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Jumalan poistumisjärjestelmä
God’s Egress System
By Terry James, 23.1.2022

Kun muistelen yli 50 vuotta sitten viettämääni aikaa Yhdysvaltain ilmavoimissa, muistot
suihkuhävittäjäkoneista, joiden huollosta olimme vastuussa, herättävät ajatuksia Raamatun
profetiasta. Tohtori J. Vernon McGee'n sanat tulevat mieleen tuosta puolen vuosisadan takaisesta
ajasta.
Tohtori McGee kommentoi kerran vastatessaan kriitikoille, jotka pitivät häntä "eskapistina", kun
kyseessä oli hänen pre-Trib -näkemyksensä Raamatun profetiasta. Hän vastasi parjaajille
tyypillisellä etelävaltiolaisella, kansanomaisella, mutta loistavan humoristisella tavallaan.
Niiden argumentit, jotka katsoivat pre-Trib-tempauksen olevan kakkaa, menivät yleensä jotenkin
näin.
”Ne, jotka saarnaavat, että kristityt jotenkin välttävät joutumasta Ahdistuksen aikaan, ovat
taivaspiirakka-eskapisteja. He saarnaavat ja opettavat väärää oppia. He vain toivovat pääsevänsä
pakoon tuota hirvittävää seitsemän vuoden Jumalan tuomiota ja vihaa.”
Tohtori McGee sanoi siihen jotakin tällaista: "Uskokaa pois, että toivon pääseväni pakoon tuota
Jumalan tuomion ja vihan aikaa. Jos talo on tulessa, menen ulos ovesta, ikkunasta tai
savupiipusta. Jätän tuon palavan palavan rakennuksen miten vain voin."
Sitten McGee yleensä lisäsi: "Sitä on Jeesus Kristus. Hän on se autuaallinen toivo. Ja Hän on
minun pakotieni tuosta tulevasta ajasta."
"Voi pojat!", kuten vanha kunnon tohtori McGee sanoisi, jos olisi täällä eikä Herran luona taivaassa.
"Jos koskaan, niin tänä päivänä talomme on tulessa!"
Kuten olemme sanoneet kerta toisensa jälkeen, että katsommepa mihin suuntaan tahansa,
näemme signaaleja, jotka osoittavat, kuten Billy Graham'in kirja jo kauan sitten, että maailma on
liekeissä!

Yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti maisema on niin rietas
(debauched), ettei mikään muu kuin ihme voi palauttaa asioita
takaisin normaaliin moraalikeskeiseen elämän malliin.
Antikristuksen henki on saanut aikaan sen, että ihmiskunta on
kääntänyt selkänsä Jumalalle. Seuraus on Room. 1:28
mukainen kelvoton mieli ihmisten enemmistöllä kaikkialla
maailmassa.
Ajatelkaa 1960-luvun seksuaalisen vallankumouksen painovoimaa, joka on vetänyt ihmisen
seksuaalisuutta koko ajan alaspäin jonkinlaiseen mielisairaala-asentoon. Miehet voivat nyt olla
naisia ja naiset miehiä. Pojille ja tytöille opetetaan, että he voivat olla sitä sukupuolta, jota itse
haluavat, mikä jättää vanhemmat pois päätöksenteosta. Sodoman ja Gomorran tasoinen
homoseksuaalisuus ja muu turmeltuneisuus ei ole vain hyväksyttyä, vaan hallitusten johtajat ja
valtamedia ovat kannattaneet ja puolustaneet sitä. Vielä pahempaa on, että suuri osa ns. kristittyä
papistoa julistaa kaiken tämän tulevan Jumalan rakkauden alla ilman mitään tuomitsemista.
Raamattu on vanhanaikainen, ei ajan tasalla ja se pitäisi kirjoittaa uudelleen, jotta se sisältäisi
kaikki nämä uudet seksuaalisuuden ja ihmisen käyttäytymisen tavat.
Hallinnolliset ja poliittiset valheet ovat kaiken ytimessä lainsäädännöstä oikeudelliseen
päätöksentekoon. Petkuttajia on maisemassa enemmän kuin koskaan, aivan kuten Jeesus varoitti
koskien aikakauden loppua istuessaan Öljymäellä ja vastatessaan opetuslastensa kysymyksiin,
milloin loppu tulisi.
Kaikki kansat, jotka mainitaan Raamatun profetiassa ihmisen historian päättyessä, näyttävät
olevan pelissä juuri tällä hetkellä. Venäjä on hyökkäämässä Ukrainaan; Iran uhkaa Israelia
täydellisellä tuholla ja Eurooppa on sekasorrossa, kun valtioita suljetaan, kun Ranskan Emmanuel
Macron'in kaltaiset käyvät päivä päivältä yhä diktatorisemmiksi. Kiina on kovassa vauhdissa
uhkaillen kaikkia hegemonia-alueellaan olevia maita ja lupaa tuoda Taiwanin takaisin kehäänsä,
vaikka se vaatisi kineettistä sotaa.
Paavi Fransiskus omaksuu pimeän puolen joka käänteessä. Hän erottaa katolisesta hallinnosta
pitkäaikaisia pappeja, jotka eivät suostu siihen, että hän kirjoittaa Raamatun uudelleen
sisällyttääkseen homoseksuaalisuuden raamatulliseen hyväksyntään.
Maailma on todellakin liekeissä!
Tämä tuo minut takaisin vanhaan kunnon tohtori McGee'hin ja aikaani Yhdysvaltain ilmavoimissa
vuosikymmeniä sitten.
Aivan kuten McGee sanoi menevänsä ulos ovesta, ikkunoista tai savupiipun kautta paetakseen
palavasta talosta, niin myös huoltamiemme suorituskykyisten suihkuhävittäjien lentäjät halusivat
tarvittaessa paeta varmaa kuolemaa.

Kaikissa hävittäjissä on poistumisjärjestelmä. Se on tuo pakenemiskeino. Istuimissa, joissa lentäjät
istuvat ja joihin heidät ja heidän laskuvarjonsa kiinnitetään tiukasti, on niin sanotut T-kahvat.
Muistaakseni istuimen kummallakin puolella oli metallikahva, johon lentäjä saattoi tarttua, joten
siitä oli helppo vetää tarvittaessa.
Muistaakseni T-38-harjoituskoneessa t-kahvat oli maalattu kirkkaankeltaisiksi. Ohjaaja saattoi
vetää t-kahvoista suoraan ylöspäin. Silloin kuomun piti irrota ja tuulen viedä se pois. Pieni, mutta
voimakas raketti heitti lentäjän välittömästi korkealle tuhoon tuomitun koneen yläpuolelle. Näin sen
ainakin piti toimia. Toisinaan kuomu ei irronnut, vaan ilmavirta vei sen mukanaan. Ohjaajan
kypärän peittämän pään yläpuolella olevan istuimen yläosassa oli kuomunsärkijä. Se oli kirveen
terän muotoinen metallinpala. Jos kuomu ei avautunut, särkijä rikkoi kuomun raketin lauetessa.
Kuten sanoin, oli tapauksia, joissa poistumisjärjestelmä ei toiminut asianmukaisesti. Joskus se
päättyi siihen, että lentäjä jäi tuhoutuvaan koneeseen.
Kaiken tämän tarkoituksena on sanoa, että olemme planeetalla, joka on tuhoutumassa ja kuten
vanha kunnon tohtori McGee, jokainen tervejärkinen ihminen haluaisi löytää keinon paeta
holokaustia, jota Raamatun profetia ennustaa.
Olen otsikoinut tämän kommentaarin "Jumalan poistumisjärjestelmä", koska juuri sellainen Hänen
Poikansa Jeesus Kristus on. Hän on "autuaallinen toivo" – liekeissä olevan maailman Vapahtaja.
Hän tuli etsimään ja pelastamaan kadotettuja -- kaikkia, jotka ovat menossa liekkeihin, ellei heitä
heitetä ilmaan, kun Kristus kutsuu kaikki uudestisyntyneet uskovat tykönsä.
Törmäys tuomioon ja vihaan voi tapahtua milloin tahansa. Tämä maailma on liekeissä kaikkien
niiden asioiden vuoksi, joita olemme tarkastelleet lopunajan indikaattoreina. Jumalan pakotie on
tarjolla kaikille, jotka tarttuvat tuohon autuaalliseen toivoon -- Jumalan poistumisjärjestelmän tkahvaan.
“...odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja Vapahtajamme Kristuksen
Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä, hänen, joka antoi itsensä meidän edestämme lunastaakseen
meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä
tekoja ahkeroitsee.” (Tiitus 2:13–14)

