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Tämän sukupolven suurimpia tragedioita, myös Jumalan murheellisin murhe, on se, että niin monet uskovat eivät
ole todella onnellisia! On järkyttävää, että uskovilta puuttuu Kristuksen voitto! Niin monet ovat kuumia, niin monet
kylmiä. Jonain viikkona he ovat ylhäällä, seuraavana taas alhaalla. He eivät osaa käsitellä pelkoa. Masennus
vyöryy heidän ylitsensä kuin höyryjyrä.
Jotkut avioliitot ovat kuumia ja kylmiä. Jonakin päivänä kaikki on hyvin puolisoiden välillä, kun taas seuraavana
päivänä he ovat onnettomia. Jonakin päivänä he eivät voi edes puhua toisilleen. He ajattelevat: ”No, sellaisia
avioliittojen pitääkin olla. Et voi odottaa pelkkää onnellisuutta ja rakkautta koko ajan.”
Paavali varoittaa uskovia, jotka ”selviävät perkeleen pauloista, joka on heidät vanginnut tahtoansa tekemään”(2
Tim.2:26). Tämä kuvaa monia heistä täydellisesti. Saatana kulkee heidän elämässään sisään ja ulos niin, kuin
häntä huvittaa! Heillä ei ole voimaa ei arvovaltaa pysäyttää häntä sydämensä ovella.
Jotkut tätä lukevat ovat ehkä joutuneet paholaisen ansaan. Paavali sanoi, että se tapahtuu, koska he vastustelevat
itse (ks. 2 Tim.2:25). ”Vastusteleminen” merkitsee sitä, että olet itse asettunut ansaan. Kieltäydyt Jumalan tavasta
vapauteen ja voittoon! Olet vastustanut Hänen tietään ja asettunut omalle tiellesi. Siksi sinut on saatu ansaan!
Niin monet uskovat ovat tunteneet Kristuksen voiton. Kuoliko Hän sen tähden? Kasvattaakseen lapsia, jotka ovat
paholaisen tahdon alla? ”Anna sydämesi Jeesukselle, mutta tahtosi paholaiselle.” Onko tämä kristillisen todistus
maailmalle? Ei ikinä!
Puolustat onnettomuuttasi huonolla terveydellä, sillä, ettei sinua ymmärretä, että sinulla on välinpitämätön puoliso,
pomo tai ystävä. Tosiasiassa voit puolustella, miten ikinä tahdot. Totuus on kuitenkin, ettei uskovalla ole mitään
tekosyytä elää paholaisen orjana. Paholainen leikkii tunteillasi, ja sinun elämäsi tulee vain pahemmaksi, ei
paremmaksi. Ongelmasi vain lisääntyvät, pelko nousee ja ilo vähenemistään vähenee. Alakulo alkaa vallata. Se
merkitsee, että sielusi on vihollisen vankina ja manipuloitavana.
Sinun tulee tunnistaa ansa, jossa olet, ja etsiä vapautusta siitä. Jos olet palvellut Herraa enemmän kuin muutaman
kuukauden, sinun kuuluisi kasvaa päivittäin armossa ja Jeesuksen tuntemisessa. Sinun hengellinen voittosi kuuluisi
olla suloinen. Sinun kuuluisi olla jatkuvasti tietoinen Hänen läsnäolostaan.
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