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Herran pelko on tiedon alku; hullut 

pitävät halpana viisauden ja kurin. 

Snl. 1:7 

Olen epäröinyt jakaa tätä viestiä, koska halusin 

olla varma, että kuulin Jumalalta tästä uudesta 

koronaviruksesta. Mielestäni olisi vastuutonta 

herättää pelkoa tarpeettomasti näinä 

vaarallisina aikoina, joissa huomaamme elävämme juuri ennen seurakunnan tempausta. Toisaalta 

asia on niin, että niiden, joilla asiat eivät ole kunnossa Jumalan kanssa, pitäisi olla nyt todella 

peloissaan. 

Kärsi vaivaa niinkuin ainakin jalo Kristuksen Jeesuksen sotamies. Ei kukaan, 

joka sodassa palvelee, sekaannu elatuksen toimiin, sillä hän tahtoo olla 

mieliksi sille, joka on hänet palkannut. 2. Tim. 2:3-4 

 

Rukoillessani Jumalaa koskien tätä koronavirusta ja tämä pätee todella kaikkeen ruttoon yleensä, 

tunsin todella, että tällä kertaa se on todellinen, hyvin hyvin todellinen. Mutta kun se upposi 

sisälleni, niin Jumalan sanoma tälle sukupolvelle tuli läpi äänekkäänä ja selvänä. Se on kova 

sanoma, mutta se täytyy kuulla. Pyhä Henki sanoo, että Jumala ei halua palvelijainsa piiloutuvan 

kotona varjoihin näinä pelon ja epävarmuuden aikoina. Päinvastoin, hän sanoi minulle selvästi 

nostavansa kansan, joka ei pelkää viruksen saamista, ei väkivaltaa, eikä mitään muutakaan 

vaaraa tässä maailmassa! 

Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: minun nimessäni he ajavat 

ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä ja jos he 

juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita; he panevat kätensä 

sairasten päälle ja ne tulevat terveiksi. Mark. 16:17-18 

 

Ei kohtaa sinua onnettomuus, eikä vitsaus lähesty sinun majaasi. Ps. 91:10 

 

Kyllä, Jumala sanoo, että ne, jotka Hän on kutsunut palvelemaan sairaita, Hän suojaa 

yliluonnollisesti miltä tahansa ja kaikelta sairaudelta! Kunnia Jumalalle! Tiedämme, että ahdistusta 

edeltävinä päivinä maan päälle tulevien vitsausten voima kasvaa, kuta lähemmäksi pääsemme. 

Jumala ei kuitenkaan salli näiden asioiden leviämistä rangaistukseksi eikä pelon synnyttämiseksi, 

vaan ainoastaan vedotakseen maailmaan heräämään unestaan ja ajattelemaan kuolevaisuuttaan 

ja iankaikkisuuttaan. 
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Tällä hetkellä elämme maailmassa, jossa uskoa Jumalaan pilkataan ja kristittyjä tehdään avoimesti 

naurunalaisiksi. Kuitenkin, kun kuolema tuijottaa silmiin näitä ihmisiä, kaikki tämä väärä pullistelu 

haihtuu nopeasti, kun heidän maailmansa alkaa nopeasti luhistua heidän päällensä. Pelko ja 

epävarmuus tulevasta maailmasta ajavat voimakkaasti suuria joukkoja ratkaisun laaksoon. Vain 

harhaisimmat pitävät edelleen kiinni ateismistaan ketunkoloissaan. 

Monet kyllä kuolevat tulevaisuudessa, mutta kristittyinä meidän tulee ymmärtää, että kuolema on 

voitto. Ihmiset, laittakaa asiat oikeaan järjestykseen! Sillä ei ole väliä, oletko kuollessasi vanha vai 

nuori, jos palvelet mestariasi Jeesusta Kristusta, etkä omaa lihaasi. Meillä ei ole kuolemanpelkoa, 

koska kuolema on meille vain käveleminen oven kautta iankaikkisuuteen paratiisissa! Kun tuo 

päivä tulee, niin katsotko eteenpäin, vai taaksesi, kuten Lootin vaimo? 

Ja toisia ovat orjantappuroihin kylvetyt; nämä ovat ne, jotka kuulevat sanan,  

mutta maailman huolet ja rikkauden viettelys ja muut himot pääsevät valtaan 

ja tukahuttavat sanan ja se jää hedelmättömäksi. Mark. 4:18-19 

 

Tärkein asia, joka meidän on tehtävä tällä hetkellä, on se, että kerta kaikkiaan selvitämme 

päämme tämän maailman huolista! Meidän on hienosäädettävä henkemme kuin radio, että 

voimme poimia hiljaisen pienen Jumalan hengen signaalin. Miksi? Koska vain tuo ääni voi opastaa 

meitä edessä olevilla kartoittamattomilla vesillä! Se on tuo ääni, joka kutsuu meitä keskeyttämään 

kaiken, mitä olemme tekemässä ja rukoilemaan jonkun puolesta nyt heti! Se on Hänen äänensä, 

joka sanoo: ”Älä pysäköi tähän, pysäköi alueen toiselle laidalle”, tai yhtäkkiä kehottaa meitä 

soittamaan henkilölle, jolle emme ole puhuneet vuosiin. 

Meidän on irrotettava itsemme jatkuvasta mediavirrasta mieliimme! Jos puhelimemme ovat liian 

häiritseviä, meidän on sammutettava ne. Nämä ovat orjantappuroita elämässämme tällä 2000-

luvulla, tämän maailman huolia, jotka on mainittu yllä olevassa Raamatun kohdassa. 

Mihin Jeesus sopii elämääsi? Emme tarvitse jatkuvaa musiikkia korviimme autoa ajaessamme, 

emmekä puhelimen kanssa näpläämistä kylpyhuoneessa. Meidän on varattava päivittäin aikaa 

puhumiseen Jumalalle! Tarvitsemme aikaa myös pohtimiseen; kaiken ympärillämme tapahtuvan 

käsittelemiseen. Kun näet emme varaa aikaa pohtimiseen, niin pakotamme itsemme tällä hetkellä 

reagoimaan vain tunneperäisesti. Tunteet eivät ole hyvä asia! Ne ovat irrationaalisia ja niitä 

voidaan helposti manipuloida ja hyväksikäyttää. Useimmiten tunteemme ovat vain vääriä. 

Kuinka voivat kristityt tänä päivänä ihmetellä, miksi eivät kuule Jumalalta? Hän ei saa suunvuoroa! 

Kuinka voit kuvitella, että hiljainen pieni ääni voisi kilpailla sen saasteen virran kanssa, jolla tämä 

maailma jatkuvasti pommittaa meitä? Entä se, mitä laitamme silmiemme eteen? Raamattu sanoo, 

että Saatana on valon enkeli. Mitä sinun mielestäsi kaikki nämä TV-ruudut, elokuvat ja puhelinten 

näytöt antavat ulos? Se on todella sokaisevaa valoa! Saatanaa kutsutaan myös ilmavallan 

ruhtinaaksi. Kaikki nämä TV-lähetykset, radio-, matkapuhelin- ja WIFI-signaalit toimivat 

kirjaimellisesti ilmavallan kautta! 

  



Äläkä narraa itseäsi, koska sillä ei todellakaan ole merkitystä täytämmekö itsemme vain täysin 

puhtaalla ja terveellisellä materiaalilla (onnea vain sen löytämiselle!), jos edelleen ryöstämme 

Jumalalta ajan, joka olisi parempi viettää Hänen kanssaan!  Meidän on tehtävä suhteestamme 

Jumalaan päivittäinen prioriteettimme, jos aiomme selviytyä aivan edessä olevasta 

jumalattomuuden päälle karkauksesta! 

 

 


