
Koronavirus: kirous vai siunaus? 
Coronavirus: Curse or blessing? 

  By Terry James 3.3.2020, suom. SK 
 

 

Amerikkalaiset osakemarkkinagurut ovat hämmästyneitä ja hämmentyneitä. Dow ja muut 
rahoituksen / talouden indeksit ovat pudonneet ennennäkemättömään malliin. Se ei ole romahdus, 
kuten vuoden 1929 pörssiromahdus, mutta se ei ole koskaan ennen mennyt ennennäkemättömän 
korkealta 10 prosentin laskuun niin nopeasti. 
 
Pörssi on sittemmin toipunut jonkin verran, mutta on edelleen valtavan alhaalla. 
 
Kaikki tietenkin johtuu paniikkimyynneistä niiden toimesta, joiden koko olemassa olemisen syy 
pyörii rahan ansaitsemisen ympärillä, jonka rakkaus, Jumalan sanan mukaan, on ”kaikenlaisen 
pahan juuri”. 
 
Paniikin ytimessä on koronavirus. Leviävän taudin – jonka syistä ja lopullisista vaikutuksista 
tiedetään vähän – pelätään lopulta pysäyttävän tuotteiden kulutuksen ympäri maailman. 
 
Uskotaan, että tehtaat eivät pysty tuottamaan tavaroita ja osia myytäväksi muille 
valmistusyksiköille, koska työntekijät sairaudesta johtuen eivät voi osallistua töihin, tai koska 
pelkäävät olla toisten ympärillä. Tämän pelätään lopulta aiheuttavan suuren laman – tai jotain vielä 
pahempaa. 
 
Liioittelu rehottaa. Sen kaiken ytimessä ovat demokraattisen puolueen johtajat, valtavirran 
uutismedia ja Trump’in vihaajat, jotka kaikki näkevät liioittelussa poliittisen edun Yhdysvaltojen 
presidentinvaalien päivämäärän alkaessa häämöttää. 
 
Puolueen johtajat alkoivat melkein välittömästi syyttää presidentti Donald Trump’ia 
kyvyttömyydestä hallita kriisiä. He syyttävät, että hän tekee liian vähän ja vertasivat koronavirusta 
George W. Bushin kauden hurrikaani Katrinaan. Useat yleislähetysverkostot ja kaapelikanavat 
näkivät ohjelmajuontajiensa liittyvän demokraattisiin vieraisiinsa. Heidän analyysiensa nuotti ja 
sävy näytti olevan, että tämä sairaus tulee olemaan Trump’in Katrina. 
 
Tämä viittaa presidentti Bush’ia vastaan esitettyyn syytökseen, jonka mukaan hän oli kyvytön 
käsittelemään kriisiä ja siksi paljon ihmisiä kuoli ja oli suuria vaaroja, joita ei olisi ollut, jos 
demokraatti olisi ollut virassa. 
 
Eräs juontaja kehotti vieraitaan alkamaan kutsua sitä ”Trump-virukseksi”. 
 
Nähtäväksi jää, mihin tämä epidemia päättyy. Pörssi on laskenut, kuten edellä todettiin ja 
todellakin, elleivät asiat käänny ympäri ja putoamisen pohjalla tapahdu palautumista, niin asiat 
voivat vakavasti vahingoittaa taloutta, jonka on ymmärretty kasvavan. 
 
Oma mielipiteeni on ollut, kuten useimmat näitä kommentteja lukevat tietävät, että tempaus 
tapahtuu taloudellisen nousun aikana, ei globaalin finanssikatastrofin aikana. 
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Käsitykseni ei ole muuttunut. Väitän edelleen, että Herra Jeesus profetoi, että se tulee olemaan 
taloudellisesti normaali, tai jopa normaalia parempi aika, kun hän seuraavan kerran 
katastrofaalisesti murtautuu ihmiskunnan asioihin. 
 
Se on oleva katastrofaalinen jäljelle jääneille, mutta käsittämättömän kunniakas niille, jotka 
menevät Herransa luokse tuossa tempauksen sähköisessä hetkessä. 
 
Kaikki hiljattain kuulemani asiantuntijat sanovat, että Amerikassa ei tällä hetkellä ole todellista 
puhkeamisen vaaraa, mutta asiat voivat muuttua. He odottavat tämän hallinnon toteuttavan 
toimenpiteitä estämään koronaviruksen aiheuttama pandemia Yhdysvaltojen rajojen sisällä. 
 
Melkein kaikki asiantuntijat sanovat myös, että todella tehokkaan rokotteen kehittäminen vie useita 
kuukausia, ehkä jopa vuosia. Tätä on aika ahdistavaa ajatella. 
 
Jumalalla on mahtava kätensä siinä kaikessa ja se onkin se hengellinen kuiskaus, johon perustan 
optimismini, että ratkaisu ongelmaan tulee todennäköisesti pian. 
 
Seuraava uutinen puhuu tuosta sisäisestä, hengellisestä kehotteesta, jonka mielestäni tunnen. 
 

Tiede- ja teknologiaministeri Ofir Akunis’in mukaan israelilaiset tutkijat ovat saamassa 
kehitetyksi ensimmäisen rokotteen uutta koronavirusta vastaan. Jos kaikki sujuu 
suunnitellusti, niin julkistamisen mukaan rokote voisi olla valmis muutamassa viikossa ja 
saatavana 90 päivässä. 
 
”Onnittelut MIGALille [Galilee Research Institute] tästä jännittävästä läpimurrosta”, Akunis 
sanoi. ”Olen varma, että nopeaa edistystä tapahtuu edelleen, joka tekee meille mahdolliseksi 
tarjota tarvitun vastauksen vakavaan maailmanlaajuiseen COVID-19 -uhkaan”, Akunis sanoi 
viitaten uuden koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen. 
 
Viimeisten neljän vuoden aikana MIGAL-tutkijoiden ryhmä on kehittänyt rokotetta tarttuvaa 
keuhkoputkentulehdusvirusta (IBV) vastaan, joka aiheuttaa keuhkoputkisairautta 
siipikarjassa. Rokotteen teho on osoitettu eläinlääketieteellisessä instituutissa tehdyissä 
prekliinisissä tutkimuksissa. (Maayan Jaffe-Hoffman, “Israeli Scientists: ‘In a few weeks, we 
will have coronavirus vaccine.’” Jerusalem Post, February 27, 2020) 

 
Profetian puitteissa voidaan spekuloida olisiko Herra tuomassa esiin todisteita, miksi Israel on 
hänen valittu kansansa. On kiehtovaa seurata kehitystä. 
 
”Ja Herra sanoi Abramille: ’Lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä 
sinulle osoitan. Niin minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi 
ja sinä olet tuleva siunaukseksi. Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat ja kiroan ne, jotka 
sinua kiroavat ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä.’” (1. Moos. 12:1–3) 
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