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Kansamme ja maailman kansakunnat ovat koko lähihistorian ajan ajattelussaan olleet 

kollektiivisesti Jumalan vastaisella kurssilla. Näyttää, että he ovat yhtä aikaa tulleet määränpäähän,

johon tällainen kurssi ei voinut olla johtamatta.

COVID-19 eli koronavirus on vain ajoneuvo, joka on tuonut meidät nopeasti päätökseen tällä 

matkalla hulluuteen. Jokainen kansallinen hallintoelin ja ihmiset, joita he hallitsevat joko 

autoritaarisesti diktatuurilla tai demokraattisesti, ovat tiukasti sitoutuneita entiteettiin, joka on niin 

äärettömän pieni, että sen havaitsemiseksi tarvitaan mikroskooppi.

Maailmanlaajuinen, muuttunut ajattelutapa on täysin kehittynyt. Kaikki kansakunnat ovat sidottuja 

pelkoon. Pelolla näyttää olevan oma elämänsä. Se halvauttaa eniten vapautta rakastavien ja 

vapautta saaneiden ihmisten, mitä koskaan on elänyt planeetaalla, toiminnan vapauden ja 

liikkumisen.

Pelko on ilmeisin oire tässä pandemiassa, joka ilmeisesti ponnahti esiin ehkä maailman 

massiivisimman diktatuurin keskiössä. Pelko jatkaa kasvuaan, ei vähene, huolimatta kaikista 

monista ankarista toimenpiteistä, joita hallitukseen kaivautuneet byrokraattiset "lääketieteen 

asiantuntijat" meille ujuttavat. "Sammuttaminen" näyttää olevan sitä, mitä he vaativat, vaikka tämä 

puhkeaminen ei tule missään lähelläkään niiden influenssa-kantojen vaarallisuutta, jotka 

hyökkäävät ja tappavat satojatuhansia vuosittain.

Mielestäni on oikeutettua pohdiskelua ajatella Paavalin varoitusta koskien niitä, jotka unohtavat 

Jumalan, tai kääntyvät kaiken Luojaa vastaan. Pyhän Hengen johdossa olevalla Apostolilla on 

minun mielestäni jonkin verran nykyisen tilanteemme kannalta relevanttia viisautta. 
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Olemme näissä kommenteissa pohtineet tuota viisautta monta kertaa. Meitä varoitetaan, että kun 

ihminen tai kansakunta kääntää ajatuksensa Jumalan hallinnosta sen tekemiseen, mikä on oikein 

heidän omissa silmissään, seuraukset ovat kauheita. Lopulliset seuraukset ovat ... no niin, 

antakaamme apostoli Paavalin kertoa meille taas kerran:

 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)

Menemme vielä tätä syytösluetteloa edeltävään jakeeseen nähdäksemme, mihin kaikki tämä 

kapinallisuus johtaa.

Ja niinkuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän 

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

Me ajattelemme näiden hyytävien Raamatun varoitusten olevan sovellettavissa vain kaikkein 

räikeimpiin synteihin – arvioidessamme asioita ”kuin kuvastimessa, arvoituksen tavoin.” 

Homoseksuaalinen toiminta on synti, jonka me tässä yhteydessä useimmiten yhdistämme Jumalan

tuomioon. Mutta nämä edustavat asioita, jotka ovat paljon syvällisempiä. Nämä ovat koko 

kadotetun syntisen ihmiskunnan ominaisuuksia ajan edetessä syvemmälle ihmisen historiaan. 

Nämä ovat epäilemättä asioita, jotka saivat Herran lopettamaan ja sitten käynnistämään asiat 

uudelleen Nooan päivien vedenpaisumuksella. Nämä ovat ne senjälkeisten sukupolvien 

ominaisuudet, jotka saavat aikaan Jumalan lopullisen tuomion ja vihan Ahdistuksen aikana.

Varmasti tavalla tai toisella tämä sukupolvi osoittaa näitä ominaisuuksia, kuin kirouksia taivaan 

Jumalalle. Olemme nähneet niiden pahenevan, aivan kuten Paavali ennusti: “Mutta pahat ihmiset 

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

Uskon, että korruptoituneen poliittisen prosessin jo viimeiset viisi vuotta ja kaikki siihen liittyvä 

todistaa Paavalin profetian siirtymisen kohti toteutumistaan. Pahat manipulaatiot ja salainen 

yhteistyö Amerikan muka isänmaallisten tiedustelupalveluiden korkeimmilla tasoilla todistavat asian

selvästi ja havainnollisesti.

Voidaan perustella, että kansakuntaan ja maailmaan tarttunut suuri pelko on seurausta 

vetäytymisestä pois Jumalasta kaikilla tasoilla. Tämän viruksen takia, joka ei ole läheskään yhtä 



vaarallinen, kuin vuosittain hyökkäävät flunssapöpöt, maapallo kärsii halvauksesta, joka on 

muuttanut normaalin elämän sellaisena, kuin se on tunnettu tähän asti.

Itse asiassa globaali ajattelutapa on muuttunut. Luulen, että se on tapahtunut yliluonnollisesti. 

Useimmat ihmiset toimivat ja vuorovaikuttavat nyt sellaisesta käsin, jota Paavali kutsuu 

"kelvottomaksi" mieleksi.

Kaikkialla maailmassa on havaittavissa hallitusten ja ihmisten kyvyttömyys ajatella suoraan tässä 

COVID-19-asiassa. Kollektiivinen pelko, joka saa kaikki toimimaan vastoin sen aiheuttanutta syytä,

on todellinen tartunta, joka saastuttaa planeetan. Näemme jatkuvasti tämän muuttuneen 

ajattelutavan nousun.

Jumalan resepti kelvottomalle mielelle on seuraava:

Niin tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne ovat 

veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi; vaikka ne ovat purppuranpunaiset, tulevat ne villanvalkoisiksi. 

Jos suostutte ja olette kuuliaiset, niin te saatte syödä maan hyvyyttä; mutta jos vastustatte ja 

niskoittelette, niin miekka syö teidät. Sillä Herran suu on puhunut. 

(Jes. 1:18–20)
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