Kenen moraalikäsitystä noudatetaan
Vuoden 2017 maaliskuun alussa
tuli Suomessa voimaan nk. tasaarvoinen avioliittolaki.
Tämä laki heittää romukoppaan
entisen käsityksen avioliitosta ja
samalla se tekee tyhjäksi sen
Kuva 1Suomen lakikirjojen
moraalisen perustan, jolle
kokoelma
edellinen laki pohjautui. Avioliitto
miehen ja naisen välisenä liittona tulee eittämättä
Raamatusta, jossa Jumala liitti miehen ja naisen yhteen
luomistekonsa mukaisesti. Samalla Raamattu kuvaa naisen
luomista miehen kylkiluuna, mikä tarkoittaa, että
kysymyksessä on ihmiskunnan kaikista tasa-arvoisin avioliitto,
sillä kylkiluu on vertauskuva tasa-arvosta. Samaa sukupuolta
olevissa pareissa tämä Raamatun kuvaama tasa-arvo ei
toteudu.

Uusi laki ei siis perustu Raamatusta nousevaan käsitykseen.
Siksi täytyy kysyä, mihin käsitykseen se perustuu. Ilmeisesti
sen perusta on naturalistisessa maailmankuvassa, jossa ei
tunnusteta olevan mitään Jumalaa eikä älykästä suunnittelijaa
vaan kaikki on evoluution valintaa ja siinä valinnassa
Suomessakin on nyt päädytty omiin ratkaisuihin niin kuin
tuon koulukunnan moralistit julistavat:
”Väitämme että moraaliset arvot ovat peräisin
inhimillisestä kokemuksesta. Etiikka on omalakista ja
tilanteisiin perustuvaa, eikä se tarvitse mitään teologista
eikä ideologista vahvistusta. ”
Evoluution luomassa maailmassa ei ole olemassa moraalisia
arvoja, kuten Richard Dawkinsin lausuma osoittaa:
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”Kun geenit monistuvat maailmankaikkeudessa, joka
toimii fysiikan sokeiden lakien mukaan, jotkut joutuvat
kärsimään ja jotkut saavat elää onnellisina. Ei siihen löydy
mitään erityisiä perusteluja, eikä sen takana ole mitään
oikeudenmukaisuuden periaatteita. Maailmankaikkeudella
on juuri ne ominaisuudet, joita voimme olettaa sillä
olevankin silloin, kun taustalla ei ole suunnittelua eikä
tarkoitusta, ei hyvää sen enempää kuin pahaakaan. Näin
maailma makaa, koska sen tapahtumia ohjaa vain
tunteeton ja säälimätön välinpitämättömyys.”1
Sen ajattelun ytimessä on käsitys, että ei ole Jumalaa, joka on
luonut ihmisen. Tässä se vedenjakaja on. Naturalistien
uskomus kehitysopista pohjautuu nimenomaan ulkopuoliseen
ideologiaan, koska sitä täytyy vahvistaa teologisen tyyppisesti
uusdarwinistisella fraseologialla ilman vakavasti otettavaa
todistusaineista.. Jos ihminen olisi sattumoisin
alkuräjähdyksen jälkeisen maailman tuote, ei kaiketi olisikaan
kysymys muusta kuin siitä, millä tavalla sen tuote mukautuu
ja mukauttaa ajatuksensa ja olemisensa kulloinkin vallitseviin
olosuhteisiin. Tällainen johtopäätös on tuon edellä olevan
naturalistien väittämän perusperiaate. Käytännössä
ihmiskunnassa on kuitenkin moraalia, on käsitys hyvästä ja
pahasta. Tietysti kunnon ateisti voi
vedota siihen, mitä näkee ja sanoo:
katsokaa miten typeriä, tietämättömiä,
väkivaltaisia tai moraalittomia kristityt
ovat, ja katsokaa tuollaista on
kristillinen moraali. Tällaisia huomioita
R. Dawkins tekee joistakin kristittyjen
lähettämistä kirjeistä. Valitettavasti hän

Kuva 2 Charles
Darwin, kehitysopin
muotoilija
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Richard Dawkins: Viesti miljardien vuosien talaa. WSOY 1995.
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ei ole huomannut, että kristillisen moraalin mittapuu on
Jeesus Kristus eivätkä jotkut ihmiset, jotka kenties eivät
olekaan kristittyjä vaikka risti roikkuisi kaulalla.
David Robertson tuo esiin kirjoitelmia Dawkinsin
verkkosivuilta, jossa Robertsonia kuvataan näin:
”David Robertson on omavanhurskas, kapeakatseinen
XXX ääliösika XXX idiootti vajakki! Varo, David,
taivaskeijun toinen tulemus viivästyy ja hän tulee olemaan
sinulle vihainen, Miksi kukaan väittelee tämän idiootin
kanssa? Hän ei osaa väitellä! Hänellä on auton alle
jääneen eläimen järjenjuoksu.
Herätköön XXX henkiin ja suudelkoon sinua. Minusta on
ihmeellistä, että ihmiset vaivautuvat väittelemään tämän
Robertsonin typeryksen kanssa…”
Paskiainen. Rasisti. Idiootti. Tällaista materiaalia on
sivutolkulla.”2
Tämä näyttää siis kuuluvan evoluutioon, koskapa sen viime
vuosien näkyvimpiin kuuluva edustaja niin sanoo. Jokin
Dawkinsin meemi varmaan johtaa lainatussa tekstissä oleviin
ilmauksiin. Naturalistisen evoluution mukaan ei ole olemassa
mitään kiinteää pohjaa tai perustetta, mihin ihminen
mitoittaisi moraalinsa, se on silloin vain korkeintaan
yhteisesti sovittuja asioita. Usein se vieläpä johtaa siihen, että
joidenkin vahvojen tahojen moraalikäsityksestä tulee silloin
vallitseva ja usein toiset käsitykset poissulkeva, niin kuin nyt
on hyvin pitkälle tieteen saralla, joka vannoo kehitysoppiin
sulkien kaiken muun ulkopuolelle ollen itse tieteen jarru.
Tällainen perusta ja maailmankuva on Suomessa voimaan
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astuneella avioliittolailla: se rajaa laittomiksi sellaiset ihmiset,
uskonnolliset yhteisöt ja julkilausumat, jotka pitävät
avioliittoa vain miehen ja naisen välisenä liittona. Ovathan
ihmiset saaneet tähänkin asti olla mies- taikka naispareina.
Kun useimmat heterot nykyisin elävät niin sanotussa
avoliitossa, niin eivätkö mies- ja naisparit voi elää samalla
tavalla. Mutta ei, tässä on tarkoitus lainsäädäntöteitse tuhota
kaikki kristillisyys, mitä siihen lainsäädäntöön on aiemmin
kuulunut. Tällä tavoin tarkoituksellisesti tehdään
perinteisessä kristillisessä käsityksessä olevat ihmiset
yhteiskunnan vihollisiksi.
Evolutiivisen ihmisen kehittymisen, rodullisen jalostumisen
ym. sellaisesta ajatusmaailmasta kumpuavien kuvitelmien
seurauksena on Euroopassa koettu kaksikin hirvittävää sotaa.
Natsismi oli puhtaasti viljeltyä rotuoppia, jossa palvottiin
uuden uljaan ihmisrodun syntymistä, siis evoluutiota, jossa
arjalainen rotu oli yli kaiken ja sitä piti jalostaa ja sitä
huonommiksi katsotut rodut ja epäkelvot ja saastaiset
ihmiset hävittää. Tuloksena oli noin 50 miljoonan ihmisen
kuolema osa keskitysleireillä, osa sodissa, osa sekasorron
tuomassa ruoan puutteesta johtuvasta nälästä ja sairauksiin
kuolemisissa, joissa usein menehtyi naisia ja lapsia. Nämä
olivat siis seurausta harjoitetusta aktiivisesta uskomisesta
kehitysoppiin. Tähän samaan kehitysoppiin perustuu nykyinen
avioliittolaki.

Kuva 3Orjalan
kalut eli sirppi ja
vasara

Kehitysoppi oli perustana myös
kommunistisessa Neuvostoliitossa, jossa
opetettiin mm. sitä, että ihmisiin alkaisi
kehittyä sosialistisia ominaisuuksia, kun niitä
arvoja ja taipumuksia ylläpidetään valtiollisen
ohjauksen ja pakkokeinon toimin. Tarkoitus
oli tuottaa perimältään sosialistinen ihminen,
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homo sovieticus. Kysymys oli siis kehitysopista, että ihmisiin
voidaan saada uusia ominaisuuksia, jotka noudattavat
uudenlaisia moraalisia ja eettisiä tapoja ja jotka jopa
synnynnäisesti perimän kautta muuttaisi koko populaation.
Näin mm. Trofim Lysenko esitti tieteen nimissä.
Neuvostoliitossa tämä kehitys vei ainakin 20 miljoonan
ihmisen hengen vankityöleireillä
pakkotyössä, teloitettuina erilaisten
tekaistujen syiden perusteella tai
muuten kuolemaan ajettuina.3 Sitä
kokeilua kesti 70 vuotta ja lopulta se ei
johtanut yhtään parempaan ihmiseen
kuin sitä ennenkään. Kuitenkin tuona
aikana ennätettiin hävittää satoja
kirkkoja, vetää lokaan kristilliset arvot ja tappaa miljoonia
kristittyjä. Työnjohtajana toimi Josif Stalin.
Kuva 4N-liiton johtaja
Josif Stalin

Nämä kaksi esimerkkiä ovat riittäviä osoituksia siitä, mihin
naturalistinen käsitys moraalin luonteesta on johtanut
lähimenneisyydessä. Edellä lainatun naturalistien väittämän
mukaista yhteismitallista moraalista ihmistä ei ole olemassa.
Moraali vaihtelee erittäin suuresti henkilöstä toiseen. Jos
kysytään raiskaajalta, mikä on hänen moraalinsa, se voi olla
kokonaan toinen kuin raiskatun. Vastaavasti voimme lukea,
kuinka Kremlin edustaja Dmitri Peskov on väittänyt Venäjän
harjoittamasta politiikasta: ”Venäjä ei ole puuttunut, ei puutu
eikä tule puuttumaan vieraan valtion sisäisiin asioihin…”
(lainaus HS 21.2.2017/AFP)
Kuitenkin aika monen läntisessä maassa asuvan mielestä
Venäjä valloitti Krimin niemimaan vaikka se kansainvälisten
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sopimusten mukaan on kuulunut Ukrainalle. Venäjän edustaja
D. Peskov toimii oman venäläisen moraalikäsityksen mukaan
ja lännessä toimitaan oman. Peskovin sanonnan mukaan siis
Krim on kuulunut Venäjälle ja siten Venäjä ei ole mennyt
vieraan valtion alueelle puuttumaan sen asioihin vaan on
piipahtanut omassa maassaan panemassa asioita
järjestykseen. Muutoinhan tätä on vaikea ymmärtää, ellei se
ole silkkaa valehtelua. Mutta mihin moraaliin ja etiikkaan
valehtelu kuuluu. Onko se niin kuin islamissa Koraanin
mukaan on, että valehtelu on oikein, jos sillä saadaan
edistettyä muslimien asiaa.
Samoin on laita Yhdysvaltain presidentin Trumpin
lausuntojen ja Ruotsin valtiojohdon erilaiset käsitykset
Ruotsin turvallisuustilanteesta. Trump osoittaa Ruotsia
varoittavana esimerkkinä monikulttuurisista ongelmista ja
Ruotsin edustajat tekevät kaikkensa selittääkseen, ettei ole
mitään ongelmia. Kuitenkin voidaan tilastoista nähdä, että
esimerkiksi Ruotsin Malmössä on tehty viime vuoden aikana
11 murhaa, joka on korkea luku noin 320 000 asukkaan
kaupungissa. Vertailun vuoksi Helsingissä on tehty samassa
ajassa 2 murhaa 660 000 asukkaan kaupungissa. Kumpi taho
Trump vai Ruotsin johto, on enemmän oikeassa Ruotsin
ongelmista.
Lisäksi voimme tarkastella lähimenneisyydestä Joseph
Mengelen tai Saddam Husseinin tai hieman kaukaisempaa
Fransiscus Assisilaisen tai vaikka Äiti- Teresan moraalia ja
etiikkaa ja verrata niitä nykyisin ainakin vielä elävän Ali
AbuBakirin moraalisiin käsityksiin. Näillä kaikilla löytyy
hyvinkin suuria eroja toisiinsa nähden siitä, mitä he pitävät
moraalisesti oikeana, esimerkiksi sitä, onko oikein valehdella
tai onko oikein ottaa toisen omaa kuten Krimin tapauksessa
tai ottaa ihmishenki kokeilun edistämiseksi kuten Mengele on
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todistusaineiston mukaan tehnyt tai kenen moraali antaa
luvan raiskata ja tappaa oman asian edistämiseksi kuten Ali
AbuBakir on Isisin kalifaattia luodessaan ja johtaessaan
tehnyt.4 Franciscus Assisilainen saarnasi evankeliumia, toi sen
monen ihmisen ulottuville ja hän auttoi hädässä olevia. Hän
oli kristitty. Samoin Äiti- Teresa meni auttamaan hädänalaisia,
joista maallinen hallinto ei ole mitään välittänyt.
Yleistäen voidaan sanoa, että jos moraalikäsitystä pidetään
naturalisteilta lainatun väittämän mukaisena, se johtaa
erilaisiin variaatioihin kunnes saavuttaa sellaisen pisteen, jossa
kaikki tai ainakin selvä enemmistö hallitsee oman
näkemyksensä mukaisesti, sen moraalikäsityksen ohjaamana,
joka heillä sattuu olemaan. Mikä on tämän ”kehityksen”
lopussa?
Vastauksena tähän voisi yhtenä kannanottona esittää Venäjän
presidentin Vladimir Putinin lausunnon, jossa hän on sanonut:
”Euroatlanttiset maat ovat harhautuneet vaarallisesti
kristillisiltä juuriltaan.
Ne kiistävät moraaliset periaatteet ja kaikki perinteiset
identiteetit; kansalliset, kulttuuriset, uskonnolliset ja jopa
sukupuoliset.
Ne toteuttavat politiikkaa, jossa perusperheitä ei erotella
samaa sukupuolta olevien parisuhteista eikä kristinuskoa
saatanan palvonnasta. Liioiteltu poliittinen korrektius on
saavuttanut sellaiset mittasuhteet, että jotkut harkitsevat
vakavasti perustavansa puolueita, joiden tavoite on edistää
pedofiliaa.
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Sen polun päässä odottaa rappio ja primitivismi, jotka
johtava syvään väestölliseen ja moraaliseen kriisiin.”5
Lännessä on kritisoitu Venäjän toimia Krimillä ja Ukrainassa,
mikä on tietysti oikein Länsimaissa vallalla olevan käsityksen
mukaisesti. Kuitenkaan Lännen viha ja kiukku Venäjän
johtajaan ei perustu ensisijaisesti tähän vaan siihen, että
Venäjä ei ole lähtenyt mukaan Lännessä vallitsevaan
sekulaariin moraalikäsitykseen, siis siihen käsitykseen, joka
perustuu naturalistiseen uskoon, ja että moraali on ihmisen
omaa tekoa ilman minkään ulkopuolisen vaikutusta tai
ohjailua. Käsitykseen jossa itse asiassa ei ole yhteismitallista
käsitystä vaan kukin saa edustaa mitä mieltä tahansa ja jossa
media erityisen voimakkaasti tuo esiin sellaisia moralistisia
näkökohtia, jotka tällä hetkellä ovat yleensä vähemmistön
taipumuksia. Näitä hoetaan kuin ne olisivat aivan yleisiä ja
luonnollisia. Näin määrätietoisesti murretaan kristillisellä
perustalla olevaa moraalikäsitystä. Osa Luterilaisen kirkon
johtoa on mukana tässä samassa murentamisessa. Toisin
sanoen kirkollisverovaroin jotkut pappishenkilöt murentavat
kristillistä pohjaa samoin kuin valtiollinen media verovaroin
käy samaa tihutyötä Ja tuhotaan kristillistä arvopohjaa.
Jatkossa moraaliset käsitykset tulevat entisestään höltymään
kuin keripukkia sairastavan hampaat. Tätä työtä tehdään jo
nyt monissa yhteyksissä, esimerkiksi kouluissa esitetään
monimuotoista seksuaalisuutta, pidetään esityksiä, joiden
teemana on hajottaa koululaisten käsitys perinteisestä
avioliitosta ja perinteinen käsitys sukupuolisesta
perusteemasta. Tätä tehdään jo nyt ja SETA on vaatinut, että
sitä pitää jatkossa tuoda esiin kouluissa jokaisen
aineopetuksen yhteydessä jopa matematiikassa.
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Eikä ”kehitys” tällä tiellä jää tähän. Vasemmistonuorten
vaatimuksiin kuuluu mm. seuraavaa:
”Virallisen sukupuolen vaihtoehtoja tulee olla enemmän
kuin kaksi…Vasemmistonuoret haluaa edistää käsitystä
sukupuolien moneudesta.”6
Nuorten ja vihreiden nuorten manifestimaisissa
julkilausumissa tavoitteena on vieläkin poikkeavampi
sukupuolinen käytäntö, kuten seuraavasta käy ilmi:
”Biologinen ja fyysinen sukupuolen korjaaminen tulee olla
maksutonta… Ihmisen tulee saada itse määritellä
perheensä. Avioliittolakia on muutettava siten, että laki ei
määrittele puolisoiden sukupuolta eikä lukumäärää.”7
Näissä on vaatimuksia lain suhteen siten, että se ei vain sallisi
vaan olisi tukemassa sellaisia muunnoksia avioliiton malliin,
että sen voisi kuka tahansa määritellä itse: näiden tahojen
julkilausumien mukaisesti pitäisi avioliitot saada laajenemaan
käsittämään ei vain kahden henkilön väliseksi vaan
rajoittamattoman määrän väliseksi yhteiseksi seksuaalisesti
vapaasti toimivaksi yhteisöksi, jossa sukupuolia ei
määriteltäisi lainkaan ja vieläpä niin, että osapuolien ei
tarvitsisi olla edes ihmisiä. Tätä voisi tarkoittaa se, että
jokainen voi itse määritellä perheensä koon, osallisten
määrän ja muodon suhteen. Näin avioliiton, siis nimenomaan
avioliiton, voisi muodostaa muutama nais- ja mieshenkilö
sekä näiden lisäksi osapuolina voisi olla koira, hevonen,
lehmä tai muu eläin varsinkin jos nuo nykyisin eläimiksi
kutsuttavat olennot olisivat sukupuolisesti
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hyväksikäytettävissä. Tai variaatioita voisi olla myös insestiset
valinnat sisältäen pedofiiliset kytkökset. Näinhän on jos
avioliitto laissa määriteltäisiin jokaisen vapaasti
muodostettavaksi.
Kysymys on siis siitä, kenen moraalin mukaan lainsäädäntöä
muokataan ja kenen ehdoilla voidaan nauttia yhteiskunnan
ilmaisia tukia ja kenen ehdoilla voidaan sanoa, onko
toisenlaisessa moraalikäsityksessä olevien lupa lainkaan
edustaa itseään.
Mao Zedong, Kiinan nykyisen kommunistisen valtion
perustajan lausumat ovat selvää kieltä siitä minkälaiset
linjaukset voivat johtaa kokonaisia kansakuntia:
”Omatunto saa painua matkoihinsa, jos se on (Maon)
mielihalujensa kanssa ristiriidassa.
Näiden kahden tulisi olla yksi ja sama. Kaikkia
tekojamme… ohjaavat mielihalut ja viisas omatunto toimii
niiden suuntaisesti joka tilanteessa..
Ja suuret johtajat, heidän valtavan voimakas minänsä
pyyhkäisee tieltään kaiken heidän luonteeseensa
kuulumattoman, kuten rajoitukset ja hillinnän… Kun
suuret sankarit antavat vallan
mielihaluilleen, he ovat suurenmoisen
voimakkaita, kiihkeitä ja voittamattomia.
Heidän voimansa on kuin syvästä rotkosta
nouseva pyörremyrsky, kuin kiimainen
seksihullu, joka etsii partneria… eikä
mikään voi estää heitä.”8
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Kuva 5Kommunistisen
Kiinan johtaja Mao

Tuo kaiketi seksihullun lailla toiminut mies oli niin voimakas,
että hänen toimestaan yli 70 miljoonaa kiinalaista sai
surmansa erilaisissa puhdistuksissa ja
kulttuurivallankumouksissa. Toisaalta voidaan sanoa, että
tässäkin tapauksessa väkivalta tuli vitsaksi jumalattomuudelle.
Vertailun vuoksi voidaan ottaa myös joitakin ajatuksia
rodunjalostaja Hitleriltä. Jotkut ateistisesti ajattelevat ovat
sanoneet, että Hitler oli kristitty. Hitler itse ei ollut sitä
mieltä, kuten saamme lukea hänen sanoistaan:
”Raskain ihmiskuntaan kohdistunut isku oli kristinopin tulo.
Ja edelleen Hitlerin sihteerin lainauksia: Hänellä (Hitler) ei
ollut siteitä kirkkoon, ja kristinusko oli hänen mielestään
tekopyhää huijausta. Hänen uskontonaan olivat
luonnonlait…Tiede ei ole vieläkään pystynyt selvittämään,
mistä ihminen polveutuu. Olemme luultavasti jonkin
sellaisen nisäkkään korkein kehitysaste, joka muuttui ensin
matelijasta nisäkkääksi ja sitten ehkä apinan kautta
ihmiseksi. Olemme osa luomakuntaa ja meitä koskevat
samat lait kuin kaikkia eläviä olentoja. Ja luonnossa
vallitsee alusta asti taistelun laki, kaikki elinkelvoton ja
heikko karsiutuu pois. Vasta ihminen ja ennen kaikkea
kirkko ovat ottaneet päämääräkseen pitää keinotekoisesti
hengissä juuri kaikkea heikkoa, elinkelvotonta ja
alempiarvoista.”9
Hitlerin kehitysopillinen ajattelu ja
toimet sen toteuttamiseksi johtivat
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Kuva 6Natsi-Saksan
johtaja Adolf Hitler

noin 50 miljoonan ihmisen hengenmenoon. Hitler edusti
selkeästi kehitysoppia ja halusi toteuttaa sen viitoittamaa
tietä. Tuhot ovat vieläkin näkyvissä. Mutta nykyiset
kehitysopin edustajat ummistavat silmänsä tuhoilta, joita
kehitysopin toteuttaminen on saanut aikaan. Samaan aikaan
tässäkin on tapahtunut Jumalan vitsan käyttö, jossa Hän on
sallinut erityisesti Saksan kansalle kurituksen, koska siellä jo
ennen Hitlerin aikaa oli monia kehityslinjoja, jotka olivat
luopuneet raittiista kristillisyydestä, joka oli lähtenyt käyntiin
Martti Lutherin reformaatiossa.
Kun nyt sallitaan lainsäädännön teitse turhennuksia Jumalan
luomisjärjestykseen ja suunnitellaan lasten ja nuorten
kasvattamista kokonaan ulos kristillisyydestä, ollaan juuri
samalla tiellä, joka johti Saksassa Hitlerin toimiin.
Siksi ei ole yhdentekevää, kenen moraalisen linjan mukaan
mennään. Tai jos mennään ateistisen ja evoluution
osoittaman suunnan mukaan, takuuvarmasti sen tien päässä
on katastrofi. Jos ihmiset välttämättä haluavat katastrofia niin
kai se on heille sallittava. Ehkä he ovat juuri niitä, joista
Ilmestyskirja kertoo:
”Ja maan kuninkaat ja ylimykset ja sotapäälliköt ja rikkaat
ja väkevät ja kaikki orjat ja vapaat kätkeytyivät luoliin ja
vuorten rotkoihin
ja sanoivat vuorille ja kallioille: Langetkaa meidän
päällemme ja kätkekää meidät hänen kasvoiltaa, joka
valtaistuimella istuu, ja Karitsan vihalta!
Sillä heidän vihansa suuri päivä on tullut, ja kuka voi
kestää?”10
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Näyttää siltä, että Suomessa valtiovalta ja päättäjät ovat
kantansa valinneet ja tekevät ratkaisuja, jotka tulevat
johtamaan siihen, että Jumala sallii ruoskan sivaltaa tätä
kansaa. Onko silloin syy päättäjissä. Näin tervejärkinen
ajattelu sen määrittelisi. Mutta mitä ilmeisimmin silloinkin
syyllisiksi leimataan raamatulliset kristityt.
Tällä hetkellä valtiovalta määrittelee sen, mitä kouluissa
lapsille opetetaan. Uskonnon opetuksen suhteen tämä on
tarkoittanut jo nyt sitä, että tunnustuksellista luterilaista
uskontoa ei saa opettaa ei vaikka oppilaista suurin osa
kuuluisi luterilaiseen kirkkoon. Sen sijaan tunnustuksellisen
islamilaisuuden opettaminen kouluissa on jo nyt arkipäivää.
Ruotsalaisperäinen sosialidemokratia, joka on voimissaan
myös Suomessa, pyrkii säätelemään ihmisiä kehdosta
hautaan, ja pyrkii tukahduttamaan kaiken sen vaikutusvallan ja
mekanismit, jotka ovat kuuluneet tähän saakka perheille,
lasten vanhemmille ja seurakunnille. Tarkoituksena on
poistaa tyystin kristillinen vaikutus. Siksi myös
vihervasemmiston silmätikkuna on kotiopetus, jota he eivät
kai voi kontrolloida. Kristillisen elämän tukahdutus etenee
monella saralla.
Tästä tulee oireellisesti mieleen Suomen armeija ja
alokasaika. Siellä sai joskus kahvia, jota sen maun vuoksi
sanottiin petroliksi. Tuon kahvin tarkoitus oli, että
ensimmäinen kupillinen poistaa sotilaasta hänen
pahanhajuisen hengityksensä ja toisen kupillisen tarkoitus oli
poistaa hengitys kokonaan. Ehkä Suomessa kristityille
tarjotaan toista kupillista.
Samoin monimuotoisen seksuaalisen opetuksen ulottaminen
jo vauva-asteelle tulee poistamaan hengellisen pihauksenkin
ihmisten mielestä.
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Kaikki tulee tapahtumaan yhteiskunnan laatimien lakien
mukaan. Sitä kautta perinteisen heteroparien olemassaolo
lakkaa ja heidän opinkäsityksensä heteroista turhennetaan
valtiovallan taholta. Tilalle tulee homo/lesboaktiviestien
johtama perhemalli, josta edellä on esimerkkejä
vasemmistonuorten ja vihreiden nuorten julkilausumissa ja
periaateohjelmissa.
Tämän lisäksi joidenkin tahojen esitykset moraalin suunnasta
pyritään esittämään siten, että ikään kuin tulossa olevat
älykkäät tietotekniset oppivat ohjelmat voisivat jossain
vaiheessa määritellä moraalin tason..11 Esiin otetussa
Helsingin Sanomien jutussa Maria Ritola maalailee ennekuvia
siitä, kuinka tietokoneohjelmat tai paremminkin tekoälyt
kehittävät itseään ja kykenevät jatkossa yhä parempaan. Ja
sitten ei tiedetä, mihin ne tulevaisuudessa pystyvät.
”Keinoälyllä ei ole moraalia tai arvoja, vaan ne pitää
opettaa sille.
Jos kehittämiseen ja keskusteluun ei osallistu erilaisia
ihmisiä erilaisista taustoista, on vaarana, että maailman
tulevaisuus rakennetaan Piilaaksossa asuvan valkoisen
kolmekymppisen miehen näkökulmasta.”12
Tietokoneohjelma, sen struktuuri, intentio ja kieli määrittävät
sen, mihin se pystyy. On ilmeisen selvää, että niiden moraali
ei tule olemaan suurestikaan poikkeava keskimääräisen
käyttäjän tasosta. Jos siis yhteiskunta määrittelee moraaliset
käytänteet Raamatusta poikkeavalla tavalla, ohjelmistojen
kehittäjät kulkevat samassa uomassa ja ovat ja pysyvät lain
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”Tulevaisuuden moraalinvartija” HS 21.2.2017
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Maria Ritola: HS 21.2.2017
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rajoissa ja lait pyritään tekemään niin, että ne tekevät
raamatulliset kristityt yhteiskunnan vastaisiksi, jopa
yhteiskunnan vihollisiksi.
Näissä merkeissä tietotekniset ohjelmat eivät voi olla
ohjaamassa itsenäisinä olioina ihmisten moraalia. Ne
korkeintaan voivat määritellä ohjelman oman ”moraalin”.
Ihminen on siis koneen luoja ja sen ohjelman isäntä,
määrittelee ne mahdollisuudet, mihin ohjelma kykenee, missä
rajoissa se toimii. Näitä kaikkia valvoo laki, jonka laativat
Jumalasta vieraantuneet ihmiset.
Kun Jumala loi ihmisen, Hän antoi luomalleen ihmiselle
määrätynlaisen DNA-koodin, jonka mukaan ihminen
muodostuu, kehittyy ja kuolee. Aivan alun perin Jumala loi
ihmisen omaksi kuvakseen, Hän on siis tavallaan ihmisen
isäntä vaikka antoikin vapaan ratkaisuvallan:
”Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, Jumalan kuvaksi
hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi.”13
Koska Jumala on vapaa valinnoissaan, olivat
sitä ensimmäiset ihmisetkin. Ensimmäiset
ihmiset olivat mies ja nainen. Tämän
useampaa sukupuolista olentoa Jumala ei
luonut ihmisrotuun. Kaikki muut ovat
perimän rappeuman seurausta ja perimän
rappeuma on seurausta
syntiinlankeemuksesta. Ja lainsäädäntö
Kuva 7Raamatun
kuvitusta Aatami ja
Eeva
13

synnin tekemisen edistämiseksi korreloi
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syntiinlankeemuksen tuhovaikutusta Suomessa ja koko
maailmassa.
Ihmisessä oleva geneettinen koodi ohjaa ihmistä kasvamaan
uudeksi ihmiseksi. Mutta sen heikkous on, että siihen tuli
mukaan perisynti eli ihmisen erityinen taipumus pahaan. Näin
ihmisessä oleva ohjelma alkoi toteuttaa itseään niin, että
pahuus alkoi kasvaa ja lisääntyä ei pelkästään laadullisesti vaan
myös määrällisesti. Tätä tapahtuu koko ajan, kun ihminen on
valinnut eron Jumalasta. Synti sai aikaan myös kuoleman
mikä on yksi merkittävä osoitus DNA:n rappeutumisesta.
Miksi kysymys on rappeutumisesta eikä kehityksestä niin kuin
evolutionisti sanoisi. Kysymys on rappeutumisesta siksi,
koska ensimmäinen ihminen samoin kuin kaikki muukin luotu
oli aluksi sangen hyvä. Se oli siis täydellinen. Ihminen pilasi
sen tekemällä vastoin Jumalan tahtoa.
Tästä seuraa että maailmassa tänä päivänä vallitsee niin suuri
tarve muuttaa moraalisia käsityksiä, pahuus on lisääntynyt ja
tulee saavuttamaan aikaisemmat huippulukemat. Se on
väistämätön seuraus Jumalan hylkäämisestä. Tästä Paavali on
kirjoittanut seuraavaa tilanteesta ennen Jeesuksen toista
tulemista:
”Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla.
Sillä se päivä ei tule, ennen kuin luopumus ensin tapahtuu
ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi,
tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä
Jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän
asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.
Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta
ajallansa ilmestyy, Sillä laittomuuden salaisuus on jo
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vaikuttamassa, jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka
nyt vielä pidättää.”14
Siis Paavali kertoo selkokielisesti, että ennen Jeesuksen toista
tulemista tapahtuu laaja Jumalasta luopuminen ja sen
luopumisen seurauksena hallitusvastuun ottaa sellainen
henkilö tai hallitusvalta, jonka perusperiaatteena on
saatanallinen valhe kuten on esimerkiksi kehitysoppi ja siitä
nousevat mekanismit.
Ja sen nousu tapahtuu, kun pidättäjä on poissa. Pidättäjä on
raamatullinen kristillisyys ja sen edustajat. Kun tämä on
poistettu niin kuin se juuri on tapahtumassa Suomessa, on
poissa, saatana voima pääsee hillittömästi vaikuttamaan niissä
ihmisissä, jotka ovat Jumalan sanaa vastaan.
Tämä kehitysvaihe on tapahtumassa juuri nyt myös
Suomessa. Siksi ei tarvitse ihmetellä, jos tämän seurauksena
Suomi joutuu vielä kerran suuren naapurinsa ahdistamaksi.
Jumala voi vielä sitä kautta kenties saattaa joittakin ihmisiä
herätykseen ja parannukseen.
Se mitä sitten tapahtuu, on toisaalla näillä
verkkosivuilla enemmän mm. Googin askeleissa
kohti Lähi-Itää.
Ihminen luulee olevan täysin oman itsensä herra
ja tulleensa olemattomasta avaruuspölystä
vähittäisen kehityksen kautta ihmiseksi. Tämä
on jopa biologinen mahdottomuus, sillä DNA:ta
14
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ei pysty valmistumaan ilman DNA:ta.15 Sen täytyi valmistaa
älykäs suunnittelija, jota Raamatussa kutsutaan Jumalaksi.
Aivan kuin joku ihminen kuvittelisi, että tietokoneet ja niiden
älykkäät ohjelmat olisivat tulleet itsekseen ja sattumalta. Siksi
kysymys kuuluukin, kuinka älykkäät ihmiset antavat huijata
itseään uskottelemall, ettei Jumalaan ole.
Koska ihminen lankesi syntiin paratiisissa ja hänen
geeniperimänsä alkoi rappeutua, se merkitsi myös hänen
moraalinsa rappeutumista. Siksi Jumala antoi joitakin ohjeita,
kuinka tulee elää tässä maailmassa.
Nimenomaan syntiin langennutta ihmistä varten täytyi antaa
käytösohjeita, lakeja ja moraalisäädöksiä, koska langenneen
ihmisen on usein vaikea tehdä oikein oman vaurioituneen
arvostelukyvyn vuoksi. Jumala antoi kaikille ihmisille
tuntemuksen siitä, mistä he ovat, kuten apostoli Paavali on
kirjoittanut:
”Sillä kun pakanat, joilla ei lakia ole, luonnostansa tekevät,
mitä laki vaatii, niin he, vaikka heillä ei ole lakia, ovat
itsellensä laki ja osoittavat, että lain teot ovat kirjoitetut
heidän sydämiinsä, kun heidän omatuntonsa myötätodistaa ja heidän ajatuksensa keskenään syyttävät tai
myös puolustavat heitä…”16
Näin on kautta maailman. Ihmisillä on myötäsyntyisesti
tietoisuus oikeasta ja väärästä. Vain synnin turmelus on
pettänyt ja peittämässä tätä ominaisuutta. Niinpä on käynyt,
että joissakin tapauksissa Jumala on puhaltanut pelin poikki,
kun ihmiset ovat menetelleet Jumalan lakia ja sen oikeutta ja
15

John C. Sanford: Eliömaailma rappeutuu, Geneettinen entropia & genomin
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moraalia vastaan. Raamatusta voidaan ottaa kaksi vakavaa
esimerkkiä.
Ensimmäinen esimerkki on ajalta ennen vedenpaisumusta.
Millaisia olivatkaan ihmiset silloin äärettömän väkivallan ja
pahuuden ohella:
”Kun ihmiset alkoivat lisääntyä maan päällä ja heille syntyi
tyttäriä, huomasivat Jumalan pojat ihmisten tyttäret
ihaniksi ja ottivat vaimoikseen kaikki, jotka he parhaiksi
katsoivat.”17
Siis miehet käyttäytyivät jokseenkin siten kuin vihreiden
nuorten ohjelmajulistus edellyttää: ”Avioliittolaki on
muutettava siten, että laki ei määrittele puolisoiden
sukupuolta eikä lukumäärää.” Kuten huomataan lainauksessa
Mooseksen kirjasta miehet ja naiset olivat vielä
heteropareina mutta miehet ottivat kaikkia niitä naisia
vaimoikseen, joita hyväksi näkivät, aviovaimojen lukumäärää
ei rajoitettu millään lailla. Vihreiden nuoret menevät tästä
pidemmälle ja vaativat, että ei oltaisi heteropareina vaan
miehet keskenään, naiset keskenään ja sekaisin ja kaiken
lisäksi rajaton lukumäärä. Ja jokainen saisi päättää mitä
olentoja hänen aviopuolisonaan on.
Toinen kohta, jossa vanhaan raamatulliseen aikaan mentiin
suunnilleen yhtä pitkälle kuin vihreiden nuorten vaatimus on,
tapahtui Sodoman ja Gomorran alueella. Nuo kaupungit
sijaitsivat Kuolleen meren rannalla. Niiden miehet Sodomassa
olivat kaikki homoja niin kuin Raamattu heitä kuvaa:
”Ennen kuin he olivat asettuneet levolle, kokoontuivat
talon eteen Sodoman asukkaat, kaupungin kaikki miehet
17
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niin nuoret kuin vanhatkin. He huusivat Lootia ja sanoivat
hänelle: Missä ovat ne miehet, jotka tulivat tänä iltana
luoksesi. Tuo heidät tänne, me haluamme maata
heidät.”18
Sodoman kaikki miehet halusivat maata Lootin vieraiksi
tulleiden miesten kanssa. Tässäkin on kysymys
”perhekäsitteen” laajentamisesta. Kaupungin homot olivat
kenties kaikki olleet jo toistensa kanssa seksuaalisissa
tekemisissä ja kun aivan uppo-outoja miehiä tuli, iski heidän
himonsa heihin. Jos Jumala ei olisi puuttunut tilanteeseen,
kenties koko kaupungin miesväki olisi raiskannut nuo Lootin
vieraat.
Sodomassa ja Gomorrassa harrastettiin myös seksiä eläinten
kanssa. Tilanne oli siis jokseenkin sama kuin se on nyt paljolti
Länsimaissa. Yhä useammat ihmiset ovat homo- tai
lesbosuhteessa ja yhä useammat sekaantuvat oman koiransa,
hevosensa tai muun eläimen kanssa.
Mitä voidaan sanoa näistä kahdesta Raamatun tapauksesta,
tilanteesta ennen vedenpaisumusta, jolloin miehet iskivät
kaikki haluamansa naiset tai Sodoman tilanteesta, jossa kaikki
miehet olivat seksisuhteessa toistensa kanssa.
Niistä voidaan sanoa, että Jumala oli seurannut kummassakin
tapauksessa tilanteen pahenemista. Edellisessä tapauksessa
kaikki naiset joutuivat kokemaan ”moniavioisuutta” kun
miehet heitä pyydystivät omien seksisuuntaustensa
toteuttamiseksi, sellaisten naisten jotka eivät sitä halunneet,
tilanne kävi tukalaksi. Mutta voi olla että moraali oli niin
olematonta, että naisetkin mielellään lukeutuivat jonkun
komean ja varakkaan miehen yhdeksi puolisoksi.
18
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Sodomassa tukalaksi kävi sellaisten miesten elämä, jotka eivät
halunneet olla miessuhteissa. On vaikea kuvitella, että kaikki
sekä nuoret että vanhat miehet olivat vapaaehtoisesti
samanlaisia. Tai sitten jo pieniä poikia alettiin ”kouluttaa” sitä
varten, ehkä heillä oli päiväkerhoja jo pienille pojille, jossa
heidän taipumuksiaan hiottiin pelehtimään toisten poikien ja
miesten kanssa.
Joka tapauksessa tilanne kärjistyi siihen pisteeseen, että
Jumala puuttui peliin. Se Jumala jota monet nykypäivänä eivät
pidä oikeana Jumalana ajatellen jopa, ettei ole mitään Jumalaa.
Edellisessä tapauksessa Jumala lähetti vedenpaisumuksen
tuhoamaan kaiken elämän maapallolta. Vain Nooa ja hänen
perhekuntansa sai armon niin, että Jumala pelasti heidät.
Nooa oli hurskas mies ja hänellä oli vain yksi vaimo sekä
hänen pojillaan kullakin oli vain yksi vaimo. Vedenpaisumus
oli siis maanpäällinen rangaistus sen ajan syntisille ja sen
lisäksi Jumala käsittelee noiden ihmisten lopullisen kohtalon
vielä viimeisellä tuomiolla, kun Jeesus tulee toisen kerran.
Sodoman ja Gomorran tapauksessa Jumala antoi sataa noiden
kaupunkien päälle tulta ja tulikiveä hävittäen molemmat
kaupungit niin perusteellisesti, että niistä ei pelastunut lopulta
kuin Loot ja hänen kaksi tytärtään. Lootin vaimolla oli
kaipuuta entiseen elämään ja sai siksi tuhonsa. On
huomattava, että Lootilla oli vaimo, joka oli nainen, siis
harvinainen ainutlaatuisuus siinä kaupungissa. Noidenkin
menehtyneiden ihmisten hetki on seistä kerran viimeisellä
tuomiolla.
Noista kahdesta esimerkkitapauksesta nähdään, että Jumala
ei suvaitse niitä syntejä, joita noina aikoina tehtiin. Sama on
voimassa vielä tänäkin päivänä, sillä Jumala on sama eilen,
tänään ja ikuisesti. Hän ei muuta suhtautumistaan omiin
21

luonnonlakeihinsa, joihin hän on sitonut ihmiskunnan.
Muutoin Hän ei Jumala olisikaan.
Siksi Suomessa nyt tehty ns. tasa-arvoinen avioliittolaki on
johtamassa samaan tulokseen kuin samanlainen käytös johti
vedenpaisumukseen ja Sodoman ja Gomorran kaupunkien
hävittämiseen. Tilanne ennen vedenpaisumusta ja Sodoman ja
Gomorran suhteen ei ole ensisijaisesti siinä, että jotkut
näkevät, että niissä harrastettiin väkivaltaista seksuaalisuutta.
Ilmeisestä on, että tilanne oli edennyt siihen pisteeseen, sillä
niin käy joka tapauksessa, kun poiketaan Jumalan
tarkoittamalta tieltä. Jumalan äänen kuulematta jättäminen
johtaa siihen, että ihminen, joka noita rajoja rikkoo, tulee
immuuniksi Jumalan pelolle ja hänessä saa saatanallinen
demoni sijaa. Tätä kautta tilanne ajautuu väkivaltaan, oman
käden oikeuteen, toisten vaientamiseen ja varsinkin niiden
eliminoimiseen, jotka tuovat esiin Jumalan totuutta.
Saatanallinen voima on ihmisen voimia suurempi ja sen
tarkoituksena on rikkoa se, mikä oli hyvää jo paratiisissa. Sen
tarkoitus on rikkoa kaikki jumalallinen hyvä myös tänä
päivänä. Aikoinaan Lenin, joka yritti levittää kommunismia
Amerikkaan, sai monet amerikkalaiset toimimaan asiansa
hyväksi ja kuten Lenin totesi tietämättä edes mitä olivat
tekemässä. Lenin käytti noista ihmisistä sanontaa, että ne
ovat hyödyllisiä idiootteja ja harmittomia hölmöjä. Tällaisia
olivat siis Leninin mielestä ihmiset, jotka toimivat sellaisen
päämäärän hyväksi, jota he eivät tunne.
Olisiko viisainta sanoa myös niistä ihmisistä, jotka
noudattavat saatanan tarkoitusperiä, tietämättä tai
tuntematta, mihin se johtaa, että nuo ihmiset ovat Leninin
kuvaaman kaltaisia juuri saatanan tavoitteiden kannalta. Aika
usein on sillä tavalla, että ihmiset eivät tiedä, kenen tai minkä
päämäärän hyväksi he töitä tekevät. Silloin tilanne muistuttaa
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samaa, josta Lars Levi Laestadius on
sanonut, että kukaan ei näe tehdä
verimakkaraa kristityistä, ellei hän hae
tuohusta (selvänäköisyyttä) helvetin
tulesta.
Kun Suomi on siirtynyt aikaan, jossa on
luovuttu merkittävästä osasta Jumalan luomaa järjestystä ja
annettu vapaa ja villi valinta tehdä Jumalan
tahdon vastaisesti, on odotettavissa, että
Jumala puuttuu peliin. Jotkut sanovat
kenties, että onhan jo monissa maissa
ollut samanlainen avioliittolaki eikä mitään
ole tapahtunut. Se on totta. Mutta sekin
on totta, että Suomi on läntisen maailma
viimeisiä maita, joka tämän mallin
hyväksyy. Läntisissä maissa niin uskonnon, kulttuurin,
tieteiden ja taiteiden voimallisena alkusysäyksenä on ollut
uskonpuhdistuksen hedelmä. Uskonpuhdistus on ollut
viimeisin suuri hengellinen murros, jonka Jumala on
lähettänyt kansoille. Nyt sen nuo kansat ovat laajassa mitassa
hylänneet.
Jumalan rangaistus tuleekin kollektiivisena tuhona sotien ja
sen aiheuttaman kurjuuden merkeissä. Jotkut tulkitsevat
nykyistä uutta avioliittolakia siten, että siinähän vain suodaan
rakastavaisille lailliset olosuhteet. Mutta juuri vääristä
valinnoista pitäisikin varoittaa, että kaikkia ihmisen himon ja
halun tuottamia toimia Jumala ei hyväksy.
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Toisaalta voidaan kysyä, miksi on ollut niin tärkeä saada
avioliittolaki homoille ja lesboille. Miksi ei yhtä hyvin tehdä
lakia niille ihmisille, joilla on kleptomaanisia taipumuksia, että
he voisivat varastaa ilman rangaistuksen pelkoa. Tai että
peliriippuvaiset saisivat rahaa valtion kassasta voidakseen
täysin rinnoin toteuttaa himoaan. Miksi järjestelmä ruokkii
vain muutamia himon orjia lain muodossa.
Mitä ovatkaan seuraavat toimet. Sitä ei paljon tarvitse
arvailla, koska sitä eräät kirkon johtavat henkilöt ahkerasti
pitävät esillä ja kirjottavat, kuten Irja Askola ja Björn
Wikström iloitessaan kaikkien parien siis myös homo- ja
lesboparien tuovan juhlan kirkkoon.19 Kaikki ihmiset joutuvat
Jeesuksen eteen viimeiselle tuomiolle:
”Mutta kun ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki
enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa
valtaistuimelle.
Ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat, ja hän erottaa
toiset toisista, niin kuin paimen erottaa lampaat
vuohista.”20
Silloin on liikkeellä paljon kansaa, ei puutu väkeä niistä
seuroista. Varmaan on vieläpä niinkin, että ne, jotka ovat
viitanneet kintaalla koko ajatukselle viimeisestä tuomiosta, he
tulevat yllättymään, että he tulevat sinne vastoin aikaisempaa
tahtoaan eivätkä edes vikuroi.
Ennen sitä maailma ja erityisesti Länsimaat kokevat suuren
sodan ja tuhon. Suomen osalta tulevasta tuhosta saavat
19
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syyttää itseään ne, jotka lakeja muuttamalla ja muutoin ovat
edistäneet jumalattomuuden lisääntymistä. Osa Luterilaisen
kirkon johtoa, osa piispoista ja papeista valitettavasti on
edesauttamassa Jumalasta vieraannuttavaa kehitystä.
Suomen tilannetta voi tarkastella laajemmassa
kansainvälisessä visiossa. Tilanne Länsimaissa on kulkenut
alaspäin jo pitkään.
Oswald Spencer esitti
jo satakunta vuotta
sitten näkemyksen:
”Länsimaissa mennään
alamäkeen silmät
avoimina. Varjot
Kuva 9
pitenevät ja pian koittaa
yö.”
Tämä muutos on seurausta kristillisten arvojen
romuttamisesta. Tästä apostoli Paavali antoi kuvauksen
Roomalaiskirjeessään:
”Sillä hänen näkymätön olemuksensa hänen iankaikkinen
voimansa ja jumalallisuutensa ovat, kun niitä hänen
teoissaan 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.
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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.”21
Mainittakoon sekin tuosta Paavalin tekstistä, että sitä ei ole
enää aikoihin ollut kirkon epistolatekstien luettelossa ja näin
ollen sitä ei koskaan lueta käsikirjan mukaan kirkkojen
jumalanpalveluksissa. Kirkko on näin ollen halunnut jo
pitkään pitää pimennossa osan Raamatun teksteistä omissa
tilaisuuksissaan.
Toinen merkittävä huomio tekstistä on se, että Paavali on jo
ennakolta nähnyt, millainen evoluution perusrakenne on: kun
ihmiset ovat hyljänneet Jumalan kirkkauden, he ovat alkaneet
esittää Jumalan luomaa maailmaa nelijalkaisten, matelijain ja
muiden ötököiden itsekseen syntyneeksi valtakunnaksi. Siitä
on poistettu Jumalan kirkkaus, se loistava äly ja nerokkuus,
mitä Jumala on osoittanut luomisteoissaan.
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Kolmanneksi Paavali on selvästi nähnyt, mihin johtaa Jumalan
totuuden hylkääminen. Sillä on sama päämäärä kuin
kehitysopilla: se tuhoaa ihmisen yhteyden Jumalaan ja sen
kautta tuodaan myös lainsäädännöllisesti toteutettaviksi
sellaiset asiat, jotka eivät kuulu Jumalan luomistekoihin vaan
ovat ihmisten jumalattomuuden seurausta.
Usein puhutaan, että nyt eletään jälkikristillistä aikaa.
Jälkikristillisellä ajalla tarkoitetaan sellaista tilaa kansakunnan
elämässä ja sielunmaisemassa, jossa on ennen uskottu
Jumalaan ja hänen lakinsa on ollut ojennusnuora elämän ja
valtiollisen lainsäädännön esikuvana mutta jälkikristillisessä
yhteiskunnassa kristinusko on sysätty syrjään kulttuurin ja
elämän arvojen keskuksesta ja siltä on riistetty kaikki suora
valta muovata lakeja ja antaa esikuva tavoille ja sitä on lakattu
pitämästä yhteiskunnan korkeimpien arvojen mittarina ja
hallitusten laillisten oikeuksien perustana.
Tällöin kristinusko on lakannut hallitsemasta kollektiivista
mielialaa eikä sillä siten ole kannatusta lainsäätäjien
keskuudessa. Tällaisiin tuloksiin jälkikristillinen aika, siis juuri
se, jota nyt elämme, on tullut. Kysymys Jälkikristillisessä
ajassa ei ole kysymys siitä, että yhteiskunta olisi jotenkin
kehittynyt kristillisessä uskossa uudelle tasolle ja olisi siten
jotenkin jälkiuskonnollista. Ei, se ei ole sitä vaan kun
yhteiskunta on tullut jälkikristilliseen aikaan, se merkitsee
sitä, että kristitty yhteiskunta on menettänyt uskonsa
Jumalaan ja Jeesukseen. Toisin sanoen siltä on hävinnyt
kristillisyyden perusta.
Myöskään uudet uskonnot kuten äärikarismaattiset liikkeet
eivät nosta kristillisyyttä millekään uudelle tasolle vaan
pikemminkin päinvastoin. Useissa uusissa lahkoissa
psykologisin keinoin kiihotetaan ihmisiä erilaisiin
tunnetiloihin, koska kysymyksessä ei ole ensisijaisesti Jumalan
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Karitsan verisestä evankeliumista vaan inhimillisestä hyvän
sanomasta, joka korostuu siinä, että elämässä menestyy kun
vain luottaa omiin tekemisiinsä kuin pukki sarviinsa. Tai kun
pitää vahvasti uskoa, että on parantunut vaikeasta sairaudesta
vaikka yhä silti on sairas. Tällöin uskonnon sisältö
todellisuudessa on kuvausta kuvitellusta osallisuudesta
olotilaan, jota leimaa menestys, maine, valta ja sitä myöten
väärät arvostukset elämässä. Noissa jatkuvasti toitotetaan
uutta uljasta herätystä, joka heidän kauttansa tapahtuu ihan
pian. Mitä heistä sanoo Jesaja:
”Niin kuin raskas vaimo, joka on synnyttämäisillään,
vääntelehtii ja huutaa kivuissansa, niin me olimme sinun
edessäsi Herra.
Me olimme raskaina, vääntelehdimme mutta oli niin kuin
olisimme synnyttäneet tuulta; emme saaneet aikaan
pelastusta maalle, maanpiirin asukkaat eivät ilmoille
päässeet.”22
Näissä uskontokunnissa ei tapahdu herätystä synnin hädästä
Jumalan rauhaan, koska Jumalaa ja Pyhää Henkeä etsitään
oman persoonan sisältä. Siinä itse asiassa toteutuu se sama,
mikä on kohdannut evoluutioon uskovat, että he palvelevat
enemmän luotua kuin Luojaa. Ne ovat siten yhteismitallisesti
narsistisia liikkeitä. Siksi ne eivät saa aikaan pelastusta maalle
vaan ovat eksytystä.
Nyt Suomessa on astuttu tielle, jossa yhteiskunnan
muutoksia, lainsäädäntöä, opetusta ja median valtavirtaa
ohjailee se linja, jonka Raamattu määrittelee jumalasta
luopuneeksi, ilman kristillistä arvomaailmaa olevaksi,
jälkikristilliseksi, josta puuttuu usko elävään Jumalaan. Tähän
22
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suuntaan Suomessa eduskunta ja hallinto median
voimakkaalla säestyksellä ohjaa Suomen kansaa. Verovaroin
ylläpidetty media on myös voimakkaasti muokkaamassa
maaperää jumalattomuuden suosimiselle.
Ei tarvitse odottaa kovin pitkään tämän linjan seuraavia
siirtoja. Raamattuun perinteisesti uskovia kohtaan tullaan
hyökkäämään entistä voimakkaammin lainsäädännön keinoin,
koulujen opetuksessa tapahtuvan radikalisoitumisen
arvopohjan murentamisen saralla ja yleisen leimaamisen
kautta. Tätä yleistä leimaamista on tapahtunut miltei aina
mutta se kasvaa entisestään. Mutta ei tarvitse kovin kauan
odottaa Jumalan puuttumista peliin, kuten Hän on tehnyt
vedenpaisumuksen yhteydessä, Sodoman ja Gomorran
tapauksissa sekä useita kertoja Israelin kansan yhteydessä.
Näin tulee tapahtumaan myös Länsimaiden suhteen, jotka
ovat tässä mielessä lasketelleet alamäkeä ilman jarruja jo
kymmeniä vuosia.
Suomen osalta voi hyvinkin tapahtua se skenaario, mitä
useissa profetioissa on povattu, että Venäjä valloittaa
Suomen. Nythän Venäjällä alkaa löytyä todellisia syitäkin
sellaiselle, sillä Suomessa asuu noin 60 000 Venäjän
kansalaista. Suurin osa on ortodokseja, jonka uskon mukaan
ei tule kysymykseenkään homo- tai lesboparit. Ei muuten
naispapitkaan. Jos siis täällä olevat venäläiset joko kokevat
uskonnollista ahdistusta vaikka tekaistuin syin, niin Venäjä on
luvannut puolustaa kansalaisiaan kaikkialla maailmassa.
Tavoista kuinka he sen tekevät ei ole tehty tarkkaa selvitystä.
Kaiken kaikkiaan Venäjä hyvinkin voi olla Jumalan vitsa
Länsimaiden jumalattomuutta kohtaan niin kuin Assyria ja sen
kuningas oli myös Jumalan valittu ase väärintekijöitä vastaan:
”Voi Assyria, joka on minun vihani vitsa ja jolla on
kädessään minun suuttumukseni sauva.
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Minä lähetän hänet jumalattoman kansakunnan
kimppuun, käsken hänet vihastukseni kansaa vastaan
saalista saamaan ja ryöstöä ryöstämään ja tallaamaan sitä
kuin katujen lokaa.”23
Kuinka se tapahtuisi Suomen osalle. Siitä enemmän näillä
verkkosivuilla Googin askeleet Lähi- Itään yhteydessä.
Jumala on ollut hyvin armollinen Suomea kohtaan.
Esimerkiksi sota Neuvostoliittoa vastaan. On harhaista
puhua, että suomalaiset olisivat taidoillaan ja tehokkuudellaan
saaneet aikaan, ettei maata valloitettu. Jos Jumala ei olisi
varjellut Suomea, olisi puna-armeija kukistanut koko maan ja
ainakin puolet kansasta olisi viety vankileireille. Stalin oli
ennakkoon kaavaillut Arkangeliin sijoituspaikkoja
suomalaisille. Toki siellä oli venäläisiäkin ja latvialaisia.2425
Jumala on auttanut Suomessa olevia ihmisiä monilla
herätysliikkeillä jotta mahdollisimman moni pääsisi
osallisuuteen iankaikkisesta elämästä ja eläisi jo täällä ajassa
kunniallista ja Jumalalle kelpaavaa elämää.
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tehty risti

Nyt kuitenkin näyttää, että Jumalan
ponnistelut Suomen kansan osalta ovat
valumassa hukkaan kansan
jumalattomuuden takia. Kävisikö tähän
mietelause:
”Minä ryhdyin itsekseni pohtimaan
ja etsimään viisautta ja kaiken
lopputulosta ja ymmärsin, että
jumalattomuus johtuu
järjettömyydestä ja tyhmyys mielen
sokaistumisesta.”26
Herra varjele meitä!
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Srn, 7:25. Jaejako vuoden 1992 käännöksen mukaan samoin kuin lainattu kohta.
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