakaan siitä, että he näyttävät unohtavan, että ovat tilivelvollisia Jumalalle tuomiopäivänä. 
En todellakaan haluaisi olla heidän housuissaan!

Sillä kaikkien meidän pitää ilmestymän Kristuksen tuomioistuimen eteen, että kukin saisi sen 
mukaan, kuin hän ruumiissa ollessaan on tehnyt, joko hyvää tai pahaa. 2.Kor. 5:10 

Kukaan ei siis pääse karkuun. 

Minun edessäni pitää kaikkien polvien notkistuman, minulle jokaisen kielen valansa vannoman. 
Jes. 45:23 

Luottamisella, että Jeesus pyyhkii pois syntisi ennen tuomiopäivää ja polviesi notkistamisella tässä 
elämässä on etunsa.

https://compass.org/our-worst-nightmare-but-the-best-is-yet-to-come/%20


Mikä muuttuu?

Tulemme lopulta siihen pisteeseen, että jos vastustat sitä, mitä
hallitus haluaa sinun tekevän, tai jos puolustat julkisesti jotakin
Raamatussa, joka ei ole poliittisesti korrektia, he voivat
yksinkertaisesti leimata sinut "kotiterroristiksi" ja tehdä elämäsi
kurjaksi.

Demokraattien kansallinen komitea (DNC) keskustelee, miten
Trump'in kannattajat "uudelleenohjelmoidaan" (4). Katie Couric
toisti samaa sanoen, että kaikki 74 miljoonaa Trump'in
kannattajaa pitäisi uudelleenohjelmoida (5). 

Ne, jotka nyt hallitsevat tätä maata, keskustelevat röyhkeästi jopa lasten ottamisesta pois 
konservatiivisilta vanhemmilta heidän uudelleenkouluttamisekseen (6). Se ei tapahdu lähiaikoina  
mutta se, että he keskustelevat siitä, on uskomatonta

He ovat käymässä presidentti Trump'in kimppuun ihan tosissaan. Antifan hyökkäys Capitol 
-rakennukseen oli ohi jo ennenkuin presidentti Trump lopetti puheensa.(3) 

Äänestys edustajainhuoneessa Trump'in syyttämisestä mellakan yllyttämisestä oli täydellinen 
huijaus ... kaksi tuntia keskustelua (enimmäkseen huutamista) ilman todistajia. Puolustusta ei 
sallittu. Voidaan jo puhua banaanitasavallasta! Jos he todella tuomitsevat hänet, yleisö tietää 
todellisen syyn.

He haluavat syyttämiseen perustuvan tuomion varmistamaan, että hän ei voi pyrkiä presidentiksi 
tulevaisuudessa. Se vaikuttaa kiistanalaiselta, koska he edelleen tulevat käyttämään samoja 
Dominion -äänestyskoneita.

Tietenkin he lupaavat, että äänestyskoneet on tarkastettu ja ovat "tarkkoja". Joten konservatiivit 
eivät todennäköisesti palaa koskaan valtaan.

Pankit vaativat presidentti Trump'in hotelliketjulainoja maksettaviksi.(7) He ovat käymässä jokaisen
häntä tukeneen kimppuun - Ted Cruz ja Josh Hawley ovat tärkeimpiä kohteita.(15)

Trump'in Facebook- ja Twitter- tilien poistaminen estämään häntä kommunikoimasta 
presidenttiytensä viimeisinä päivinä on vain tulevan sensuurin alkua.(25) Twitter ilmoitti juuri, ettei 
kukaan voi nyt "kieltäytyä (opt-out)" heidän seurantatyökaluistaan.(17)

He keskustelevat avoimesti NewsMax TV:n(1) poistamisesta ja kuulin Rush Limbaugh'in  
tammikuun 21. päivän ohjelmassaan kertoneen, että häntä varoitellaan, että he yrittävät sulkea 
hänen EIB -verkostonsa.

Biden on ympäröinyt itsensä Valkoisessa talossa ihmisillä, joita toivoimme tuomittavaksi suurista 
rikoksista presidentti Trump'in toisella kaudella. Nyt he ovat periaatteessa pääsemässä kuin koira 
veräjästä. 

Kuten luultavasti jo tiedät, niin Biden'in ensimmäisten 24 tunnin aikana hänen saavuttuaan 
Valkoiseen Taloon nämä ovat MUUTAMIA hänen presidentin toimeenpanomääräyksistään 
(Presidential Executive Orders): 

> Liittyminen uudelleen Pariisin ilmastosopimukseen.(2)

> Keystone XL -putkilinjan peruuttaminen.(2)
(Tämä peruutti välittömästi 11 tuhatta työpaikkaa ja olemme palaamassa riippuvuuteen OPEC 
-öljystä.)

https://en.wikipedia.org/wiki/Democratic_National_Committee


> Yhdysvaltojen ja Meksikon rajamuurin rahoituksen keskeyttäminen.(2)

> Laskea laittomat maahanmuuttajat väestölaskennassa.(2)

> Lopettaa laittomien ulkomaalaisten karkottaminen.(2)

> Tehdä maskien käyttö pakolliseksi lentokentillä, lentokoneissa, junissa ja kaikilla liittovaltion 
alueilla.(2) 

> Tappaa naisten urheilu sallimalla miesten kilpailla heitä vastaan.(9)

Ja niitä 2000 dollarin pandemiashekkejä, jotka Biden lupasi, ei tietenkään löydy mistään.(27)

Meidän on jatkuvasti muistutettava itseämme, että Jumala hallitsee edelleen ja kaikki vaikuttaa 
yhdessä hänen uskovaistensa hyväksi (Room. 8:28).

Meitä käsketään uskomaan asioihin, joita emme näe, luottaen, että mitä tapahtuukin tämän maan 
päällä, me voitamme ikuisuuden ja Saatana häviää. Ja mikään ei voi muuttaa sitä.

 Amerikkalainen herätys?

Kun tällaista moskaa heitetään konservatiivien päälle ja kun alamme nähdä ne kylmät ja kovat 
tosiasiat, että Amerikka on menossa sosialistiseksi ja sen hallitus on taivutettu uuteen 
maailmanjärjestykseen, niin tämä todennäköisesti avaa enemmän tilaisuuksia todistamiseen, kuin 
koskaan olisimme voineet kuvitellakaan.

Tämä tarkoittaa, että kun amerikkalaiset näkevät vapauksiensa häviävän silmiensä edessä, niin on
olemassa hyvin todellinen mahdollisuus, että voimme vielä nähdä yhden viimeisen herätyksen 
Amerikassa. Se on jännittävää!!

Mikä on tarkoituksemme maan päällä?

Tämä tietysti herättää kysymyksen, miksi olemme täällä maan päällä? Miksi Jumala ei vienyt meitä
kotiin heti, kun pelastuimme? Koska tarkoituksemme, kun elämme täällä maan päällä, on olla 
valoina langenneelle maailmalle. Saavuttaakseen ihmisiä Jumala käyttää ihmisiä. 

...että olisitte moitteettomat ja puhtaat, olisitte tahrattomat Jumalan lapset kieron ja nurjan 
sukukunnan keskellä, joiden joukossa te loistatte niinkuin tähdet maailmassa, Fil. 2:15 

Tässä elämässä ei millään muulla ole todellista merkitystä, kuin sillä, että kuka menee 
taivaaseen, kuka helvettiin. Ja Jumala käyttää henkilökohtaista todistusta välittämään 
pelastuksen tien kadotetulle maailmalle.

Tiedämme, että profetoitu uskovien Tempaus tapahtuu todennäköisesti elinaikanamme. Tämän 
hetken ja pelinmuuttavan lähtömme välillä Amerikkalaiset todennäköisesti tulevat näkemään 
vapauksiensa menetyksen tulevien ehdotettujen "Taloudellisen Nollauksen" (16) - ja "rokote" 
-rajoitusten kautta.

Taloudellinen nollaus on tulossa

Jo presidentti Trump mainitsi haluavansa vaihtaa uuteen valuuttaan, koska dollarin arvo laskee 
jatkuvasti.

Globalistit / saatanistit haluavat eräänä päivänä valvoa jokaista maksutapahtumaa ja he näkevät 
romahtavan maailmantalouden polkunaan saavuttaa yksi globaali digivaluutta. (18)

Pakolliset rokotteet?



Kuten olemme sanoneet alusta saakka, rokotteen tarkoitus ei ole tehdä meistä terveempiä. 
Olemme osoittaneet monia mahdollisia tulevia ongelmia tämän rokotteen kanssa.(10) Tämä asia 
voi olla tikittävä aikapommi, maailmanlaajuinen katastrofi!

Ja nyt on olemassa toinen pommi-video, joka sinun pitäisi katsoa, vain 30 minuutin pituinen.

Se myös on lääkäriltä ja kannattaa välittää ystäville ja perheenjäsenille, jotka vielä harkitsevat 
rokotteen ottamista.

Katso se tästä: https://youtu.be/3mPIomjWwd4 

Tein kopion videosta ja jos se poistetaan, teen siitä audioversion saataville verkkosivustollamme. 
Ääni on oikeastaan kaikki, mitä tarvitset.

Kova juttu on ymmärtää, että on tulossa aika, jolloin hallitus vaatii kaikkia ottamaan rokotteen, tai 
luopumaan mahdollisuudesta asioida pankissa, matkustaa, tai ostaa ruokaa.(18)

Bill Gates on julkisesti vaatinut digitaalista rokotustodistusta, joka asetetaan ihon alle 
mikroneulojen kautta laastarista ja on luettavissa matkapuhelinsovelluksella.(8)

Tämä tietenkään ei mitenkään eroa tulevasta Ahdistuksen ajan Pedonmerkistä, joka on otettava 
voidakseen asioida pankissa, matkustaa ja ostaa ruokaa.

Tämä on varsin jännittävää, koska se tarkoittaa, että Tempauksen täytyy olla lähellä! Ilmestyskirjan
"Merkki" tulee uskovien Tempauksen jälkeen.

Nähdessämme näiden asioiden tapahtuvan ympärillämme näyttää siltä, että olemme tulossa 
viimeisiin päiviin ennen Tempausta.

Jos näin on, niin on kaksi profeetallista asiaa, joita voimme tarkkailla ennen äänekästä ja eloisaa 
lähtöämme:

1) Israelin valtavat kulta- ja hopearikkaudet löydetään

Uskon Raamatun tekevän selväksi, että Venäjä / Iran ym. hyökkäävät Israeliin heti tempauksen 
jälkeen.

Hesekielin lukujen 38 ja 39 mukaan Venäjän / Iranin syy hyökkäykseen on varastaa Israelin "kulta 
ja hopea" -rikkaudet. Jumala ei sano mitään epäselvästi.

https://youtu.be/3mPIomjWwd4


No niin, se on mielenkiintoista, koska Israelilla ei tällä hetkellä ole valtavia määriä kultaa ja hopeaa 
houkuttelemaan hyökkääjiä.

Aiemmassa eNews-uutiskirjeessä kirjoitimme kuitenkin valtavista määristä kultaa ja hopeaa, 
kymmenien miljardien dollareiden arvosta, jotka haudattiin Israeliissa ennen Baabelin vankeutta.
(11). 

Tänä päivänä he etsivät aktiivisesti tätä ilmiömäistä aarretta ja veikkaan, että se löydetään juuri 
ennen tempausta. Tuo aarre on se, minkä Venäjä / Iran haluavat kaapata.

2) Lisää liikettä kohti "Pedonmerkkiä"

Riippumatta siitä, kutsutaanko sitä "valuutan nollaukseksi" vai "maailman digivaluutaksi", meille ei 
pitäisi olla yllätys nähdä sen alkavan tulla yhteen ennen tempausta.

Ilman presidentti Trump'ia puolustamassa kansallista itsemääräämisoikeuttamme maamme 
valvojat tulevat löytämään "kriisin", jota voidaan käyttää tekosyynä siirtymiselle globaaliin 
valuuttaan.

Maailman Talousfoorumin (WEF) Klaus Schwab ei puhu mitenkään epäselvästi, kun hän selittää 
sitä kirjassaan "Covid 19—The Great Reset" (Covid 19—Suuri Nollaus)":

”Tämä pandemia edustaa harvinaista ja kapeaa tilaisuuden ikkunaa pohtia, uudelleenajatella ja 
resetoida maailmamme. ...Monet asiat muuttuvat ikuisesti ... Uusi maailma tulee esiin ... COVID-
19:n valloilleen päästämä yhteiskunnallinen mullistus tulee kestämään vuosia ja mahdollisesti 
sukupolvia ... Monet meistä pohtivat, milloin asiat palaavat normaaleiksi. Lyhyt vastaus: ei 
milloinkaan.

Jokaisen maan, Yhdysvalloista Kiinaan, on osallistuttava ja jokaisen teollisuudenalan, öljystä ja 
kaasusta tekniikkaan, on muututtava. Lyhyesti, tarvitsemme kapitalismin Suuren Nollauksen. ... 
että globaalit johtajat voivat muotoilla globaalien suhteiden tulevan tilan, kansallisten talouksien 
suunnan, yhteiskuntien prioriteetit, liiketoimintamallien luonteen ja globaalien yhteisten etujen 
hallinnan”.

Globalistit / saatanistit siis uskovat, että ns. "globaali pandemia" on heidän kultainen tilaisuutensa 
siirtää maailma Uuteen Maailmanjärjestykseen.

He toivovat, että pandemia tuo maailman taloudellisesti polvilleen ja sitten he ”tulevat hätään" 
uudella digitaalisella maailmanvaluutallaan.

Vaikka Yhdysvallat lopulta mukautuisi, heillä on vielä joitakin esteitä ylitettävänä, kun yhä 
useammat kyseenalaistavat "Pandemian" ja maailmanlaajuisen sulkemisen viisauden.

Lukujen, joita käytettiin sulkemaan meidät, on jo pitkään epäilty olevan suuresti paisuteltuja. 
Lisäksi lääkärit kyseenalaistavat edelleen syyn jokaisen "rokottamiselle" sairauden varalta, jossa 
eloonjäämisaste on 99,8%.

Yritämmekö rokottaa koko maailman, jotta eloonjäämisaste nousisi 99,8 prosentista 99,9 
prosenttiin? Ja kuten em. videolinkin lääkäri, yhä useammat ovat astumassa esiin. 

Nyt meillä on SUURI BARRINGTONIN JULISTUS (THE GREAT BARRINGTON DECLARATION), 
julkilausuma, jonka on allekirjoittinut yli 53 000 tiedemiestä ja lääkäriä (20), jotka vaativat 
pysäyttämään sulkemiset.

Tämä vaikuttava maailmanlaajuinen ryhmä huutaa, että sulkemisilla ei ole lääketieteellistä eikä 
tieteellistä pohjaa. Joten sulkemisen käyttäminen romahduttamaan maailmantalous uuden 
valuutan saamiseksi voi lopulta mennä palasiksi, mikä viivästyttäisi uutta maailmanvaluutan 



nollausta. Toivottavasti!!

Lopulta tämä maailmanlaajuinen digivaluutta kuitenkin syntyy, emme vain tiedä tapahtuuko se 
ennen tempausta, vai sen jälkeen. 

Raamattu tietysti ennustaa tämän valuutan olevan digitaalinen, paperiton ja lopulta mahdollistavan 
kaikkien maksutapahtumien hallinnan yhdestä paikasta maan päällä (Ilm. 13).

Aiemmissa eNews-artikkeleissa olemme sanoneet, että jakeen Ilm. 13:16 "merkki", joka lähettää 
ihmisiä helvettiin, toteutuu vasta Ahdistuksessa ja silloinkin heidän on "kumarrettava" petoa.(8)

Siksi voit olla varma, ettei kukaan seurakunta-ajalla eli lähellä tempausta elävä henkilö joudu 
helvettiin Covid-rokotteen ottamisesta. He saattavat toivoa, että eivät olisi sitä ottaneet, mutta se ei
automaattisesti lähetä heitä helvettiin.

Rokote, joka ei ole rokote

On siis syy ajatella, että pakolliset rokotukset tapahtuvat ennen Tempausta ja joitakin muita syitä 
ajatella, että ei.

Globalistit / saatanistit haluavat mahdollisimman nopeasti saada jokaisen rokotetuksi tällä mRNA-
geeniliitos "-rokotteella". Pitkällä tähtäyksellä he näkevät sen keinona valvoa ihmisiä.

Big Pharma (lääketeollisuus) haluaa, että tämä tehdään niin pian kuin mahdollista varmistamaan, 
että he saavat kymmenien miljardien dollarien tulot. Globalistit haluavat käyttää sitä väestön 
hallintaan ohjelmiston sisältämien tietojen avulla.(28)

Mielenkiintoista on, että se ei todellakaan ole lainkaan rokote, vaan vain "hoito", joka ei paljon eroa
kemoterapiasta. Se ei täytä rokotteen määritelmää, koska siinä ei ole mitään todellista virusta. 
Siinä on vain uusi ohjelmistokoodi, joka lisätään henkilökohtaiseen Jumalan suunnittelemaan 
RNAhan.(23)
 
Tällä "Covid-hoidolla" he siis muuttavat sinun henkilökohtaista RNA:tasi. Olet pääosin 
ihminen, mutta olet myös osittain tekoälyä. Olet trans-ihminen.

Se on yksinkertaisesti geenien liittämistä (gene-splicing) – uudet ohjelmisto-ohjeet injektoidaan 
Jumalamme suunnittelemaan RNAhan. Ja pitkäaikaisia vaikutuksia ei tunneta. 

Viimeinen Covid -rokotusyritys vuonna 2007 vastaavaan H1N1-tautiin testattiin ensin eläimillä. 
Kaikki meni hyvin, yksikään eläin ei kuollut rokote- / hoitopistoksiin. Mutta vuotta myöhemmin, kun 
ne altistettiin uudelleen virukselle -- kaikki kuolivat. (22)

Covid-19-rokote / hoito oli kiirehditty, eikä sitä testattu eläimillä. Meillä ei ole mitään käsitystä 
rokotettujen tulevaisuudesta. Pohjimmiltaan ihmiset ovat koe-eläimiä. 

https://compass.org/beware-of-the-band-aid/


Tämän hoidon antaminen jokaiselle on kuitenkin edelleen Big Pharma'n ja globalistien / 
saatanistien tavoite riippumatta riskistä ihmisille. He voivat heittää varovaisuuden tuuleen, koska 
heidät on vapautettu kaikesta taloudellisesta vastuusta.(24)

He haluavat lopulta, että rokotetta / hoitoa käytetään
tietokanavana rokotteesta / hoidosta sinussa verkkoon JA
verkosta takaisin sinuun.(13) Ja tietenkin se, joka valvoo
verkkoa, valvoo sinua. Ei hyvä!

Joten tuntemattomien pitkäaikaisten ongelmien lisäksi, mukaan
lukien mahdollinen kuolema, en henkilökohtaisesti luota siihen,
mitä he sanovat olevan ohjelmoituna siinä. Varsinkin, kun
nämä globalistit / saatanistit haluavat vähentää maailman
väestöä 95%.

Ehkä ylireagoin, mutta kun luen kaikista näistä vitsauksista ja vastaavista Ilmestyskirjan 6. luvussa,
se saa minut epäluuloiseksi sen suhteen, mihin he todella pyrkivät.

Kyse ei siis ole terveydestä, vaan valvonnasta. He haluavat, että koko maailman väestön olevan 
valvottavissa. Juuri se, mitä Raamattu sanoo, tapahtuu tempauksen jälkeen.

Väestönkasvun hillitseminen?

Maailman rokottamiselle voi kuitenkin olla vielä kammottavampi syy – eugeniikka (rodunjalostus).

Bill Gates on korviaan myöten tässä rokotteen käyttöönotossa. Miksi? Hän ei ole lääkäri. Hän ei 
ole tutkija. Mutta hän on todella isokenkäinen planeetan pelastamisessa väestön vähentämisen 
kautta.

Gates on avoimesti todennut, että maapallo toimii parhaiten vain noin 500 miljoonan väkiluvulla. 
(12) Se edellyttää noin 95% vähennystä maapallon väestöön.

The Communist Agenda in the USA (Kommunistinen agenda USA:ssa) on video, joka esitettiin 
Compass TV:llä tällä viikolla. Kymmenen vuoden iästään huolimatta se saa niskavillasi pystyyn 
katsoessasi.

Ja jos et ole koskaan katsellut CompassTV: tä, niin videomme ovat ILMAISIA  ja yhdellä 
napsautuksella toistettavia puhelimissa, tableteissa, tietokoneissa ja jopa televisioissa, jos vain 
osaat tehdä sen.

Tässä on linkki videoon, joka tehtiin vuonna 2014 ... uskomatonta ... joka kaikkien pitäisi katsoa. 
Se todistaa, että tämä "maailmanpandemia" on ollut tekeillä jo 10 vuotta!

CLICK HERE: https://www.youtube.com/watch?v=BgEIuXWkh5o  

Viisi tosiasiaa muistettavaksi

Jumala on sallinut globalistien / saatanistien saada poliittisen hallinnan maahamme ja suurimpaan 
osaan maailmaa, joten tässä me olemme hieman hämmentyneinä yrittäen ymmärtää, miten 
meidän pitäisi reagoida.

Siis tässä ne viisi tosiasiaa, jotka on pidettävä mielessä, kun elämme viimeisten päivien viimeisiä.
 

https://www.youtube.com/watch?v=BgEIuXWkh5o


Tosiasia 1 - Elämme seurakunta-ajan lopussa ja asiat muuttuvat 
nopeasti!

Kaikki mitä katselemme maailmassa, sopii täydellisesti tulevaan seitsenvuotiseen Ahdistukseen, 
joka alkaa yhtäkkiä ja yllättäen. 

Kun he sanovat: "Nyt on rauha, ei hätää mitään", silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niinkuin 
synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon. 1.Ts. 5:3 

Tempaus kuitenkin tapahtuu ensin, eikä siitä jääneillä uskomattomilla ole pakomahdollisuutta, ei 
yhtään liberaalia tuomaria pelastamassa heitä. Ei petollista ääntenlaskentaa. Ei mitään. He 
korjaavat, mitä ovat kylväneet. 

Me uskovina olemme jo voittaneet taistelun. Syntimme kiinnitettiin ristiin 2000 vuotta sitten. Kukaan
ei voi uhata uskovaa kuolemalla, koska silloin häntä uhattaisiin taivaalla, tulevalla paratiisillamme!

Jäljellä olevan aikamme haluamme Jumalan käyttävän meitä kadotettujen saavuttamiseksi. 
Siksi meidän pitäisi olla valmiita antamaan vastaus koskien sitä, kuka menee taivaaseen ja kuka 
helvettiin.

Tosiasia 2 - Saatana on todellinen ja alituinen vastustajasi

Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri niinkuin kiljuva jalopeura, 
etsien, kenen hän saisi niellä. 1.Piet. 5:8 

Me elämme muukalaisina planeetalla, jossa Saatana on kaiken pahan jumala. 

...uskottomissa, joiden mielet tämän maailman jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus,
joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista... 2.Kor. 4:4 

Mutta meillä on Jumalan Pyhä Henki asumassa meissä ja Hän on suurempi kuin Saatana.

...hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. 1.Joh. 4:4 

Siksi voimme elää elämäämme rohkeasti tällä planeetalla tietäen, että Herra on lopullisessa 
hallinnassa.

...vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee. Jaak. 4:7

Tosiasia 3 - Meidän ei tarvitse murehtia

Me palvelemme mahtavaa Jumalaa, maailmankaikkeuden Luoja-Jumalaa, joka vain puhui maan ja
taivaan olemassaoleviksi.

Sillä hän sanoi, ja tapahtui niin. Ps. 33:9 

Hän suunnitteli jokaisen meistä nimenomaan elämään tänä päivänä ja aikana, mukaan lukien sen, 
kuinka kauan elämme!



Sillä sinä olet luonut minun munaskuuni, sinä kudoit minut kokoon äitini kohdussa. Minä kiitän 
sinua siitä, että olen tehty ylen ihmeellisesti; ihmeelliset ovat sinun tekosi, sen minun sieluni kyllä 
tietää. Minun luuni eivät olleet sinulta salatut, kun minut salassa valmistettiin, kun minut taiten 
tehtiin maan syvyyksissä. Sinun silmäsi näkivät minut jo idussani. Minun päiväni olivat määrätyt 
ja kirjoitetut kaikki sinun kirjaasi, ennenkuin ainoakaan niistä oli tullut. Ps. 139:13-16

Hän käskee meitä olemaan murehtimatta, koska se ei auta!

Ja kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä ikäänsä kyynäränkään vertaa? Mt. 6:27 

Jumalamme hallitsee KAIKKEA ja haluaa meidän luottavan rohkeasti Häneen turvanamme ja 
suojanamme.

Jumalan tie on nuhteeton, Herran sana tulessa koeteltu. Hän on kaikkien kilpi, jotka häneen 
turvaavat. 2.Sam. 22:31

Tosiasia 4 - Jumala vastaa rukouksiin

Meillä ei ole aavistustakaan, mitä Jumalalla on varattuna tulevaisuutta varten. Mutta tiedämme, 
että Hän seuraa kaikkea, mitä tapahtuu ja kuulee kaikki rukouksemme joka päivä kellon ympäri.

Meidän tulee pitää katseemme Herrassa ja Hänen meille lupaamassaan loistavassa 
tulevaisuudessa, eikä maanpäällisissä väliaikaisissa asioissa.

lkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä.  Kol. 3:2 

Tosiasia 5 - Kun kaikki on ohi, olemme voittajia!

Olemme jo voittaneet ja meidän pitäisi elää sen mukaisesti!

Rukoile siis, että olisit herkkä Jumalan johdatukselle tulevina viikkoina, kuukausina ja vuosina 
tuomaan esiin totuuden, kun Herra avaa tilaisuuden ovia.

...rukoillen samalla meidänkin edestämme, että Jumala avaisi meille sanan oven 
puhuaksemme Kristuksen salaisuutta,... Kol. 4:3 

Edessä pitäisi olla paljon isoja päiviä - käytä meitä, Herra!

Shalom!

BP
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