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Moraalin rappeutuminen on peruuttamaton

Olemme nyt 2.Tim.3, jossa olimme jo aikaisemminkin: "Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva 
vaikeita aikoja." Vaarallisia aikoja. Kovia aikoja. Sivuhuomautus tässä kohdassa sanoo, että painostavia 
aikoja tulee. Miksi? Koska ihmiset ovat sellaisia kuin ovat. Mikä on juuriongelma? Se on ihmisen luonteen
ja käyttäytymisen rappeutuminen. Ja se on etenevä. Eikä sitä pysty peruuttamaan.

Tämä on jotain, mitä Jumala näytti minulle. Rappeutuminen on peruuttamatonta. Kun jostakin tulee 
rappeutunut, voit pysäyttää rappeutumisen. Voit hidastaa rappeutumista, mutta et voi peruuttaa sitä. Ota 
mikä tahansa hedelmä, vihannes tai vastaava. Se on rappeutunut. Jos jätät sen, sen rappeutuminen tulee 
täysin esiin. Voit ottaa kauniin ja mehevän näköisen persikan. Jätä se viikoksi, jolloin se näyttää paljon 
vähemmän mehevältä. Ja maistuu paljon vähemmän mehevältä. Voit kyllä tehdä jotain kuten laittaa sen 
jääkaappiin. Jääkaappi ei peruuta prosessia. Mutta se hidastaa sitä. Antakaa anteeksi kun sanon tämän, 
mutta mielestäni kirkko on kuin jääkaappi.

Kun ihminen menee kirkkoon, se ei muuta hänen rappeutumistaan. Mutta se kyllä hidastaa sitä. Mutta 
Jumala on niin realisti, ettei hän yritä peruuttaa rappeutumista. Hänellä on vain yksi ratkaisu: uusi syntymä.
Kokonaan uusi alku. Kuka tahansa on Kristuksessa, hänestä on tullut uusi luomus; vanhat asiat ovat 
menneet ja kaikesta on tullut uutta ja kaikki asiat ovat Jumalasta. Uusi luomus on täysin Jumalasta 
lähtöisin. Siinä ei ole mitään rappeutumaa. Joten voit joko säilyttää rappeutumisen ja istua jääkaapissa, jos 
niin haluat. Mutta ainoa asia, mikä voi muuttaa sinut, on uusi syntymä.

Uusi luomus. Ja jos et ole koskaan vielä saanut sitä, sinä tarvitset sen. Nuori tai vanha, mies tai nainen - ei 
sillä väliä. Uudessa syntymässä ei ole sukupuolta. Käydään nopeasti läpi tämä lista, jossa luetellaan 
rappeutumisen merkit. 2.Tim.3:2: "Sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, 
ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, rakkaudettomia, 
epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, 
hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia;" 

Tuossa listassa on 18 moraalista vikaa lueteltuna. Emme käytä aikaa käydäksemme ne kaikki läpi. Mutta 
sinä aikana kun minä olen elänyt länsimaisessa maailmassa, valtioissa kuten Iso-Britannia, USA, 
Skandinavia, Saksa; ne ovat valtioita, jotka tunnen. Lähes jokainen näistä moraalisista rappeutumista on 
paljon selvemmin näkyvillä kuin 50 vuotta sitten. Monet teistä, jotka olette suunnilleen samaa ikäluokkaa 
kanssani, olette samaa mieltä kanssani. Olemme olleet todistamassa rappeutumisen prosessia 
yhteiskunnassamme. Ja se jatkuu yhä. Eikä sitä voi peruuttaa. Ainoa ratkaisu on täysin uusi alku. 

Haluan osoittaa kolme asiaa, jotka ovat erittäin merkittäviä. On olemassa kolme "rakkautta", jotka ovat 
edellä mainittujen ongelmien juuri. Englanniksi ne ovat "love of self, love of money, love of pleasure". 
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Suomeksi itserakkaus, rahan rakkaus ja nautintojen rakkaus. Sanoisin, että eurooppalainen kulttuuri ja 
yhteiskunta mukaan lukien Iso-Britannia on noiden kolmen ominaisuuden hallitsemia. Itserakkauden, 
rahan rakkauden ja nautintojen rakkauden. Näettekö, että itserakkaus on juuri se, mikä johtaa yhteiskunnan
murenemiseen. Koska minä olen niin tärkeä itse, en voi elää kenenkään kanssa. Kukaan ei ole kyllin hyvä 
minulle eikä kukaan tee asioita juuri siten kuin haluan. 

Tilastot osoittavat, että USA:ssa tänä päivänä talouteen kuuluu keskimäärin 1,7 henkilöä. Kaksi ihmistä 
eivät voi elää keskenään enää. Mikä siihen on syynä? Itserakkaus. Haluan tehdä asiat omalla tavallani. 
Oma mukavuudenhaluni on juuri se, mikä merkitsee. Minä olen tärkeä. Huolehtikaa minusta. Ja jos ette tee
niin, huolehtikaa itsestänne, minä pärjään kyllä ilman teitä. 

Rahan rakkaus. Minä ajattelen, että eräs suuri hengellinen voima, joka hallitsee länsimaista yhteiskuntaa, 
on mammona. Pohjimmiltaan tänään ajattelemme, että jos jokin tuottaa rahaa, se on oikein. Mitään muuta 
vaatimusta ei ole. Jopa pornografia. Sitä sanotaan miljardin dollarin teollisuudeksi. Mielestäni oikeuden 
toteutuminen on mahdotonta siellä, missä rahan rakkaus sen estää. Koska rikkaat ihmiset pääsevät 
pälkähästä. He voivat ostaa itsensä vapaaksi. He ovat yhtä syyllisiä monissa tapauksissa kuin köyhätkin. 
Mutta heidän varakkuutensa on heidän turvansa - tällä hetkellä. Mutta muistakaa, ettei ikuisesti. 

Ja sitten nautintojen rakkaus. USA:ssa kulkee iskulause: "Jos se tuntuu hyvältä, tee se!" Se on nykyajan 
tapa kuvailla nautintojen rakkautta. Minä olen puhunut monille ihmisille, jotka olivat Jeesus-liikkeessä 
mukana 1960-70 -luvuilla. He havaitsivat, että vaikka se tuntui hyvältä, se ei tehnyt hyvää. Ja 10-15 
vuoden päästä he olivat raunioita - fyysisesti, moraalisesti ja hengellisesti. 

Seuraava lause on kaikkein pelottavin. Se on siis 2.Tim.3:5: "heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he 
kieltävät sen voiman. Senkaltaisia karta." En usko, että Raamattu sanoo mistään asiasta, joka on ei-
kristillinen, jumalisuus. Joten puhumme jostakin kristillisyyden muodosta. Se on kristillisyyden muoto, 
joka kieltää sen voiman. Tässä yhteydessä, mikä on se voima, jonka se kieltää? Voiman muuttaa ihmisiä. 
Joten nyt emme siis kutsu homoseksuaalisuutta synniksi vaan sairaudeksi. Emme yritä muuttaa heitä vaan 
järjestelemme asiat niin, että pystymme elämään heidän kanssaan. Sivuhuomautuksena sanotaan vain, että 
homoseksuaalisuus on vain yksi synti lukuisien muiden syntien joukossa. Emme erottele niitä mitenkään. 

Pohjimmiltaan vain osoitan, että kirkko on menettänyt uskon nähdä ihmisten muuttuvan. Joten se keksii 
keinoja elää heidän kanssaan sellaisenaan. Ja sitten siinä sanotaan, ja tämä on vieläkin vaikuttavampaa, 
tavallaan. Senkaltaisia karta. Jätä heidät. Älä hukkaa aikaasi sellaisiin. Paavali puhuu tässä Timoteukselle 
Herran palvelijana. Jos ihmiset eivät ole halukkaita muuttumaan, jätä heidät. Kuinka paljon aikaa hukataan
nykyajan kristillisyydessä konsultoitaessa henkilöitä, jotka eivät koskaan muutu. 

Minulla on australialainen ystävä, pastori, joka on nyt eläkkeellä. Hän on hyvin menestynyt ja hänellä oli 
suuri seurakunta. Hänellä oli useita nuoria pastoreita vastuullaan. Ja eräänä päivänä hän sanoi heille, että 
kaikki ne teidän psykologian kirjanne ja konsultointioppaanne - heittäkää ne menemään. Tästä hetkestä 
eteenpäin konsultoimme ihmisiä vain Raamatun perusteella. Hänen luokse tuli pariskunta, jota hän oli 
konsultoinut pari vuotta avioliitto-ongelmien takia. Hän sanoi heille, että tästä eteenpäin en aio konsultoida
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teitä enää, koska te ette noudata Jumalan sanaa. Hän sanoi miehelle, että Raamattu sanoo: "Rakasta 
vaimoasi." Sinä et rakasta vaimoasi. Hän sanoi vaimolle, että Raamattu sanoo: "Alistu miehellesi." Sinä et 
alistu miehellesi. Hän sanoi, ettei aio käsitellä heidän asiaansa ennen kuin he alkavat noudattamaan 
Jumalan sanaa. Hänellä ei ole aikaa ihmisille, jotka eivät noudata Jumalan sanaa. 

Miten paljon omaa aika hän säästikään tuolla päätöksellään. Tarkoitan, että olen itsekin käyttänyt tunteja 
konsultointiin - menneisyydessäni. Olen konsultoinut monia ihmisiä, jotka halusivat vapautuksen 
demoneista. Mutta minä opin sanomaan jotain. Jos heillä oli liian monia teologisia ongelmia ja liian paljon 
kysymyksiä, minulla oli tapana sanoa näin: "Vapautus on epätoivoisia varten." Sinä et ole epätoivoinen. 
Tule takaisin sitten, kun olet. Minä uskon, että tuo on osa sitä, mitä Paavali sanoi Timoteukselle. Karta 
heitä. Älä hukkaa aikaasi ihmisiin, jotka eivät muutu. Jos henkilö haluaa muuttua, Jumalalla on loputtomat 
resurssit auttaakseen henkilöä. Mutta jos he haluat pysyä sellaisena kuin ovat, Jumala jättää heidät 
sellaisiksi.

Meidän on jatkettava eteenpäin. Jos luet loput tästä kappaleesta 2.Tim.3, enkä käy sitä tässä nyt läpi, 
havaitset, että salainen alla piilevä voima on salatieteet. No, katsotaan nopeasti jaetta 8: "Ja niinkuin Jannes
ja Jambres vastustivat Moosesta, niin nuokin vastustavat totuutta, nuo mieleltään turmeltuneet ihmiset, 
jotka eivät uskonkoetuksissa kestä." Jannes ja Jambres olivat taikureita, joilla oli kilpailu Mooseksen ja 
Aaronin kanssa. Se on ensimmäinen noitien liitto, joka on mainittu Raamatussa. Egyptin taikurit Exodus 
kappale neljä. Mutta ihmisen luonteen rappaetumisen takana on hienovarainen, pettävä, salatieteiden 
vaikutus. Kyseessä on voima, joka nopeuttaa rappeutumista. 

Sitten jakeessa 13 Paavali sanoo: "Mutta pahat ihmiset ja petturit menevät yhä pitemmälle pahuudessa, 
eksyttäen ja eksyen." Kun Raamattu sanoo, tämä käännös sanoo, "imposters" eli huijarit. Ja minä olen 
opiskellut kreikan kieltä kymmenen ikäisestä lähtien. Kreikan sana on "enchanters" eli noidat/lumoojat. 
Pahat ihmiset ja lumoojat menevät pahuudessaan yhä pidemmälle ja pidemmälle. Loitsiminen on eräs 
päämuoto salatieteiden harjoittamisessa. Jälleen kerran kyseessä on salatieteet. Ja olen henkilökohtaisesti 
tullut siihen näkemykseen, että jos on pitkittyneitä ongelmia kirkossa, kotona tai elämässä, joihin ei tunnu 
löytyvän ratkaisua, jossain siellä takana on salatieteet. Etkä pysty ratkaisemaan ongelmia ennen kuin 
juurisyy on poistettu. 

”Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, 
nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa, että Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin 
hyviin tekoihin valmistunut. ” (2. Tim. 3:16-17)

”Siitä syystä minä sinua muistutan virittämään palavaksi Jumalan armolahjan, joka sinussa on minun 
kätteni päällepanemisen kautta. Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja 
rakkauden ja raittiuden hengen.” (2. Tim. 1:6-7)

”Kärsi vaivaa niinkuin ainakin jalo Kristuksen Jeesuksen sotamies. Ei kukaan, joka sodassa palvelee, 
sekaannu elatuksen toimiin, sillä hän tahtoo olla mieliksi sille, joka on hänet palkannut.” (2. Tim. 2:3-4)
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