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Syksyllä 2019, ennenkuin koko COVID-kaaos iski, olin osa palkatonta henkilökuntaa, kun uusi 

pastori valittiin ja tuli johtamaan kirkkoamme. Olin ollut lähetysjohtajana useiden vuosien ajan sekä

raamatunopettajana, joka painotti eskatologiaa. Tiedän, että se on melko harvinaista nykyään, 

mutta entinen pastorimme ja väliaikainen pastori antoivat minulle vapaat kädet opettaa 

lopunaikaan liittyviä aiheita.

Johtuen vartijan mentaliteetistani ja fokuksestani olin nähnyt jo jonkin aikaa, että asiat olivat 

pimenemässä maailmassa ja varsinkin Amerikassa. Olin jo jonkin aikaa sanonut uskovani, että 

Amerikan kirkko kohtaisi koettelemusten ja vainon ajan ennen tempausta, koska minusta aina 

tuntui, että Herran täytyisi puhdistaa morsiamensa maassamme. Leikillinen ja (surullisen)kuuluisa 

lauseeni oli: "Luuletteko, että ainoa kärsimys, jonka joudumme kestämään ennen Jeesuksen 

paluuta, on helppous ja mukavuus?"

Nähdessäni tämän pahenevan pimeyden ehdotin uudelle pastorille yhdessä ensimmäisistä 

henkilökunnan kokouksistamme, että seurakunnan olisi viisasta tehdä suunnitelmia tulevaa vainon 

aikaa varten. Ehkä meidän pitäisi saada ihmiset ajattelemaan tätä ja tekemään valmisteluja maan 

alle menemiseksi jossakin vaiheessa saamalla pienet ryhmät kokoontumaan ja ymmärtämään, 

mitä tämä tarkoittaisi.
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Tämä ajatus sai vakavan päänyökkäyksen ja äkkiä unohdettiin. Myöhemmin vuonna 2020 ja 

COVIDin tultua johtuen asioista, joita sanoin koskien sitä, mitä oli tapahtumassa ja kuinka sanoin 

sen, pastori ei hyväksynyt, vaan tosiasiassa sanoi: "Me emme ole sellaisia." Lopulta tämän ja 

monien muiden vuorovaikutusten jälkeen se johti erooni kirkosta.

Tässä me olemme nyt kaksi vuotta myöhemmin syksyssä 2021 ja hallituksemme on syöksymässä 

suin päin kohti täydellistä tyranniaa. Konservatiiveja ja kristittyjä, eli poliittisia vihollisia ja Jumalaa 

rakastavia, demonisoidaan. Valtio on asettanut valheellisen kaksijakoisuuden, pelko vs. 

turvallisuus, korostamalla eroa rokotettujen ja rokottamattomien välillä. Karanteenitiloja, joista 

käytetään myös nimiä FEMA tai internointileirit, on valmisteltu kaikkialla maassamme – ne eivät 

mitenkään eroa niistä, joita jo käytetään Kiinassa ja Australiassa. Retoriikka on kasvussa niitä 

vastaan, jotka kieltäytyvät menemästä mukaan valtamedian ja somen Biden'in hallinnon johdolla 

levittämään narratiiviin. He tarvitsevat vain laukaisumekanismin käydäkseen niiden kimppuun, joita

pitävät valtion vihollisina.

Silloin epäilemättä kirkot, jotka julistavat seuraavansa vain Jumalaa ja Hänen käskyjään, 

huomaavat olevansa äärimmäisen pahassa ristiriidassa hallituksen määräysten kanssa. En 

ihmettelisi, jos ne suljetaan väkisin. Mitä sitten tapahtuu? Ovatko seurakunnat, eli ne uskovat, joita 

ei vielä ole kerätty ja eristetty Vihreille Vyöhykkeille heidän "suojelemisekseen”, valmiita 

kokoontumaan salaa?

Vuonna 2019 tällaiset skenariot ovat saattaneet esiintyä mielikuvituksellisina salaliittoteorioina. 24 

kuukautta myöhemmin, ainakin joidenkin mielestä, ne ovat luultavasti ottaneet uuden todellisuuden

ja totuuden. 

Profeetta Jeremian aikana Herra varoitti häntä, että tietyt miehet olivat salaliitossa häntä vastaan. 

Jakeissa Jer. 11:9-10 hän varoittaa:

“Ja Herra sanoi minulle: "Juudan miesten ja Jerusalemin asukasten keskuudessa on 

salaliitto. He ovat kääntyneet takaisin ensimmäisten esi-isiensä pahoihin tekoihin, niiden, 

jotka eivät tahtoneet kuulla minun sanojani ja he ovat seuranneet muita jumalia ja palvelleet 

niitä. Israelin heimo ja Juudan heimo ovat rikkoneet minun liittoni, jonka minä tein heidän 

isiensä kanssa.”

Jumala jatkoi kuvaillen yksityiskohtaisesti heidän syntiensä laajuutta ja se inhotti Häntä niin paljon, 

että Hän käskee jakeessa Jer. 11:14:

“Mutta sinä älä rukoile tämän kansan puolesta, älä kohota heidän puolestaan huutoa ja 

rukousta, sillä en minä kuule, kun he minua avuksi huutavat onnettomuutensa tähden.”

He olivat seuranneet muita jumalia, kumartaneet niitä, antaneet niille kaikenlaisia uhreja ja 

pystyttäneet alttareita kunnioittaen niitä. Toisin sanoen he olivat päättäneet, että Israelin Jumala ei 



ollut seuraamisen arvoinen. He ilmeisesti luulivat, että pakanajumalilla oli tarjottavana enemmän 

kuin sillä Yhdellä, joka oli pelastanut heidät Egyptin orjuuden tulisesta pätsistä.

Heidän syntinsä olivat nousseet niin rajulle tasolle, kun he hylkäsivät Jahven, ettei Hän jatkossa 

edes kuulisi rukouksia heidän puolestaan. Hän toisi heille tuhon.

Nykyisessä ajassamme on kaksi ryhmää, jotka lietsovat Jumalan vihan pätsiä. Ensimmäinen on 

ne, jotka ilman muuta ja jo kauan sitten ovat päättäneet, etteivät tarvitse Häntä elämässään. Sillä 

monet heistä, aivan kuten Room. 1:24 sanoo, Hän on hyljännyt heidät heidän sydäntensä syntisiin 

haluihin.

Toinen ryhmä on seurakunta, joka on päättänyt jättää huomiotta Jumalan Sanan, vaikka sen olisi 

pitänyt tietää paremmin. Kuinka paljon tuomitsemista Herralla voi olla niitä kohtaan, jotka sanovat 

olevansa Kristuksessa, mutta kuitenkin päättävät jatkaa seurakunnan pyörittämistä, ikäänkuin 

eläisimme edelleen normaalissa ajassa?

Eräs tämän päivän lentävistä lauseista, joka puhuttelee välittämänsä totuuden vuoksi, erottaa sen, 

mitä tällä hetkellä näemme ja varmasti sen, mitä on edessäpäin verrattaessa sitä entisiin päiviin, eli

vuoteen 2019 ja sitä ennen. Tuo lause on: AJAT ENNEN (the BEFORE TIMES). Tämä on niin 

dystooppista – ja kuitenkin niin totta – että on hämmästyttävää, että alamme edes puhua näin. Ne, 

jotka ovat uskoneet, että uskovien täytyy kestää Ahdistus, ovat ehkä alkamassa käsittää, kuinka 

tuhoisa tämä tuleva aika on. Ajatus, että voimme prepata ja piiloutua, kun Jumalan viha riehuu 

ympärillämme – että Hän suojelee meitä yliluonnollisesti – on mielenkiintoinen, mutta väärä 

näkökulma. Uskon vahvasti Jumalan yliluonnollisiin puoliin, mutta uskon myös, että Hänellä on 

muita suunnitelmia meille Herran Päivän ajaksi. Itse asiassa odotan kovasti sitä uskomattoman 

yliluonnollista tapahtumaa, joka pian tulee tyrmistyttämään maailman, eli seurakunnan tempausta.

Vain parin vuoden takaiset salaliittoteoriat ovat suurelta osin osoittautuneet todeksi. Onneksi 

Jumalamme on suvereeni ja valvoo tarkasti. Juuri oikealla hetkellä Hän todistaa, että 

"salaliittoteoria" Tempauksesta on myös tosiasia. Eikö se olekin hämmästyttävä puolustus 

sellaiselle, jonka monet meistä ovat uskoneet olevan se autuaallinen toivo, jonka Jumala on 

antanut lapsilleen?

As I’ve mentioned in the Author Note of previous articles, 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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