
https://garyritter.com/the-corruption-of-all-flesh/ 

Kaiken lihan turmelus
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Lukuun ottamatta niitä, jotka uskovat seetiläiseen selitysversioon jakeista 1.Moos. 6:1-4, suurin 

osa meistä muista on tullut siihen käsitykseen, että Jumalan pojat (benai Elohim), joihin kohdassa 

viitataan, olivat todella Jumalan poikia. Toisin sanoen tekstin yliluonnollinen tulkinta on oikea. 

Kaikki yritykset demytologisoida jakeet ja tehdä Jumalan pojista hyviä ja hurskaita miehiä Seetin 

jälkeläisinä ja ihmisen tyttäristä vain Kainin jälkeläisiä - pahoja naisia! - sisältävät aivan liian monta 

virhettä, että sitä voitaisiin pitää oikeana hermeneutiikkana. Muistutuksena tässä ovat jakeet:

Kun ihmiset alkoivat lisääntyä maan päällä ja heille syntyi tyttäriä, huomasivat Jumalan 

pojat ihmisten tyttäret ihaniksi ja ottivat vaimoikseen kaikki, jotka he parhaiksi katsoivat. 

Silloin Herra sanoi: "Minun Henkeni ei ole vallitseva ihmisessä iankaikkisesti, koska hän on

liha. Niin olkoon hänen aikansa sata kaksikymmentä vuotta." Siihen aikaan eli maan päällä

jättiläisiä, ja myöhemminkin, kun Jumalan pojat yhtyivät ihmisten tyttäriin ja nämä 

synnyttivät heille lapsia; nämä olivat noita muinaisajan kuuluisia sankareita. 

Se, että Raamattua ei lueta kirjaimellisesti silloin, kun se on tarkoitettu luettavaksi kirjaimellisesti, 

on kohtalokas virhe, joka johtaa siihen, että menetämme todellisen ymmärryksen siitä Raamatun 

kokonaiskuvasta, jonka Jumala on tarkoittanut.

Jumalan poikien laskeutuminen maan päälle ja lisääntyminen ihmisnaisten kanssa on yksi seuraus

profetiasta 1.Moos. 3:15:

“Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä 

välille; se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän." 

Saatanan jälkeläiset, eli käärmeestä polveutuvat, eivät ole vain hengellisiä luonnostaan, kuten 

myöskään Jeesuksen jälkeläiset eivät ole vain hengellisiä. Molemmilla on kirjaimellinen ja fyysinen 

ilmentymä. Ne, jotka tulevat käärmeestä, ovat monimuotoisia ja ovat ilmestyneet kautta historian. 
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Heidän joukossaan ovat kapinalliset Jumalan pojat, heidän nefilim-lapsensa, ne, jotka 

työskentelevät Saatanan hyväksi nykyään ja miltä vihollinen sitten näyttääkin ahdistuksen aikana.

Epäilemättä Saatana kannusti taivaassa olevia hengellisiä olentoja olemaan tottelemattomia 

Jumalalle, että he jättäisivät oikean asuntonsa ja tulisivat maan päälle (Juuda 6). Sen täytyi olla 

hänelle ilon päivä, kun hän näki muiden seuraavan hänen esimerkkiään. Vielä enemmän 

seurausten, joita he aiheuttivat ottaessaan ihmisen muodon ja "naidessaan" ihmisen kauniita 

tyttäriä, täytyi olla herkulisia Saatanan makuun. Ajattele seurausta, kuten 1.Moos. 6:11–12 kertoo:

Mutta maa turmeltui Jumalan edessä, ja maa tuli täyteen väkivaltaa. Niin Jumala näki, 

että maa oli turmeltunut; sillä kaikki liha oli turmellut vaelluksensa maan päällä. 

Kaikki, mitä tapahtui tämän Jumalan kapinoivien poikien tekemän päätöksen jälkeen, toi mukanaan

hirvittäviä seurauksia planeetalle ja myöhemmin syntyneille sukupolville. Väkivalta purkautui ja kävi

niin pahaksi, että se kulutti koko planeetan. Monet tutkijat uskovat, että nefilimien koon vuoksi - 

hehän olivat jättiläisiä, ehkä 12-15 jalkaa pitkiä - heidän ruokahalunsa oli niin suuri, että syötyään 

planeetan tuoton he alkoivat syödä ihmiskuntaa - kannibalismia - ja ehkä jopa toisiaan.

Mitä tarkoittaa se, että kaikki liha turmeltui? He olivat rikkoneet Jumalan lakia, jonka mukaan kukin 

on lajinsa mukaan ja joka on selvästi sanottu luomiskertomuksessa. Jumalan pojat sekoittuivat 

ihmiskunnan kanssa ja tuottivat hybridilihaa, joka tunnetaan nefilimeinä. Ne olivat osittain 

hengellisiä olentoja ja osittain ihmisiä. Ne olivat lihaa, mutta täysin erilaista. Mutta ei se siihen 

loppunut. Hyvin todennäköisesti ne jollakin tavalla hedelmöittivät eläimiä tuottaakseen mytologian 

olentoja, kuten satyyrejä, minotauroja, kyklooppeja ym. Kaikki liha maan päällä turmeltui jollakin 

tavalla, muodossa tai toisessa. DNA oli muutettu. Veriryhmät olivat yhdistyneet, mitä ei olisi 

koskaan pitänyt tapahtua. Ei ihme, että luemme 1. Moos. 6:5-7,13:

Mutta kun Herra näki, että ihmisten pahuus oli suuri maan päällä ja että kaikki heidän 

sydämensä aivoitukset ja ajatukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat, niin Herra katui 

tehneensä ihmiset maan päälle, ja hän tuli murheelliseksi sydämessänsä. Ja Herra sanoi: 

"Minä hävitän maan päältä ihmiset, jotka minä loin, sekä ihmiset että karjan, matelijat ja 

taivaan linnut; sillä minä kadun ne tehneeni". 

Silloin Jumala sanoi Nooalle: "Minä olen päättänyt tehdä lopun kaikesta lihasta, sillä maa on

heidän tähtensä täynnä väkivaltaa; katso, minä hävitän heidät ynnä maan. 

Silti Jumala julisti yhden miehen ja hänen perheensä vanhurskaiksi. Mitä se tarkoittaa? Hänen 

DNA:nsa - hänen perimänsä - ei ollut muuttunut eri lajien sekoittumisen myötä. Hänen ruumiinsa 

oli puhdas, kuten Jumala oli tarkoittanut. Toisin sanoen hän pysyi täysin ihmisenä.

Miksi tämä on tärkeää? Koska todellisen ihmiskunnan täytyi säilyä maailmassa, että Jeesus voisi 

ihmiseksi tullessaan lunastaa ihmiskunnan. Hän ei tullut vapauttamaan hybridiolentoja synnistä; 

hän tuli lunastamaan ainoastaan sen luomakunnan, jonka Jumala oli julistanut sangen hyväksi.



Tämä tuo meidät nykypäivään – miten menneisyys liittyy profetiaan 1.Moos. 3:15?

Saatana ja hänen kätyrinsä ovat nyt kiireisempiä kuin koskaan ennen, koska tietävät, että aika on 

lyhyt. Mitä he tekivät ennen vedenpaisumusta, sitä he kiihdyttävät jälleen ennennäkemättömille 

tasoille. Ehkä Jumalan poikien nefilim-jälkeläisten luominen tapahtui eräänlaisen haureuden 

kautta; ehkä osa siitä, mitä silloin tapahtui, seurasi todellisesta DNA-kokeilusta ja -manipulaatiosta.

Siitä huolimatta se, mitä meillä nyt on, näyttää olevan yksinomaan tarkoituksellisen DNA:n 

peukaloimisen tulos. Sanon näyttää, koska joskus asiat eivät ole sitä, miltä ne näyttävät. Maan 

päällä saattaa olla Jumalan poikia (benai Elohim), jotka sekoittuvat ihmisnaiseen. Nefilimejä 

saattaa olla täällä ja piilossa syrjäisillä alueilla. Emme yksinkertaisesti tiedä. Se, mitä tiedämme, on

se, mitä on tullut COVIDista. On hyvin todennäköistä, että tämä koettelemus on suunniteltu 

nimenomaan edellyttämään ns. rokotteiden vapauttamista. Nämä injektiot ovat epäilemättä DNA:n 

muuttavia lääkkeitä. Se, mitä ne tuottavat mRNA-teknologian avulla, on turmeltumista kehon 

jokaisessa solussa DNA-tasolla.

Emme tiedä, onko kaikkien pistoksen saaneiden DNA muuttunut tällä tavoin, koska pistoserät ovat 

ilmeisesti kaikki erilaisia. Jotkin erät ovat varmasti tappavampia kuin toiset ja/tai aiheuttavat 

vakavia haittavaikutuksia. Tiedämme kuitenkin, että pyrkimys tyrkyttää näitä yhdisteitä jokaiselle 

elävälle ihmiselle jatkuu, joko tulevien COVID-rokotteiden muodossa, tai vielä kierommin siten, että

kaikki tulevat rokotteet valmistetaan tällä tekniikalla. Suunnitelmana on laajentaa mRNA-

biotekniikan käyttöä ja valmistaa kaikki rokotteet tällä tavalla, kuten tämän linkin otsikossa 

sanotaan: Loputtomia mRNA-rokotteita suunnitellaan nyt useille rokotetyypeille, kuten influenssa, 

HIV, RSV, pneumokokki, zika ja monta muuta. Varoituksen sana: ÄLÄ ota enää yhtään rokotetta - 

IKINÄ! Lopullinen tavoite on, että kaikki maapallon kansat muutetaan joksikin, joka ei ole ihminen. 

Toisin sanoen tarkoituksena on turmella kaikki liha nyt aivan kuten ennen vedenpaisumusta. Jos 

Saatana pystyy tähän, hän uskoo voittavansa ikiaikaisessa taistelussaan Jumalan syrjäyttämiseksi.

Yksi huolestuttava ajatus, joka joillakin voi olla tässä yhteydessä, liittyy siihen, että kenet Jumala 

tuhosi vedenpaisumuksessa - kirjaimellisesti jokaisen ja kaikki, joilla ei edelleen ollut puhdasta 

verta suonissaan, eli kaikki muut paitsi Nooan ja hänen perheensä.

Mitä se enteilee tulevan tempauksen ja sitä seuraavan ahdistuksen ajan kannalta?

Meillä on eräänlainen tempauksen esikuva ennakoivassa Nooan vapauttamisessa. Hän oli täysi 

ihminen, koska hänen verensä ei ollut muuttunut. Onko tämä tänä päivänä ongelma todella 

uudestisyntyneille, jotka ottivat pistoksen? Jos heidän DNA:nsa on saastunut ja heidän 

ihmisyytensä tässä mielessä vaarantunut, niin jäävätkö he jäljelle tuhoutumaan muun turmeltuneen

lihan mukana Ahdistuksessa, koska Vanha Testamentti ennakoi Uutta Testamenttia?

En usko. 

Ero meihin nähden tänä päivänä on, että Jeesus ja Pyhä Henki asuvat uskovissa. Niille, jotka ovat 

todella pelastuneet, Pyhä Henki on sinetti ja lupaus Jumalan armosta ja laupeudesta. Vaikka 
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olisimme tehneet väärän valinnan ottaa jokin näistä injektioista - tiedämmehän ehdottomasti, 

kuinka haitallisia ne ovat, eikä niillä ole koskaan ollut viranomaisten lupaamaa tehoa - todelliset 

Kristuksen seuraajat tulevat varmasti olemaan suojattuja ja pelastettuja tulevasta vihasta. Vaikka 

monet kristityt kärsivät samalla tavalla kuin pakanat, Kristuksen toivo on se, mikä erottaa meidät 

kaikki - pistetyt ja pistämättömät.

Toinen näkökohta esittämässäni analogiassa on silloinen ja nykyinen väkivalta. On selvää, että 

Jumala näki, että kaikkien tuolloin eläneiden ajatukset ja teot olivat riittävän suuria, jotta hän saattoi

sisällyttää ne tulvan tuomiseen tuhoamaan kaiken elämän. Koska olemme kiitoradalla kohti 

laittomuuden miehen nousua, väkivalta lisääntyy eksponentiaalisesti. Yksi tätä koskeva profetia on 

2.Tim. 3:1-5:

Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Sillä ihmiset ovat silloin 

itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, 

kiittämättömiä, epähurskaita, rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, 

raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin 

Jumalaa rakastavia; heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. 

Jossakin vaiheessa kolme keskeistä tekijää yhdistyvät ja saavat Herran ryhtymään toimiin, joita 

todelliset uskovat ovat kaivanneet näinä viimeisinä päivinä:

1. Riittävän monen epäuskoisen DNA on vaarantunut niin, että Jumala voi julistaa kaiken lihan 

turmeltuneeksi.

2. Väkivalta kasvaa siihen pisteeseen, että Jumala päättää koko maan olevan täynnä sitä.

3. Hyvin mahdollisesti nämä kaksi tekijää yhdessä johtavat viimeiseen kriittiseen käännekohtaan: 

pakanain luku täyttyy Room. 11:25 mukaisesti:

Sillä minä en tahdo, veljet - ettette olisi oman viisautenne varassa - pitää teitä 

tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus - hamaan 

siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut.

Huomaa, että tämä viimeinen asia on salaisuus, joka paljastuu vasta oikeaan aikaan. Onko se 

silloin, kun kohdat 1 ja 2 täyttyvät? Kun tarkastelemme maailmaa, voimme mielestäni perustellusti 

sanoa, että olemme varmasti lähestymässä kahta ensimmäistä kohtaa. Missä olemme kolmannen 

kohdan suhteen, sitä voi vain arvailla. Myös kysymys siitä, kuinka paljon vainoa lännen 

seurakunnassa saatamme kokea, voi varmasti vaikuttaa asiaan.

Ottaen huomioon, että kaikki muut lopunajan merkit lähenevät toisiaan niin, etteivät ne saavuta 

vanhentumispäivämääräänsä, mihin maailman tapahtumilla on taipumus, näiden kolmen muun 

elementin pitäisi tulla nopeasti peliin.



En haluaisi sanoa sitä, kun otetaan huomioon oppi tempauksen läheisyydestä, mutta minusta 

näyttää, että meillä on vielä vähän matkaa siihen päivään, jolloin Kristus ilmestyy pilvissä niille, 

jotka ovat uskollisia Hänelle.

Sillä välin älkäämme menettäkö rohkeutta ja toivoa. Jeesus ON tulossa ja se tapahtuu nopeammin 

kuin osaamme kuvitella!
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