Ei ole ilmaista lounasta
There Is No Free Lunch
:By Edwin Tan, September 27, 2022
“Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat,
kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi
millään itseänsä puolustaa, 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. 1:20-23).

Monien tänä päivänä näkemän pahuuden juuret ulottuvat ajassa taaksepäin useita
vuosikymmeniä. Kun Länsi-Eurooppa toipui ripeästi maailmansodan tuhoista, Ranskan ja Sveitsin
rajalla sijaitsevalle vuoristoalueelle sijoittuneeseen häijyyn kehitykseen kiinnitettiin silloin vain
vähäistä huomiota. CERN debytoi 1950-luvun puolivälissä ja sitä mainostettiin laitoksena, joka oli
omistettu ihmiskunnan edistämiselle tieteen alalla. Tällainen oli laitoksen synkän luonteen peittävä
säädyllisyyden pintaviilu.

Tämä kunnioitettavuuden verho räjäytettiin nykyistä pandemiaa edeltävinä vuosina. Se haastoi
julkeasti Kaikkivaltiaan Jumalan kunnian ja majesteettiuden. Mikä pahinta, ei kestänyt kovin kauan,
ennenkuin sen pahaenteinen asenne tuli esiin - se toimi porttaalina, joka päästi sisään pahoja
valtoja ja hallituksia (powers and principalities). Suuri osa Länsi-Euroopasta ei sanonut mitään
kaikesta tästä pahuudesta, vaan jopa auliisti tervehti CERNiä ns. tieteen ihmeenä!

Länsi-Euroopalla oli kristilliset juuret, joista suuri osa yltää kirkkoisien aikaan. Tietämättömyys oli
enemmän kuin tahallinen, ontuva tekosyy, enemmän, kuin ns. Valistus yhteiskunnan kehittyessä,
väittää "älykköjen" kokoonpano. Kaikessa totuudessa ja rehellisyydessä se oli sirkus, Herran
silmissä hyvin mauton. Voisiko Hän vain lakaista tämän maton alle ja päästää heidät pälkähästä?

Se ei iskenyt kovaa heti, vaan vei jonkin aikaa – tilinteon päivä tuli. Tuhon airuita olivat sulkemiset
keskellä kulkutautia ja kuolemaa. Sitten se on mennyt paljon pahemmaksi sellaisen myötä, joka
näkyi live-syötteessä kaikkien kuultavissa ja nähtävissä. Reaaliajassa niin sanotusti! Puhukaamme
tästä kesästä ja kohonneesta tyytymättömyydestä koko mantereella; pilviin nousseista energian

hinnoista, kun lähes kaikki hikoilivat runsaasti – talouden halkeamista, jotka olivat syy suureen
huoleen tuijottaen monien päättäjiensä kasvoihin. Kaikki nämä henkilöt ennakoivat lisää tuskaa
syksyllä ja talvi kuulostaisi peruuttamattomalta kuolemantuomiolta. Se voisi muuttua
käsittämättömäksi (unthinkable); kerran rikkaat valtiot, kuten Saksa ja Ranska vajonneina
äärimmäiseen köyhyyteen, joka on verrattavissa kolmannen maailman maihin – on suuri
mahdollisuus, että tämä tapahtuu hurjaa vauhtia (at breakneck speed).

He maksavat hintaa ylimielisestä asenteestaan Luojaa kohtaan. Hän oli enemmän kuin armollinen;
heillä oli paljon aikaa korjata tapansa. Mutta Hänen rakastava hyvyytensä pyyhkäistiin sivuun
jatkuvan ylimielisyyden vuoksi, kunnes Hän sanoi, että nyt riittää. Hänen vihansa tuli yhtäkkiä ja
vähiten odotetussa muodossa. Hän heitti heidän päällensä myrkyllisen matopurkin, alkaen
konfliktista Venäjän kanssa koskien Ukrainaa - naurettavalta kuulostavan ihmisen tekemän
ympäristöpolitiikan tuoma lumoava (mesmerizing) sekasorto tulisi perässä!

Kanaalin toisella puolella Brittein saarilla maa, joka oli aikoinaan tuottanut merkittäviä kristillisiä
lähetyssaarnaajia, oli todella pudonnut jyrkänteeltä. Ensinnäkin he toimivat vastoin sitä jumalallista
perintöä, joka mahdollisti heidän menestyksensä – alkaen tavasta, jolla he muuttivat LGBT
-aatteen aseeksi. Kun eräs brittipappi piti kiinni totuudesta, että heteroseksuaaliset liitot ovat
raamatullisia, niin ne, joiden velvollisuus olisi pitää maa poissa laittomuuksista, nuhtelivat häntä
raa'asti. Sitten epäilemättä se sananlaskun korsi, joka katkaisi kamelin selän oli Baalin palvonta
viimeisten Kansainyhteisön kisojen (Commonwealth Games) avajaisissa.

Jumalan tuomiota ei lykätty tässä tapauksessa. Ylpeän kansakunnan mahtava talous tuhoutuisi,
mistä osoituksena noin kolme neljäsosaa sen ruokapaikoista menisi konkurssiin nopeasti
peräkanaa. Jos joku britti eläisi nähdäkseen päivän, jolloin pöydässä olisi joko tähtitieteellinen
sähkölasku tai ruokaa – niin olisi vain yksi vaihtoehto!

“Älkää eksykö, Jumala ei salli itseänsä pilkata; sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää.
Joka lihaansa kylvää, se lihasta turmeluksen niittää; mutta joka Henkeen kylvää, se Hengestä
iankaikkisen elämän niittää” (Gal. 6:7-8),

Jumalamme on todellinen, eikä häntä pidä pilkata ilkeämielisesti. Tilinteon päivä on todellakin vain
ajan kysymys, eivätkä Herran pilkkaajat pääse pakoon hänen tuomiotaan. Katumus on ainoa tie
ulos tästä tilanteesta. Hyväksyisivätkö nämä itseään ylhäisinä ja mahtavina pitävät sen
vaihtoehdon, että myöntävät tehneensä väärin ja pyytävät anteeksi (eat a humble pie)?

Tämä kysymys on olennainen näinä lopunajan hetkinä, koska koko ihmiskuntaa leimaa kasvava
Jumalan vastaisuus. Koskaan ennen sivilisaatioiden alkamisen jälkeen tämä jumalattomuuden
kiihko ei ole saavuttanut huippuaan. Oppivatko he niistä kristallinkirkkaista esimerkeistä, jotka
osoittavat jumalattomuuden hinnan? Epäilen suuresti! "Mutta pahat ihmiset ja petturit menevät yhä
pitemmälle pahuudessa, eksyttäen ja eksyen" (2. Tim. 3:13).

Niille, jotka vaeltavat vanhurskauden tiellä ja kiinnittävät katseensa Autuaalliseen Toivoon, sen,
mitä on tapahtumassa reaaliajassa, pitäisi innostaa heitä jatkamaan asioimista, kunnes hän palaa.
Herra pitää sanastaan kiinni - sataprosenttisesti! Vaikka langennut planeetta yrittää kääntää asiat
nurinpäin, Hänen tiensä ovat ikuiset. Hän rankaisee laittomuuden ja palkitsee vanhurskauden.
Jatka siis hyvää taistelua Hänen siunatussa nimessään!
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