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Verilöyly leviää saarnastuolista penkkeihin vaihtelevan kokoisissa junaturmissa. Monet eivät 

koskaan nähneet, että se oli tulossa; huomattava osa näistä kirkossakävijöistä ovat edelleen 

järkyttyneitä ja täysin kieltävässä ja epäuskoisessa tilassa - miten ihmeessä saimme nähdä 

käsittämättömän lähietäisyydeltä?

Samalla, kun muistelevat auringonpaisteen ja tikkareiden sävyttämiä sunnuntaita, jotkut jopa 

pohtivat uskoaan Kristukseen. Kyse voi olla petetyksi ja kaltoin kohdelluksi tulemisesta, kun heidän

piinattu mielensä sulattelee karuja tosiasioita. Monet näistä ihmisistä osoittaisivat sitten sormella 

pastoreitaan; he esittäisivät sitten sananlaskun kysymyksen - miksi nämä oppineet Jumalan miehet

eivät antaneet meille ennakkovaroitusta koskien tulevien asioiden muotoa?

Ehkä he tekivät niin, mutta hienovaraisesti. Se oli ehkä tietty sunnuntai, jolloin saarnassa käsiteltiin

ainoastaan Öljymäen puhetta ja sitten pudistellaan päätä epäuskoisen murinan keskellä 

seurakunnan lähtiessä runsaalle sunnuntailounaalle. Sodat ja huhut sodista eivät koskisi heidän 

takapihaansa, pikemminkin epäonnistuneita valtioita kaukana kotoa. Joku aikaansa edellä oleva 

muurinvartija ehkä antoi katsauksia Raamatun profetiaan keskellä viikkoa pidetyissä soluryhmän 

kokouksissa – mutta ne loppuivat lyhyeen, koska osallistujat eivät halunneet kuulla Tempauksesta. 

Ehkä siihen voitaisiin palata uudelleen pari vuosikymmentä myöhemmin, oli heidän yksimielinen 

näkemyksensä – Autuaallinen Toivo voisi materialisoitua vasta kauan heidän elinaikansa jälkeen! 

Ihanko totta?

 Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan 

korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja 

kääntyvät taruihin “ (2.Tim. 4:3-4).

Tuomion edeltäjät jättivät siis jälkensä paasauksin ja vauhkoiluin totuudesta. Totuus maistui 

enemmän katkerilta yrteiltä, joilla on terapeuttista arvoa. Heillä oli himo hattaraoppeihin, jotka olivat

hengellisesti todella karsinogeenisiä. Niinpä he saivat sitä, mitä heidän sydämensä halusi. 

Vihollinen nauroi, koska se oli saamassa täysosuman! Tuo iljettävä syöpä leviäisi kulovalkean lailla

ja muutamassa ajassa nielaisisi tuon "kristityn", jonka psyyke oli itsepäinen (wayward).

Niin todellakin tapahtui; ennen pitkää Raamatun selkärangan muodostaneet totuudet korvattiin 
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suoraan helvetin kuilusta tulleilla opeilla. Ne olivat suorassa ristiriidassa siinä, missä pyhyys ja 

vanhurskaus olivat niin tärkeitä. Demonit ja pahuuden pahansuovat voimat eivät vain tihku raoista, 

vaan tekevät heinäsirkkaparveen verrattavaa vahinkoa.  Se, mikä olisi suolaa mädäntymisen 

estämiseksi, pyyhkäistään pois. Tässä tapauksessa pitkätukkainen kaljupäisyys leviää penkkeihin. 

In this instance, an unwelcome letting down of hairs spreads across the pews. Tunnettujen pahuuksien 

suvaitseminen saa peukutusta. Haureutta ja aviorikoksia pidetään itsestäänselvyyksinä. Sitten 

muodostuu uskonnollisen moniarvoisuuden muoto; jooga, reiki ym. hengellisyyden harjoitukset, 

joilla okkultiset juuret, ottavat paikkansa ns. kristillisessä miljöössä.

Sen jälkeen avataan lisää tulvaportteja ja laittomuuden ryntäys voimistuu. Kaikkea LGBT:hen 

liittyvää juhlitaan rakkauden varjolla toisiaan kohtaan. Sitten tulee Äiti Maan palvonta samassa 

tahdissa kriittisen rotuteorian kanssa. Lähes kaikki totuuden evankeliumiin liittyvä on poistunut 

palvonnan paikasta. LGBT:n sateenkaaren värit tervehtivät pahaa-aavistamatonta kävijää 

sellaisessa, joka on aidosti marxilaisen ideologian indoktrinaatiolaitos!

Tämä kauhistuttava suuntaus on todellakin saavuttanut pisteen, josta ei ole enää paluuta. Niille, 

jotka kaivautuvat syvälle Jumalan sanaan, tämä todellisuus ei ole vieras. "Ja niinkuin heille ei 

kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman 

mielensä valtaan, tekemään sopimattomia” (Room. 1:28).

Nämä henkilöt saattoivat siis tehdä, mitä halusivat, vaikka se oli halveksittavaa, sietämätöntä ja 

vastenmielistä. Paljon pahempaa kuin viidakon laki! Ei ole yllättävää, että seurakunnan näköisestä 

paikasta löytyy kasoittain sairasta tavaraa, joka voi ylittää sen, mitä löytyy mistä tahansa karkealta 

alueelta. Sillä, että Herra on hyljännyt jonkun kelvottoman mielen valtaan, on vakavia seurauksia 

yli merien. Tämän ympäri maailmaa leviävän pahan tartunnan myötä kaikki näyttää olevan 

yksipuolista; pahikset näyttävät olevan voitolla ja he näyttävät pysäyttämättömiltä! Kaikki tämä 

johtuu siitä, että Herran suojeleva aita on olennaisesti madaltunut, mikä on olennainen osa 

kelvottoman mielen valtaan hylkäämistä.

On siis huomattava joukko ihmisiä, jotka antautuvat tälle pahuuden hyökyaallolle. He osallistuvat 

mielellään kaikkeen epäpuhtaaseen ja iljettävyydeltä haiskahtavaan. Toiset taas yksinkertaisesti 

kääntävät selkänsä ja kieltävät Kristuksen siihen pisteeseen, että heistä tulee kiihkeitä Jumalan 

vihaajia. Sitten on huomattava määrä ihmisiä, jotka ovat jääneet sekasorron vangiksi ja kivettyneet

niin, että ovat menettämässä järkensä - nämä ihmiset voivat mennä yli laidan! Kun nämä luvut 

lasketaan yhteen, se olisi suuret joukot Suuren Valkoisen valtaistuimen tuomiolla. "Mutta pahat 

ihmiset ja petturit menevät yhä pitemmälle pahuudessa, eksyttäen ja eksyen." (2. Tim. 3:13).

Suurinpiirtein kaikki, mikä on luonteeltaan provosoivaa, on valheiden isän paksua valhetta. Jos olet



tällaisessa tilanteessa, käänny yksinkertaisesti Tien, Totuuden ja Elämän puoleen. Tällä hetkellä 

on suuri todennäköisyys, ettet löydä valoa sellaisesta, joka joskus oli kirkko, mutta mene suoraan 

Elävän Sanan luokse, ja löydät Totuudessa rauhan, joka ylittää kaiken inhimillisen ymmärryksen.

Jos olet lukenut tämän artikkelin, se on hyvä siirto. Kun olet tullut Rapture Ready -sivustolle, olet 

hyvissä käsissä. Se voi tehdä sinulle mahdolliseksi löytää tiesi ulos vallitsevasta petoksesta ja 

eksytyksestä. Jumala hallitsee, eivätkä Hänen tiensä koskaan petä. Usko Hänen Poikaansa, ja 

tulet varmasti vahvistumaan, kun lunastuksesi päivä tulee yhä lähemmäksi. Kun tuo päivä koittaa, 

et näe etkä kuule pahaa kokonaiseen ikuisuuteen!

Siunausta
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