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Ei ole epäilystäkään siitä, että tässä maailmassa on paljon pahaa. Liian monet ihmiset 

syyttävät Jumalaa tuosta pahuudesta, mutta se osoittaa vain ymmärryksen puutetta 

koskien Raamattua. Jumala on antanut meille Totuuden, mutta useimmat valitsevat, mihin 

milloinkin haluavat uskoa. Sen sijaan, että tutkisivat Raamattua ja tuntisivat Jumalan sydämen, 

he syyttävät Jumalaa elämän pahoista tapahtumista. Raamattu ei jätä sijaa epäilykselle siitä, että 

Saatana on se, joka ansaitsee syytteen pahasta. Jumala loi kauniin Eedenin paratiisin ja asetti 

sinne Aadamin ja Eevan. Hän kertoi Aadamille, että jos tämä söisi kiellettyä hedelmää, kuolemasta 

tulisi todellisuutta. Kun Eeva päätti puhua Saatanan kanssa, joka oli käärmeen muodossa, hän 

uskoi Saatanan valheet Jumalan totuuden sijaan. 

 Niin käärme sanoi vaimolle: "Ette suinkaan kuole” (1.Moos. 3:4).

Se oli valhe, mutta ihmiset näyttävät edelleen uskovan Saatanaa enemmän kuin Jumalaa.

“...vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän silmänne, ja 

te tulette niinkuin Jumala tietämään hyvän ja pahan" (1.Moos. 3:5).

Se oli lisää Saatanan valheita. Eeva oli petetty, mutta hän oli tehnyt virheen antaessaan Saatanan 

sanojen hämätä itsensä. Sensijaan, että olisi pysynyt lujana siinä, mitä Aadam oli sanonut 

hedelmästä (Jumala oli kertonut hänelle), hän kyseenalaisti Jumalan totuuden. Se tuo aina 

ongelmia. Sitten Aadam suostui valheeseen. Jumala käski häntä suoraan olemaan syömättä 

kiellettyä hedelmää, mutta hän valitsi synnin.
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Sillä Aadam luotiin ensin, sitten Eeva; eikä Aadamia petetty, vaan nainen petettiin ja joutui 

rikkomukseen” (1.Tim. 2:13-14).

Oletpa mies tai nainen, älä anna mielesi turmeltua sallimalla Saatanan vääristellä Jumalan 

totuutta. Raamattu on Jumalan totuus.

Tässä maailmassa on paljon kauneutta, ja voimme kiittää Jumalaa Hänen luomisestaan. 

Valitettavasti Saatana on pettänyt heikkomieliset uskomaan valheisiin. Kunnia luomisesta 

annetaan nyt tyhjälle – ensinhän ei ollut mitään ja sitten se vain räjähti. Se on emävalhe Saatanalta

ja kuten valhetta kielletystä hedelmästä, ihmiset kuuntelevat häntä ja tulevat petetyiksi.

“...koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet 

eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet ja heidän ymmärtämätön 

sydämensä on pimentynyt. Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet ja ovat 

katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja 

nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi” (Room. 1:21-23).

Luontoa palvotaan. Eläimiä palvotaan. "Äiti Luontoa” palvotaan. Entä Jumalaa? Vain Jumala on 

palvontamme ja ylistyksemme arvoinen. Hän on kärsivällinen, mutta kun luomakuntaa palvotaan 

jatkuvasti Luojan sijasta, tulee ongelmia.

“Sentähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt saastaisuuteen, 

häpäisemään itse omat ruumiinsa, nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden 

valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty 

iankaikkisesti, amen” (Room. 1:24-25). 

Tässä raamatunkohdassa sanotaan edelleen, että homoseksuaalinen käyttäytyminen on seuraus. 

Se ei ole ainoastaan kauhistus, vaan se tuo mukanaan sairauksia ja johtaa lisäsyntiin.

“He ovat täynnänsä kaikkea vääryyttä, pahuutta, ahneutta, häijyyttä, täynnä kateutta, 

murhaa, riitaa, petosta, pahanilkisyyttä; ovat korvaankuiskuttelijoita, panettelijoita, Jumalaa 

vihaavaisia, väkivaltaisia, ylpeitä, kerskailijoita, pahankeksijöitä, vanhemmilleen 

tottelemattomia, vailla ymmärrystä, luotettavuutta, rakkautta ja laupeutta; jotka, vaikka 

tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka senkaltaisia tekevät, ovat 

kuoleman ansainneet, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä 

niille, jotka niitä tekevät” (Room. 1:29-32). 



Veljet ja sisaret, jos väitämme olevamme kristittyjä, miksi 
ummistamme silmämme pahalta?
Kouluissa opetetaan evoluutiota, drag queen'it kertovat tarinoita lapsille, opettajat opettavat lapsille,

miten homoseksuaalisia haluja voi salata vanhemmilta, lemmikeillä saa olla hiekkalaatikoita jne. 

jne. Jos väitämme olevamme kristittyjä, meidän on tutkittava Raamattua ja uskottava siihen. 

Mikään maailman jumalattomista asioista ei saisi olla hyväksyttävää kristityille. Silti me 

vaikenemme. Emme halua tulla tunnetuiksi "vihaajina" emmekä halua loukata ketään. Meidän ei 

pidä tuomita, mutta meidän on käytettävä Raamattua oppaanamme. Hiljaisuutemme antaa 

maailman ihmisten kuolla tietämättöminä Jumalasta. Hävetkäämme. Jos joku olisi jäämässä junan 

alle, me ryhtyisimme toimiin, mutta me kuitenkin vaikenemme, kun monet kuolevat synneissään.

Kun Aadam teki syntiä, Saatanan mainostama paha pimeys tuntui houkuttelevammalta kuin 

Jumalan totuuden valo. Synnin pimeys on suuri. Katso ympärillesi ja voit nähdä Saatanan 

pahuuden tuloksen. Aivan kuten luemme Roomalaiskirjeen ensimmäisestä luvusta, ihmiskunta on 

syöksykierteessä.

“Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan ja ihmiset rakastivat pimeyttä 

enemmän kuin valkeutta; sillä heidän tekonsa olivat pahat” (Joh. 3:19). 

Ihmiset rakastivat pimeyttä? Se tarkoittaa, että ihmiskunta rakastaa Saatanaa. Kristittyjen pitäisi 

olla erilaisia. Meidän ei pitäisi mukautua Saatanan pimeyteen, vaan vaeltaa Jeesuksen ja Hänen 

rakkautensa valossa.

“Niin Jeesus taas puhui heille sanoen: "Minä olen maailman valkeus; joka minua seuraa, 

se ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva elämän valkeus" (Joh. 8:12). 

Jokaisen meistä on päätettävä, ketä seuraa ja kenen mukaan elämänsä mukauttaa. Jumala 

haluaa, että seuraamme ja rakastamme häntä, mutta hän rakastaa meitä tarpeeksi antaakseen 

meille vapaan tahdon valita. Hän kertoi meille, mikä olisi syntimme ja tottelemattomuutemme 

seuraus, mutta me teemme valintamme, emmekä voi syyttää Jumalaa syntimme seurauksesta.

“Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen 

kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä” (Room. 

12:2). 

Jos olet tunnustanut rakastavasi Jeesusta, sinun täytyy 
kääntyä pois synnistä ja pahasta ja antaa Jeesuksen muuttaa 
sinut Jumalan lapseksi.

Synti houkuttelee meitä aina, mutta silloin kun liha on heikko, meidän on rukoiltava ja pyydettävä 

Jumalalta voimaa vastustaa. Saatana oli niin röyhkeä, että yritti kiusata jopa Jeesusta, mutta 

muistatko, mitä Jeesus teki? Hän vastasi jokaiseen kiusaukseen lainaamalla Raamattua. Ei sitä 

vääristynyttä Raamattua, jota Saatana käyttää meitä kiusatessaan, vaan Jeesus käytti Jumalan 



puhdasta sanaa; Jeesus oli Jumala.

“Mutta hän vastasi ja sanoi: Kirjoitettu on: Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan 

jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee" (Mt. 4:4). 

Onko sinulla kiusaus tuomita muita? Onko sinulla kiusaus antaa ylpeyden paisuttaa egoasi, niin 

että tunnet oikeutetuksi muiden alentamisen? Hallitseeko viha tunteitasi? Mikään näistä asioista ei 

näy Jeesuksessa. Kun mukaudumme Jumalan, emmekä maailman mukaan, niin syntinen 

luontomme vähenee ja Jumalan valo loistaa elämäsi kautta. Maailma ja maailman tavat eivät voi 

tarjota toivoa. Saatat kokea helpommaksi mukautua maailmaan ja siinä esiintyvään syntiin, mutta 

vain mukautuminen Jumalan teihin antaa rauhan sieluusi.

Näemme maailmassa niin monia asioita, jotka ovat Jumalan vastaisia. Olemme hengellisessä 

taistelussa, eikä Saatana halua, että löydät iloa kristillisessä vaelluksessasi. Jos olet todella ottanut

Kristuksen vastaan, pelastuksesi on turvallinen, mutta sinun on vaellettava, eikä vain puhuttava.

Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan 

ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi; tämä on teidän järjellinen 

jumalanpalveluksenne. (Room. 12:1). 

Se saattaa vaatia sinulta ponnisteluja, mutta luota siihen, että Pyhä Henki vahvistaa sinua.

 “Vaikka me vaellammekin lihassa, emme kuitenkaan lihan mukaan sodi; Sillä meidän sota-

aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan 

maahan linnoituksia. Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka

nostetaan Jumalan tuntemista vastaan ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi 

Kristukselle ja olemme valmiit rankaisemaan kaikkea tottelemattomuutta, kunhan te ensin 

olette täysin kuuliaisiksi tulleet” (2.Kor. 10:3-6). 

Jos pidät mielesi kiinnittyneenä Jeesukseen ja osaat 
Raamattua ulkoa, Saatanalla ja hänen kätyreillään ei ole mitään
valtaa sinuun.

Toinen Raamatusta löytyvä totuus on, että pahuutta ja petosta tulee olemaan runsaasti, kun 

lähestymme Jaakobin vaivan aikaa, joka tunnetaan myös Ahdistuksena. Koska kristityt näyttävät 

mukautuvan Saatanan pimeyteen sensijaan, että seisoisivat lujina Jumalan totuudessa, pahuus voi

kukoistaa. Katso ympärillesi niin huomaat, että pahaa kutsutaan hyväksi.



“Voi niitä, jotka sanovat pahan hyväksi ja hyvän pahaksi, jotka tekevät pimeyden 

valkeudeksi ja valkeuden pimeydeksi, jotka tekevät karvaan makeaksi ja makean 

karvaaksi!” (Jes. 5:20). 

Saatanan johtama maailma edistää "homoylpeyttä (gay pride)", aborttia ja seksuaalista vapautta. 

Tämä on pahan kutsumista hyväksi. Jeesus vertasi lopun aikoja Nooan  ja myös Lootin päiviin (Lk. 

17:26; 17:28). Kehotan sinua tutkimaan, todella tutkimaan, 1. Mooseksen kirjaa ymmärtääksesi, 

mitä todella tapahtui Nooan ja Lootin aikana. Useimmat merkittävät pastorit opettavat ihmisen 

keksimää tarinaa, jonka mukaan Seetin pojat menivät naimisiin Kainin tyttärien kanssa, joten 

Jumala tuhosi koko luomakunnan. Tämä on jälleen yksi valhe valheiden isältä. Totuus on, että 

Nooan aikana langenneet enkelit parittelivat ihmisnaisten kanssa ja tuloksena oli hirviömäisiä 

olentoja, jotka tunnetaan nimellä Nefilim. Geneettinen manipulointi jatkuu tänä päivänä ja kristityt 

ummistavat silmänsä.

Lootin aikana homoseksuaalinen toiminta ja "vieraan lihan" himo olivat niin pahoja, että Jumala 

lähetti tulta ja tulikiveä Sodoman ja ympäröivien kaupunkien päälle. Jumalan tuomio on tulossa ja 

kristityt nukkuvat. Pastoreita kiinnostaa enemmän korvien kutittelu, kuin Jumalan totuuden 

saarnaaminen. Se on toinen merkki siitä, että loppu lähestyy.

Paavali ohjasi nuorta pastori Timoteusta:

“Saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele, varoita, kehoita, 

kaikella pitkämielisyydellä ja opetuksella. 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. 4:2-4). 

Puhuuko pastorisi Jumalan totuutta ja rohkaiseeko hän seurakuntaa mukautumaan Jumalaan? 

Monet pastorit eivät halua astua kenenkään varpaille, joten he kertovat vitsejä, mainostavat 

suosikkiurheilujoukkuettaan ja pitävät korvia kutittavan saarnan, etteivät suututtaisi ketään. Kristityt 

hyväksyvät tämän ja nukkuvat. Yhtä pahoja kuin ovat ne saarnaajat, jotka eivät saarnaa Jumalan 

sanaa, ovat ne, jotka hyväksyvät maailman synnin ja edistävät sitä. Jos istut seurakunnassa, jossa 

saarnaaja on tinkinyt Jumalan Sanasta mukautuakseen maailmaan, sinun on sanottava suorat 

sanat ja/tai etsittävä seurakunta, joka opettaa Raamattua Genesiksestä Ilmestyskirjaan. Älä 

mukaudu maailmaan.

Mukaudutko Jumalan vai maailman mukaan? Se on tärkeää.

Jumala siunatkoon teitä kaikkia,

Nathele Graham
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