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Siirry yli Sodoman; täältä tulee maailma!
Move Over Sodom; Here Comes the World!
By Gene Lawley, March 20, 2022

On räikeän ilmeistä, että maailma on omaksunut seksuaalisen moraalittomuuden alamäen.
Sanotaan, että meidän on pysyttävä historian trendien mukana, joten monet suuryritykset ovat
innokkaita tunnustamaan transsukupuolisten aktivistien ja promoottoreiden väitteet. Se on luonut
ihmisten keskuudessa suurimman hämmennyksen, mitä maailma on koskaan nähnyt.
Niin sanotun LBGTQ+ -liikkeen vaatimukset asetetaan etusijalle, ikään kuin mikä tahansa muu
vastaus olisi pahempi kuin itse kuolema.
Tämä osa väestöstämme on kuitenkin alle kymmenen prosenttia. Miksi näin tapahtuu?
Yksi tärkeimmistä tapahtumista, jotka merkitsevät Kristuksen paluun lähestymistä Hänen
uskoviensa ruumiille, on se, että tapahtuu "luopuminen laillisuudesta" ja se tarkoittaa, että ihmiset
kääntyvät moraalittomuuteen, epäoikeudenmukaisuuteen, rikollisuuteen, murhaan ja kaikkeen
muuhun epäoikeudenmukaiseen toimintaan, jonka paha ihminen vain voi keksiä. Abortti ja
seksuaalinen vallankumous ovat varmasti listan kärjessä.
Raamattu ennustaa, että luopumukseen sisältyy Jumalasta pois kääntyminen, jolloin Häntä ei
tunnusteta lainkaan, ikään kuin Häntä ei olisi koskaan ollutkaan. Snl. 9:10 sanoo: "Herran pelko on
viisauden alku ja Pyhimmän tunteminen on ymmärrystä."
Vapaan abortin kannattajat väittävät, että sillä, mitä tapahtuu hedelmöityshetkellä, voidaan
perustella, että pelkkä kudoshiukkanen on eloton. Sitten jotenkin mystisesti se saa elämän
sydämenlyönnin myötä ja kehittyy täysin kehittyneeksi ihmiseksi, joka syntyy ja jota äiti hoitaa.
Raamattu kuitenkin kertoo meille selvästi, että Jumala on äärettömässä tietämyksessään hyvin
läsnä hedelmöittymisen hetkellä ja saa aikaan hedelmöittymisen, antaa uudelle ihmiselle nimen ja
kirjaa sen kirjaansa. Tässä on se kirjoitus, joka kertoo tuon totuuden, kun psalmista puhuu asiasta

Jumalan edessä:
"Sillä sinä olet luonut minun munaskuuni, sinä kudoit minut kokoon äitini kohdussa. Minä kiitän
sinua siitä, että olen tehty ylen ihmeellisesti; ihmeelliset ovat sinun tekosi, sen minun sieluni kyllä
tietää. Minun luuni eivät olleet sinulta salatut, kun minut salassa valmistettiin, kun minut taiten
tehtiin maan syvyyksissä. Sinun silmäsi näkivät minut jo idussani. Minun päiväni olivat määrätyt ja
kirjoitetut kaikki sinun kirjaasi, ennenkuin ainoakaan niistä oli tullut." (Ps. 139:13-16).
Todellinen taistelu on tuo ikuinen taistelu Jumalan ja Saatanan välillä. Hyökkäys Jumalan korkeinta
luomusta, ihmiskuntaa vastaan hänen omana kuvanaan, on saavuttamassa kriittisen mutta
lopullisen tason, sillä paholainen tietää, että hänen aikansa on lyhyt. Abortista on tullut elinkeino,
mistä on varmimpana osoituksena abortissa otettujen ruumiinosien pimeänpuoleinen kauppa. Ei
ihme, että nuo ihmiset ovat päättäneet nähdä abortin hyväksyttävänä aina syntymään asti! Nyt
myös sukupuoli-identiteettiin ja seksuaalisuuteen liittyvien kysymysten jättimäinen sekasotku.
"Ja kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä ikäänsä kyynäränkään vertaa?", sanoi Jeesus (Mt.
6:27). Kukaan ihminen, mies tai nainen, ei myöskään voi ajatuksellaan muuttaa sukupuoltaan,
koska on syntynyt. Se on paholaisen petos vääristää sitä Jumalan kuvaa, joksi hänet alussa luotiin.
Saatana on ottanut ihmiskunnan luomisen taistelukentäksi läimäyttääkseen Jumalaa kasvoihin,
aivan kuten hän halusi tehdä, kun Jumala antoi hänen koetella Jobia. Muistattehan tuon
kertomuksen, jossa paholainen oli varma, että hän voisi saada Jobin tekemään, niinkuin hänen
vaimonsa teki. Hän käski Jobia sen jälkeen, kun tämä oli menettänyt kaiken paitsi oman henkensä:
"Kiroa Jumala ja kuole!" Jobilla oli kuitenkin hyvin syvä Jumalanpelko, johon kuului Jumalan
oikeudenmukaisuuden tunnustaminen, mutta jakeesta Jaakob 5:11 näemme, että Jumala halusi
juurruttaa Jobiin myötätunnon ja laupeuden ominaisuutensa.
(Teen tämän "ketunlenkin" osoittaakseni, että Saatanan juonet eivät ole uusia, mutta nämä
nykyiset juonet iskevät Jumalan korkeimpaan luomistyöhön tyrmäävällä iskulla. Ja valitettavasti
maailma näyttää ostavan koko paketin, jopa monet kirkon johtajat kuten myös valtiot).
Vuonna 2018 LBGTQ+ -ihmisille pitämässään puheessa Yhdysvaltain nykyinen presidentti puhui
hehkuttavin sanoin niiden elämäntyyleistä, jotka ovat omaksuneet tuon moraalittoman petoksen.
Useammat kuin muutamat suurten kirkkojen johtajista ovat alistuneet tuohon pahaan ja
jumalattomaan väitteeseen moraalin ja vanhurskauden tasa-arvoisuudesta ja hyväksyvät heidät
jäseniksi kirkkoihinsa ilman rajoituksia. Yllättävää kyllä, monet näistä suurista seurakunnista ovat
Etelän Baptisteja. Se on aiheuttamassa kriisin tuon uskovien ruumiin olemassaololle.
Minne se on menossa? Se, joka kohauttaa olkapäitään ja sanoo: "Tämä ei ole uutta, näin on

tapahtunut ennenkin", haluaa varmaan uskoa, että se menee ohi ilman Jumalan merkittävää
väliintuloa. Minä ajattelen tuomiota.
Jumala ei ole hiljaa sukupuoli- ja seksuaalisen vallankumouksen kysymyksistä. Kohdassa Room.
1:18-32 hänen sanansa antaa väkevän julistuksen hänen kannastaan tähän suuntaan, johon
maailma on menossa lujaa. Se on sanallinen kuva raa'asta lihallisuudesta, joka on vastakkainen
Hänen olemassaololleen:
"Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan,
niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa, sentähden että se, mikä Jumalasta voidaan
tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä Jumala on sen heille ilmoittanut. 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.
Sentähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt saastaisuuteen,
häpäisemään itse omat ruumiinsa, nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja
kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen.
Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat
vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen; samoin miespuoletkin, luopuen
luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet,
miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä
saada piti.
“Ja niinkuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän
kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia. 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.”

Luukkaan evankeliumissa kohta Lk. 17:28-30, joka kertoo meille tulevasta ajasta, jolloin... ,
katsotaanpa sitä:

“Niin myös, samoin kuin kävi Lootin päivinä: he söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja
rakensivat, mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tulikiveä taivaasta, ja se
hukutti heidät kaikki, samoin käy sinä päivänä, jona Ihmisen Poika ilmestyy.”

Kun luet 1. Mooseksen kirjan lukuja 18 ja 19, niin niissä kerrotaan Sodoman kyllästämisestä
homoseksuaalisuudella, johon kaikki kaupungin miehet osallistuivat. He kaikki, jokainen heistä,
takoivat Lootin ovea ja vaativat, että hän luovuttaisi nuo kaksi "miestä" (enkelit), että voisivat
"ryhtyä heihin"!

Näette tuloksen Raamatun kertomuksessa - kaupunki tuhoutui ja jokainen siinä asuva ihminen
kuoli. Jumala näki ihmisten pahuuden ja lähetti kaksi enkeliä tuomitsemaan heidät.

Huomaa kuitenkin myös, että tässä kohdassa puhutaan tulevasta ajasta, Ihmisen Pojan,
Jeesuksen Kristuksen, paluun ajasta. Tämä ei voi tapahtua hänen toisen tulemuksensa aikaan,
sillä tuolloin seitsemän vuoden ahdistuksen tuomio on lopettanut lähes kaiken toiminnan,
"syömisen ja juomisen, ostamisen ja myymisen jne." Tuolloin kaikkien maan päälle jääneiden
ihmisten suurin huolenaihe on selviytyminen. Lue siitä Ilmestyskirjan luvuista 8-19 -- tuskin mitään
on jäänyt koskemattomaksi, koska Jumalan tuomiot ovat tuhonneet kaiken.

Se jättää meille ilmeisen kysymyksen tälle maailmalle, joka on syöksymässä Sodoman
kaltaisuuteen tuhoisalla varmuudella: "Teetkö parannuksen ja otat vastaan Jeesuksen Kristuksen
anteeksiannon vai jatkatko sodomalaisten kohtaloon?" Raamattu sanoo selvästi, että "Hän ei
tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen." (2. Piet. 3:9).

