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Meillä on ollut viruksia kauan. Ne elävät monissa eri ympäristöissä ja voivat asua niin hyönteisissä 

kuin ihmisissä. Ne eivät ole loisia, vaan yleensä ne ovat saalistajia. Ne etsivät isännän, jonka 

avulla voivat lisääntyä ja levitä, eivätkä useimmat virukset tapa asuttamaansa olentoa. On 

kuitenkin olemassa viruksia, jotka ovat niin voimakkaita ja myrkyllisiä, että ne jättävät tuhoa 

jälkeensä kaikkialle, minne menevät.

Viime aikoina olen lukenut Richard Preston'in kirjoja, joissa käsitellään maailman tappavimpia 

viruksia. Aloitin kirjasta The Demon in the Freezer (Demoni pakastimessa) ja siirryin sarjassa 

taaksepäin kirjaan The Cobra Event ja nyt olen lukemassa kirjaa The Hot Zone. Kirjat ovat - lievästi

sanottuna - pelottavia kuin mikä. Preston ei säästä lukijaa kuvaillessaan kauhistuttavia oireita, jotka

liittyvät virustartuntojen puhkeamiseen ihmisen kehossa. Annoin tästä esimerkin äskettäisessä 

artikkelissani: Monkeying with Monkeypox. "Demon" käsitteli pääasiassa isorokkoa, johon oli 

sekoitettu hieman pernaruttoa; "Cobra" oli fiktiivinen kertomus todella kauheasta kannibalistisesta 

aivorokosta, joka perustui harvinaiseen tautiin nimeltä Lesch-Nyhan'in oireyhtymä; ja "Hot Zone" 

kertoo yksityiskohtaisesti pyrkimyksestä ymmärtää ja löytää Ebola- ja Marburg-verenvuototautien 

alkuperä. Preston'in virussarjassa on vielä pari kirjaa, joten todennäköisesti jatkan edelleen näiden 

kaikkein kauheimpien organismien opiskelua ja kauhistelua.

Viimeiset pari vuotta ovat tuoneet huomioomme virukset. Meille kerrotaan, että COVID on virus, 

joka hyppäsi lepakoista ihmisiin. Se on erittäin epäilyttävää. Vaikka tappavia luonnollisia viruksia 

on paljon, näyttää, että ihminen ei pysty jättämään niitä rauhaan. Syntisen luontomme taipumus on

löytää luonnollisia asioita, jotka ovat pahoja ja tehdä niistä vielä pahempia omien tarkoitustemme 

vuoksi. On kiistatta osoitettu, että COVIDia aseistettiin gain-of-function-tutkimuksella 

nimenomaisena tarkoituksena ottaa käyttöön "rokotteet", jotka ovat osoittautuneet paljon 

pahemmiksi kuin se sairaus, jota niiden oletettavasti on tarkoitus lievittää.

Virusinfektioihin ei tunneta parannuskeinoa. Niitä vastaan voidaan rokottaa, mutta pahimmissa 

virussairauksissa se on yleensä alamäen matka hirvittävään kuolemaan. Lue Preston'in kirjat, niin 

ymmärrät mitä tarkoitan.
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Kun luin näitä kertomuksia miehistä ja naisista, jotka ovat väsymättömästi työskennelleet näitä 

virustauteja vastaan, mieleeni tulivat myös ihmiset, jotka niin ikään työskentelevät alalla, mutta 

tekevät sitä yrittäessään vähentää ihmispopulaatiota. Kirjoissa on jonkin verran vihjailua tästä 

tarkoituksellisesta pyrkimyksestä, mutta tämä todellisuus on jälleen kerran tullut esiin viime aikoina,

kun olemme tarkkailleet COVIDia, sen takana olevia ihmisiä ja narratiivia, jonka mukaan koko 

ihmiskunta on rokotettava suojelemiseksemme - mikä ei voisi olla kauempana totuudesta.

Ajattelu nykytilanteen ulkopuolella sai minut pohtimaan Richard Prestonin kuvausta virusten 

alkuperästä. Mikään ei viittaa siihen, että hän olisi Raamattuun uskova kristitty. Hän puhuu 

evoluutiosta ja siitä, että maapallo on miljardeja vuosia vanha. Tästä näkökulmasta hän uskoo, että

tappavat virukset ovat vanhempia kuin ihmiskunta. Meille, jotka luemme Raamattua uskoen siihen 

kirjaimellisesti, tämä on mahdottomuus. Siinä tapauksessa, mistä nämä tappavat virukset alun 

perin tulivat - jo ennen kuin ihminen alkoi puuhastella niiden kanssa ja tehdä niistä pahempia?

On selvää, että koska kaikki, mitä Jumala loi, oli hyvää, Hän ei esitellyt niitä maailmalle. Me 

liitämme kaikki pahat asiat synnin seurauksiin ja se on totta. Mutta se ei silti auta meitä todella 

ymmärtämään niiden olemassaolon perustaa.

Minulla on teoria. 

Saatana kiusasi Eevaa ja Aadamia mahdollisuudella olla Jumalan kaltaisia. Heidän tarvitsi vain 

nauttia hyvän ja pahan tiedon puun hedelmää. Huomaa, että siinä oleva tieto ei koskenut vain 

hyviä asioita. Jollakin tavalla tämä puu sisälsi keinon kaiken pahan saavuttamiseen. Aivan kuin 

Jumalan täyteys ja se, mitä Hän tiesi, sisältyisi tähän kaiken jumalallisen ymmärryksen 

säilytyspaikkaan. Jumala ei päästänyt pahaa valloilleen, mutta koska hän oli siitä tietoinen, hän 

näyttää säilyttäneen tiedon siitä tässä yhdessä paikassa.

Tämä puu oli Eedenin paratiisissa. Paratiisi oli Jumalan pyhällä vuorella. Koska Eeva ei ollut 

yllättynyt kohdatessaan käärmeen (hepreaksi nachash, joka tarkoittaa käärmettä ja loistavaa, eli 

kirjaimellisesti yhtä Jumalan pyhistä), voimme olettaa, että monet Jumalan valtakunnassa asuvat 

olennot ilmestyivät siellä. Jumalallisen olennon näkeminen ja kanssakäyminen sen kanssa ei ollut 

hänelle tavallisuudesta poikkeavaa. Aivan kuten Jumala käyskenteli paratiisissa illan viileydessä, 

mikään Raamatussa ei kerro meille, että se olisi ollut kiellettyä muilta taivaallisen valtakunnan 

asukkailta.

Meillä ei myöskään ole mitään viitteitä siitä, etteivät nämä muut valtakunnan hengelliset asukkaat 

olisi syöneet tuota hedelmää. Itse asiassa he olivat kuolemattomia olentoja, eikä heillä ehkä ollut 

ohjeita olla syömättä sitä. (Vai saavuttavatko hengelliset olennot kuolemattomuuden syömällä 

elämän puusta?) Saatanalla näytti toki olevan pahan tuntemus, joka olisi tullut tiedon puusta. 

Miksei muilla tällaisilla pyhillä olennoilla?

Kohdasta 1.Moos. 4:21-22 näemme, että syntiinlankeemuksen jälkeen ihmiskunta saa yhtäkkiä 



tiettyä asiantuntemusta:

Ja hänen veljensä nimi oli Juubal; hänestä tuli kaikkien niiden kantaisä, jotka kannelta ja huilua 

soittavat. Myöskin Silla synnytti pojan, Tuubal-Kainin; hänestä tuli kaikkinaisten vaski- ja rauta-

aseiden takoja. Ja Tuubal-Kainin sisar oli Naema. 

Ensimmäinen Eenokin kirja vahvistaa, että näin tapahtui, kun Jumalan pojat, jotka tunnetaan 

myös nimellä Valvojat, himoitsivat ihmisnaisia ja vaihtoivat tällaista tietoa seksiin. He antoivat 

ihmiskunnalle kaikenlaisia salaisuuksia, kuten noituutta, astrologiaa, kosmetiikkataitoja viettelyyn 

ym. vastaavaa. 1.Moos. 6:5 kertoo, että sen jälkeen, kun Jumalan pojat (bene Elohim) olivat 

ylittäneet taivaalliset rajansa ja "naineet" näitä naisia kauhistavin nefilimien rodun syntymisen 

seurauksin, tapahtui seuraavaa: 

Mutta kun Herra näki, että ihmisten pahuus oli suuri maan päällä ja että kaikki heidän sydämensä 

aivoitukset ja ajatukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat, 

Seuraukset, jotka johtuivat ihmisen sydämessä olevasta pahuudesta, olivat suora seuraus 

Jumalan poikien lankeemuksesta.

Tänä vedenpaisumusta edeltävänä aikana, kun pahuus ja iljetys nousivat niin suuriksi - vai 

pitäisikö sanoa, että hyvyys hävitettiin ja kaikki maan päällä vajosi alhaisimpiin syvyyksiin? - ehkä 

planeetalle kylvettiin myös muunlaista pahuutta, jota vedenpaisumus ei tappanut. Voisiko olla, että 

nämä tappavat virukset - joiden ymmärtämisen nämä jumalalliset olennot saivat hyvän ja pahan 

tiedon puusta - istutettiin kaikkialle maapallolle, että ne pääsisivät valloilleen tiettyinä aikoina ja 

tietyillä tavoilla?

Loppujen lopuksi Saatana ja nämä erilaiset demoniset henget eivät halunneet muuta kuin 

vahingoittaa ihmiskuntaa kaikin mahdollisin tavoin. Tämä näyttäisi olevan yksi nuoli lisää heidän 

viinessään tuhoamaan kaiken, mitä Jumala kutsui hyväksi.

 Ilm. 16:2 kuvaa seuraavaa Ahdistuksen ajan tuomiota:

Ja ensimmäinen lähti ja vuodatti maljansa maan päälle; ja tuli pahoja ja ilkeitä paiseita niihin 

ihmisiin, joissa oli pedon merkki ja jotka kumarsivat sen kuvaa. 

Onko mahdollista, että Jumala käyttää yhtä virusta, jota pahat ihmiset ovat manipuloineet omiin 

tarkoituksiinsa ja kääntää sen vitsaukseksi niille, jotka vihaavat Häntä? Eikö se olisi ironista ja 

oikeudenmukainen palkinto?

Olemme kaikki tietoisia siitä, että mikään tämän päivän tai huomisen tapahtumista ei yllätä 

Jumalaa. Jos hypoteesini näiden virusten alkuperästä pitää paikkansa, Hän oli hyvin tietoinen siitä,

että Hänen kapinalliset poikansa turmelisivat Hänen hyvän maansa näillä pahoilla organismeilla. 

Tuodakseen pelastuksen langenneelle kansalle - meille! - Jumalan oli annettava tämän pahuuden 
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suodattua esiin ja kasvaa.

Mutta aika on tulossa. Se on pian käsillä. 1.Moos. 50:20 osoittaa meille Herran armon näiden 

asioiden kautta:

Te tosin hankitsitte minua vastaan pahaa, mutta Jumala on kääntänyt sen hyväksi, että hän saisi 

aikaan sen, mikä nyt on tapahtunut, ja pitäisi hengissä paljon kansaa. 

Maailman pahuus ja laittomuus saa meidät ymmärtämään, että tarvitsemme Jumalaa. Tappavat 

virukset ja niiden vaikutukset voivat olla todella kauheita  Silti Jumala on jo voittanut. Kun 

käännymme Hänen puoleensa ja asetamme uskomme ja luottamuksemme Kristukseen, millään 

siitä ei ole väliä. Hänellä on parempi tie ja hän lunastaa meidät pian tästä vieraasta ja hyvin 

vihamielisestä paikasta.

Anna Jumalalle kunniaa ja veisaa hänen ylistystään. Ei kestä kauan, ennen kuin Hän tuo meidät 

kotiin.


	Vanhoja tappajaviruksia
	Killer Viruses of Old

