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Vihan malja täyttyy

Filling the Cup of Wrath

 :: By Terry James, January 21, 2022 

Kun katsoo kulttuurista ja yhteiskunnallista horisonttia, on vaikea olla kysymättä: Miten asiat 

menivät näin nopeasti? Mihin tämä kaikki johtaa meitä? Milloin tulemme perille?

Ajatuksiini kuuluu kysely: Kuinka hämmentävää ja huolestuttavaa - jopa pelottavaa - sen täytyy olla

niille, joilla ei ole Raamatun profetiaa pohjana kaikkien näiden asioiden pohtimiselle? Mutta sitten 

tulee ihmisen tilan todellisuus. On ilmeistä, että suuri enemmistö ihmiskunnasta kulkee elämänsä 

läpi kiinnittämättä juurikaan huomiota heitä ympäröiviin asioihin, paitsi ja kunnes heidän elämänsä 

törmää onnettomiin olosuhteisiin. Tarkoitan sellaisia olosuhteita kuin ns. pandemia ja sen monet 

variaatiot. Ihmiskunta hyväksyy tällaisena aikana täydestä sydämestään sellaiset asiat kuin 

todistamattomat, kokeelliset rokotteet, jopa kiljuen niiden perään.

Kristityt liittyvät ihmiskunnan enemmistöön, joka ei ollenkaan ajattele, mitä tämä vallanpitäjien 

vaatimus tarkoittaa - että jokaisen planeetalla on otettava piikki.

Tällä ei ole tarkoitus vastustaa itse rokotteita. Ja kirjoitan muuta kuin kritisoidakseni kristittyjä ja ei-

kristittyjä siitä, että he hyppäävät globalistisen rokotusjunan kyytiin, vaikka uskon, että on olemassa

raamatullisia syitä puuttua törkeään virheeseen, joka on kääritty siihen sisältyviin asioihin. 

Varaamme kuitenkin tällaisen järkeilyn myöhempiin kommentteihin.

Se, mitä haluan käsitellä, on se helppous, jolla suurin osa ihmiskunnasta - mukaan lukien ne, jotka 

väittävät kristinuskoa uskomusjärjestelmäkseen – siirtyy kuin lauma samassa tahdiss kohti kaikille 

tuntematonta päämäärää. Heitä työntävät ja tyrkkivät eteenpäin eliitti ja jakeen Ef. 6:12 pahuuden 

hallitukset ja vallat, kuten olen huomauttanut monta kertaa.
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Jotkut heräävät vihdoin transsitilastaan ja tajuavat yhtäkkiä, että asiat ovat muuttuneet 

epätoivoisesti. Heidän maailmansa - heidän olosuhteensa - näyttävät yhtäkkiä muuttuneen, eivätkä

he enää tunnista niitä. Ja nyt heitä ympäröivä pahuus nielaisee heidät, eikä siihen näytä olevan 

mitään parannuskeinoa. Ainoa seuraus heidän liikkeestään, jota he eivät olleet tajunneet vielä 

ollessaan liikkeellä, on se, että heidän drakoniset tulevat isäntänsä sulkevat heidät.

Tällaisina aikoina Jumalan vihan malja on lähes ääriään myöten täynnä. Tämä on kammottava 

tilanne mille tahansa sukupolvelle.

Muistamme Nooan ajan ihmiset ennen vedenpaisumusta, jolloin Jumala katui, että oli luonut 

ihmiskunnan. Muistamme Sodoman ja Gomorran, kun kaikenlaista pahuutta oli tullut esiin. Meille 

annettiin kertomus Ninivestä ja sen kansasta, jonka Herra säästi varmasti tulevalta vihaltaan, jos 

parannusta ei tulisi.

Me katselemme kauheaa, seksuaalisesti turmeltunutta Pompei'n kaupunkia ja oletamme 

perustellusti, että Herran vihan malja oli tulvinut yli yhtä varmasti kuin Vesuvius tuona 

kohtalokkaana päivänä.

Kussakin näistä tuomioista ihmiset olivat täysin mukautuneet tai suostuneet vapaaehtoisiksi 

osallistujiksi kapinaan taivaan Luojajumalaa vastaan. Tulokset olivat katastrofaaliset - jopa Niiniven

osalta aikana, jolloin tuon kaupungin pahuus jälleen kerran täytti Jumalan vihan maljan ja sai 

aikaan Hänen vihansa.

Tarkastellessamme aikamme kulttuurista ja yhteiskunnallista horisonttia, saatamme jälleen 

ihmetellä, miten nopeasti asiat menivät näin sekaisin. Ne ajautuivat tähän samalla tavalla, kuin 

kaikki muut yhteiskunnat ja kulttuurit saavuttivat käännekohtansa - niiden maailma oli niin 

pahuuden kyllästämä, että se täytti Jumalan vihan maljan ja toi mukanaan katastrofaalisen 

tuomion.

Eräs hiljattainen uutisaihe on vain yksi loukkaus Luojaa kohtaan. Loukkausta lisäävät tietysti 

eksponentiaalisesti monet tapaukset, joita on liian paljon lueteltaviksi.

Kanadassa lauantaina käyttöön otettu uusi laki herättää huolta, että se voi kriminalisoida 

Raamatun levittämisen.

Huolestuttavaa on, että lakiehdotuksessa C-4 (laki rikoslain muuttamisesta - käännytysterapia) 

määrittelee käännytysterapian ylen laajasti. Lakiehdotuksessa esitetty määritelmä kuuluu 

seuraavasti:



"Käytäntö, hoito tai palvelu, jonka tarkoituksena on muuttaa henkilön seksuaalinen suuntautuminen

heteroseksuaaliseksi, muuttaa henkilön sukupuoli-identiteetti tai sukupuolen ilmaisu cis-

sukupuoliseksi tai tukahduttaa tai vähentää ei-heteroseksuaalista vetovoimaa tai seksuaalista 

käyttäytymistä tai ei-cis-sukupuolista sukupuolen ilmaisua." (cis-sukupuoli on henkilön sukupuoli 

hänen syntyessään. Suom. huom.)

Uusi laki kieltää nimenomaisesti käytännöt, hoidot tai palvelut, joiden tarkoituksena on muuttaa tai 

tukahduttaa henkilön sukupuolen ilmaisu biologisen sukupuolen mukaiseksi.....

Pastori Aaron Rock, Harvest Bible Church'in pastori Windsor, Ontario, toteaa: "Kanadassa sekä 

perusbiologian että Raamatun opetukset ovat nyt 'myyttejä', kuten lakiehdotuksen C-4 

(käännytysterapialaki) johdannossa sanotaan. ..... Tässä ei ole kyse ihmisten suojelemisesta 

vahingolta, vaan siitä, että valtio näyttelee Jumalan roolia. Eikä yksikään kansanedustaja 

vastustanut sitä, mukaan lukien useita, jotka väittävät olevansa kristittyjä."" ("Kanadan kristityt 

pelkäävät, että uusi laki kriminalisoi Raamatun", Adam Eliyahu Berkowitz, Biblical News, 1/9/22).

Kuten sanoin, hallituksen ja koko ihmiskunnan Jumalan vastaiset toimet täyttäisivät melkoisen 

opuksen. Samaan aikaan ne, jotka uskovat, että Jumala on olemassa, mutta jotka eivät tunne 

Häntä, sanovat, että Hän on "rakkauden Jumala", joka ei koskaan toisi tuomiota eikä vihaa.

Jos ne, jotka sanovat näin, voisivat puhua Samuelin ajan ihmisille, niin antakaa Raamatun 

selonteon puhua puolestaan.

Mutta Samuel sanoi Saulille: "Minut Herra lähetti voitelemaan sinut kansansa Israelin kuninkaaksi. 

Kuule siis Herran ääntä. Näin sanoo Herra Sebaot: Minä kostan Amalekille sen, mitä hän teki 

Israelille asettumalla hänen tielleen, kun hän tuli Egyptistä. Mene siis ja voita amalekilaiset, ja 

vihkikää tuhon omaksi kaikki, mitä heillä on; äläkä säästä heitä, vaan surmaa miehet ja naiset, 

lapset ja imeväiset, raavaat ja lampaat, kamelit ja aasit." (1.Sml 15:1-3).

Kuinka kauhistuttavaa se onkaan, kun Jumalan on vuodatettava vanhurskas tuomionsa tuosta 

täpötäydestä vihan maljasta ja tämä maaplaneettaa asuttava kadotettujen sukupolvi kohtaa Herran

raivon. Jeesus sanoi, että se tulee olemaan aika, joka on pahempi, kuin mitä koskaan on ollut ja 

koskaan tulee olemaan (Mt. 24:21).

Onneksi Jumalan viha on vielä täyttämässä tuota kauheaa maljaa. Meidän on varoitettava 

kanssakristittyjämme, joilla ei ole aavistustakaan, mutta jotka ovat sekoittuneina tuohon laumaan, 

jota Ef. 6:12 kätyrit työntävät ja tyrkkivät eteenpäin.
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Nuo uskovat säästyvät, mutta heidän ympärillään olevat, jotka eivät tunne Jeesusta Kristusta 

pelastukseksi, saavat tuntea Jumalan pyhän vihan täyden voiman. Jokaisen, joka lukee näitä 

viestejä, tulisi olla henkilökohtainen evankelista. Varoittakaa ympärillänne olevia tulevasta vihasta, 

jos parannusta ja Jumalan pakotien hyväksymistä ei tapahdu.

Tässä jälleen tuo pakotie:

“Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet 

kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut;  sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun 

tunnustuksella pelastutaan” (Room. 10:9-10).
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