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Jumala ja hullu maailma nyt viimeisinä päivinä
Seuraavassa Rapture Ready -sivuston artikkelissa amerikkalaisen profeetallisen vartiomiehen
toteamusta maailmastamme, jossa elämme tänään. Se on varoituksen sana jumalattomille, sillä Jumalan
tuomio tulee pian ja varsinkin länsimaailman ja eritoten Amerikan ylle, joka on rypenyt
yltäkylläisyydessä ja samalla luopunut kristillisistä arvoistaan. On aika herätä saatanallisesta unesta ja
tehdä parannusta kaikesta hulluudesta (synneistä), kuten Jumalan kieltämisestä. Artikkelin suomensi:
Samuel Korhonen
------------------------

Hullu
The Fool
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Jumala ja hullu
Maailmassa on aina ollut pahuutta, mutta epäilemättä se lisääntyy nopeasti näinä viimeisinä päivinä
ennen meidän Herramme paluuta.
Säädylliset ihmiset tässä maassa eivät enää ole turvassa työpaikoillaan, seurakunnallisissa
kokoontumisissaan, ravintoloissa, kouluissa, kävellessään kadulla eikä edes omissa kodeissaan.
Laittomat pakanat tekevät kaikkia kuviteltavissa olevia rikoksia johtuen paljolti jumalattomien poliitikkojen
hallinnoimasta selkärangattomasta oikeusjärjestelmästämme.
Viihdeteollisuus on äiti saastalle, jota avoimesti ja röyhkeästi oksennetaan järjettömien kansalaisten
päälle. Mikään seksuaalinen teko eikä hävytön sana ole jätetty pois siitä törystä, jota he toimittavat
zombie-faneilleen.
Todellisen valtiomiehen löytäminen poliittisesta maailmasta on yhtä todennäköistä, kuin kullan
löytyminen sinun takapihaltasi. Melkein kaikki, mikä tulee näiltä roistoilta, on katinkultaa.
Uskonnollinen areena on niin korruptoitunut, että vain joitakin hyviä miehiä on jäljellä, jotka todella
palvelevat yhtä ja ainoaa tosi Jumalaa. Elia voisi kertoa meille paljon näistä kelmeistä.
En voi mainita yhtään aluetta, joka ei olisi pahan turmelema, sellaisen pahan, joka katsoo Jumalaan ja
sanoo: ”Että mitä!” Urheilumaailma, liikemaailma, jopa monet kodit kaikkialla tässä maassa voidaan
lisätä luetteloon ja palvelevat Baal-jumalaa.
Useimpien ihmisten yleinen asenne maassamme voidaan tiivistää seuraaviin Raamatun kohtiin:
”Hullu sanoo sydämessänsä: "Ei ole Jumalaa". Turmiollinen ja iljettävä on heidän menonsa; ei ole
ketään, joka tekee, mikä hyvää on” (Ps. 14:1).
”Synti sanoo jumalattomalle: minun sydämessäni ei ole Jumalan pelkoa hänen silmäinsä edessä” (Ps.
36:1)
Milloin tahansa seurakunnan ylösotto tapahtuu, niin useimmat jäävät jäljelle. Useimmat niistä, jotka

kuolevat nyt ennen tempausta, eivät viimeisen henkäyksensä jälkeen tule taivaaseen, vaan helvettiin.
Jumala halua kaikkien tulevan tykönsä parannuksessa ja pelastuvan, mutta Hän ei pakota ketään.
Seuraava jae on hyvin selvä, että Jumala ei tee poikkeusta. Hän ei katso henkilöön eikä Häntä voi
lahjoa.
”Hallitkoon siis teitä Herran pelko. Ottakaa vaari siitä, mitä teette, sillä Herrassa, meidän
Jumalassamme, ei ole vääryyttä eikä puolueellisuutta, eikä hän ota lahjuksia” (2. Aik. 19:7).
Useimmat ihmiset tänä päivänä ovat hulluja, koska eivät usko Jumalan olemassaoloon. He ovat
korruptoituneet täydellisesti väkivallan, irstauden, väärän hurskauden jne. kautta. Viisas ihminen on
erilainen. Hän pelkää pahaa ja lähtee siitä pois, mutta niin ei tee hullu.
”Viisas pelkää ja karttaa pahaa, mutta tyhmä on huoleton ja suruton” (Snl. 14:16)
Meitä on siunattu tässä maassa, kuin ei mitään toista kansaa historiassa. Ei millään kansakunnalla ole
koskaan ollut niitä hengellisten ja aineellisten siunausten rikkauksia, joita on kasattu päällemme. Ei ole
mikään salaisuus, että kaikki haluavat asua tässä maassa. Valitettavasti me vain olemme nyt niin
korruptoituneita, että jäljellä ei ole muuta kuin varma tuomio. Jumala on kärsivällinen ja Hän antaa meille
vain niin paljon köyttä. Huomaa tarkoin seuraava jae:
”Sitä taas, joka ei tiennyt, mutta teki semmoista, mikä lyöntejä ansaitsee, rangaistaan vain muutamilla
lyönneillä. Sillä jokaiselta, jolle on paljon annettu, myös paljon vaaditaan; ja jolle on paljon
uskottu, siltä sitä enemmän kysytään.” (Luuk. 12:48, korostus suomentajan)
Kun tuomio tulee – ja se tulee – en tiedä kuinka ja missä laajuudessa, mutta me maksamme kalliisti
synneistämme kansakuntana, koska meitä on niin runsaasti siunattu ja sitten olemme kääntyneet sitä
Jumalaa vastaan, joka siunasi meitä. Minusta tuntuu vahvasti siltä, että tempauksen jälkeen tämä maa
muuttuu kuolleeksi raadoksi, jonka vihollisemme nokkivat puhtaaksi. Ei kuitenkaan ole mitään takeita,
että Jumala odottaisi tempaukseen saakka. Se voi tapahtua ennen tuota ihanaa tapahtumaa.
Seuraava kohta on Jumalalta Israelille, mutta sanoma sopii yhtä paljon meille:
”Sano heille: Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, Herra, ei ole minulle mieleen jumalattoman
kuolema, vaan se, että jumalaton kääntyy tieltänsä ja elää. Kääntykää, kääntykää pois pahoilta
teiltänne; ja minkätähden te kuolisitte, Israelin heimo!” (Hes. 33:11)
Vartijana muurilla vain toistan, mitä toiset ovat jo sanoneet ja se on, että meidän on tehtävä parannus ja
tehtävä se tänään.
Älä ole hullu. Vaikka useimmat tässä maassa ja maailmassa ovat tulleet hulluiksi saatanallisessa ilossa,
niin herää. Muista tämä. Jokainen ihminen helvetissä uskoo Jumalaan ja antaisi mitä tahansa
saadakseen uuden tilaisuuden. Helvetissä ei ole ateisteja. Se, mitä teemme Jumalan kanssa
ollessamme tässä ruumiissa, jää meille ikuisuudeksi.
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