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J O H DA N TO 

Tehdään 
Amerikasta 

jälleen suuri?

Uskotko, että Yhdysvallat on ollut historiansa aikana 
maailmalla pääasiallisesti positiivinen voima? 

Suhtaudutko perustajaisiin, perustuslakiin, 
lainsäädäntö- ja toimeenpanoelimen erottamiseen, oikeus-
valtioon, kutsumuskohtaloon, uskonnonvapauteen, sanan-
vapauteen, vapaaseen markkinatalouteen, Amerikan rooliin 
I ja II maailmansodissa myönteisesti? 

Jos suhtaudut, Amerikan valtion nykytila huolestuttaa 
sinua varmaan suuresti.

Kaikkia mainittuja Amerikan historian ja identiteetin 
peruspylväitä parjataan ja tuhotaan. Amerikan kasvattajat 
opettavat tulevia sukupolvia häpeämään niitä. Jopa kansa-
kunnan johtajat jakavat Amerikan vihollisten pahimmat 
näkemykset monissa perustavissa kysymyksissä häveten 
arvojamme!

Maan ulkopolitiikka on muuttunut perusteellisesti. 
Olemme todistaneet anteeksipyyntöjä ja myönnytyksiä dik-



taattoreille sekä tyranneille, ja pitkäaikaiset liittolaisemme, 
kuten Yhdistynyt kuningaskunta ja Israelin juutalaisvaltio 
on sysätty syrjään. Amerikan johtajuuteen, voimaan, tur-
vaan, suojeluun ja runsaskätisyyteen luottaneet kansat ovat 
joutuneet luomaan uusia, vaihtoehtoisia, jopa Amerikan 
ohittavia suhteita.

Amerikan vajoamisen takana on henkinen ulottuvuus, 
joka on pysynyt useimmilta piilossa. Kansakunnan kriisin 
syy ei ole huono presidentti! Syy on paljon syvempi, mutta 
useimmat ovat haluttomia tunnistamaan syytä.

Monet amerikkalaiset näkevät, että kansakunta on 
hakoteillä. Monet järkeilevät, mikä Amerikkaa vaivaa ja 
miten tilanne pitäisi korjata. 

Poliittisen spektrumin yksi ääripää–uskoo Amerikan 
ongelmien syyksi maan menneisyyden–ettei kansa ei ole 
loitonnut tarpeeksi perusperiaatteistaan, kuten rajoitetusta 
hallituksesta, yksilönvapaudesta ja vapaista markkinoista. 
Nämä ihmiset uskovat perustajaisien vastaisesti, että liit-
tovaltion hallituksen tulisi olla mittavampi, tehokkaampi, 
vaatia suurempi osa tuloista ja jakaa raha sitä tarvitseville. 
Heidän mielestään yhtäläisten mahdollisuuksien turvaa-
misen sijasta ihmiset pitäisi pakottaa tasavertoisiksi, että 
Amerikan tulisi muistuttaa yhä lisääntyvästi valtioita, joissa 
hallituskokeilu on epäonnistunut koko ihmiskunnan histo-
rian surkeimmalla tavalla!

Näiden näkemysten suuri ja fanaattinen seuraajajoukko 
paljastaa, kuinka radikaalisti Yhdysvallat on muuttunut 1–2 
sukupolvessa! Luku kolme kertoo lisää näiden ideoiden 
alkuperästä ja miksi ne ovat tänään suosittuja.

Lukuiset amerikkalaiset ovat vihaisia ja huolissaan 
Amerikan suunnasta–heidän mielestään pääasialliset 
ongelmat ovat peräisin viime ajoilta. Heidän mielestään 
valtion taloudellinen, sotilaallinen, diplomaattinen sekä 
maailmanlaajuinen vaikutus ovat nykyään vaarallisen heik-
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koja. Heidän silmissään antiamerikkalaisuus, poliittinen 
korrektius ja rehottava laiton maahanmuutto ovat uhkaavia 
trendejä. He katsovat Amerikan olevan vaikeuksissa ja 
haluavat toimivia ratkaisuja.

Donald Trumpin vuoden 2016 presidenttikampanja 
keräsi tämän Amerikan segmentin tuen. D. Trump on 
tehnyt ihailtavasti työtä ongelmien tunnistamiseksi ja vas-
tannut ihmisten huolenaiheisiin. Hänen iskulauseensa on 

”Tehdään Amerikasta jälleen suuri.”
Trumpin iskulause resonoi monissa ihmisissä, jotka 

uskovat, että Yhdysvallat on ollut maailmalla pääosallisesti 
positiivinen voima–ihmisissä, jotka eivät häpeä kansakun-
tansa historiaa eivätkä ainutlaatuista identiteettiä. 

Jokainen Amerikkaa vilpittömästi ihaileva haluaa nähdä 
Amerikan nousevan jälleen suureksi.

Raamatulla on paljon sanottavaa Amerikan nykytilasta. 
Raamatusta käy ilmi, miksi tämä kansa oli suuri ja runsaasti 
siunattu.

Raamattu profetoi myös annettujen siunausten poistami-
sesta päivinämme. Amerikan ongelmat ovat hengellisiä–ne 
vaativat hengellisiä ratkaisuja.

Onko D. Trumpin presidenttiys profetoitu Raamatussa? 
Pyrin selittämään ilmoitettua totuutta, jonka tulisi säh-

köistää kaikki amerikkalaiset. Ajan kanssa näin tapahtuu, 
jokaiselle planeetan asukkaalle.

Voit todistaa tämän kirjasen sanoman–sen jokaisen 
luvun. Ensimmäinen luku sisältää suuren täyttyneen pro-
fetian Jumalan innoittaman Raamatun lehdiltä.

Lue avoimella mielellä, anna tiedon sävähdyttää elämäsi 
uudeksi!

Viestin elävällä uskolla vastaanottaminen tarjoaa 
Raamatun majesteettisimman palkkion.

Tehdään Amerikasta jälleen suuri? iii





Y K S I

Kuka on 
nykypäivän 
Jerobeam?

Donald Trumpin Yhdysvaltain presidentinvaalivoitto 
antoi selvän viitteen Raamatun profetioiden 
ajankohdasta. 

Useimmat ihmiset eivät kiinnitä huomiota Raamatun 
profetioihin, mutta tiesitkö, että kolmasosa Raamatusta 
on profetiaa ja että 90 prosenttia on tarkoitettu meidän 
päivillemme?

Vaikka Hillary Clinton johti gallupeja viikkoja ennen 
vaalipäivää, kommentoin lehtimajanjuhlan viestissäni, että 
olin kallistumassa kohti D. Trumpin voittoa. Miksi näin? 
Aamoksen kirjan profetiaan perustuen. 

Profeetta Aamos kirjasi profetian Jerobeam-nimisestä joh-
tajasta. Haluan osoittaa sinulle, että profetia viittaa voimal-
liseen, juuri tällä hetkellä näyttävästi esiintyvään henkilöön.

Et kykene ymmärtämään Aamoksen profetiaa tietämättä, 
kuka Jerobeam on. On tähdellistä ymmärtää, miksi Jumala 
paljastaa Aamoksen kirjassa erityisiä nimiä!

Vaikuttaa selvältä, että Jumala on ilmoittanut, että 
olemme astuneet Aamoksen kirjan luvun 7 aikakaudelle. 



Mitä tämä aikakausi merkitsee Amerikalle, sekä sinulle 
itsellesi? Jumala on ilmoittanut, antanut minulle lisäym-
märrystä Aamoksen kirjan 7. luvusta. 

Aamoksen kirjasta löytyy Raamatun vakavimpia pro-
fetioita, ei monta positiivista viestiä. Tämä profeetallinen 
kirja sisältää kuitenkin valtavan toivon viestin.

J E ROBE A M I N  A I K A

Aamoksen kirjan luvun 7 profetia on suunnattu nimen-
omaan ”Israelille” (ks. jae 8). Vaikka Lähi-idän juutalais-
valtio omi Israel-nimen, kun se perustettiin vuonna 1948, 
nimi omaa profetioissa laajemman merkityksen. Israel 
viittaa raamatullisen Israelin 12 heimosta polveutuviin 
nykyjälkeläisiin. Todista tämä perustava totuus itsellesi, 
jotta kykenet ymmärtämään Raamatun profetioita. Herbert 
W. Armstrongin kirja Yhdysvallat ja Britannia profetioissa 
selittää kiehtovan asian yksityiskohtaisesti. Voit tilata sen 
ilmaiseksi. 

Tarkkaa Aamoksen profetian yksityiskohtia: ”Tämän hän 
näytti minulle: Katso, Herra seisoi pystysuoralla muurilla, 
kädessänsä luotilanka.” (Aam. 7:7). Luotilangalla mitataan 
yleensä rakennusta, mutta Jumala käyttää tässä sitä toisella 
tavalla: Jumala mittaa tässä Israelin kansan kohtaavan 
tuhon. Tuho ei tapahdu sattumanvaraisesti vaan Jumala 
mittaa tuhon täsmällisen tarkasti; rangaistusta seuraa 
suurenmoinen tulos.

”Ja Herra sanoi minulle: Mitä sinä näet, Aamos? Minä 
vastasin: Luotilangan. Ja Herra sanoi minulle: Katso, minä 
olen laskenut luotilangan kansani Israelin keskelle. Minä 
en enää mene säästäen sen ohitse” (jae 8). Tässä puhuu 
Jumala! Jumala on varoittanut viime vuosina useita kertoja, 
yrittänyt herättää nämä kansat, jotka eivät ole välittäneet 
annetuista varoituksista. Niinpä Jumala ilmoittaa: minä 
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varoitan yhden viimeisen kerran. Jumala antaa näille ihmi-
sille yhden viimeisen tilaisuuden katua!

Siirrymme nyt viimeiseen, äärimmäisen kiireelliseen 
aikaan! Jumala kulkee israelilaisten ohi viimeisen kerran 
ennen kuin tuhoaa heidät! 

Huomaa, että varoitus lausutaan lopunajan Jerobeamin 
yhteydessä. Jae 9 jatkaa: ”Vaan Iisakin uhrikukkulat tulevat 
autioiksi ja Israelin pyhäköt raunioiksi. Ja minä nousen ja 
nostan miekan Jerobeamin sukua vastaan.”

Kun Jumala lausuu: ”Minä en enää mene säästäen sen 
ohitse”, hän ilmoittaa kansojen tuhon Jerobeamin aikana.

Kuka on Jerobeam? Kuka on tämä Aamoksen profetian 
erityinen henkilö, Israelin suurvallan vihoviimeisen varoi-
tuksen lopun johtaja? Raamatun profetian Israel-nimeä 
kantaa tänä lopunaikana kaksi kansakuntaa–Britannia ja 
Amerikka-suurvalta.

Jumala ilmoittaa lopunajan Israelin kansoille, miten ne 
voivat ratkaista ongelmansa ja vaikeutensa sekä varoittaa 
laiminlyönnin seurauksista. 

Luku 7 kertoo, että Jumala nostaa miekan kansoja 
vastaan   Jerobeamin aikana. Moffatt-käännöksen jakeen 9 
loppuosa kuuluu: ”minä hyökkään Jerobeamin huoneen 
kimppuun”. Jerobeamin huone on suututtanut Jumalan 
suuresti. Jumala haluaa että ymmärrämme, mikä sen on, ja 
miksi se on niin iljettävä!

Jumala painottaa suurvalta-Yhdysvaltoja, Israelin kan-
sojen johtajaa, jonka johdossa on nykypäivän Jerobeam. 
Kun Jerobeamia edustava henkilö toimii näkyvästi, Jumala 
lähettää miekan kansaansa vastaan sen syntien tähden. 
Amerikan synnit johtavat sen kärsimään!

Meidän on syytä pohtia tätä vakavamielistä lopunajan 
profetiaa, jossa Jumala on päättänyt nimetä yksityisen 
henkilön. Jumala lausuu nimiä! Meidän on tunnettava 
näiden henkilöiden nimet ja roolit, jotta voimme ymmärtää 
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lopunajan profetioita! On tähteellistä, että tunnistamme 
profetian henkilöt.

Jumala asettaa Raamatun profetioissa välipaaluja: 
”lopun aika” (mm. Dan. 12:4), ”viimeinen aika” (Dan. 8:19) 
ja ”viimeinen tunti” (1. Joh. 2:18; Revised Standard Version; 
tilaa asiasta kertova ilmaiskirjani Viimeinen tunti). Tässä 
profetiassa ilmenee Jerobeamin ajanjakso–voimme nimittää 
sitä Jerobeamin lopuksi–aikaa, jona Jumala kulkee viestinsä 
kanssa ohi viimeisen kerran! Jumala ei anna varoitusviestiä 
kansalleen toistamiseen; Jerobeamin aika on vihoviimeinen 
kerta! 

Kun ymmärrät, mitä jakeet merkitsevät, Raamatun 
profetia herää henkiin. Jumala paljastaa tässä Raamatun 
lopunajan profetiassa merkittävien yksilöiden henkilölli-
syyden–uskoakseni eri tavalla kuin koskaan aikaisemmin. 
Jumala haluaa, että ymmärrämme tämän suorasti suureen 
ahdistukseen ja Messiaan paluuseen johtavan asian! Tätä 
lyhyellä aikavälillä ahdistuttavaa uutista seuraa mahtavin 
mahdollinen uutinen! 

M A A  E I  K E STÄ  K A I K K E A ,  
M I TÄ  H Ä N  P U H U U 

Aamoksen profetia jatkuu: ”Silloin Amasja, Beetelin pappi, 
lähetti Jerobeamille, Israelin kuninkaalle, tämän sanan: 
Aamos on tehnyt salaliiton sinua vastaan Israelin heimon kes-
kuudessa. Ei maa kestä kaikkea, mitä hän puhuu” (Aam. 7:10). 

Jumala lähettää sanomansa ”Israelin heimon kes-
kuudessa”, Amerikan ja Britannian keskelle. Jumalan 
Filadelfian seurakunnan viesti nousee keskipisteeseen.

Katso, kuinka tämä profetia täyttyy.
Jumala on puhunut!
Maa ei kestä meidän sanojamme! Lausuma viittaa vah-

vasti siihen, että kansa kärsii vakavista ongelmista, sillä 
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muuten he eivät välittäisi sanoistamme. Viestimme, jota 
kansa ei kestä, koskee sen tuhoa—ongelmien kasaantuessa! 
Kansalaiset haluavat sulkea mielensä edessä odotta-
valta kohtalolta—sen sijaan että tekisivät parannuksen 
synneistään.

Kuka on tämä ”Beetelin pappi”? ”Beetel” tarkoittaa 
Jumalan huonetta. ”Amasja, Beetelin pappi” on profeetal-
linen imaisu, joka viittaa seurakunnan sisältä tänä lopun-
aikana ilmaantuneeseen mieheen. Näet Ilm. 3:14 eteenpäin, 
että Jumalan tosi seurakunnan viimeinen aikakausi ennen 
Kristuksen paluuta–nykyinen aikakausi–on Laodikean 
aikakausi, selkänsä Jumalalle kääntäneen penseän seura-
kunnan aikakausi, ja Amasja on Laodikean erittäin kapi-
nallinen pastori.

Amasja syyttää Aamosta, Jumalan tosi profeettaa, maanpe-
toksesta – “salaliitosta” Jerobeamia vastaan! Aamos esittää, 
kuvaa miestä, joka julistaa tänään Jumalan lopunajan 
varoitusviestin Israelille. Profetiassa kerrotaan täten väärän 
pastorin ja Jumalan tosi profeetan välisestä yhteenotosta.  

Uskon, että Amasja-pappi on sama mies kuin Jumalan 
kapinallisen seurakunnan johtaja, jota vastaan taistelimme 
Jumalan sanoman ja totuuden tekijänoikeuksista (Aam. 
9:1,11–12). Amasja vihaa viestiämme. Hän on lähes var-
masti henkilö, joka johti ja pyrki kuusi vuotta kestäneen 
oikeustaistelun kautta tukahduttaa Jumalan totuuden 
viestin leviämisen maailmalle! (Leijona ärjyy -kirjanen 
kertoo Aamoksen kirjan luvun 9 oikeustaistelusta.) 
Oikeustaisteluvoittomme, saatanan epäonnistuminen, ei 
lannistanut kuitenkaan saatanaa… Olemme keskellä saa-
tanan pahinta vihaa.

Se, että pappi Amasja lähettää viestin Aamoksesta 
Jerobeamille, viittaa vahvasti siihen, että lopun ajan 
Jerobeamilla on uskonnollisia seuraajia! Jerobeam johtaa 
ihmiset kauemmaksi Jumalasta.
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Tarkastellaan Aam. 7:9 uskonnollisia ilmaisuja. Aamosta 
koskeva Leijona ärjyy -kirjasemme kertoo, että ”Iisakin 
uhrikukkulat” viittaa Laodikean seurakuntaan ja ”Israelin 
pyhäköt” ovat maailmanuskontoja, mukaan lukien 
evankelinen oppi. 

Trump sai yli 80 prosenttia valkoisten evankelisten, ja 
lisäksi suuren osan katolisen äänistä; hän johtaa useimpia 
Amerikan ”uskonnollisia” ihmisiä. Mihin Trump johtaa heitä?

Amerikka on uskonnollisesti aivan eri tapaus kuin 
Britannia–toinen syntymäoikeus kansakunta. Jerobeam 
johtaa nimenomaan suurvalta-Israelia.

’ NÄ I N  SA NO O  H E R R A’

Amasjan sanoma Jerobeamille kuuluu: ”Ei maa kestä 
kaikkea, mitä hän puhuu.”  Mitä ”puhetta” on niin vaikea 
kestää? Amasja selittää: ”Sillä näin on Aamos sanonut: 
Jerobeam kuolee miekkaan, ja Israel viedään pakkosiirtolai-
suuteen pois omasta maastansa” (Aam. 7:11).”

Sanoma Jumalalta on lyhyellä tähtäimellä huono, 
mutta uutinen on toimitettava perille! Väärä pappi astuu 
Jerobeamin eteen ja esittää: ”Näin on Aamos sanonut.” 
Hän ei sano, että sanoma on Jumalalta! Aamos puolestaan 
esittää: ”Kuule siis nyt Herran sana… näin sanoo Herra” 
(jakeet 16–17). Aamos lausuu ”näin sanoo Herra” -viestin!  
Aamos on pelkkä sanansaattaja. Jumala antaa sanansaatta-
jalle sanoman, Jumala käskee: toimita sanoma kansalleni. 

Maailma ei halua uskoa, että sanoman lähettäjä on 
Jumala; he tuomitsevat sen lähes aina ihmisen viestiksi. 
Viesti ei ole kuitenkaan peräisin ihmiseltä! Ei, näin sanoo 
Jumala! Viesti on niin voimallinen, että emme voi kieltää 
sen olevan Jumalalta–ihmiset kuitenkin yrittävät.

Meillä kaikilla on ihmisluoto, joka meidän on voitet-
tava, jotta emme kyseenalaista Jumalan viestiä ja katso sitä 
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ihmisen mielipiteeksi. On parasta keskittyä ajattelemaan: 
”näin sanoo Herra”! Sanoma on Jumalalta!

Yhdysvaltain republikaaneilla ja demokraateilla on 
eriävät viestit. Ainoa kestävä viesti kuuluu: ”näin sanoo 
Herra”! Mikään muu viesti ei toimi. Maailman ihmisten on 
ymmärrettävä tämä raitistava totuus.

Kuinka hyvin sinä ymmärrät, että Jumala lähettää tänään 
sanansa? Tämä viesti tulee Jumalan suusta. Voit todistaa 
sen oikeaksi. Ymmärrä tämä tärkeä, kriittinen totuus!

Tämä työ on kuuluttanut jo vuosikymmenien ajan 
Amerikalle ja Britannialle varoitusta tulevasta onnetto-
muudesta, mutta kansalaiset ovat halveksineet sanomaa 
ja sysänneet sen syrjään. Kohta ihmiset eivät kestä enää 
sanomaamme.

Jumalan viesti sisältää myös hienon, hyvän uutisen. 
Vaikka huonot uutiset dominoivat lyhyellä aikavälillä, 
kääntöpuoli on kaunis alku: Israel oppii tuntemaan Jumalan! 
Israel oppii tuntemaan Jumalan kovien koettelemusten 
kautta! Meidän on nähtävä tuho osana Jumalan suun-
nitelmaa. Ajattele innostavaa näkyä, parasta mahdollista 
lopputulosta! 

Lopunajan Jerobeamia kohtaa ongelma toisensa jälkeen, 
mutta hänen suurimmaksi ongelmakseen nousee Jumalan 
tämän organisaation kautta esittämä viesti! Sanomamme 
piinaa Jerobeamia! Jumala pakottaa kansalaisemme kuule-
maan varoitusviestin heitä kohtaavasta tuhosta! Jerobeam ei 
osaa ennakoida tätä ongelmaa.

Jerobeam on tehnyt selväksi, ettei hän tunne paljon 
Raamattua, joka on Jeesus Kristus painoasussa.

K U N I N K A A N  P Y H Ä K KÖ

Herbert W. Armstrong kirjoitti kirjassaan Ikuisten aikojen 
salaisuus: ”Salomosta, Daavidin pojasta, tuli (Kristusta 
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lukuun ottamatta) viisain maan päällä elänyt mies, 
mutta hän verotti ihmisiä raskaasti. Kun Salomon poika 
Rehabeam astui valtaan, hän kiristi verotusta entistäkin 
enemmän, kunnes ihmiset lähettivät verotuksen vas-
taisen delegaation. Nuorien neuvonantajien neuvosta 
Rehabeam kieltäytyi verohelpotuksista ja nosti veromäärää 
entisestään.”

”Kansalaiset kapinoivat ja kääntyivät Daavidin kunin-
gashuonetta vastaan ja valitsivat silloisen pääministerin 
Jerobeamin Rehabeamin sijaan kuninkaakseen. Koska 
Rehabeam oli Jerusalemissa, Israelin kansa valitsi itselleen 
uuden pääkaupungin Jerusalemista pohjoiseen (myö-
hemmin kuningas Omrin aikana he rakensivat uuden 
pohjoisen pääkaupungin Samariaan).”

Jerobeam oli ”sotaurho” ja ”ahkera” (1. Kun. 11:28). 
Jerobeamin toimet osoittautuivat lopulta katastrofiksi 
Israelille, kun Jerobeam käänsi kansan pois Jumalasta 
ja asetti kansalle väärän uskonnon (1. Kun. luku 12). 
Aamoksen kirjan luku 7 painottaa ilmausta ”Jerobeamin 
suku”, mikä saattaa merkitä, että Amerikan lopunajan 
johtaja on muinaisen Jerobeamin jälkeläinen.

Vaikuttaa loogiselta, että nykyisen lopunajan israeli-
laisia johtaisi muinaista Jerobeamia esittävä, muinaisesta 
Israelista periytyvä israelilainen, sillä viestimme varoittaa 
Israelia, eli erityisesti nykyajan Yhdysvaltoja, Britanniaa 
sekä juutalaisvaltiota. Meidän täytyy varoittaa, että Jumala 
on huolissaan ihmisten synneistä! Maassamme asuvat 
ei-israelilaiset joutuvat kärsimään yhdessä Israelin kanssa. 
Jumalan syytös kohdistuu kuitenkin Israeliin, Jerobeamin 
sukuun, jota vastaan miekka on suunnattu. Pakanajohtaja 
Antiokhoksen ei luulisi olevan viranhaltijana aikana jona 
Jumala rankaisee ja tuhoaa Jerobeamin huoneen. 

Yhdysvallat on yksi syntymäoikeuskansoista. Jumala on 
siunannut Amerikkaa runsaalla kädellä. Amerikan suurin 
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synti saattaa olla, ettei se ole ollut kiitollinen, että Jumala 
teki siitä suuren! 

Amerikan presidentti lausuu: ”Minä teen Amerikasta 
jälleen suuren.” Huomaa painotettu minä-sana: Minä teen 
Amerikasta jälleen suuren–ei Jumala–kuten tein itsestäni 
suuren. Tällainen asenne aiheuttaa vihoviimeisen katast-
rofin. Ylpeät ihmiset kuvittelevat kykenevänsä mahtaviin 
tekoihin, mikä on yksi petollisimmista ajatusmalleista–eri-
tyisesti pahimman luokan katastrofin edellä! Katastrofi 
kohtaa tällä Jerobeamin aikakaudella.

Amerikkaa, Brittiläisiä kansoja (mm. Kanadaa, 
Australiaa, Uutta Seelantia ja Etelä-Afrikkaa) ja juutalais-
kansaa kohtaavat kauhistuttavat ongelmat. Vain Jumala voi 
pelastaa nämä kansat.

Kansan on tehtävä parannus, ennen kuin Jumala voi 
pelastaa sen. Näetkö todisteita parannuksen teosta? Minä 
en näe. Tarvitsemme johtajan, joka johtaa kansamme elävän 
Jumalan tykö—emme vähäpätöistä, avutonta miestä!

Nykyajan Jerobeam taistelee monen hyvän asian puolesta, 
ja johtaa prosessissa ihmiset etsimään itseltään ratkaisua–ei 
kaikkivoivalta, kaikkeen pystyvältä Jumalalta!

Teko on suuri petos ja suuri synti.
”Ja Amasja sanoi Aamokselle: Sinä näkijä, mene 

matkaasi ja pakene Juudan maahan, syö leipäsi siellä ja 
ennusta siellä. Mutta Beetelissä älä ennusta enää, sillä se 
on kuninkaan pyhäkkö ja valtakunnan temppeli” (Aam. 
7:12–13). Jerobeam, joka opastaa Amasjaa, mitä tämän tulee 
sanoa, käskee: Käske joukkoa poistumaan maasta! Tämä on 
presidentin vallan alla oleva ”kuninkaan pyhäkkö” - MEIDÄN 
uskonnollinen paikkamme. Poistukaa maasta, emme halua 
kuulla viestiänne!

Miehestä tulee paha ”Jerobeam”, koska hän taistelee 
Jumalan työtä vastaan–yhdessä Amasja-papin kanssa, 
joka on hengellinen Antiokhos. (Lue aiheesta lisää tilaa-
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malla Daniel–Unsealed at Last!, Daniel–avautuu vihdoin!) 
Nykypäivän Jerobeam tekee saman synnin kuin muinainen 
Jerobeam. Jumala käyttää hyvästä syystä juuri Jeroboamia 
viimeisenä varoituksena Israelin kansoille. Alkuperäinen 
Jerobeam teki suuren synnin, nykypäivän Jerobeam toistaa 
sen. Mikä on tämä erityinen synti?

M I K Ä  OL I  J E ROBE A M I N  S Y N T I ?

1. Kuningasten kirja kuuluu ns. aikaisempiin profeettoihin, 
ja on profetia pääasiassa lopunajalle. (Tilaa ilmaiskirjani 
Aikaisemmat profeetat–kuinka valmistua kuninkaaksi, josta 
käy perusteellisesti ilmi näiden Raamatun kirjojen mer-
kitys tänä lopunaikana.)

Huomaa, mitä Jerobeam teki noustuaan Israelin 10 
pohjoisen heimon hallitsijaksi: ”Mutta Jerobeam linnoitti 
Sikemin Efraimin vuoristossa ja asettui sinne. Sitten hän 
lähti sieltä ja linnoitti Penuelin. Ja Jerobeam ajatteli sydä-
messänsä: Nyt valtakunta joutuu takaisin Daavidin suvulle” 
(1. Kun. 12:25–26). Jerobeam pelkäsi, että kansa palaisi 
Daavidin huoneen tykö, josta Israel oli juuri irtautunut. 
Jerobeam halusi pitää kansan erossa kuningas Daavidin 
valtaistuimesta. Jumala oli selittänyt Jerobeamille Daavidin 
huoneen tärkeyden (lue 1. Kun. 11:29–39), mutta tämä oli 
hylännyt Jumalan opetuksen.

Jerobeam halusi pitää 10 Israelin heimoa loitolla 
Daavidin huoneesta, kieltää niiltä Jumalan Daavidille 
antaman ikuisen lupauksen. Miten Jerobeam toimi?

”Jos tämä kansa menee ja uhraa teurasuhreja Herran 
temppelissä Jerusalemissa, niin tämän kansan sydän 
kääntyy jälleen heidän herransa Rehabeamin, Juudan 
kuninkaan [Salomon pojan], puolelle; ja he tappavat minut 
ja palaavat takaisin Rehabeamin, Juudan kuninkaan, luo. 
Mietittyään asiaa kuningas teetti kaksi kultaista vasikkaa 
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ja sanoi heille: Te olette jo tarpeeksi kauan kulkeneet 
Jerusalemissa. Katso, Israel, tässä on sinun Jumalasi, joka 
on johdattanut sinut Egyptin maasta” (1. Kun. 12:27–28). 
Jerobeam palautti välittömästi kansan palvomaan samoja 
epäjumalia kuin pian Egyptistä lähdön jälkeen, kun kansa 
kapinoi Jumalaa ja Moosesta vastaan (2. Moos. luku 32). 

Jerobeam saastutti pappeuden asettamalla virkoihin 
papit ”kaikenkaltaisia miehiä, jotka eivät olleet leeviläisiä” 
(1. Kun, 12:31, KJV alimpia miehiä). Sen jälkeen Jerobeam 
muutti Jumalan pyhäpäivien viettopäivät Daavidin aikai-
sista ja Jerusalemissa vietettävistä eroaviksi (jakeet 32–33). 
Jerobeam kehitti omat pyhäpäivänsä–oman ”suuren suun-
nitelmansa”. Jerobeamin suurin synti oli, että hän korruptoi 
järjestelmän kyetäkseen johtamaan kansaa ja pitämään sen 
erossa Daavidin huoneesta. 

Valitettavasti kansa alistui toimiin, kääntyi pois 
Jumalasta ja kumarsi kultavasikoita kuten muinaishistorian 
aikana, mikä huipentui kauheaksi katastrofiksi!

Tänään vallalla on sama synti! Tätä ei ole vaikea 
ymmärtää eikä todistaa. Useimmat nykyuskonnot ovat 
viallisia–jopa ne, jotka väittävät seuraavansa Raamattua 
ja tuntevansa Jumalan. Nykyajan Jerobeam saa uskonnot 
katsomaan itseensä–ei totiseen Jumalaan, ainoaan joka voi 
ratkaista moninaiset tuhoisat ongelmamme. Muinainen 
historia toistuu lopunaikana vaikka totuus on tarjolla.

Miten voimme varmistaa, ettemme lankea tähän syntiin?

DA AV I DI N  AVA I N

Meidän täytyy tarkastella tilannetta hengellisesti, kuten 
Jumala. Sinun on ymmärrettävä Daavidin valtaistuimen tär-
keys! Sen syvällinen sekä fyysinen että hengellinen mer-
kitys. Oke selittänyt asian yksityiskohtaisesti kirjassani The 
Key of David, Daavidin avain. Voit tilata sen ilmaiseksi.
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Ilmestyskirjan luku 3:7 kuvaa Jumalan seurakunnan 
toiseksi viimeistä aikakautta–juuri ennen Laodikean aika-
kautta. Sen viesti alkaa: ”Ja Filadelfian seurakunnan enke-
lille kirjoita: Näin sanoo Pyhä, Totinen, jolla on Daavidin 
avain…” Jeesuksella Kristuksella on ”Daavidin avain”, 
jonka hän antoi Filadelfian seurakunnan aikakaudelle.

Puhuvatko uskonnot tänään Daavidin avaimesta? 
Kuinka moni Raamattuun uskova ns. valtakristitty puhuu 
ja ymmärtää, mikä Daavidin avain on? Aihe on heille 
outo! Daavidin avain ei käsittele pelkästään ihmiskuntaa. 
Kyseessä on Raamatun tärkein viesti! Daavidin avain 
selittää Daavidin huoneen. Tämä on perimmäinen, kaiken 
kattava viesti–ainoa Kristuksen tänä lopunaikana seura-
kunnalleen antama viesti–jonka valtaosa ihmisistä hylkää 
kuten Jerobeam. Hämmästyttääkö käytös? Ihmiset seu-
raavat Jerobeamin hengessä!

Herbert W. Armstrong oli tämän avaimen omaava 
Jumalan Filadelfian seurakunnan johtaja. Jumalan 
Filadelfian seurakunta on pysynyt Jumalalle uskollisena 
Laodikean aikakaudella; olemme pitäneet tiukasti kiinni 
avaimesta! Televisio-ohjelmamme nimi on Daavidin 
avain. Olemme tuottaneet runsaasti Jumalan lupauksista 
Daavidille kertovaa materiaalia.

Jumala lupaa Ilm. 3:7 avaimen omaaville avoimen oven, 
jotta tämä viesti voidaan toimittaa perille! Meidän tulee 
ymmärtää, että Daavidin avain on Jumalan sanoman ydin 
sekä tänään että suurimman osan Raamatun historiasta! 
Daavidin avaimen hylkäävät Jeroboamit tahtovat toteuttaa 
omat suunnitelmansa ja elää omien sääntöjensä mukaan, 
mikä johtaa katastrofiin toisensa jälkeen!

Huomaa Jumalan lupaus uskollisille filadelfialaisille: 
”Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta 
vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut 
koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin 
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koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat” (jae 10). 
Tuskallinen koetuksen hetki kohtaa kohta koko maailman! 
Lisääntyviä ydinaseita tullaan käyttämään! Jumala lupaa 
Daavidin avainta hallussa pitäville, sitä opettaville ja työl-
lään edistäville turvan!

Lue 2. Sam. 7:12–13 Jumalan lupaus Daavidille. Se on osa 
aikaisempia profeettoja ja myös profetia nykypäivälle: ”Kun 
sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi tykönä, 
korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka lähtee 
sinun ruumiistasi; ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa. 
Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä 
vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi.” Tämä on 
ikuinen lupaus!

”Ja sinun sukusi [Daavidin huone] ja kuninkuutesi 
pysyvät sinun edessäsi iäti, ja sinun valtaistuimesi on 
oleva iäti vahva” (jae 16). Tämä fyysinen valtaistuin on 
edelleen olemassa. Innostavan kaunis viesti käy ilmi kir-
jasta Yhdysvallat ja Britannia profetioissa. Jumalan lupaus 
on kuitenkin huomattavasti laajempi kuin kuolevaisen 
ihmisen kuninkaallinen sukulinja: lupaus puhuu   Jumalan 
valtaistuimesta! Jumalan valtaistuimesta, jolta Jumala tulee 
hallitsemaan ikuisesti!

Jumala kutsuu ihmisiä jakamaan valtaistuimensa! Jos 
ihmiset ovat uskollisia Jumalalle ja opettavat Daavidin 
avain -viestiä, heidän palkkionsa on olla ikuinen 
Kristuksen morsian. Kyseessä on ihmiselle vertaansa vailla 
oleva tarjous! Jumala on varannut ennen Kristuksen toista 
tulemista uskollisille suunnattoman suuren palkinnon!

Jerobeam hylkäsi palkinnon. Nykyajan Jerobeam kääntää 
Israelin pois Jumalan sanomasta ja Daavidin valtaistuimelta. 
Muinainen Jerobeam vastusti fyysistä Jerusalemia, nykyinen 
Jerobeam vastustaa hengellistä Jerusalemia.

Jes. 22:20–22, asiasta puhuva lopunajan profetia, alkaa 
ilmaisulla ”mutta sinä päivänä” – aina lopunaikaa, meidän 
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aikaamme tänään tarkoittavalla ilmaisulla. Jumala ilmoittaa 
kutsuvansa miehen, jonka olalle hän panee ”Daavidin huo-
neen avaimen”. Profetiassa ei puhuta ainoastaan Daavidin 
avaimesta, vaan erityisestä Daavidin huoneen avaimesta—
mikä tarkoittaa Daavidin fyysisiä ja hengellisiä jälkeläisiä.

Jumala painottaa viestin omaamista tänä lopunaikana, 
mutta kolme Israelin kansakuntaa hylkää viestin ja seuraa 
lopunajan Jerobeamia.

PA K E N E  J U U DA A N!

Kun tämä kansakunta ei kestä enää sanomaamme, johtajat 
käskevät meitä poistumaan maasta: ”Sinä näkijä, mene mat-
kaasi ja pakene Juudan maahan, syö leipäsi siellä ja ennusta 
siellä” (Aam. 7:12 ). Lähi-idän juutalaisvaltion raamatul-
linen nimi on Juuda–ei Israel. Jumalan Filadelfian seura-
kunnan siellä olevat merkittävät hankkeet ja toiminnat 
ovat ilmeisesti hyvin tiedossa. Olevia. Omaamme tällä het-
kellä Jerusalemissa toimiston ja lähetämme viikoittaista 
radio-ohjelmaa. Kun ennustus toteutuu, työmme saattaa 
olla tätä voimallisempi. Ihmiset kuulevat työstämme ja toi-
minnastamme Juudassa. Kun meidät karkotetaan, vaikuttaa   
että meidät pakotetaan siirtymään Jerusalemiin tai Jumalan 
Ilm. 3:10 lisäksi monissa muissa raamatunkohdissa lupaa-
maan turvapaikkaan.

Aamoksen kirjan jakeen 7:11 ”Israel” sisältää sekä 
Yhdysvallat että Iso-Britannian, jae 12 mainitsee myös 
Juudan. Hoos. 5:5 paljastaa, että nämä kolme kansaa 
kukistuvat yhdessä. Miksi Jumala on näille kolmelle israeli-
laiskansalle suuresti vihainen? Nämä kansat, jotka vastaan-
ottivat Jumalan suurimmat siunaukset–olivat esikoiskansa 
ja valtikkakansa–vajosivat ennennäkemättömään suureen 
syntiin! Kaikki kolme hylkäsivät Jumalan sanoman, huo-
limatta pitkästä historiasta Jumalan yhteydessä. Ne olivat 
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jättiläismäisestä esikoisoikeudesta ja valtikkasiunauksesta 
huolimatta kiittämättömiä! Kiittämättömyys saattaa olla 
kansojen suurin synti!

”Efraim [Britannia] on tuleva autioksi kurituksen 
päivänä Israelin heimokuntia [kansakuntia] vastaan   minä 
ilmoitan, mikä totta on. Juudan ruhtinaat [juutalaiskansa] 
ovat tulleet rajan siirtäjäin kaltaisiksi. Minä vuodatan 
heidän päällensä vihani niinkuin vedet. Sorrettu on Efraim, 
loukattu hänen oikeutensa, sillä hän tahtoi vaeltaa ihmis-
käskyjen mukaan” (jakeet 9-11). Mistä ”käskystä” tässä 
puhutaan? Muinaisen Jerobeamin käskystä, joka muutti 
Jumalan pyhäpäivät, vääristi jumalanpalveluksen, ja johti 
kansakunnan epäjumalanpalvontaan!

Tämä profetia esitetään lopunajalle.
Nykyajan Jerobeam johtaa Britannian kansan, jossa 

profetoitu Daavidin valtaistuimen kolmas kääntö 
tapahtui (Hes. 21:27), harhaan–entistä syvempään syn-
tiin. Yhdistynyt kuningaskunta, joka on nyt päättänyt 
irtautua Euroopasta, haluaa epätoivoisesti solmia kaup-
pasopimuksen Yhdysvaltain kanssa, mikä johdattaa sen 
Jerobeamin liepeissä katastrofiin. 

Israelin kansalaisten toimia katsoessa sitä odottaa 
tuskallinen päivä. Äärimmäisen kärsivällinen Jumala on 
antanut Israelille lukuisia varoituksia–joista tämä on vii-
meinen! Kaikki käy toteen Jerobeamin ajanjaksolla.

Ä Ä R I M M Ä I SE N  K I I R E E N  A I K A

Aamos ”varoitti kansaa, että sen ylimmän menestyksen 
hetki oli tuhon alkusoitto” (Soncino-kommentaari). 
Odotamme tämän toteutuvan, kun Donald Trump astuu 
Amerikan presidentiksi. Osa uskoo vaalituloksen olevan 
hyvä uutinen. Republikaanipuolue hehkutti innoissaan. 
Rush Limbaugh totesi välittömästi vaalien jälkeen: ”Saimme 
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juuri maamme takaisin!” ”Hyvä uutinen” on kuitenkin pel-
kästään kangastus, väärä toivo.

”Ylimmän menestyksen hetki” on Amerikan turmion 
alkusoitto. Näyttämöllä on mies, jonka huoneen Jumala 
kukistaa miekalla! Maan tila saattaa parantua lyhyellä aika-
välillä, saattaa jopa edistää Jumalan työtä, mutta lopussa 
odottaa tuho. Kansalaisemme kohtaavat Jumalan vihan, 
kunnes he tekevät parannuksen!

Aamoksen kirjan jakeet 7:7–17 osoittavat, että aika on 
vähissä. Mitä tapahtuu seuraavan neljän vuoden aikana, jopa 
sitä ennen?

Kyseessä on yksi Raamatun vakavimmista, kiireellisimmistä 
varoituksista!

”Niin Aamos vastasi ja sanoi Amasjalle: En minä ole 
profeetta enkä profeetanoppilas, vaan minä olen paimen 
ja metsäviikunapuiden viljelijä” (jae 14). Aamoksella ei 
ollut virallista seminaarikoulutusta. Aamos sai Jumalalta 
työtehtävän, Jumala toimi tämän rohkean miehen kautta!

”Kuule siis nyt Herran sana: Sinä sanot: Älä ennusta 
Israelia vastaan, äläkä saarnaa Iisakin heimoa vastaan. 
Sentähden, näin sanoo Herra: Sinun vaimosi joutuu por-
toksi kaupungissa, sinun poikasi ja tyttäresi kaatuvat miek-
kaan, sinun maasi jaetaan mittanuoralla, sinä itse kuolet 
saastaisessa maassa, ja Israel viedään pakkosiirtolaisuuteen, 
pois omasta maastansa” (jakeet 16–17). Aamos näki asian 
toisella tavalla kuin Amasja; Aamos tiesi, että sanoma oli 
Jumalalta!

”Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, Herra, jolloin minä 
lähetän nälän maahan: en leivän nälkää enkä veden janoa, 
Herran sanojen kuulemisen nälän” (Aam. 8:11). Kuinka 
Jumalan sanan kuulemisen nälkä kohtaa? Kun Jumalan 
seurakunta pakotetaan poistumaan, kukaan ei toimita 
viestiä. Jumalan viesti lakkaa kun Jumalan uskollinen 
jäännös saatetaan turvapaikkaan, paitsi turvapaikan viesti. 
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Israelin kansoilla on ollut yli 80 vuoden ajan mahdollisuus 
ottaa vaari viestistä. Kohta he eivät löydä viestiä.

Jakeessa 14 kerrotaan ihmisistä, jotka ”kaatuvat eivätkä 
enää nouse”, noin 50 prosentista Jumalan laodikealaisista, 
penseästä seurakunnasta, joka menettää ikuisen elämänsä! 
Kyseessä on lopunajan suuri tragedia–katastrofisin 
onnettomuus!

L E I JONA  Ä RJ Y Y

”Sinä päivänä minä pystytän jälleen Daavidin sortuneen 
majan ja korjaan sen repeämät ja pystytän sen luhistumat, 
ja rakennan sen sellaiseksi, kuin se oli muinaisina päi-
vinä” (Aam. 9:11). Jumalan Filadelfian jäännös on tehnyt 
työtä rakentaakseen uudelleen kaiken aikoinaan Jumalan 
Herbert W. Armstrongin kautta rakentaman. Voitimme 
oikeudenkäyntitaistelussa H. Armstrongin kirjoitukset ja 
rakensimme luhistuneet rauniot, kuin ne olivat muinaisina 
päivinä. Jumalan totuutta julistetaan taas maailmalle–tois-
taiseksi. Kaikki saavutukset ovat Jumalan tekoa; Jumala 
antaa voiton (jae 12).

Jumala rakentaa pienen, kuuliaisen   ihmisjoukon työn 
kautta rauniot!

Kun ymmärrämme, missä profetian ajassa elämme–
Jumalan Israelin viimeisen varoituksen aikaa, ”Jerobeamin 
loppuaikaa” – tuemme kasvavalla innolla Jumalan työtä. 

Vuoden 2016 presidentinvaalit olivat profeettinen 
tapaus. Jumala asettaa omansa tapahtumien keskelle – ”kan-
sani Israelin keskelle” (Aam. 7:8) – josta käsin he kuulut-
tavat maailman ihmisille tapahtumien merkityksen.

Tarkastele Aamoksen kirjan luvun 7 asiayhteyttä: 
”Aamoksen sanat, hänen, jolla oli lammaslaumoja Tekoassa; 
mitä hän näyssä näki Israelista... Ja hän sanoi: Herra ärjyy 
Siionista, hän jylisee Jerusalemista...” (Aam. 1:1-2). Kuka 
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on tämä Herran ääni? Ketkä julistavat Jumalan äänellä 
hengellisestä Jerusalemista? Jumala on antanut meille 
viestin–meidän täytyy julistaa Jumalan viesti!

Jae 2 päättää: ”Ja paimenten laitumet lakastuvat, ja 
Karmelin laki kuivuu.” Anchor Bible esittää jakeen aiheeksi 
kosmisen holokaustin–ydinsodan! Jumalan lähettämän ydin-
tulen! (Katso myös jakeet 4, 7, 10, 12, 14, 2:2,5).

Olemme kaikki heikkoja ja syntisiä, mutta Jumala lupaa 
tehdä meistä vahvoja! Meitä odottaa kova koettelemus. 
Jumala tarvitsee ihmisiä, jotka ovat innokkaita taistelemaan 
Jumalan puolesta, jotka tietävät voittavansa!  Kukaan ei 
estä suuren uskon sanomamme.

”Ärjyykö leijona metsässä, ellei sillä ole raadeltavaa? 
Kiljuuko nuori leijona luolastansa, ellei se ole saalista 
saanut?” (Aam. 3:4). Jumala ärjyy–koska Israelin tuho on 
äärimmäisen lähellä.

”Puhalletaanko pasunaan kaupungissa, niin ettei kansa 
peljästy? Tahi tapahtuuko kaupungissa onnettomuutta, 
jota ei Herra ole tuottanut?” (jae 6). Soncino sanoo: 

”Puhalletaanko pasunaan kaupungissa, ilman että kansa 
vapisee?” Voitamme, kukistamme ongelmamme, kun 
vapisemme oikealla tavalla Jumalan sanan edessä. Jumala 
rakentaa luonteensa meihin, mutta meidän on ensin voitet-
tava heikkoutemme.

”Sillä ei Herra, Herra, tee mitään ilmoittamatta salai-
suuttaan palvelijoillensa profeetoille. Leijona ärjyy: kuka 
ei pelkäisi? Herra, Herra puhuu: kuka ei ennustaisi?” 
(jakeet 7–8). Meidän on profetoitava! Meidän on toimi-
tettava Jumalalta saamamme ihana, voimallinen totuuden 
viesti lopunajan Israelin kansoille! 

”Sentähden, näin sanoo Herra, Herra: Vihollinen on 
oleva kaikkialla maassa, ja hän kukistaa sinun linnoituksesi, 
ja sinun palatsisi ryöstetään. Näin sanoo Herra: Niinkuin 
paimen saa pelastetuksi leijonan kidasta pari sääriluuta tai 
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kappaleen korvaa, niin pelastuu israelilaisiakin, niitä, jotka 
istuvat Samariassa sohvankulmassa ja kirjosilkkisellä lepo-
sijalla” (jakeet 11–12). Myös tämä on ”näin sanoo Herra” 

-viesti. Viesti ei ole peräisin Aamokselta, ei ihmiseltä. Jae 
kertoo lampaiden kimppuun hyökkäävästä leijonasta, mutta 
ei puhu lampaista–vaan Israelista! Jumalan on jyrättävä 
Israelin kansat maan tasalle ennen kuin ne oppivat tunte-
maan Jumalan ja suostuvat kuuntelemaan Jumalaa!

Viesti on kyllästänyt Israelin maat, erityisesti Yhdysvallat 
ja Britannian, jotka ovat kieltäytyneet kuulemasta. Jumala 
kukistaa maat, jotta ne oppivat vihdoin tuntemaan 
Jumalan!

”Sinä päivänä, jona minä kostan Israelille hänen rikok-
sensa, minä kostan myös Beetelin alttareille, niin että 
alttarinsarvet hakataan irti ja putoavat maahan” (jae 14). 

”Beetelin alttarit” tarkoittaa laodikealaisia (Jumalan omaa 
penseää seurakuntaa). Ihmiset hakivat muinaisina aikoina 
turvaa temppelistä tarttumalla alttarin sarviin. Osoitettuaan 
syvällisen parannuksen ja halun muuttua, heillä oli hyvä 
mahdollisuus säästyä Jumalan rankaisulta, kokea Jumalan 
laupeus. Jumala lausuu jakeessa 14, ettei näin tule enää 
tapahtumaan! Alttarissa ei ole enää sarvia. Ihmiset eivät 
kykene juoksemaan turvaan!

Jumala ilmoittaa, että vailla Jumalan suojaa pakoon 
juoksevat kohtaavan katastrofin toisensa jälkeen! (Aam. 
5:19). Jos etsimme Jumalaa, jos käännymme Jumalan 
puoleen, Jumala auttaa meitä voittamaan, ja saamme elää! 
(jakeet 4–9). Jumala suojelee meitä sekä fyysisesti että 
hengellisesti (Ilm. 12:14). Jopa Aamoksen kaltainen tulinen 
viesti sisältää hyvän uutisen!

Kun maailma luhistuu silmiemme edessä, tiedämme, 
että uusi maailma on kohta todellinen! Kyllä, vaikeiden 
profetioiden täyttyminen on edessä, mutta ne kaikki 
johtavat suoraan Kristuksen paluuseen!
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”Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin kyntäjä 
tavoittaa leikkaajan ja rypäleitten polkija siemenenkyl-
väjän, jolloin vuoret tiukkuvat rypälemehua ja kaikki 
kukkulat kuohkeiksi muuttuvat. Silloin minä käännän 
kansani Israelin kohtalon, ja he rakentavat jälleen autiot 
kaupungit ja asuvat niissä, he istuttavat viinitarhoja ja 
juovat niiden viiniä, he tekevät puutarhoja ja syövät niiden 
hedelmiä. Minä istutan heidät omaan maahansa, eikä heitä 
enää revitä pois maastansa, jonka minä olen heille antanut, 
sanoo Herra, sinun Jumalasi” (Aam. 9:13–15). Aamoksen 
lopputulos on loistava.

Kohtaamamme lukuisat huonot uutiset ovat vain 
väliaikaisia. Kaikki uutiset ovat pohjimmiltaan hyviä 
uutisia, sillä niiden päämäärä on saattaa Israel tunte-
maan Jumalansa! Kohta jokainen koulutetaan tuntemaan 
Jumalan tie ja jokaisen kuuliaisuus siunataan!
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K A K S I

Amerikan 
todellinen 
vihollinen 

Kun Barack Obamasta tuli presidentti, hän lupasi 
tukijoilleen, että toteuttaisi Yhdysvalloissa radikaa-
lisen muutoksen. Ensimmäisen presidenttikautensa 

lopussa, kun osan mielestä luvattu muutos ei tullut tarpeeksi 
nopeasti, presidentti selitti: ”Ihmisiä turhauttaa, että en ole 
kyennyt pakottamaan kongressia toteuttamaan kaikkea 
vuonna 2008 lupaamaani... Kuten tiedätte, ja on käynyt ilmi, 
että valtiomme perustajat suunnittelivat järjestelmän, joka 
on vaikeuttanut ajoittain haluamiani muutoksia.” 

Tämä on yksi monista lausunnoista, joilla presidentti 
on osoittanut vastenmielisyytensä Amerikan perustuslakia 
kohtaan. Obama on arvostellut perustuslakia suorasanai-
sesti, on halunnut jo pitkän aikaa sysätä lain rajoitukset 
syrjään. Obama lausui vuonna 2001 senaattorina julkisessa 
radiohaastattelussa perustuslain heijastavan Yhdysvaltojen 

”perustavanlaatuista virhettä”. Hän kuvasi maan ylimmän 



lain ”negatiivisten kansalaisvapauksien peruskirjaksi”, joka 
määrää, mitä osavaltiot eivät voi tehdä sinulle, mitä liitto-
hallitus ei voi tehdä sinulle, mutta joka ei sano, mitä liitto-
valtion tai osavaltion hallituksen tulee tehdä hyväksesi.”

Perustuslaki keskittyy hyvästä syystä, mitä hallitus saa 
tehdä kansalaiselle: Perustuslain tarkoitus on hillitä 
mielivalta ja säilyttää vapaus, mikä on sen suuri vahvuus, ei 
perustavanlaatuinen virhe!

Amerikan perustuslaki on tarjonnut kansalaisille suu-
remman vapauden kuin minkään toisen valtion peruskirja 
historiassa. Jalo dokumentti on innoittanut ja mahdollis-
tanut monet saavutukset, jotka järjestelmät muualla maail-
massa olisivat kansalaisilta evänneet.

Luulisi, että amerikkalaiset rakastaisivat perustusla-
kiaan, mikä ei pidä enää paikkansa. Radikaalivasemmisto 
haluaa tuhota perustuslain! Radikaalivasemmisto demo-
kraatit vihaavat intohimoisesti perustuslakia, samoin 
valtavirtamedia. Osan mediasta näkee Obaman ainoaksi 
ongelmaksi sen, ettei tämä ole esittänyt radikaalin poli-
tiikkansa toteuttamiseksi tarpeeksi monia presidentillisiä 
toimia. Moni liberaali saarnaa nyt, että lukuisat ongelmansa 
ratkaistakseen Amerikan on nyt hylättävä perustuslakinsa. 
Useimmat oppilaitoksemme haluavat perustuslaista eroon. 
Monet väittävät jopa, ettei perustuslaki ole maan ylin laki! 
Jopa yksi korkeimman oikeuden tuomari tuomitsi perustus-
lain vanhentuneeksi, ettei sitä tule enää soveltaa.

Tämä liberaali strategia pyrkii sekin anastamaan vallan, 
jota Amerikan perustajat eivät koskaan tarkoittaneet anta-
vansa poliitikoille. Hallinto, joka ei välitä perustuslaista, 
kun se ei sovi sen omiin pyrkimyksiin, omaa suuren vallan!

Hyökkäys perustuslakia vastaan on muuttunut hiljattain 
entistä halpamaisemmaksi. Ihmiset ovat kritisoineet perus-
tuslain tekevän muutoksia vaikeammaksi, ja lisäksi edus-
tavan   amerikkalaisen järjestelmän institutionaalista rasismia!
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”Perustuslain tavoitteena oli saavuttaa mustien orjien 
selkänahalla rakennettujen, osavaltioina tunnettujen 
ryhmittymien välinen sopimus.” Lausuma mukaillee 
helmikuun 2016 Missourin yliopiston Black Lives Matter 
-järjestön tapahtuman Alicia Garzan puhetta. Garza on 
yksi presidentti Obaman ja radikaalivasemmiston suuresti 
kannattavan Mustien elämällä on väliä -järjestön kolmesta 
perustajajäsenestä. Garzan mukaan ”ihmiset, jotka vakuut-
tavat suojelevansa perustuslakia, vakuuttavat suojelevansa 
valkoisten ylivaltaa ja kansanmurhaa.”

Tämä on saatanallinen valhe! Miten presidentti ja radi-
kaalivasemmisto voivat tukea moista rasistista järjestöä? 
Totuus on, että perustuslain rakentama järjestelmä mah-
dollisti, että Yhdysvallat oli yksi historian ensimmäiseksi 
orjuuden kokonaan lakkauttanut yhteisö! 

Tämän kaltaiset kommentit ovat halveksuttava hyök-
käys Yhdysvaltain perustuslakia–maan ylintä lakia vastaan! 
Tällaiset halpamaiset lausunnot herättävät vihaa ja katkeruutta 
Amerikan rakentajien asettamaa   hallintojärjestelmää vastaan.

Perustuslaki rakentuu monelle raamatulliselle 
periaatteelle!  Perustuslain rakentajat kertoivat, että se 
toimi ainoastaan jos kansamme uskoivat Jumalaan ja 
Raamattuun. Jumala on täynnä vihaa, koska kansamme on 
hyljännyt hänet. Jumala kiroaa tätä maata!

Tajuatko, miten kuolettavan vaarallinen tämä laitto-
muuden suuntaus on? Ani harva tajuaa. Lausuma demonstroi 
Amerikkaan kohdistuvan uhan todellisen luonteen.

laittomuus johtaa Amerikan pikaisesti rotusotaan ja 
tyrannian diktatuuriin. 

VA L H E I TA

Vaikka presidentti Obama totesi toistuvasti, että hänen hal-
linnostaan tulisi avoimen rehellinen–hän toimitti lähes 
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kaiken peitossa. Monet toimittajat ovat valittaneet, että 
Obamana hallinto on ollut historian hämärin.

Kyseinen polku johtaa Amerikassa kohti väkivaltaisen 
diktaattorin hallitusta! Painajaisen syntymiseksi vaaditaan 
vain muutama tuhoisa mellakka. 

Maaliskuussa 2013 Yhdysvaltojen kansalliseen tiedus-
telupalveluun kuuluvan National Intelligence -toimiston 
johtaja James Clapperilta tiedusteltiin kongressin edessä: 

”Kerääkö nsa minkäänlaisia   tietoja miljoonista, tai sadoista 
miljoonista amerikkalaisista?” Clapperin vastaus kuului: 

”Ei, sir... ei tietoisesti.” Hän tiesi, että vastaus oli valhe. 
Myös entinen Yhdysvaltojen oikeusministeri Eric Holder 

valehteli kongressille–Fast and Furious -operaatioskan-
daalista sekä mitä hänen osastonsa teki toimittaja James 
Rosenille. 

Skandaalipino muodostuu yhä korkeammaski, eikä 
kukaan saa hallintovirkamiehiä paljastamaan yhtään 
mitään! Virkailijat ovat valehdelleet kerta toisensa jälkeen–
ja saatu kiinni valheista! Tämä hallinto on peittäytynyt 
vilpillisyyden viittaan. Joissakin tapauksissa he ovat jopa 
vitsailleet tai kehuskelleet valheistaan!

On mahdotonta mitata moisen petoksen aikaansaamaa 
vahinkoa maamme politiikassa ja yhteiskunnassa. Kukaan 
ei tunnu välittävän asiasta. Kun ulkoministeri Clintonia 
tutkittiin myöhemmin Valkoisen talon valheellisesta vas-
tauksesta Bengasin hyökkäykseen, hän vastasi: ”Mitä eroa 
asialla on tässä vaiheessa?” Ilmeisesti monet amerikkalaiset 
ovat samaa mieltä Clintonin kanssa. 

Tapaus paljastaa paljon kansastamme. Saamme ansait-
semamme johtajat. Erityisesti demokraattisena tasavaltana 
meidän on hyväksyttävä vastuu ongelmistamme!

Monet kristityt rukoilevat vanhurskaita johtajia, mutta 
heidän rukouksiinsa ei vastata. Miksei? heidän syntiensä 
takia. 
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Mitä tapahtuu kansakunnalle, jonka kansalaiset odot-
tavat, että heidän johtajansa valehtelevat? Jonka ihmiset 
hyväksyvät petoksen? Kyseessä on kuolettavampi kriisi 
kuin useimmat ymmärtävät. Valheet orjuuttavat ja tuhoavat 
meidät. Valheet ovat tyrannien työvälineitä. Totuus vapauttaa 
meidät. Meidän pitäisi rakastaa intohimoisesti totuutta.

Meidän täytyy nähdä todellisuus: Kuolettava vaara on 
vallannut valtiomme–suurempi kuin käsitämme. Vasta kun 
tunnistat tapahtumien takana olevan hengellisen ulottu-
vuuden, kykenet ymmärtämään tapahtumien merkityksen. 

T U N N E  V I HOL L I SE SI

Amerikan johdon, sisä- ja ulkopolitiikan tapahtumat eivät 
ole pelkkä historian oikku. Amerikkalaisten perustuslain 
tallaamiselle ja laittomuuden avioliitoissa, hallituksessa ja 
ulkopolitiikassa kannustamiselle löytyy selvä syy.

Meidän täytyy tuntea vihollisemme, jotta kykenemme 
ymmärtämään Amerikan tilan. 

Ilmestyskirjan jae 12:12 paljastaa, että saatana, kuo-
lettavan vaarallinen vastustaja, on vaarallisen kehityksen 
takana. Täynnä vihaa oleva paholainen on saanut 
kontrollin valtion hallituksesta! Paholainen kontrolloi 
radikaalivasemmistoa, jonka hedelmät todistavat, että se 
haluaa kukistaa tämän järjestelmän. Heitä on petetty (jae 9, 
alkuteksti). Ongelma on kuitenkin tätä syvällisempi.

Kansalaisemme eivät ymmärrä Raamattua kuten aikai-
semmin. He eivät ymmärrä monia Raamatun kirjoituksia 
saatanasta, paholaisesta, jolla on voitokas Amerikan vas-
tainen agenda.

Ainoastaan Jumala kykenee suojelemaan meitä tältä 
voimalliselta pahalta hengeltä. 

Paavali kertoo toisessa kirjeessään Korintin seurakun-
nalle tästä pahasta henkiolennosta. 2. Kor. 4:4 Paavali 
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kutsuu häntä «tämän maailman jumalaksi”, joka on 
”sokaissut  uskottomien mielet.” 2. Kor. 6:15 ja 11:3 Paavali 
varoittaa, kuinka helposti saatanan kavaluus viettelee. 
Jakeissa 14 ja 15 Paavali varoittaa, että saatana tekeytyy 
valkeuden enkeliksi, ja että hänen palvelijansakin näyttävät 
vanhurskauden palvelijoilta! Tämä erittäin petollinen 
olento omaa suuren vallan!

Paavali kehottaa ihmisiä olemaan varovaisia ja valppaita 
”ettei saatana pääsisi meistä voitolle; sillä hänen juonensa 
eivät ole meille tuntemattomat” (2. Kor. 2:11). Vihollisesta 
tietämättömyys on joka sodassa vaarallista. Paholaisen kei-
noista, rakennelmista ja juonista tietämättöminä olemme 
paholaiselle alttiita. Mitä tietoisempi olet, sitä paremmin 
kykenet vastustamaan ja taistelemaan! Sinun täytyy kyetä 
tunnistamaan saatanan asettamat ansat!

Paholaisen sormenjäljet   ovat tänään kaikkialla 
Amerikassa. Rehottava vilppi kantaa valheiden isän leiman 
(Joh. 8:44). Lain halveksunta kumpuaa saatanan omasta 
laittomuudesta. 

Moni ihminen pilkkaa ajatusta paholaisen olemas-
saolosta–paholaisen heitä murtaessa! Ihmiset tuntevat 
Raamattua vain vähän, tuskin ollenkaan. Koska he eivät 
ymmärrä Jumalaa eivätkä tunne paholaista, heidän ongel-
mansa kiristyvät, kunnes he ymmärtävät asian.

Ne, jotka eivät tunnista paholaista Amerikan nykytapah-
tumien takana, joutuvat lopulta paholaisen uhriksi. 

Salli minun varoittaa vielä kerran, älä unohda 
Ilmestyskirjan jakeita 12:7–12. Saatana ja hänen miljoonat 
demoninsa heitettiin sodan jälkeen taivaassa maapallolle, 
jossa heidät on nyt rajoitettu elämään. Kristus palaa pian, ja 
heidän aikansa on lyhyt, miksi he ovat nyt täynnä kaikkien 
aikojen raivoisinta vihaa!

Voit todistaa saatanan vihan väkivaltaisessa, petollisessa 
maailmassa. 
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Amerikan kimppuun hyökätään sekä sisältä että ulkoa 
käsin. Joka taholla epäonnistutaan: taloudellisesti, kulttuu-
risesti, poliittisesti, sotilaallisesti ja moraalisesti. Jokaisen 
ongelman olemassaolon kieltävän on avattava silmänsä! 
Meidän on nähtävä kansakuntamme suunta.

Radikaalivasemmisto ei ole suurin ongelma. Kyse ei 
ole loppujen lopuksi ihmisestä eikä ihmishallituksesta 
vaan pahasta henkiolennosta, joka työskentelee tuhotak-
seen tämän kansakunnan–ja syystä, miksi Jumala sallii 
tapahtumat!

Jumala ei siunaa Amerikkaa–Jumala kiroaa Amerikkaa!

A I K A  ON  LY H Y T

Jumala on erityisesti kolmea kansakuntaa vastaan–
Amerikkaa, Britanniaa ja juutalaiskansaa, nykyisen syn-
tymäoikeuden ja valtikkasiunauksen kansoja vastaan, 
jotka omaavat historian Jumalan yhteydessä–niiden ver-
taansa vailla olevan kapinan takia. Jumala ei pelkästään 
jätä    auttamatta meitä, Jumala on meitä vastaan! (Hes. 5:8). 
(Lue selitys ilmaiskirjasestamme Yhdysvallat ja Britannia 
profetioissa.)

Katso, mitä Jumala sanoo profeetta Hesekielin kautta: 
”Valmista kahle, sillä maa on täynnä verivelkain tuomiota, 
ja kaupunki on täynnä väkivaltaa. Ja minä tuon pakanoista 
pahimmat, ja ne ottavat omiksensa teidän talonne. Minä 
teen lopun voimallisten ylpeydestä, ja heidän pyhäkkönsä 
häväistään” (Hes. 7:23–24). Tämä profetia koskee erityisesti 
Amerikkaa (tilaa asian todistava ilmaiskirja Hesekiel: lopun 
ajan profeetta). 

”Kuningas murehtii, päämies pukeutuu kauhuun, ja 
maan kansan kädet pelosta vapisevat. Minä teen heille heidän 
teittensä mukaan, ja tuomitsen heidät heidän tuomioittensa 
mukaan, ja he tulevat tietämään, että minä olen Herra” (jae 
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27). Jumala syyttää synneistä ihmisiä, ei johtajia! Amerikka 
on syntiä täynnä–koko maailma näkee sen! Johtaja voi 
johtaa meidät tuhoon, mutta Jumala syyttää ihmisiä. 

Jumala sanoo, että hän on murtanut ylpeän uhmamme 
(3. Moos 26:19). Monet esimerkit todistavat tämän todeksi. 
Vaikka Amerikalla on valtava voima, pelkäämme käyttää 
voimaamme. Amerikka hiipuu nopeaa tahtia taustalle.

Heikkous saa aikaan väkivaltaa ja sotia! Amerikan 
passiivisuus saa pahan lisääntymään. Mitä heikommaksi 
tulemme, sitä voimallisemmin ja väkivaltaisemmin meitä 
vastaan hyökätään.

Miksi Amerikka on heikko? Kertaa 3. Moos. luku 26 – 
syntiemme tähden–miksi Jumala on saattanut päällemme 
kirouksen. 

Amerikan kiroukset on helppo todeta. Profetiat täyt-
tyvät laajalti ympäri maailmaa! Olettaisi, että maailman 
tilanteen huonotessa ihmiset alkaisivat etsiä Raamatusta, 
mitä Jumalalla on sanottavaa. Pian tilanne kääntyy niin 
huonoksi, että kuka tahansa kykenee tunnistamaan, että 
jotain on pahasti vialla, mutta ani harva kääntyy Jumalan 
puoleen. Tämä on häpeämme.

Amerikan ongelmat ovat suora seuraus Amerikan syn-
neistä. Kukaan poliittinen ehdokas ei ”tee Amerikasta jäl-
leen suurta”, vaikka ihmiset kuvittelisivat toisin! Haluaisi 
nähdä Amerikan suuruuden, mikä ei toteudu tässä ajassa. 
Hetken päästä jokainen tunnistaa asian todeksi! Jumala 
tekee Amerikasta huomisen maailmassa suuren. Jumala 
ratkaisee ongelmamme–kapinoinnistamme huolimatta. 
Jumala pelastaa Amerikan–ja maailman–kun Jeesus Kristus 
palaa välittömästi kriisin huipentumisen jälkeen. 

Huomaa Hes. 7:27 loppu: Kaikkien meitä kohtaavien 
rangaistusten on tarkoitus saattaa ihmiset takaisin Jumalan 
tykö. Hyvä uutinen on, että lopussa ihmiset tulevat tunte-
maan Jumalan!
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On tähteellistä ymmärtää totuus Amerikan nykytilasta. 
Maamme on ollut muutaman sadan vuoden ajan suojattu, 
emme ole kokeneet monen muun maan mullistuksia. 
Vaikka osallistuimme kahteen maailmansotaan, Jumala 
on suonut meille paljon rauhaa, minkä seurauksena kan-
samme eivät ymmärrä ympäröivän maailman tapahtumia 
reaalisesti. Ihmiset eivät ymmärrä, kuinka kuolettavan 
vaarallinen maailma on!

Tämä ei ole Jumalan maailma. Maailma on täynnä 
pahaa, aina täynnä ihmisiä tavoittelevia tiikereitä. Winston 
Churchill sanoi, että ihmisen historia on sodan historia. 
Jostain syystä emme kykene ymmärtämään tänään 
tositilannetta.

Oletko valmis kohtaamaan todellisuuden? Useimmat 
ihmiset sivuuttavat sen. Entinen petos peittää maailman. 
On ällistyttävää, kuinka helposti kansalaisiamme kyetään 
tänään huijaamaan.

Kuinka amerikkalaiset sallivat radikaalivasemmiston 
nousta kontrolloimaan maatamme? Herbert W. Armstrong 
ennusti yli 50 vuotta sitten, miten ja miksi näin tapahtuisi! 
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KO L M E 

Amerikan 
vaarallisen 
vasemmalle 

suuntautumisen 
alku 

Amerikassa usea vaarallisen radikaaliksi muuttunut 
politiikan, median ja yliopistomaailman johtohenkilö 
edistää nyt kansakuntaa taloudellisesti, sosiaalisesti, 

moraalisesti, sotilaallisesti ja geopoliittisesti heikentävää 
politiikkaa.

Miten radikaalivasemmisto otti Amerikassa vallan? 
Ongelma on paljon syvällisempi ja pitkäaikaisempi kuin 
yleisesti ymmärretään.

Amerikassa pelättiin kylmän sodan aikana kommu-
nismin leviämistä, mutta kommunismi ei huolestuta enää 
useimpia nykyamerikkalaisia.



Kommunismi on vakava huolenaihe. Harva tajuaa, että 
monet nykyisen Amerikan politiikan päälinjat ja kommu-
nismin ihanteet ja uskomukset ovat identtisiä–suoraan 
kommunismiin ja marxismiin perustuvia.

Bernie Sanders, demokraattisen puolueen vuoden 2016 
suosittu presidenttiehdokas, väittää olevansa sosialisti. 
Sosialismi ja kommunismi ovat merkittävän samanlaisia. 
Moni kommunisti kutsuu itseään sosialistiksi. Sandersin 
vankka tuki paljastaa amerikkalaisten vaarallisen 
tietämättömyyden.

Mitä sinä tiedät kommunismista? Yhä useampi amerik-
kalainen tukee terveydenhuollon sekä muiden hallituksen 
kansantalouden pääsegmenttien haltuunottoa. Ihmiset 
eivät ymmärrä kommunistijärjestelmään liittyviä vaaroja.  

KOM M U N I SM I N  Y M M Ä RTÄ M I N E N

Sosialismi ja kommunismi ovat   keskeisesti samankal-
taisia. Molemmissa keskitetty hallitus – ”kansa” – omistaa 
ja valvoo tuotantoa, eivät yksittäisten yritysten omistajat. 
Molemmissa on keskitetty suunniteltu ja valvonta, herkästi 
korruptoituva voimallinen hallitus. Sosialismia pidetään 
siirtymävaiheena kapitalismista kommunismiin. Joissakin 
tapauksissa sosialismi on maltillisempi versio, joka ”kypsyy” 
kommunismiin. 

Kouluttaja, teologi Herbert W. Armstrong kirjoitti kylmän 
sodan alkuvuosina runsaasti kommunismista. On tärkeää 
ymmärtää, miksi kommunismi huolestutti häntä syvästi.

H. Armstrong kirjoitti Plain Truth -uutisaikakauslehden 
helmikuun 1962 numerossa: ”’Kommunistipuolue’ on 
pelkkä lumetermi–pettämiskeino saattaa keskuuteemme 
salainen ’viides kolonna’ – jolla johdatetaan keskuuteemme 
vihollisen hallitus–hyväksytetään se osaksi hallitustamme. 
Sen ainoa päämäärä on tuhota hallituksemme.” 
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Kyseessä on perustava totuus: Amerikan kommunisti-
liikkeellä on pelkästään yksi päämäärä: tuhota Amerikan 
hallitus! Usea valtio on kieltänyt kommunismin, Amerikan 
tyhmyys on sallinut sen toimia poliittisena puolueena.

Vaikka kommunistipuolue usa ei ole tällä hetkellä viral-
lisena poliittisena yksikkönä vaikutusvaltainen, laajempi 
kommunistiliike vaikuttaa laajakantaisesti ja monimuo-
toisesti Amerikan politiikassa sekä yhteiskunnassa. Alan 
Johnson, Edge Hill -yliopiston demokraattisen teorian ja 
käytännön entinen professori, kirjoittaa artikkelissaan 

”uusi kommunismi” seuraavasti: ”Äskettäin suunnattoman 
kärsimyksen ja kurjuuden lähteenä toiminut maailman-
katsomus, joka on aiheuttanut fasismia ja natsismia 
enemmän kuolemaan, on nousemassa uudelleen suosioon; 
intellektuellin julkisaseman saavuttanut uusi vasemmisto-
laistotalitarismi on pyrkimässä poliittiseen valta-asemaan” 
(World Affairs, touko–kesäkuu 2012). Tämä vakiintuneen 
järjestyksen horjuttamiseen ja kumoamiseen edelleen pyr-
kivä maailmankuva on kommunismi.

Kommunismin modernit kannattajat vähättelevät sen 
kumouksellisia tavoitteita, vaikka kumouksellisuus on 
aatteen peruskivijalka! Karl Marxin ja Friedrich Engelsin 
Kommunistisen manifestin katsotaan olevan kommunismin 

”pyhä teksti”. Teos korostaa nykyisten hallitusten totaalisen 
kumoamisen tarvetta. Manifestin loppusanat saattavat 
kuulostaa nykyuutisia tarkkaavien korvissa pelottavan 
tutuilta: ”Hallitsevat luokat vapiskoot kommunistisen val-
lankumouksessa. Proletaareilla ei ole muuta menetettävää 
kuin kahleensa, ja maailma voitettavana.”

Missourin yliopiston opiskelijat toitottivat tätä kahleista 
vapautumisjulistusta marraskuun 2015 protestissaan, joka 
sai yliopiston rehtorin eroamaan, sekä koko järjestelmän 
kaatamista. Perustuslakiasianajaja David Frenchin mukaan 
opiskelijat olivat ”vallankumouksellisia, joidenka etsimä 
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vallankumous pyrkii perustuslaillisen tasavaltamme kaatami-
seen, yliopistoista alkaen” (National Review, 9. marraskuuta 
2015, oma painotukseni).

Nykyamerikassa ei tarvitse etsiä todisteita kommu-
nismin vaikutusvaltaisuudesta!

1960- ja 1970-luvulla kansakunnan keskuudessa nousi 
uusi, voimakas, poliittinen vasemmisto -liikehdintä, 
jonka agitaattorit ja kouluttajat pyrkivät muutoksiin mm. 
homo-oikeuksia, aborttia, sukupuolirooleja, huumeita ja 
yms. koskevissa asioissa. Tämä hippiliikkeeseen tiiviisti 
sidoksissa oleva liikehdintä onnistui monissa laittomissa 
pyrkimyksissään. Uusi vasemmisto ja kommunistipuolue 
olivat lähes identtisiä! Liikkeen edistäjät nousivat menes-
tyksellisesti nykyisen demokraattisen puolueen avain-
asemiin! Tarkastele nykyistä radikaalivasemmistoa, katso, 
eroaako se millään lailla kommunismista?  

”Henry Wallacen edistyksellisen työväenpuolueen 
romahdettua nämä Havaijin punaiset muuttivat taktiik-
kansa, painuivat peittoon maan alle, keskittyivät sen sijaan 
demokraattiseen puolueeseen soluttautumiseen...”, kirjoitti 
Paul Kengor lokakuun 2012 American Spectator -lehdessä. 

”Amerikan punaisille tämä merkitsi pitkää marssia demo-
kraattisen puolueen vaikutusvaltaisten toimien tavoittami-
seksi, sen Harry Trumanin ja John F. Kennedyn puolueesta 
Nancy Pelosin ja Barack Obaman puolueeksi muuttami-
seksi.” Järkytyin, kun Nancy Pelosista, joka oli esittänyt 
rivoimpia poliitikon suusta lähteneitä lausumia, tuli 2007 
parlamentin edustajainhuoneen puhemies. Tulkitsin 
tapauksen katastrofiksi sekä demokraattiselle puolueelle 
että koko kansakunnalle.  

H. Armstrong kirjoitti kommunistien pyrkimyksistä 
hallituksen kaatamiseksi edelleen: ”Jos se kykenisi saavut-
tamaan tavoitteensa rauhallisesti äänestämällä, se toimisi 
tietenkin näin–mutta se tietää, ettei se onnistu...” Lausuma 
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oli totta tuona aikana–mutta aivan viime vuosina nämä 
radikaalit ovat kyenneet voittamaan äänestyksessä, mikä 
osoittaa, kuinka rappeutunut Amerikka on!

Radikaali vasemmisto on saanut hallituksen ja suuren 
osan maata kontrolliinsa. Mikä on vasemmiston päämäärä? 
H. Armstrong jatkoi: ”Jos se kykenisi saavuttamaan tavoit-
teensa rauhallisesti äänestämällä, se toimisi tietenkin 
näin–mutta se tietää, ettei se onnistu, miksi se tähtää 
Yhdysvaltain hallituksen väkivaltaiseen syrjäyttämiseen” 
(hänen painotuksensa). Tämä on päämäärä. Se ei ole kos-
kaan ollut pelkkä poliittinen puolue–vaan liike, joka pyrkii 
tuhoamaan Amerikan hallituksen, missä se on onnistunut 
hämmästyttävällä tasolla!

JA L A NSI JA  KOU LU T U K SE SSA 

1960- ja 70-luvuilla Amerikan korkeakoulukampuksilla mel-
lakoitiin väkivaltaisesti. Kouluttajien etsiessä vastuullista, 
lähes kaikissa tapauksissa vastuussa olivat yksin mellakoijat.

Pian koulutuslaitoksiin soluttautui uusi vasemmisto. 
Vasemmisto sai jalansijan kansakunnan koulutusjär-
jestelmästä: ensin korkeakouluista, lukioista ja jopa 
peruskouluista. Kansan johto nousee koulutusjärjestelmän 
kautta. Mistä Amerikan nykyjohtajien aatteet ovat peräisin? 
Oppilaitoksistamme. 

Pohdi asiaa: Neuvostoliitto on pyrkinyt vakiinnuttamaan 
kommunismin kovakätisemmin kuin ehkä mikään histo-
rian hallitus. Suurin osa vakiinnuttamisesta ei tapahtunut 
kuitenkaan sen omien rajojen sisällä, vaan Amerikassa! 
Neuvostoliitosta Kanadaan 1970 loikannut kgb:n agentti 
Yuri Bezmenov varoitti vaivan kanssa amerikkalaisia neu-
vostoliittolaisten salaisesta hyökkäyksestä.

Bezmenovin mukaan ”vain noin 15 prosenttia 
[Neuvostoliiton] ajasta, rahasta ja työpanoksesta käy-
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tetään varsinaiseen vakoiluun, että loput 85 prosenttia 
on hidas prosessi, jota kutsumme joko ideologiseksi 
kumoukselliseksi tai ’aktiivisiksi toimenpiteiksi.’” Suurin 
osa toiminnasta tapahtui amerikkalaisissa kouluissa! 
Tärkeimpiin menetelmiin kuului yliopistoihin radikaali-
vasemmiston ujuttaminen, uutislehtien kommunistisella 
henkilökunnalla miehittäminen, ja kansainvälisten semi-
naarien järjestäminen, joihin Neuvostoliitto saattoi ottaa 
osaa.

Senaatin alakomitean entisen tutkimusjohtajan mukaan 
1935–1953 kommunistipuolue usa ”oli vähintään 3500 
professorin tukema” (J. B. Matthews, American Mercury, 
toukokuu 1953).

Neuvostoliiton arkistoista paljastuneet asiakirjat paljas-
tivat, että jopa Neuvostoliiton romahdettua Kremlin edisti 
edelleen kommunistipuolue usan kautta kumouksellista 
toimintaansa 2–3 miljoonalla dollarilla vuodessa.

H. Armstrong kirjoitti vuonna 1956, että kommunistit 
”vääristävät moraalejamme, sabotoivat koulutusjärjestel-
määmme, hajottavat maan sosiaalista rakennetta, tuhoavat 
henkistä ja uskonnollista elämäämme, heikentävät teollista 
ja taloudellista valtaamme, demoralisoivat asevoimamme, 
ja lopuksi soluttautuminen kaataa väkivaltaisesti hallituk-
semme! Kaikki tämä tapahtuu harmittomaksi naamioitu-
neena poliittiseksi puolueeksi! Kommunismi on maailman-
laajuista psykologista sodankäyntiä! ”

Kommunistit korruptoivat, saastuttavat ja kiihottavat 
ensin sisältäpäin, viimeinen vaihe on väkivaltainen halli-
tuksen kaataminen. He pyrkivät tuhoamaan järjestelmän, 
koska eivät kykene rakentamaan uutta järjestelmää, ennen 
entisen poistumista.

Kommunistien Amerikan sisältä toimittama hyökkäys 
on paljon merkittävämpi kuin tajuamme. Se tuijottaa meitä 
tänään kasvoihin.
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TODE L L I N E N  
WAT E RG AT E- SK A N DA A L I

Yhdysvaltain presidentti Richard Nixon erosi 1974 
Watergate-skandaalin seurauksena virastaan. Kävi ilmi, 
että Nixonin avustajat yrittivät peitellä murtautuneensa 
kilpakumppaninsa, demokraattisen kansallinen komitean 
päämajaan. Harva amerikkalainen on nykyään tietoinen 
Watergate-skandaalin tapahtumista. Moni kuvittelee tapa-
usta korruptoituneen presidentin kaataneeksi skandaaliksi, 
mutta tapahtumien takana on paljon enemmän. 

Vasemmisto vihasi presidentti Nixonia, koska tämä 
vastusti kommunismia jyrkästi. Watergaten aikaan Fox 
News -uutiskanavan omistaja Rupert Murdoch esitti: 

”Amerikkalaislehdistö hymisee ristiinnaulitessaan Nixonia, 
mutta hymy saattaa hyytyä pikaisesti, kun kommunistit val-
taavat lännen.” Murdoch oli yksi monista toisinajattelevista.

Senaikaisilla tapahtumilla on yhteys nykytapahtumiin.
Kuulin, kuinka kouluttaja Dr. Herman Hoeh esitti 

vuonna 1980, että presidentti Nixon tunnisti salaliiton, 
kommunistien soluttautumisen Amerikan uuteen vasem-
mistoon ja pyrki pysäyttämään sen. Hoehin sanojen 
mukaan Nixonin ”presidenttikausi pysäytettiin, koska 
hänen suunnitelmanaan oli estää äärivasemmiston demo-
kraattiseen puolueen kaappaaminen. Tätä Watergaten 
taustaa useimmat ihmiset eivät ymmärrä. Watergate ei ollut 
pyrkimys saada selville, kuka oli demokraattisen puolueen 
päämajassa; asia oli paljon vakavampi.”

Mitä tapahtuu, jos äärivasemmisto saa otteen demo-
kraattisesta puolueesta? Jos ihmiset äänestävät sen valtaan, 
se saa hallituksen, kansakunnan sekä kaikki merkittävät 
asiat valvontansa alaiseksi.

Viime aikoina esille on noussut Watergate-skandaali 
-näkemystä tukevia lisätodisteita, jotka Geoff Shepard 
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dokumentoi 2015 julkaistussa kirjassaan The Real Watergate 
Scandal.

Shepard toimi Nixonin avustajien Watergate-
oikeudenkäynnin apulaispuolustusasianajajana. ”Kyseessä 
oli maamme historian ensimmäinen ja toivottavasti 
viimeinen presidentin eroaminen”, Shepard kirjoitti 
Washington Times -lehdessä, ”tapaus piirtyi sieluni, olen 
yrittänyt ymmärtää vuosien ajan, miksi lopputulos oli 
väärä” (10. elokuuta 2015).

”Neljäkymmentä vuotta myöhemmin olen alkanut 
käsittää, mikä oli todellinen tragedia. Tapaus on perim-
mäinen poliittisen historian ironia, ja näyttää siltä,   että todis-
tenauha [ääninauha, jossa Nixon ilmeisesti pyrki rajoitta-
maan fbi:n tutkimusta, ja jonka perusteella hänet tuomittiin 
oikeuden estämisestä] ymmärrettiin täysin väärin, ettei pre-
sidentin olisi tarvinnut erota ja todellisuudessa hänet ajettiin 
pois virasta–ja ylimmät avustajat vangittiin–tuomarien ja 
Watergate-syyttäjien väärän toiminnan tuloksena” (mt.).

”John Dean, presidentti Nixonin pääasiallinen syyttäjä, 
on äskettäin myöntänyt, että presidentti ja hänen puo-
lustusteaminsa erehtyivät täysin nauhan merkityksestä”, 
esittää Shepard kirjassaan. ”Jos olisimme tienneet keskus-
telun asiayhteyden, presidentti ei olisi joutunut eroamaan, 
ja Deanin omien sanojen mukaan ’olisi elänyt taistelemaan 
vielä toisena päivänä’.”

”Kansallisessa arkistossa hiljattain löytämäni dokumentit 
kertovat räikeästi perustuslakiamme ja sen lakioikeuksia 
loukkaavista salaisista   kokouksista, salaisista muistioista 
ja salaisesta taistelusta, mikä tulee järkyttämään monia 
amerikkalaisia...”, kirjoittaa Shepard (Washington Times, 
mt.). Ihmiset, joidenka oli tarkoitus suojella perustuslakia 
ja laillisia oikeuksiamme, talloivat niitä suljettujen ovien 
takana, väittivät toimiaan oikeutetuiksi laittoman presi-
dentin ”oikeuteen” saattamiseksi!
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A LGE R  H I SS

”Shepardin mukaan vasemmisto alkoi halveksua Nixonia, 
joka toimi vuonna 1940 kongressiedustajana, joka kumosi 
vasemmistolaissankarina pidetyn neuvostovakooja Alger 
Hissin toimet” (Townhall.com, 9. elokuuta 2015). Miksi 
neuvostovakoojaa pidettiin vasemmistolaissankarina?

Alger Hiss sai koulutuksensa Harvardin oikeustieteel-
lisessä tiedekunnassa. Hiss avusti korkeimman oikeuden 
Oliver Wendell Holmesia, osallistui jopa Franklin D. 
Rooseveltin, Winston Churchillin ja Stalinin Euroopan 
jakaneeseen Jaltan konferenssiin. Hissin kautta kommu-
nistit soluttautuivat Truman-hallintoon; hän toimi ulkomi-
nisteriön korkeassa virassa.

Ilmeisesti vasemmisto pitää neuvostovakoojista; Kun 
Richard Nixon langetti Hissin, Nixon joutui vasemmiston 
maalitauluksi. Shepard kertoi Townhall-toimitukselle: 

”Watergatessa, jälkikäteen tarkasteltuna, itärannikon libe-
raalieliitti sai erityissyyttäjänviraston valvontaansa ja val-
tuudet syytteeseenpanon. He kriminalisoivat syytteeseen-
panon, täyttivät virat ystävillään” (mt.). Shepard todistaa 
asian kirjassaan.

”Nixon nousi tutkimuksen seurauksena kansan tietoi-
suuteen”, kirjoitti Shepard kirjassaan, ”ja Hiss tuomittiin 
vuonna 1950 väärästä valasta.” Koska tapaus oli lain 
mukaan vanhentunut, he saattoivat langettaa vain lievän 
tuomion. ”Liberaalien itärannikon järjestö, erityisesti 
monet Harvardissa koulutetut jäsenet, eivät antaneet 
koskaan Nixonille anteeksi, että tämä oli johtanut langetta-
maan heihin kuuluvan.”

Neuvostovakooja Alger Hiss oli ”kuului heihin”. Hän 
oli Amerikan Harvardin huippuyliopistosta! Nämä korkeasti 
koulutetut, joilla oli silloin moinen henki, halusivat halli-
tuksen valvontaansa.
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Useimmat heistä vihaavat perustuslakia, maan ylintä 
lakia! He ovat laittomia! He eivät siedä heitä rajoittavaa 
perustuslakia ja lainsäädäntöä.

Watergate-skandaalin lainrikkomus ei ollut mitään ver-
rattuna tähän kulissien takana tapahtuvaan lainrikkomiseen. 
He rikkoivat perustuslakia kerta toisensa jälkeen, koska 
eivät kunnioita sitä. He kunnioittavat korkealle omaa älyään, 
kuvittelevat tietävänsä enemmän kuin maan perustajaisät! 
Asenne on johtanut Yhdysvallat katastrofaalisiin ongelmiin.

Meidän on pidettävä mielessämme, että heillä on suun-
nitelma, että heidän ainoa päämääränsä on pyrkiä tuhoa-
maan maan hallitus. He pyrkivät tuhoamaan amerikkalaisen 
järjestelmän, korvaamaan sen toisella järjestelmällä, kom-
munismilla ja tyrannialla. He haluavat, että koko Amerikka 
keskittyy yhteen mieheen–kuten Venäjä Staliniin!

L A I T TOM AT  
TA K A H UON EJÄ RJ E ST E LY T 

”John Sirica on häpeä liittovaltion oikeuslaitokselle”, 
Shepard kertoi Townhall-järjestölle (mt.). Sirica oli 
Watergate-oikeudenkäynnin päättävä tuomari, joka toimi 
suljettujen ovien takana syyttäjien kanssa heidän toiminta-
suunnitelmaansa edistäen. Tuomareiden ja asianajajien tulee 
pysyvä erillään, mutta Sirica työskenteli syyttäjien hyväksi 
Nixonin langettamiseksi.

Shepardin mukaan ”Watergate-syyttäjät kantoivat 
toimistoonsa hallituksen tiedostoja. Näiden hallituksen 
asiakirjojen olisi pitänyt pysyä kansallisessa arkistossa, 
kaltaisieni tutkijoiden tarkasteltavana, mutta kolme avain-
syyttäjää otti tiedostot” (mt.). Miksi he veivät tiedostot? 
He halusivat salata toimensa; He eivät halunneet yleisön 
tietävän, että he olivat aikeissa tuhota presidentin väärin 
perustein ja kumota hallituksen!
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Vaikka Richard Nixonilla ei ollut todellista käsitystä toi-
mien laajuudesta, hän tunnisti ja pysäytti monta–ja hänen 
vastustajansa päättivät panna hänet pois viralta.

”Tuomioistuimen virkamiehet kukistivat Nixonin”, 
kirjoitti Shepard, ”ihmiset, jotka olivat vannoutuneet 
puolustamaan maan lakia ja perustuslakia–liittovaltion 
tuomarit ja liittovaltion syyttäjät tapasivat salassa ja tekivät 
takahuonesopimuksen, miten parhaiten kukistaa hänet ja 
tuomita hänen ylimmät avustajansa. Tämä on todellinen 
Watergate-skandaali... ”

Näemme jälleen kerran Amerikkaa murentavan lait-
tomuuden! Mitä jää jäljelle, kun oikeusvaltio tuhoutuu? 
Stalinin kaltainen painajainen. Millaisen esimerkin Stalin 
asetti! Tutustu Stalinin historiaan. Hän oli mielipuoli, 
joka vangitsi, karkotti ja teloitti miljoonia kansalaisiaan! 
Vainoharhainen Stalin kuvitteli, että ihmiset yrittävät 
tuhota hänet, ja puhdisti lähes koko armeijansa ylimmän 
johdon.

E I  P E L K K Ä  P OL I I T T I N E N  P UOLU E

” Kommunistinen puolue ei ole pelkästään poliittinen 
puolue, kuten amerikkalaiset sen nimestä ajattelevat”, H. 
Armstrong kirjoitti. ”Se on armoton, totalitaarinen dikta-
tuuri, jossa muutamalla huipulla olevalla miehellä on abso-
luuttinen valta–ehdottoman diktaattorin alamaisena! Tätä 
yhden miehen diktatuuria pidetään tarpeellisena, koska 
marxilaisesta filosofiasta löytyy monia eri   tulkintoja. Ylin 
tulkitsija estää jakautumisen” (Plain Truth, mt.). Kun annat 
yhden miehen käsiin suuren vallan ja valtuudet, tilanne 
johtaa joka kerta tyranniaan!

”Se ei ole osa mitään hallitusta. Se on hallitus–maailman 
hallitus, joka on perustanut, ja siksi hallitsee Venäjän 
neuvostohallitusta. Se on neuvostohallituksen yläpuolella! 
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Sen sijaan, että kyseessä olisi puolue, osa Yhdysvaltain 
hallituksen puoluejärjestelmää, kyseessä on ulkomaalais-
hallitus, jonka ainoana päämääränä on tuhota ja kaataa 
Yhdysvaltojen hallitus, perustaa sen tilalle ulkomaalainen 
kommunistihallitus...” (mt.).

Meidän tulee nähdä, mihin tämän suuntauksen viimeinen 
vaihe johtaa: järjestelmän väkivaltaiseen kaatamiseen.

KOM M U N I ST I M E N TOR I T

Amerikan kriisistä löytyy lisäulottuvuus: Valtansa huipulla 
ollut Antiokhos-tyyppinen henkilö esittäen muuta kuin on.

Kommunistipuolueen jäsen Frank Marshall Davis vai-
kutti nuoreen Barack Obamaan. ”Davisin herpaantumaton 
Stalinin kannatus on nähtävissä tämän kirjoittamasta 
rakastavasti nimetystä runosta ’puna-armeijalle’’’, kirjoitti 
Paul Kengor. Runo kuuluu: ”Kulkekaa voittoon–punaiset 
soturit! Aja, oi mahtava kansankoneisto!... Näyttäkää 
ihmetteleville väkijoukoille, amerikkalaisille, briteille, kai-
kille liittoutuneille veljille, kuinka vahva olet, kuinka suuri 
olet, kuinka uuden yhtenäisyyden nuori puu, 25 vuotta 
sitten istutettu, kantaa tänään voiton kultaisen hedelmän!” 
(mt.). 

Jokainen, joka puhuu tästä presidentin henkilökohtai-
sesta elämän ratkaisevasta vaiheesta julkisesti, leimataan 
välittömästi rasistiksi. Se on kuitenkin totuus!

Frank Marshall Davisin mielessä maailman suurin uhka 
ei ollut Neuvostoliiton uhka vaan ”angloamerikkalaisten 
imperialistinen herruus”. 

Davisin kuoleman jälkeen julkaistussa muistelmassa 
Livin’ the Blues hän myöntää työskennelleensä 1935–1948 
usean Chicagon äärivasemmistoryhmän yhteydessä. ”Olen 
työskennellyt kaikenlaisten   ryhmien kanssa”, hän kirjoittaa, 

”en tehnyt eroa kommunistien, sosialistien enkä liberaalien 
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välillä. Ainoa kriteerini oli ’ hävitätkö kanssani määrätietoi-
sesti valkoisten ylivaltaa? ’”

Davis vihasi Winston Churchillia syvästi. Davisin 
mukaan ”Churchill huolehtii vain brittiläisimperiumin 
valkoisista”, ja halusi Amerikan mukaansa ”alistamaan 
kanssaan kaikki muut maat”. Tämä on hirviömäinen valhe! 
Churchill oli luultavasti 20. vuosisadan suurin johtaja, ja 
hänen hedelmänsä todistavat sen. Kun B. Obama astui vir-
kaan, hän poisti Britanniasta lainassa olleen Valkoisen talon 
Winston Churchillin rintapatsaan. Tapaus oli Amerikan 
brittiliittolaisille merkittävä loukkaus. Presidentti uskoi 
ilmeisesti Davisin   Churchillin vastaisen opetukseen. 

Stanley Dunham, B. Obaman äidin puoleinen isoisä 
esitteli Obaman Davisille, joka löysi ”Davisista kotona 
puuttuvan isähahmon ja esikuvan” (mt.). Obama tarvitsi 
isähahmon. Hänen toinen isähahmonsa oli Jeremiah Wright.

Kengor kirjoitti: ”Vuonna 1995 eteenpäin pyrkivä polii-
tikko nimeltä Barack Obama julkaisi omaelämäkertansa 
nimeltä Dreams From My Father, jossa Obama kertoo 
itseensä koko elämänsä aikana vaikuttaneista ihmisistä. 
Merkittävintä henkilöä Obama kutsuu varovasti vain 
’Frankiksi’” – viitaten oppi-isäänsä Frank Marshall Davisiin 
(TheBlaze, 3. lokakuuta 2012).

B. Obama ei ole henkilö, jolta hän vaikuttaa. Obamalla 
on julkinen persoona, jonka hän haluaa ihmisten näkevän.

On häkellyttävää, kuinka suuresti ja useasti maamme 
hallitus on paljastunut petolliseksi. Toiminta pyörii 
petoksen ympärillä. Amerikkalaiset ovat huolestuttavasti 
hyväksyneet petoksen osaksi nykypolitiikkaa–millä on 
vaarallisia seuraamuksia!

Nykyamerikkalaiset eivät elä perustajaisiemme valtiossa, 
eivät edes isiemme maassa. Obaman hallinnon ideologiset 
juuret olivat radikaalimpia kuin mitä yleisölle uskoteltiin, ja 
paholainen käytti takuulla tilannetta hyväkseen. 
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Radikaalivasemmisto marxistisine aatteineen on noussut 
kontrolloimaan demokraattista puoluetta. Tässä lainaus 
Thurston Powersin kirjoituksesta “Kuinka Black Lives 
Matter -liike palauttaa perinteisen marxismin”: “Ei ole 
yllättävää, että Black Lives Matter [blm] on kommunisti-
järjestö–vaan millaista kommunismia se tukee.  He ovat 
konservatiivisia kommunisteja, jotka yrittävät palauttaa 
progressiivisen liikkeen traditionaaliseksi marxismiksi…”

 “blm’n elokuussa esittämä foorumi ei yrittänyt piilottaa 
järjestön traditionalisuutta. Sen resurssien, pankkien, liike-
yritysten kollektiivisen omistuksen puolesta puhuminen, 
korkea progressiivinen verotus, vähimmäistoimeentulo 
ja valtion työpaikat ovat kuin suoraan Karl Marxin kom-
munistisesta manifestista” (Federalist.com, 28. syyskuuta 
2016).

Presidenttikampanjan aikana sekä Barack Obama että 
Hillary Clinton antoivat täyden tukensa Black Lives Matter 
-järjestölle. Obama ja hallinto kutsuivat järjestön johtajat 
useaan otteeseen Valkoiseen taloon. 

Ihmiskunta joutuu kärsimään kovapäisyytensä karut 
seuraamukset. Kääntöpuolena on kärsimystä välittömästi 
seuraava historian valtavin, mahtavin tapahtuma.

Maailmanhallinnon ja -talouden järjestelmät–ei pelkäs-
tään kommunismi vaan myös demokratia ja kapitalismi–
eivät saa koskaan aikaan hyvää hallintoa, hyvinvointia ja 
tasa-arvoa. Kun Jeesus Kristus palaa, hänen valtiomuo-
tonsa–järjestelmä, joka vain Kristus kykenee toteuttamaan–
asettaa kaikki kohdalleen!
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N E L J Ä 

Kuolettava Kuuba-
sopimus 

Yhdysvaltain presidentti Barack Obama yllätti joulukuussa 
2014 maailman julkistamalla, että Amerikka palauttaisi 
53 vuoden vihamielisyyksien jälkeen diplomaattisuhteet 

Kuubaan. Yhteistyösopimuksen ehdot olivat yksipuolisesti 
Kuuballe suosiolliset. Kuuban ei tarvinnut luopua kommunis-
mista eikä uudistaa diktatorista hallintoaan. Yhteistyösopimus 
ei suonut Yhdysvalloille minkäänlaista hyötyä. 

Mistä sopimuksessa oli kyse? Voisimme kirjoittaa, kuinka 
presidentti ohitti kongressin ja mahdollisti sopimuksen pre-
sidentin toimella sekä vaarasta, kun Amerikka tyynnytteli 
jälleen kerran maataan vihaavaa järjestelmää, mutta näitä 
tärkeämpi tekijä oli Vatikaanin osuus yhteistyösopimuksessa.

Paavi Franciscus esitti tärkeää roolia presidentin pää-
töksessä. ”Paavi Franciscus vetosi henkilökohtaisesti sekä 
minuun että Kuuban presidentti Raúl Castroon”, presi-
dentti Obama ilmoitti julkistaessaan päätöksen.

Paavi oli vedonnut alkukesällä 2014 Yhdysvaltojen 
ja Kuuban johtajiin kirjeessään, jossa hän vaati maita 
vaihtamaan vankeja ja parantamaan suhteita. Vatikaani 



isännöi myöhemmin Roomassa osapuolten välisen, salassa 
pidetyn kokouksen. Suunnitelman varsinainen liikkeelle 
panija oli Franciscuksen edeltäjä Paavi Benedictus xvi, joka 
painosti jo vuonna 2012 maita parantamaan suhteitaan. 
Benedictuksen pyrkimyksiä jatkanut Franciscus toimi 
monta kuukautta kulissien takana merkityksellisen sopi-
muksen edistämiseksi. Sinetöity ilmoitus yllätti maailman. 

Amerikka avasi ovensa lyhyen venematkan päässä sijaitse-
valle hämäräpäiselle järjestelmälle, mutta katolisen kirkon ja 
Kuuban historia tekee tapauksesta paljon merkittävämmän.

K U U BA  JA  P Y H Ä  
RO OM A N  VA LTA K U N TA

Katolisen kirkon ja Kuuban historia juontavat juurensa 
satojen vuosien taakse. Kristoffer Kolumbus omi 1492 
Karibian saaret, myös Kuuban, katolilaisuutta voimallisesti 
edistävän Espanjan nimiin. Espanjaa hallitsi Ferdinand 
ii, kuningas, joka joko karkotti tai käännytti voimallisesti 
juutalaisia ja muslimeja, joka saattoi alkuun Espanjan ink-
visition–miksi Espanjassa on tänään tuskin lainkaan pro-
testantteja! Paavi Aleksanteri VI käski Espanjan vuotta 
myöhemmin valloittaa, asuttaa ja katolistaa Kuuban sekä 
lopun uuden maailman ”pakanat”.

Samaan aikaan Euroopan Habsburgien monarkia kasvoi 
voimalliseksi. Avioliiton ja perimän kautta Habsburgien 
valtakunta laajeni 1516 Espanjaan, Espanja integroitiin 
pikaisesti valtakuntaan. Kaarle v sai 1500-luvun alussa 
valta-aseman Alankomaissa, Espanjassa ja Saksassa. Paavi 
kruunasi Roomassa 1530 Kaarlen keisariksi. Kaarle johti 
Pyhän Rooman valtakunnan neljännen heräämisen.

Kaarle toimi paavien kanssa tiiviissä yhteistyössä ja salli 
Rooman kirkon ohjata valtakuntaansa. Espanjasta tuli 1500 
loppuun mennessä maailman rikkain maa.
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Suuri osa Espanjan vauraudesta ja vallasta oli peräisin 
uuden maailman valloituksesta. Laivasto kuljetti Atlantin 
yli miljardien dollarien arvosta kultaa ja hopeaa. Kuuballa 
oli tärkeä rooli rikkauksien haalimisessa. Espanjan uudesta 
maailmasta takavarikoimat ja kaivostoiminnan kautta 
haalimat aarteet kuljetettiin Havannan, ensisijainen meren-
kulkuportin kautta. Kymmeniä tuhansia tonneja hopeaa ja 
kultaa siirrettiin Pohjois- ja Etelä-Amerikasta Havannaan 
ja Havannasta Espanjan Sevillaan. Espanja käytti varat 
Habsburgien taisteluun   Ottomaanien valtakuntaa ja sen 
ajan Euroopan suurvaltoja vastaan. Se rahoitti myös kato-
lisen kirkon inkvisitiota, joka yritti tukahduttaa kaikki 
muut uskonnot Euroopassa.

Vuosien ajan yksikään eurooppalaismahti ei ollut tar-
peeksi vahva pysäyttämän mahtavaa ja varakasta Pyhän 
Rooman valtakuntaa eikä sen pyrkimyksiä asuttaa ja kato-
listaa uusi maailma. Tämä on osa Kuuban perintöä.

Moderni Kuuba on kommunistivaltio, mutta vasta alle 
60 vuoden ajan–alle ihmiseliniän–mutta katolinen lähes 
500 vuoden ajan! Kirkon vaikutus on edelleen voimakas, 
Kuuban nykykansalaisista 60–65 prosenttia tunnustautuu 
katolisiksi.

Fidel Castroon oli kuollut. Raúl Castro on iäkäs. 
Poliittinen yhtälö saattaa muuttua pian radikaalisti.

Valtamuutoksessa Vatikaani saattaa nousta Kuubassa 
todelliseen valtaan.

K U U BA N  ST R AT EGI N E N  A RVO 

Monet eivät usko Karibian olevan strategisesti tärkeä alue, 
mikä johtuu siitä, että Yhdysvallat on hallinnut aluetta 
vuosikymmenien ajan. Katoliselle Espanjan valtakunnalle 
Kuuba oli kahta kokonaista maanosaa palvellut strateginen 
portti. Haiti toimi Napoleonin uuden maailman tukikoh-
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tana. Kun Napoleon menetti orjakapinassa Haitin, hän 
päätti luopua koko läntisen pallonpuoliskon maa-aluees-
taan ja solmi Louisianan myyntisopimuksen.

Kuuban strategisesta merkityksestä löytyy myös 
tuoreempi muistutus. Vanhempi väestö muistaa, kuinka 
Yhdysvallat havaitsi loppuvuonna 1962 Neuvostoliiton aset-
tavan ohjuksia Kuubaan. Lähteiden mukaan osa ohjuksista 
oli niin suuria, että niitä kantaneiden traktorivaunujen oli 
vaikeuksia kääntyä Kuuban kaupungeissa. Neuvostoliitto 
aseisti Kuubaa ydinkärkiä kuljettamaan varustetuilla ballis-
tistisilla ohjuksilla, se aikoi kohdistaa ne lähietäisyydeltä 
kohti Yhdysvaltain mannerta.

Useimpien asiantuntijoiden mielestä tapaus oli kylmän 
sodan täysimittaisen ydinsodan suurin uhkatilanne. 

Neuvostoliittolaiset pyrkivät sijoittamaan salaa 
ohjuksia Kuubaan ja aktivoimaan nämä ääntä nopeammat 
ydinohjukset minuutteja amerikkalaiskaupungeista. 
Neuvostoliittolaiset pyrkivät kiertämään Amerikan ohjus-
varoitusjärjestelmän ja käynnistämään yllätyshyökkäyksen. 
Uskon, että on runsaasti todisteita, että Neuvostoliiton 
johtaja Nikita Hruštšov pyrki tuhoamaan Amerikan. Mitä 
jos Hruštšov olisi onnistunut salaisessa suunnitelmassaan 
ja yllättänyt Amerikan? Hruštšov tiesi, että tämä oli hänen 
paras tilaisuutensa valloittaa Amerikka! 

Joe Garner kirjoittaa kirjassaan We Interrupt This 
Broadcast: “Kennedy kertoi televisiopuheessaan häkelty-
neelle Yhdysvaltain kansakunnalle Neuvostoliiton ohjus-
asemista Kuubassa, ja esitti karanteenisuunnitelmansa. 
Hän varoitti lisäksi Neuvostoliittoa, että Yhdysvallat pitäisi 
’mitä tahansa Kuubasta lähetettyä ydinohjusta, mitä tahansa 
läntisen pallonpuoliskon valtiota vastaan, Neuvostoliiton 
hyökkäykseksi Yhdysvaltoihin, mikä vaatisi täyden vas-
tahyökkäyksen Neuvostoliittoa vastaan.’ Maailma pidätti 
henkeään” (oma painotukseni).
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Olisiko Neuvostoliitto vaarantanut kolmannen, ydin-
maailmansodan, itsetuhoisesti Fidel Castron käsissä, ilman 
pikaista suunniteltua hyökkäystä Amerikkaa vastaan? 
Hruštšov oli esittänyt Neuvostoliiton aikomuksen “haudata” 
meidät. Neuvostoliitto olisi vähimmiltään kyennyt uhkaa-
maan Amerikkaa aseella. Se olisi kyennyt neutraloimaan 
Amerikan ulkopolitiikan.

Amerikkalaiset saivat korviinsa raportteja Kuuban 
ohjusrahdeista, mutta tarvitsivat vahvistuksen asiasta, 
mutta vihamielisen Kuuban yli oli vaikea lentää tulematta 
ammutuksi alas. Neuvostoliiton suunnitelma ei edennyt 
suunnitellulla tavalla. Ohjukset joutuivat odottamaan 
ulkona ilmatorjuntapattereiden toimintavalmiutta. 
Amerikan vakoilukoneet kuvasivat havaitsemansa ohjukset 
todisteeksi Kuubassa olevasta ydinmateriaalista.

Amerikka voitti Kuuban ohjuskriisin, mutta kyseessä 
olisi helposti voinut olla murskatappio. Tapaus osoitti 
Kuuban saarten strategisen tärkeyden Amerikan vihollisille. 
Vihollinen kykenisi kohdistamaan nykyaseilla iskunsa 
helposti ja nopeasti Amerikan sotavoimiin ja kaupunkeihin.

U H K A  A M E R I K A L L E

Lähes kaikki muistavat 22. marraskuun 1963 iltapäivän 
uutisen Yhdysvaltain presidentti John F. Kennedyn ampu-
misesta. Presidentti Kennedy murha tapahtui hänen mat-
kustaessaan autosaattueessa Dallasissa, Texasissa. Murha 
on jäänyt mysteeriksi.

Entinen Yhdysvaltain merijalkaväen sotilas Lee 
Harvey Oswald loikkasi Neuvostoliittoon 1959 ja palasi 
Yhdysvaltoihin vuonna 1962. Oswald murhattiin kahden 
päivän päästä presidentin salamurhasta kyseenalaisissa 
olosuhteissa yökerhon omistajan toimesta. Surmaa tut-
kinut Warren-komissio päätteli Oswaldin toimineen yksin. 
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Useimmat amerikkalaiset hylkäävät edelleen annetun 
selityksen, ja uudet todisteet tukevat epäilyjä.  

Washington Times raportoi 16. syyskuuta, 2015: 
”Keskiviikkona julkiseksi vapautetun 50 vuotta vanhan 
muistion mukaan Yhdysvaltain tiedustelupalvelun vir-
kamiehet vahvistivat kolme päivää John F. Kennedyn 
ampumisesta Dallasissa presidentti Lyndon B. Johnsonille, 
että salamurhaaja Lee Harvey Oswald oli matkustanut 
äskettäin Mexico Cityyn ja vieraillut sekä Kuuban että 
Neuvostoliiton suurlähetystöissä.”

Amerikan presidentin murhasi Neuvostoliittoon ja 
Kuubaan vain päiviä aikaisemmin yhteydessä ollut marxi-
lainen. Hallitus pidätti 52 vuoden ajan olennaiset tiedot 
turvaluokituksessa, suuri osa asiakirjoista on edelleen pois-
pyyhittyjä. ”Oswaldin matkasuunnitelmat paljastuivat cia:n 
vapauttaessa tuhansia presidentin päivittäisiä1960-luvun 
tiedotusraportteja. Vaikka muistiot ovat vuosikymmeniä 
vanhoja, sisällöstä pidätettiin lähteiden ja menetelmien 
suojelemiseksi noin viidennes” (mt.).

Vuosikymmeniä hallituksen virallinen selityksenä 
pysyi Oswaldin olleen ollut yksin toiminut pyssymies. 
Amerikkaa kohtaava uhka oli–ja on edelleen–paljon 
suurempi.

Osallistuivatko Castron veljekset Yhdysvaltain presi-
dentin salamurhaan? Ei välttämättä, mutta raportti tuntuisi 
tukevan asiaa.

Presidentti Kennedy sai kiinni teosta neuvostoliittolaiset, 
jotka yrittivät ottaa Kuubassa käyttöön ääntä nopeammat 
ydinkärkiohjukset. Ohjukset, jotka oli määrä asettaa alle 
160 kilometriä Yhdysvaltojen rannikosta, olisivat toden-
näköisesti jääneet havaitsematta ja räjähtäneet Miamissa, 
Washington DC:ssä ja New Yorkissa vailla varoitusta! 
Kuuban ja Neuvostoliiton johtajat aikoivat selvästi tuhota 
Amerikan!
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Olivatko neuvostoliittolaiset sekä Castrot vihaisia   John 
F. Kennedylle? Kennedyn hallinto pilasi heidän suunnitel-
mansa, jonka mukaan Amerikka olisi joko pysäytetty ydin-
aseella uhaten–tai tuhottu jättiläismäisillä ydintulipalloilla! 
Luulisin, että pysäytys teki heidät vihaisiksi ja kostonhi-
moisiksi! hieman yli vuoden kuluttua Kennedy oli kuollut.

Obaman hallinto päätti kuitenkin aukaista diplomaatti-
suhteet Kuuban kanssa. Voimme nyt keskustella kommu-
nistien kanssa Havannassa, 150 km Floridasta etelään. 

Muuttuuko Kuuban hallinto jatkossa? Kuuba on 
edelleen terrorismia sponsoroiva kansakunta. Kuuba 
ei tehnyt diplomaattisissa neuvotteluissa minkäänlaisia 
myönnytyksiä. Se sai viholliseltaan Yhdysvalloilta kaiken 
haluamansa, mitään antamatta. 

Kuuba ja Venäjä suunnittelivat lähihistorian Amerikan 
vastaisen ydinhyökkäyksen. Onko mahdollista, että Kuuba 
toistaisi teon jonkun toisen suurvallan kanssa? 

Seuraa tarkasti Kuuban tapahtumia! Elämme vaaral-
lisessa maailmassa. Amerikka on kuolettavaan ansaan 
kulkevan tyhmän kyyhkysen kaltainen. Kuuba ei ole men-
nyttä. Kommunismi ei ole kuollut. Kuuba on selvä, nouseva, 
välitön vaara Yhdysvaltain olemassaololle! Presidentti 
John F. Kennedyn salamurha todistaa, että ulkopuolisten 
vaikutus Kuubaan on edelleen vaaratekijä.

K E TÄ  USA– K U U BA  - SU H T E I DE N 
L AU H T U M I N E N  H YÖDY T TÄ Ä? 

Mitä roolia Vatikaani esittää? Yhdysvaltain viimeaikainen 
yhteistyösopimus Kuuban kanssa demonstroi, kuinka suuri 
Franciscuksen vaikutusvalta on.

”Franciscus yhdistää mestarillisesti hengellisen ja poliit-
tisen”, kirjoitti National Public Radion Roomassa toimiva 
Euroopan seniorikirjeenvaihtaja Sylvia Poggioli. ”Hän on 
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omaksunut paaviuden painostustuolin ja noussut roh-
keaksi, itsenäiseksi maailmanlaajuiseksi välittäjäksi” (25. 
joulukuuta 2014).

Millaista sopimusta Franciscus ajaa? Ketä sopimus 
hyödyttää? Vatikaani väittää, että Yhdysvaltain ja Kuuban 
välinen yhteistyösopimus on ”molempien maiden kansa-
laisten edun mukainen”. Onko tämä totta?

Oliko sopimus ensiksikin hyväksi Kuuban kansalle.
Yhdysvaltain ulkopolitiikan ja Yhdysvaltain Kuuban 

saarron arvostelijoilla on taipumus romantisoida Kuuban 
vallanpitäjiä, mikä on vakava virhe! Kuuban kansa kärsi 
Castrojen johdossa poliittisesta terrorista ja ihmisoikeuslouk-
kauksista. Fidel ja Raúl Castro johtivat kansaa totalitaarisena 
poliisivaltiona. Kun  Fidel Castro jäi  eläkkeelle vuonna 
2011,  Raúl jatkoi valtion muokkausta Neuvostoliiton mallin 
mukaiseksi aina vuoden 2021 eläkepäiviinsä. Uusi johtaja 
Miguel Díaz-Canel oli Raúl Castron pitkäaikainen suojatti. 
Kuubalaiset ovat ainoita läntisen pallonpuoliskon kansalaisia, 
jotka eivät ole saaneet valita yli 50 vuoteen johtajaansa.

Kun Venäjä ja Venezuela, Castron hallinnon päätukijat, 
alkoivat kärsiä öljyn hintojen laskusta viikkoja ennen 
yhteistyösopimusta, Castron hallitus vaikutti lopulta romah-
tavan, mikä olisi aurannut kuubalaisille tien demokratiaan. 
Castron veljekset tarvitsivat selvitäkseen vihollisensa 
Yhdysvaltojen taloudellisen oljenkorren. Paavi ja presidentti 
Obama mahdollistivat juuri tämän. Sopimus tarjosi Kuuban 
rikolliselle hallitukselle myös kansainvälisen oikeutuksen. 

Jokainen Castron hallituksen saavutukset tunteva tietää, 
että sen oikeuttaminen ja tukeminen ei ole Kuuban kansan 
etujen mukaista! Yhteistyösopimus perustui tiettyjen 
Amerikan johtajien toiveajatteluun Kuuban hallituksen 
uudistumisesta vailla minkäänlaisia vaatimuksia ja myönny-
tyksiä. Diktaattorit päästävät ani harvoin vapaaehtoisesti 
vallan kahvasta. 
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Floridan republikaanien edustaja Ileana Ros-Lehtinen 
mukaan suhteiden normalisointi ”vain rohkaisee Castron hal-
lintoa jatkamaan laitonta toimintaansa, polkemaan perustavia 
vapauksia ja sivuuttamaan demokratian periaatteita.”

Sopimus oli huono kuubalaisille.
Oliko sopimus hyväksi yhdysvaltalaisille? Castron hal-

linnossa oleva Kuuba on yksi läntisen pallonpuoliskon tär-
keimmistä terrorismin ja huumekaupan tukijoista. Kuuban 
hallinnon oikeuttaminen oli voitto Amerikan romuttamista 
toivoville. Kommunistihallinnolle periksi antaminen roh-
kaisee Amerikan vihollisia.

Kuuba vapautti osana sopimusta viiden vuoden ajan 
laittomana vankina olleen Amerikan kansalaisen Alan 
Grossin ja Yhdysvallat vapautti kolme kuubalaisvakoojaa. 
Yhdysvaltain vihollisille teko oli selvä viesti, varma keino 
saada Washingtonilta poliittisia myönnytyksiä tai pelastaa 
Yhdysvalloissa vankina oleva ystävä. Ota Yhdysvaltain kan-
salainen   panttivangeiksi ja pidätä hänet niin kauan kuin on 
tarpeen. 

Tapaus demonstroi Amerikan heikkouden koko maail-
malle. Se saattoi lisäksi Amerikan kansalaiset uhanalaisiksi 
määräämällä heidän henkensä hinnan .

Amerikalle antautuminen oli häpeällinen. Presidentti 
purki 53 vuotta vanhan strategian, jolla olisi voitu kaataa 
yksi maailman kuuluisammista rikollisjärjestelmistä.

Floridan republikaanisenaattori Marco Rubio lausui: 
”Presidentti Obaman julistamilla politiikan muutok-
silla on amerikkalaisille kauaskantoisia seurauksia... 
Teheranin johto seuraa tapahtumia ja pyrkii epäilemättä 
hyödyntämään presidentti Obaman naiiviutta, kun on 
Iranin johtajien aika pyytää Yhdysvalloilta myönnytyksiä 
ydinvaltapyrkimyksissä.” 

Moni amerikkalaisjohtaja arvosteli Rubion tavoin 
Kuuban kanssa solmittua yhteistyösopimusta, mutta 
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tilanne ei kohauttanut paavia. Jos nykypäivän johtajat 
olisivat tietoisia pyhän Rooman valtakunnan toimista, he 
vastustaisivat yhteistyösopimusta–ja heidän tulisi vastustaa–
entistä voimallisemmin. Monen mielessä paavin kannatus 
teki sopimuksesta helpommin sulatettavan! Tämä todistaa, 
että ihmiset eivät tunne Vatikaanin ohjaamaa vanhurs-
kaalta ja hyvältä vaikuttavaa imperiumia. Tutustu katolisen 
kirkon historiaan! Se on aiheuttanut kautta aikojen useita 
ulkopoliittisia painajaisia  , konservatiivisen arvion mukaan 
se on syyllinen yli 50 miljoonan ihmisen kuolemaan! Miksi 
moni on unohtanut sen historian? 

SA K SA N  RO OL I

Emme saa unohtaa, että Vatikaani alkoi ajaa yhteistyösuun-
nitelmaa jo maaliskuussa 2012, jolloin kirkkoa johti Paavi 
Benedictus, saksalainen emerituspaavi, jolla on Saksassa 
korkeissa asemissa olevia ystäviä. Meidän täytyy tarkas-
tella asiaa huolella, sillä Raamatun profetia osoittaa sel-
västi, että Amerikka, Britannia ja juutalaiskansa ovat suu-
ressa vaarassa ja tullaan pettämään Saksan johtaman pyhän 
Rooman valtakunnan toimesta.

Miten petos tapahtuu? Uskon, että Kuuballa voi olla 
merkittävä asema strategiassa. Kukaan ei epäile paavin hau-
tovan haittaa eikä petosta. Kun luemme Raamatun kannan 
paavin johtamasta organisaatiosta, näemme, ettei Vatikaani 
ole esittämänsä kaltainen järjestö. Historiaa tutkiessasi 
toteat, että Rooman kirkon Euroopan politiikan johtaminen 
johti joka kerta suureen verenvuodatukseen!

Katsotaan kahta yhteistyösuunnitelman tärkeintä 
päämiestä: paavia ja Yhdysvaltain presidenttiä. Kun luet 
ilmaiskirjamme Saksa ja pyhä Rooman valtakunta ja The 
Holy Roman Empire in Prophecy, Pyhä Rooman valtakunta 
profetioissa (ei vielä suomeksi), ja pohdit sen tarjoamaa 
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totuutta Amerikan presidentistä, tiedät, että näiden 
kahden miehen aikeena ei ole edistää Amerikan toimia. 
Päinvastoin! Jos miehet työstävät ja lämmittävät kulissien 
takana suhdetta Kuubaan, meidän on uskottava, että jotain 
todella suurta on tapahtumassa.

Paavi Franciscus on tehnyt selväksi, että hän haluaa 
kaataa vapaan kapitaalisen globaalin markkinatalouden. 

”Osa ihmisistä puolustaa edelleen rikkailta köyhille -teoriaa, 
joka olettaa, että vapaamarkkinoiden kannustama talous-
kasvu lisää väistämättä oikeudenmukaisuutta kaikille maa-
ilmassa”, hän kirjoitti marraskuun 2013 Joy of the Gospel 
(Evangelii Gaudiumin) -apostolinkirjeessään. ”Tämä kanta... 
ilmaisee yksinkertaisen, naiivin luottamuksen taloudellisen 
vallan omaaviin…” Historia osoittaa, että vapaamarkki-
namme ovat jakaneet huomattavasti enemmän hyvyyttä 
kuin Vatikaani vallassa ollessaan! Franciscus kutsui 
vapaiden markkinoiden globaalia kapitalismia ”uudeksi 
tyranniaksi” ja tuomitsi sen ”taloudelliseksi järjestelmäksi, 
joka hallitsee sen sijaan että palvelee.”

Mikä maa on vapaiden markkinoiden globaalin kapita-
lismin malli? Yhdysvallat.

Jos otamme Franciscuksen lausumat sanat kirjaimel-
lisesti, Franciscus ei toivo, että kaikkein kapitalistisin 
kansakunta kukoistaa, menestyy ja jatkaa maailman 

”tyrannoimista”. Jos paavi uskoo vilpittömästi kapitalistisen 
järjestelmän olevan tuhoisa voima, hän tuntee olevansa 
oikeutettu ja velvoitettu käyttämään vaikutusvaltaansa sen 
heikentämiseksi. Jos Yhdysvaltain vaikutusvallan vähentä-
minen on yksi Franciscuksen tavoitteista, hän on saattanut 
huomata, että Yhdysvaltojen nykyhallinto jakaa hänen kat-
santokantansa–vaihtelevassa määrin politiikan eri pykälissä 

Raamatun profetia paljastaa Saksan johtaman Euroopan 
unionin laajakantaisen Amerikan vastaisen huiputuksen. 
Siihen saattaa sisältyä verkkohyökkäyksiä. Profetia kertoo, 
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että vaikka nämä Euroopan kansat ovat tällä hetkellä 
Amerikan ”rakastajia”, tilanne ei kestä kauan!

Charles Krauthammer kirjoitti 1. tammikuuta 2015: 
”Vladimir Putin on tehnyt Venäjästä Amerikan johtavan 
geopoliittisen vastustajan, myös Castrot rekisteröityvät 
koalitioon. Kuuba on tiettävästi avannut Neuvostoliiton 
aikaisen, massiivisen Lourdes-viestintäsieppausaseman”.

Lähellä Yhdysvaltoja sijaitseva ”massiivinen viestintä-
sieppausasema” tekee elektronisesta sodankäynnistä paljon 
vaarallisemman! (Washington Post).

Kun pohdit Vatikaanin toimia, näet kuinka pyhä 
Rooman valtakunta voi saada myös vakoilulaitoksen 
hallintaansa.

Hakkerit ovat kohdistaneet rutiininomaisia hyökkäyksiä 
Yhdysvaltain hallitusta, armeijaa, infrastruktuuria ja talo-
utta vastaan. Useimmat hyökkäyksistä on pysäytetty, mutta 
ajoittain hakkerit ovat onnistuneet varsin pelottavalla 
tavalla. Alan asiantuntijat ovat varoittaneet kansakunnan 
olevan erittäin   hyökkäysaltis. 

Hesekielin kirjan jae 7:14 on lopun ajan profetia, joka 
osoittaa tulevien hyökkäysten tuhoisat seuraukset! Voitko 
kuvitella hyökkäystä suureen supervaltaan Amerikkaan 
vailla vastausta?

T U L E VA  P I I R I T YS 

George Friedmanin artikkeli Stratforin Geopolitical Weekly 
-viikkojulkaisussa tuo esille kriittisen asian, joka unohtuu 
useimmilta: ”Kun Neuvostoliitto yritti ottaa lyhyen ja keski-
pitkän kantaman ballistiset ohjukset käyttöönsä, syntyi uusi 
tilanne, jossa Kuubasta muodostui uhka sekä Yhdysvaltain 
mantereelle että sen kauppareiteille” (23. joulukuuta 2014).

Raamattu profetoi Amerikkaa kohtaavasta, kuoletta-
vasta taloudellisesta piirityksestä. Se aiheuttaa kolmasosan 
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suuren ahdistuksen kauhistuttavasta tuhosta. Piiritys vaatii 
”kauppareittien” valvonnan – ei ole vaikea nähdä Kuuban 
mahdollista strategista roolia.

Saksan johtama Euroopan unioni on pyhän Rooman 
valtakunnan–saman, vuosisatoja sitten Kuubaa voimal-
lisesti sodissaan hyväksi käyttäneen pyhän Rooman 
valtakunnan–seitsemäs ja viimeinen eloon herääminen. 
Jos tämä nykyherääminen päättäisi astua jälleen Kuubaan, 
se olisi hyvässä   hyökkäysasemassa, kykenisi toimimaan 
salassa ja ohjaamaan toimia tässä pohjimmiltaan tiukasti 
varjellussa poliisivaltiossa. Muista, kuinka arvokas Kuuba 
oli aikaisemmin Amerikan vihollisille! Seuraa valppaasti 
Kuuban tapahtumia. 

Jeremian kirjan luvun 30 profetia kertoo, kuinka Jumala 
tuo suuren ahdistuksen lopunajan Israelille, joka tarkoittaa 
profeetallisesti nykyajan Amerikkaa, Britanniaa ja sen kan-
sainyhteisön maita. 

Raamattu kertoo tapahtumien etenevän nopeasti. 
Kuljemme kohti pikaista profetioiden täyttymistä!

Pyhän Rooman valtakunnan seitsemäs herääminen 
astuu kohta maailman näyttämölle. Sillä on samanlaiset   
tavoitteet kuin Kaarle v:llä sekä valtakunnan neljännellä ja 
aikaisemmilla heräämisillä, joista Adolf Hitlerin kausi oli 
kuudes!

Seitsemäs herääminen aiheuttaa maailmassa monia 
ongelmia, mutta esittää myös kaikkien aikojen parhaan 
uutisen!

Kun Pyhä Rooman valtakunta taistelee Jeesuksen 
Kristuksen palatessa tätä vastaan, Kristus tuhoaa sen ja saa 
aikaan ikuisen maailmanlaajuisen rauhan, yltäkylläisyyden 
ja ilon. Monet Raamatun profetiat kertovat meille tästä 
suurenmoisesta tapahtumasta!
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V I I S I 

Mihin Amerikan 
rotumellakat 

johtavat

Kun Cambridge, Massachusettsissa, 16. heinäkuuta 2009 
Henry Louis Gates Jr., musta yliopiston professori 
yritti vaivalloisesti avata kotinsa ovea, naapurit rapor-

toivat mahdollisesta murrosta, ja valkoinen ylikonstaapeli 
James Crowley vangitsi miehen lopulta häiriökäyttäytymisestä.

Kun viikon päästä tapahtumasta raportoitiin ristiriitaisia   
tietoja, presidentti Obama esitti pitämässään lehdistötilai-
suudessa: ”Koska en ollut paikalla enkä nähnyt kaikkia 
tosiasioita, en osaa sanoa, mitä roolia rotu esitti, mutta 
mielestäni on reilua sanoa, että tapauksessa ensiksi meistä 
jokainen olisi vihainen ja toiseksi Cambridgen poliisi toimi 
typerästi pidättäessään henkilön, kun löytyi todisteita, että 
mies oli kotinsa ovella. Ja kolmanneksi tiedämme tästä 
tapauksesta erillään, että lainvalvontaviranomaiset ovat 
pysäyttäneet maan pitkän historian aikana suhteettoman 
määrän afroamerikkalaisia sekä latinoja, mikä on tosiasia.”



Moni lainvalvoja häiriintyi presidentin puheesta. 
Presidentti kommentoi vaikeaa tilannetta ilman tosi-
seikkoja, parjasi poliisia ja käänsi tapauksen julkiseksi 
rotukysymykseksi.

Kun naapurivalvonnan vapaaehtoistyöntekijä tappoi 
Sanford, Floridassa 26. helmikuuta 2012 mustan 17-vuo-
tiaan Trayvon Martinin, nousi kansallinen vastalause-
myrsky ja syytös poliisin laajatoimisesta rotuprofiloinnista. 
Koko oikeusjärjestelmää syytettiin sisäisestä rasismista. 
Presidentti Obama puuttui toistamiseen jännitteiseen 
tilanteeseen lausumalla Valkoisen talon lehdistötilaisuu-
dessa: ”Jos minulla olisi poika, hän näyttäisi Trayvoniltä.” 
Myöhemmin hän nosti tapauksen esille esittäessään, 
kuinka vaikeaa oli kasvaa mustana miehenä Amerikassa, 
ja miten poliisi kiinnitti huomionsa suhteettomasti afroa-
merikkalaisiin. ”Olisin voinut olla 35 vuotta sitten Trayvon 
Martin”, hän totesi.

Kun valkoinen poliisi ampui kuolettavasti 9. elokuuta 
2014 Ferguson, Missourissa 18-vuotiaan Michael Brownin, 
väkivaltaiset   mielenosoitukset puhkesivat välittömästi. Jo 
ennen kuin asia kuultiin oikeudessa ja tehostuivat kun 
poliisi oli todettu syyttömäksi. Presidentti Obama arvos-
teli poliisia julkisesti kovakouraisesta mielenosoittajien 
käsittelystä. Hänen mukaansa ”Poliisien ei tule käyttää 
suhteettoman suurta voimaa rauhanomaisissa   protesteissa, 
eikä heittää vankilaan perustuslaillista (sananvapautta 
rajoittavaa) First Amendment -oikeutta käyttäviä mielen-
osoittajia.” Hän syytti poliisia myös ”työtään tekemään 
pyrkivien toimittajien kiusaamisesta tai pysäyttämisestä.” 
Obama määräsi katsauksen sekä valtion että paikalliselle 
poliisille lähetetyistä asevarusteista.

Jokaisessa kolmessa tilanteessa presidentti osoitti 
julkisesti tukevansa väärää osapuolta. Obaman erheelliset, 
provosoivat huomautukset lisäsivät kansalaisten epäluotta-
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musta poliisia kohtaan. Ne heikensivät jo ennalta vaaral-
lista uskonpuutetta oikeusjärjestelmään. Lausumat lisäsivät 
jännitteitä, eivät tyynnyttäneet niitä.  

Obama toimi samalla tavalla huhtikuussa 2015 mustan 
nuorukaisen Freddie Grayn kuoltua poliisisellissä 
Baltimore, Marylandissä. Poliisinvastaiset protestit alkoivat 
ennen kuolinsyyn toteamista. Pian puhjenneissa väkivaltai-
sissa   mellakoissa keskustan liikkeiden lasi-ikkunoita sär-
jettiin ja poliisiautoja vaurioitettiin. Mellakoijat pilkkoivat 
palomiesten cvs-apteekin sammuttamisessa käytettäviä let-
kuja. Ryöstelijät riehuivat ja Baltimore leimusi. Presidentti 
Obama väkivallan tuomitseva kommentti kuului: ”Osa 
poliiseista... ei toimi oikein.” Hän puhui vuosikymmeniä 
vanhasta, ”hitaasti vyöryvästä kriisistä”, joka oli suuresti 
vastuullinen lainvalvontaviranomaisten ja mustan yhteisön 
väliseen jännitykseen.

Rotu on Yhdysvalloissa tänään latautunut, arkaluon-
toinen aihe; menneiden vääryyksien ja nykyisen eriar-
voisuuden esille tuominen ovat hedelmällistä maaperää 
mielipahan, turhautumisen ja vihan tunteille. Presidentti 
Obama on käyttänyt vahvistanut joka tilaisuudessa afroa-
merikkalaisen yhteisön vääryydentuntoa ei ainoastaan 
rikosta ja rangaistusta koskien, työllisyyttä, collegeen 
pääsyä, ansiotuloja ja köyhyysastetta tarkastellaan lisäänty-
västi ihonvärin sävyttämänä.

Emme voi kieltää, ettei Amerikan lainvalvontaviran-
omaispiireistä löydy rasismia. Osa suurentaa rotukysy-
mystä kuitenkin paha tarkoitusperä tähtäimessä; Selittää 
tai puolustaa vilpillisesti pahaa ja vaarallista käyttäytymistä 
tai pyrkii kuohuttamaan tunteita ja lietsomaan vihaa–ei 
ratkaisemaan ongelmia.

Presidentti Obama on ilmoittanut haluavansa parantaa 
Amerikan rotusuhteita. Jälleen kerran on tarkasteltava 
tekojen hedelmiä. Mitkä ovat Obaman lausumien ja toi-
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mien tähänastiset tulokset? Käytännössä kaikki Obaman 
hallinnon rotuasioihin puuttuvat toimet ovat pahentaneet 
tilannetta! Tässä tilanteessa paljon pahemmaksi!

Marraskuun 2014 amerikkalaisten nbc-mielipidemit-
tauksessa vain 20 prosentin mielestä rotusuhteet olivat 
parantuneet Obaman aikana, 38 prosentin mukaan ne ovat 
huonontuneet. Afroamerikkalaisista jopa 43 prosenttia 
piti rotusuhteita nyt huonompina! Investor’s Business Daily 
-kyselyssä lähes puolet Yhdysvaltain aikuisista oli sitä 
mieltä että rotusuhteet huonontuivat Obaman aikana, yksi 
neljästä sanoi, että tilanne oli ”paljon huonompi”.

Obaman pyrkimys ”ratkaista” rotusuhteet ei siis ratkaise 
vaan lietsoo ja kasvattaa pahaa! Kansakunnan poliisia pyri-
tään heikentämään erityisesti kaupungeissamme tuhoisaksi 
osoittautuneella tavalla. Syytökset poliisin rasismista kas-
vattaa julkista epäluottamusta lainvalvontaviranomaisiin ja 
ruokkii rotuun liittyviä väkivaltatapauksia ja laittomuutta. 
Yhteisöissä kehittyy epäluuloinen, vihamielinen, antago-
nistinen asenne, joka näkyy poliisille karjumisena, vas-
tustamisena, lisääntyvänä poliisiviranomaisten kimppuun 
hyökkäämisenä ja jopa murhina. Poliisit perääntyvät hyök-
käyksen pelossa. Lisäksi liittohallitus pyrkii keskittämään 
poliisin vallan liittovaltiotasolle vähentämällä paikallisten 
lainvalvontaviranomaisten valtaa ja vaikeuttamalla niiden 
toimia.

Mustan väestön ns, korkean profiilin segmentin viha 
kasvaa ja kiehahtaa yhä useammin väkivallaksi. Moni 
nimittää käytöstä oikeuden tavoittelemiseksi, osa kutsuu 
sitä vallankumoukseksi, moni valmistautuu rotusotaan.

Moni näkyvä johtaja, sekä musta että valkoinen, 
tavoittelee tarkoituksellisesti omaa poliittista hyötyään 
rodullisia epäkohtia ruokkimalla. He pelottelevat mustia 
äänestämään, He vakuuttavat, että Trayvon Martinin 
kaltainen väkivaltatapaus ja Fergusonin ampuminen ovat 
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todisteita valkoisten vihasta mustia kohtaan. Esimerkkinä 
kongressiedustaja Charles Rangel, joka esitti 30. lokakuuta 
2014 osan republikaaneista ”uskovan, ettei orjuus ole pois-
tunut”, ja että ”kaikkea, mihin me uskomme–he vihaavat. 
He eivät ole vain eri mieltä–he vihaavat! He ajattelevat, 
että jos et matkannut Euroopasta 30 vuotta sitten, emme 
tarvitse maahanmuuttajia. Osa uskoo, ettei orjuus ole 
mennyttä, uskoo voittaneensa sisällissodan!” Jos repub-
likaani kongressiedustaja esittäisi samanlaisia lausumia 
radikaalivasemmistosta, erityisesti afroamerikkalaisista, 
hänen syytettäisiin olevan vihan täyttämä rasisti! Kukaan ei 
tuomitse näitä vastenmielisiä lausuntoja, koska moni radi-
kaali vasemmistopoliitikko, akateemikko ja mediapersoona 
ajattelee tällä tavalla!

Nämä ihmiset käyttävät rotua kuolettavana aseena! 
Aiheutuvista ongelmista tulee paljon vaarallisempia kuin 
he tajuavat.

” P OL I I SI  VA STA H A KOI N E N  
TOI M I M A A N ”

Ajoin asuessani 1960-luvun lopulla St. Louis, Missourissa, 
14 vuotta ennen collegeen menoa, lukuisia kertoja 
Fergusonin läpi. Jo silloin oli mahdollista todeta kasvava 
rotuun, laittomuuteen ja viranomaisten kunnioituksen 
puutteeseen liittyvä ongelma. 

Michael Brownin kuolema aiheutti Fergusonissa mie-
lenosoituksia ja rotulevottomuuksia. Tiedotusvälineet 
pahensivat tilannetta huomattavasti raportoimalla rasistisen 
poliisin murhanneen raa’asti viattoman pojan–huomat-
tavasta päinvastaisesta näytöstä huolimatta. Amerikassa 
on oikeusjärjestelmä tällaisia tilanteita varten, silti media, 
yleisö ja jopa hallitus toimivat tuomareina ja valamiehistönä 
ennen kuin laki saa mahdollisuuden ratkaista tapauksen.
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Vihaiset väkijoukot ryöstivät ja runnoivat paikallisia 
yrityksiä ja osoittivat mieltä poliisia vastaan. Kun poliisi-
viranomaiset saapuivat paikalle mellakkavarusteisissa ras-
kaan kaluston kanssa, tämän herätti lisäsyytöksiä poliisien 
rasismista, raakuudesta sekä sorrosta. Yhdysvaltain oikeus-
ministeri Eric Holder arvosteli poliisia kovakouraisista 
toimista mielenosoittajia   ja rikollisia vastaan.

Yritysten omistajat ja työntekijät pahastuivat puolestaan, 
koska virkamiehet eivät heidän mielestään toimineet riittävän 
voimallisesti. Monen raportin mukaan poliisi istui paikallaan 
ryöstelyn aikana kieltäytyen ehkäisemästä ja tutkimasta 
tekoja. Kun osa alkoi heittää kiviä ja tavaroita poliisin päälle, 
konstaapeli käski poliiseja peräytymään joukon hillitsemi-
seksi. Ketään ei pidätetty. Entinen St. Louis -piirikunnan 
poliisipäällikkö Tim Fitch tviittasi: ”Et nähnyt yöllistä ’poliisin 
maltillisuutta’ vaan näit poliisin, joka oli haluton toimimaan.”

Vaikka ihmiset ryöstelivät, mellakoivat ja varastivat–
asiaan ei puututtu varsinaisesti millään tavalla. Toimet olivat 
lainvastaisia, mutta mitä poliisi kykenee tekemään, kun edes 
liittohallitus ei tue sitä? Ja toimii usein jopa sitä vastaan!

Fergusonin viranomaisien mukaan mielenosoituksissa ja 
mellakoissa huudettiin useasti ”tappakaa poliisi”. Yhdessä 
maaliskuun protestissa mies alkoi ampua mielenosoittajia 
estävää 25 poliisia, joista yhtä ammuttiin kasvoihin ja toista 
olkapäähän.

Phillip Goff, Los Angelesissa sijaitsevan Kalifornian 
yliopiston Center for Policing Equity -tutkimuskeskuksen 
johtaja esitti, varmaan perustellusti, että poliisivirkamiehet 
olivat nyt ”yleisesti huolissaan siitä että kansakunnan 
asiaan suhtautuminen tulee maksamaan yhden tai 
useamman viranomaisen hengen”. 

Fergusonin tapauksissa kyseessä on enemmän kuin 
rotuongelma: kyseessä on lakiongelma. Mitä Yhdysvalloissa 
tapahtuu, kun poliisi ei kykene hallitsemaan kansanjoukkoja?
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Useat amerikkalaiset ovat huolissaan väkivallasta. 
He ymmärtävät, että se voi levitä helposti muihin kau-
punkeihin. Baltimoressa, joka sijaitsee vain noin 60 km 
Washington, DC:stä pohjoiseen, voi puhjeta yllättäen 
vakavia mellakoita. Yhdysvalloissa on tuhansia Fergusoneja, 
jotka saattavat leimahtaa koska tahansa. Todistamme 
vastaavia tilanteita tihentyvään tahtiin. Tunneilmaisut 
muuttuvat joka kerta voimallisemmiksi, väkivalta rajum-
maksi. Median ja yleisön luottamus lainvalvontaan vähenee 
vähenemistään rotuvihan kiristyessä.

Tilanne on hämmentävä. Ihmisiä kuohutetaan vihaan ja 
väkivaltaan. Paholainen, tämän maailman jumala (2. Kor. 
4:4), osaa hyödyntää tilannetta vaikuttamalla ihmisten 
tunteisiin.

Tiesitkö, että Raamatussa ennustetaan kaupunkien palo?
Jes. 1:7 ilmoittaa, ”tuli on tuhonnut kaikki kaupunkinne”, 

mikä viittaa meidän aikamme tänään–kykenet todistamaan 
asian.

Fergusonin kaltaiset tapahtumat eivät katoa. Kun tarkas-
telet korkean profiilin rodullisesti virittyneitä mellakoita 
objektiivisesti, voit ymmärtää, miksi ne kasvavat paljon 
pahemmiksi.

Harva ihminen ymmärtää, kuinka vakava suuntaus 
on. Sinun on opittava, mihin suuntaus johtaa! Raamatun 
ennustusten mukaan rotujännite rakentuu vertaansa vailla 
olevaksi kärsimykseksi. Kaupunkiemme rotuväkivalta 
edistää merkittävästi yhteiskuntamme murenemista!

Useimmat kansalaisemme kieltäytyvät katsomasta tätä 
katkeraa totuutta silmiin.

’ V E TÄY T Y K Ä Ä  S Y RJÄ Ä N! ’

Usean voimallisen poliitikon ja mediaihmisen mielestä 
kaupunkimme väkivalta on perusteltua. Monet sanovat 
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”ymmärtävänsä”, miksi laittomuus on vallassa. Osa pitää toi-
mintaa jopa jalona, vanhurskaana, kauan evätyn oikeuden 
etsimisenä.

Kieroutunut, väärä perustelu moninkertaistaa 
ongelman!

Baltimoressa poliisia syytettiin, että poliisi salli mielen-
osoittajien tehdä rikoksia vailla rangaistusta. Miksi poliisi 
toimi näin? Baltimoren kaupunginjohtaja Stephanie 
Rawlings-Blake myönsi mellakoiden aikaisessa lehdis-
tötilaisuudessa pyytäneensä Baltimoren poliisilaitosta 

”antamaan niille, jotka halusivat tuhota, tilan tuhota” 
(oma painotukseni). Hän lausui: ”Teemme kovasti työtä 
säilyttääksemme [sananvapauden ja tuhoisten elementtien 
välisen] tasapainon ja ollaksemme parhaassa asemassa 
kriisin välttämiseksi.”

Pormestari yritti löytää ”tasapainon” kaupunkia tuhoa-
vien rikollisten ”sananvapauden” – ja velvollisuutensa 
suojella ihmisiä ja valvoa lakia välillä!

Pormestari kiisti myöhemmin käskeneensä poliisia 
vetäytymään syrjään. Poliisi astui kuitenkin esiin ja 
kertoi, että sitä kiellettiin lopettamasta väkivaltaa. Mm. 
Marylandin sheriffi Michael Lewis, joka matkusti 
Baltimoreen auttamaan lopettamaan mellakat, sanoi että 
Baltimoren poliisi kiitti kaupungin ulkopuolelta paikalle 
saapuneita ja sanoi: ”Olisimme kyenneet hoitamaan tilan-
teen, mutta meidän käskettiin vetäytyä syrjään, toistuvasti... 
Nämä toverit kertoivat, että heidät neutraloitiin käytännöl-
lisesti alusta saakka... Kuulin panssariliiviin kiinnitetystä 
Baltimore Cityn poliisiradiostani toistuvan ilmoituksen–
toistuvan sanoman: ’Vetäytykää syrjään, vetäytykää syrjään, 
vetäytykää syrjään! Perääntykää, perääntykää!’ En uskonut 
aluksi kuulemaani.”

Lainvalvontaviranomaisten käsirautoihin asettaminen 
murtaa yhteiskuntamme! Se on polttoainetta Baltimoren 
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kaltaisten kaupunkien palavaan tuleen. Silti se tapahtuu 
kautta maan; ns. johtajat esittävät, että lainvalvonnan 
toimintatavat ja menettely kohdistuvat suhteettomasti 
rodullisiin vähemmistöihin, että on parasta perääntyä.

Baltimoren mellakoiden seurauksena yhä useampi polii-
sivaraomainen ei uskaltanut valvoa enää lakia, koska tiesi, 
että väärään tilanteeseen tai rasistiseksi tapaukseksi katsot-
tuun tilanteeseen osallistuminen saattoi johtaa työpaikan 
menetykseen tai syytteeseen asettamiseen.

Tuloksen ei pitäisi yllättää meitä. Baltimore poliisi 
pidätti mellakoita seuraavana vuonna edellisvuotta puolet 
vähemmän määrän ihmisiä. Poliisikomentaja Anthony 
Battsin mukaan hänen alaisensa olevansa ”hämmentyneitä 
ja vailla tukea”, kun kuusi poliisia asetettiin syytteeseen 
Freddie Grayn kuoleman johdosta. Pidätysmäärät laskivat 
myös poliisia yhä rohkeammin ja aggressiivisemmin 
vastustavien asukkaiden takia. ”Kun virkamies pysähtyy, 
hän on usein 30–50 ihmisen ympäröimä», Batts kertoi. 
Tämänmittainen häiriö tekee pidätyksistä poliisille vaaral-
lisia. Nämä ihmiset eivät vastusta vain   valkoisia poliiseja 
vaan myös mustia, puolet Baltimoren poliisista on mustia.

Mitä tapahtuu, kun poliisi vetäytyy peloissaan? 
Rikolliset alkavat toimia vapaasti kun heikennämme 
poliisiviranomaisten asemaa, kun lietsomme katkeruutta, 
kun tulkitsemme väkivaltaisuudet jaloksi oikeuden 
tavoitteluksi!

Joulukuussa 2014 musta mies ampui kaksi New Yorkin 
osaston poliisivirkamiestä, Rafael Ramoksen ja Wenjian 
Liun kuoliaaksi näiden istuessa näkyvästi poliisiautossa. 
Murha oli ilmeinen kosto Eric Garner ja Michael Brown 
surmasta.

Heinäkuussa 2015 Indianapoliksen poliisia ammuttiin 
kuolettavasti AK-47 tyyppisellä rynnäkkökiväärillä. Alle 
kaksi viikkoa myöhemmin Lawrence Campbell kohdisti 
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aseensa New Jerseyn poliisialokkaan päähän surmaten 
tämän. Poliisi vastasi tulitukseen surmaamalla Campbellin. 
Associated Press kertoi, että naapuruston asukkaiden 
tappaja Campbellille, tappajalle, rakentama muistomerkki 
oli suurempi kuin murhatun upseerin. Campbellin vaimo 
lausui, että jos hänen miehensä olisi tiennyt, että he aikovat 

”ampua hänet kuin [voimasana] koiran, hänen olisi pitänyt 
tappaa useampia poliiseja”. 

Miksi tämä kaikki? New Yorkin entinen pormestari Rudy 
Giuliani sanoi uskovansa, että tapahtumat ovat seurausta 

”[Obama] presidentistä alkavasta propagandasta, jonka 
mukaan kaikkien tulee vihata poliisia”. Giulianin mukaan 
erityisesti mustat johtajat ovat yllyttäneet ”tietyissä yhtei-
söissä voimakkaaseen poliisin vastaiseen vihaan”.

Voiko kukaan olla eri mieltä? Vihan lietsomista ja väki-
valtaa kunniallisina pitävien tulee tarkastella rehellisesti 
kuolettavan päättelynsä seuraamuksia!

” K AU K A NA  TA SA-A RVO STA”

Presidentti Obaman vaimo takoi samaa rumpua. 
Toukokuussa 2015 tämä Amerikan ensimmäinen nainen 
nosti historiallisesti mustan Tuskegee yliopiston valmistu-
jaispuheessa esiin Amerikassa mustana elämisen ongelmia. 

Michelle Obama esitti, kuinka hänen rotunsa vaikutti 
vuoden 2008 presidentinvaalikampanjaan: ”Kohtasin 
potentiaalisena afroamerikkalaisena ensimmäisenä naisena 
ajoittain ihmisten pelkoihin ja väärinkäsityksiin juurtu-
neita kysymyksiä ja spekulaatioita.” Hän lausui myös, että 
miehensä kanssa he ”molemmat olivat tunteneet koko 
elämänsä ajan päivittäisiä vähättelyjä”. 

Tässä puhui virassa oleva maan ensimmäinen 
nainen, jonka mies saavutti ylivoimaisesti kaksi 
presidentinvaalivoittoa. 
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Mistä vähättelystä hän puhui? ”Ihmisistä, jotka siirtyvät 
kadun toiselle puolelle; tavarataloissa silmällä pitävistä vir-
kailijoista; virallisissa tilaisuuksissa meitä palveluskunnaksi 
olettavista virkailijoista–älykkyytemme, rehellisyytemme, 
jopa rakkautemme maatamme kohtaan kyseenalaistavista. 
Tiedän, etteivät nämä pienet nöyryytykset ole mitään 
verrattuna, mitä eri puolilla maata olevat ihmiset joutuvat 
joka päivä kokemaan–pelkoa auton syyttä syrjään vedosta...” 
Oletan, että monta kertaa poliisi ei vedä epäilyttävää autoa 
syrjään, koska pelkää seuraamuksia.  

Michelle Obama jatkoi, ”Pelosta, että työhakemuksesi 
jätetään huomiomatta nimesi takia; tuskasta kouluista, 
jotka eivät ole enää ehkä erillisiä, mutta kaukana tasa-ar-
vosta...” Hänen mukaansa Amerikka ei ole edes lähellä 
tasa-arvoa vaan on täynnä moninaista   valkoista rasismia 
(hän ei mainitse mustaa   rasismia.) Olemme kulkeneet kauas, 
mutta edessämme on vielä pitkä matka, hän sanoi vailla 
selitystä, kuinka kauas olemme kulkeneet.

Sanat eivät sisällä hiukkaakaan kiitollisuutta. Pari on 
vaurastunut Amerikassa, on vastaanottanut lähes kaiken, 
mitä maalla on tarjota. Miksi lausunnot? Mitä on niiden 
tavoite?

Puhe jatkaa ”oivalluksesta, että riippumatta siitä, kuinka 
korkealle nouset elämässäsi, kuinka tarmokkaasti yrität 
olla hyvä ihminen, hyvä vanhempi ja hyvä kansalainen, 
joillekin ihmisille se ei ole koskaan tarpeeksi.” Yleisö 
osoitti lausumalle suosiota.

Jos istut suurimmaksi osaksi mustan yleisön joukossa 
ja kuulet: ”Vaikka olemme hyvän perheen ja kaikkea muuta 
omavia mukavia ihmisiä, joillekin se ei ole koskaan tarpeeksi”, 
miten reagoit? Miten toimit?

Tällaiset ensimmäinen naisen kommentit ruokkivat afroa-
merikkalaisten keskuudessa kasvavaa tunnetta valtavasta 
ongelmasta, jota ei kyetä ratkaisemaan tavalliseen tapaan.
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”Tunteet ovat tuttuja mm. Baltimoren ja Fergusonin yhtei-
söissä, sekä monissa muissa ympäri maan”, M. Obaman 
jatkolle osoitettiin taas suosiota. Mitä hän haluaa kertoa 
ihmisille? ”Tunteet” johtavat mellakkoihin, ryöstelyyn, tulee 
sytyttämiseen ja poliisia vastaan hyökkäämiseen. Hän antaa 
afroamerikkalaisille käytännössä luvan heidän kokemansa 
kohtelun takia osoittaa tunteensa väkivaltaisella tavalla!

Onko sillä tosiasialla merkitystä, että kansakunta äänesti 
mustan presidentin, joka asetti mustia lähes kaikkiin vallan 
portaisiin? Eikö tämä ansaitse arvostusta ja kiitollisuutta?

Pysähdy ja ajattele. Poliiseja ammutaan tällaisten vaaral-
listen lausuntojen tähden! Poliisiviranomaisten tuliasekuo-
lema oli 2016 56 prosenttia korkeampi kuin edellisvuonna.

Mistä on kysymys? Yhä useampi, erityisesti musta yhteisö, 
puhuu vallankumouksesta–jopa rotusodasta. M. Obaman 
kaltaiset, rakkaudettomat, kommentit kannustavat väkival-
taiseen liikehdintään.

Usea afroamerikkalainen, joka ei hyväksy kunnioitetta-
vasti esitettyä pötypuhetta, joutuu kohtaamaan vastustusta.

Jumala rakastaa jokaista ihmistä. Jumalalla on kaunis 
suunnitelma, jonka kautta hän pyrkii pelastamaan jokaisen. 
Jumala haluaa, että rakastamme rodusta huolimatta toinen 
toistamme.

Paholainen, valehtelija ja murhaaja–tämän maailman 
jumala (Joh. 8:44; 2. Kor. 4:4), hallitsee kuitenkin maapal-
lolla! Vaikka kansa ei haluaisi uskoa, radikaalivasemmisto 
johtaa ihmiset–myös afroamerikkalaiset–kuolemaan! Nämä 
johtajat kuvittelevat tietävänsä, mihin heidän toimintansa 
johtaa, mutta ovat surullisen valitettavasti väärässä.

E T SI VÄT  TOT U U T TA

Pohdi seuraavaa presidentti Obaman tapahtuman aikaista 
lausumaa: ”Mielestäni Baltimoren ihmiset haluavat 
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totuutta enemmän kuin mitään muuta.” Obama tarkoittaa, 
että vaikka nämä ihanat ihmiset hajottavat ja polttavat yri-
tyksiä, kerron teille, että he haluavat pääasiallisesti totuutta!

Onko tämä totta? Mellakoijat itse julistivat: jollemme saa 
etsimäämme tuomiota, näette tähänastista paljon pahempia 
mellakoita. 

Kun presidentti esitti joukon haluavan pelkästään 
totuutta, eikö hänen lausumansa tarkoittanut, että on val-
koisia ihmisiä sekä valkoisia että mustia poliiseja, joka eivät 
anna heille totuutta?

Tällaiset johtajiemme lausunnot merkitsevät tuhoa!
En väitä, ettei valkoista rasismia olisi olemassa. 

Tietenkin sitä voidaan löytää, mutta eikö löydy mustaa 
rasismia? Ovatko mellakoijat todella vain hyviä? Miksi kil-
pailevat Bloods ja Crips - jengit yhdistyivät Baltimoressa? 
Ne ohjasivat mellakoitsijat mustien liikemiesten omista-
milta valkoisten paikoille! Käytös oli säälittävän median 
silmissä hyväksyttävää, ja demokraattinen puolue myötäili 
sitä. Mellakoitsijat haluavat loppujen lopuksi vain totuutta, 
todellako?

En kuullut yhdenkään henkilön kommentoivan presi-
dentin lausuntoa. Lausunto oli perin pohjin saatanallinen! 
Kuinka monen väkijoukon olet nähnyt etsivän totuutta? 
Lausuma on äärimmäisen väärä.

Tässä on totuutta: Suurin osa presidentin 800 miljardin 
dollarin talouden elvytyspaketista palasi välillisesti takaisin 
demokraattisen puolueen kirstuun. Ammattiliitoille annettu 
runsas tuki palasi sekin puolueelle. Lähes 2 miljardia dol-
laria meni Baltimoreen, mutta mitä hyvää se sai aikaan?

Baltimoressa on musta pormestari, musta poliisipääl-
likkö, musta piirisyyttäjä ja enemmän mustia kuin valkoisia 
poliiseja. Pidätetty Freddie Gray oli käyttänyt vuosien ajan 
huumeita, tehnyt useita rikoksia, ja juoksi pidättäessä 
poliisia karkuun kiinni, ilmeisesti laiton veitsi kädessään.
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Tässä lisää totuutta: Baltimoren henkirikoksista yhdek-
sänkymmentä prosenttia on mustien tekemiä. Pyrkivätkö 
liittovaltion viranomaiset todella ratkaisemaan tämän 
ongelman? Jos vika on poliiseissa tai valkoisissa ihmisissä, 
miksi 90 prosentissa murhista musta tappaa mustia?

Kuinka paljon sinä arvostat totuutta? Nyt ei ole aika 
toimia tunteiden vallassa vaan olla Jumalan totuuden 
hallitsema.

P OL I I SI N  KON T ROL LOI N T I

Obaman alainen liittohallitus ruokki ihmisten paikalli-
siin poliisivoimiin kohdistuvaa epäluottamusta ongelmien 
vakavuutta liioittelemalla. Hallinto pyrki lisäämään val-
taansa, se halusi kyetä puuttumaan asioihin.  

Kun Japanin pääministeri saapui Valkoiseen taloon 
28. huhtikuuta 2015 edistämään merkittävää kahdenvä-
listä kauppasopimusta, yhteisessä lehdistötilaisuudessa 
presidentti Obama siirsi huomion pois kaupasta ja alkoi 
puhua poliisitoiminnasta. Obama ilmoitti, että maan tuli 
kitkeä kourallinen huonoja poliiseja pois poliisijoukoista 
eri puolilta maata. ”Haasteenamme liittohallituksessa on, 
että emme valvo näitä poliisijoukkoja”, hän sanoi. ”En voi 
ottaa valvontaani kokonaista poliisivoimaa ja pakottaa sitä 
uudelleenkoulutukseen.”

On outoa, että presidentti siirsi valokeilan kauppaso-
pimuksesta Amerikan poliisivoimiin–varsinkin, kuin hän 
sanoi, että kyseessä oli ainoastaan kourallinen huonoja 
poliiseja. Lausunto vaikuttaa kuitenkin täysin järkevältä, 
kun ymmärtää, että Valkoinen talo ja oikeusministeriö 
edistivät juuri sitä, mihin presidentti väitti olevansa kyke-
nemätön: hallitsemaan paikallisia poliisivoimia.

Valkoisen talon sisäpiiriläinen ja kansalaisoikeuk-
sien johtaja Al Sharpton ilmaisi asian parhaimmin 
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kahden päivän päästä toimittajajoukolle Baltimoressa: 
”Oikeusministeriön tulee ottaa maamme poliisitoiminta hal-
tuunsa. 1900-luvulla taisteltiin osavaltioiden oikeuksien 
puolesta... meidän täytyy taistella osavaltioita vastaan...”

Hän puoltaa pirullista tyranniaa!
Kyseessä ei ole vain iskulauseista. Kiinnitä huomiota, 

kuinka kumouksellisuus pyritään saavuttamaan. Ensiksi 
paikallinen poliisi saatetaan huonoon valoon. Sarjassa 
korkeaprofiilisia rotuun liittyviä tapauksia–Trayvon Martin, 
Ferguson ja Baltimore, Eric Garner New Yorkissa–oikeus-
ministeriö suoritti omat tutkimuksensa, joidenka mukaan 
paikallinen poliisi ei ole rasismin vuoksi luotettava. Kun 
tutkimukset saatiin päätökseen, mitään väärää ei todettu, 
mutta oikeusministeriö tutkijat paljastivat muita tietoja, 
jotka vahvistivat poliisilaitosten olleen rasistisia   mustia ja 
vähemmistöjä vastaan–jopa mustista poliisivirkailijoista 
koostuvissa osastoissa ja ensisijaisesti mustia virkamiehiä 
palkkaavissa kaupungeissa.

Obaman alainen oikeusministeriö väitti, että väestön 
mustien suhteellisesti korkeampi rikosten määrä oli todiste 
poliisin rasismista, virkamiesten ”epäsuorasta” tai ”tiedosta-
mattomasta” ennakkoasenteisesta toiminnasta, alitajuisesta 
puolueellisuudesta. 

Tämä oli osa oikeusministeriön oikeutusta lähteä tutki-
maan poliisilaitoksia. Se kehui joulukuussa 2014: ”Viiden 
viime verovuoden aikana kansalaisoikeusosastomme 
avasi eri puolilla maata yli 20 tutkimusta poliisilaitosten 
toimista–yli kaksi kertaa enemmän kuin viiden edellisen 
verovuoden aikana.” 

Liittohallitus saattoi lisäksi rahanpuutteesta kärsivissä 
lähiöissä poliisilaitokset   liittovaltion lahjoituksista riip-
puvaisiksi. Kun Michael Brownin kuoli joulukuussa 2014 
Fergusonissa, presidentti Obama ilmoitti haluavansa var-
mistaa, että poliisi käytti sotilaallista ja sotilaallistyyppisiä 
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varusteita oikein, ja esitti paikallisille poliisivoimielle yli 
300 miljoonaan dollarin liittovaltion rahoitusta mm. keho-
kameroiden ostamiseksi.

Vaikutelma oli, että jos poliisilaitokset halusivat liittoval-
tion avustusrahoja, niiden oli seurattava kiinteästi oikeus-
ministeriön virallista linjaa ja toimittava sen ohjeiden 
mukaisesti sekä avattava ovensa vainoajina ja agitaattoreina 
katsomilleen oikeusministeriön neuvonantajille. 

Tässä lisää totuutta: Presidentti pyrki oikaisemaan kau-
punkien poliisilaitoksia siirtämällä vastaaviin virkoihin 
liittovaltion henkilökuntaa! Liittohallitus pyrki entistä 
tiukempaan valvontaan. Poliisi oli jo sen kuristusotteessa. 
Obaman hallinto näytti käyttävän jokaista uutta uutisoitua 
rotuun liittyvää poliisitapausta valvontansa tiukentamiseksi.

Hallinto mursi poliisin, kansakunnan viimeisen puolus-
tuslinjan! Se vähensi sen vaikutusta suuresti. Tiedätkö, 
mitä sen jälkeen tapahtuu? Kaupunkimme poltetaan tulella. 
Painajainen on jo alkanut. Se kykenee puhkeamaan, leviä-
mään yön yli läpi koko kansakunnan! Profeetta Jesaja ennusti 
nämä tapahtumat. Jumala kertoo meille Jesajan kirjassa, 
miksi väkivaltaiset   mielenosoitukset polttavat kaupun-
kimme. Jumala kertoo myös ongelman ratkaisun–Jumalan 
totuudellisen ratkaisun, jonka luulisi kiinnostavan meitä?  

E N N USTA K A A  M I E LU I SI A

Jesaja osoittaa viestinsä ”Israelille” (esim. Jes. 1:3–4, 
lähes 100 kertaa profeetallisessa kirjassaan). Muista, ettei 
Raamatun ”Israel” viittaa pieneen kansakuntaan Lähi-
idässä, että tänä lopunaikana Israelia edustaa pääasiallisesti   
kaksi kansaa: Yhdysvallat ja Iso-Britannia. Älä usko soke-
asti–voit todistaa tämän totuuden Herbert W. Armstrongin 
kirjasta Yhdysvallat ja Britannia profetioissa. Tilaa se ilmai-
seksi, kirjasta paljastuu kansojen raamatullinen identiteetti. 
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Jumala kehottaa–käskee–”koettelemaan kaikki” (1. Tess 
5:21). Jer. 17:5 sanoo: ”Kirottu olkoon se mies, joka turvaa 
ihmisiin.” Älä siis usko ihmisiä vaan usko Jumalaa.

”Mene siis nyt ja kirjoita se tauluun heidän läsnäolles-
saan ja piirrä se kirjaan, että se säilyisi tuleviin aikoihin, 
ainiaan, iankaikkisesti” (Jes. 30:8). Heprean ilmaus ”tule-
viin aikoihin” tarkoittaa viimeisiä päiviä. Jesaja kirjoitti 
viestin tauluun aikansa ihmisiä varten, mutta miksi hän 
kirjoitti sen kirjaan? Koska ennustus oli kaksivaiheinen, ja 
ensisijaisesti lopunaikaa varten. Jumala takasi ennustuksen 
säilyvän meidän päiviimme saakka.

Hyväksytkö Jumalan sanan? Moni ihminen ei hyväksy. 
Useimmat ihmiset muistuttavat jakeen 10 kuvaamia, ” 
jotka sanovat näkijöille: Älkää nähkö, ja ennustajille: Älkää 
ennustako meille tosia, puhukaa meille mieluisia, ennus-
takaa silmänlumeita.” Ihmiset eivät luonnollisesti halua 
totuutta, vaikka vaikuttavat haluavansa. Useimmat ihmiset 
haluavat kuulla mukavia asioita, eivät Jesajan opettamaa 
Raamatun totuutta. 

Valtaosan asenne käy selkeäksi seuraavassa jakeessa: 
”Poiketkaa tieltä, väistykää polulta; viekää pois silmistämme 
Israelin Pyhä” (jae 11). Nämä ihmiset saavat Jumalan pois-
tumaan! Israel kieltäytyy kuuntelemasta Jumalaa, kansa ei 
kuule Jumalan sanaa, koska se kuuntelee mukavia asioita. 
Ihmiset pilkkaavat Jumalan sanaa, saavat jumalan poistumaan.

Jumala sivuun sysääminen on kaikkein pahin synti! Jos 
luulet, että se on vailla seuraamuksia, et ole ymmärtänyt 
ennustuksia.

Jesaja tiesi aikanaan, että Jumalan sanoman perille vie-
minen oli vaarallista. Ihmiset eivät vastaanota sanomaa kos-
kaan oikealla lailla. Perinnetiedon mukaan Jesaja leikattiin 
kahtia julistamansa viestin takia! Jesajaa kohdeltiin äärim-
mäisen väkivaltaisesti, koska hän ei opettanut mukavia 
asioita. Koska Jesaja rakasti ihmisiä, hän kertoi heille 
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rohkeasti sen mitä Jumala käski, ei ihmisten toivomaa 
petosta. Ihmisen historia on osoittanut petoksen päättyvän 
kerta toisensa jälkeen väkivaltaan, palaviin kaupunkeihin, 
kaaokseen ja anarkiaan!

Mitä väkivaltaa saa aikaan Amerikassa? Miten viholli-
semme toimivat, kun he näkevät Amerikan väestön pahasti 
jakautuneeksi?

Jumala sanoo, että hänen sanansa on totuus (Joh. 17:17), 
mutta kuinka moni ihminen haluaa kuulla rehellisen 
totuuden? Presidentti Obaman mukaan Baltimoren asuk-
kaat haluavat totuutta, haluavatko he todella? Etsiikö 
kukaan todella totuutta? Ani harva etsii. Jumala ilmoittaa 
meille kuitenkin totuuden, miten voimme ehkäistä kärsi-
myksen ja maan hajottavan kaoottisen väkivallan.

”Esittäkööt ja ilmoittakoot meille, mitä tapahtuva on; 
ilmoittakaa entiset, mitä ne olivat, tarkataksemme ja 
tietääksemme, mitä niistä on tullut, tahi antakaa meidän 
kuulla tulevaisia” (Jes. 41:22). Jumala käskee nimenomai-
sesti tarkastelemaan ”entisiä” tapahtumia, ”tarkkaamaan” 
niitä, jotta voimme ymmärtää Jumalan profetioiden ”tule-
vaisia”. Toisin sanoen ymmärtääksemme tämän lopunajan 
profetioita, meidän on tutkittava myös historiaa–nimen-
omaan Raamatun historiaa. Apostoli Paavali kirjasi myö-
hemmin, että Vanha testamentti kirjattiin meille tänään 
opiksi, ”joille maailmanaikojen loppukausi on tullut”  
(1. Kor. 10:11). 

Oletko sinä halukas kuulemaan, mitä Jumala kertoo 
tulella palavista kaupungeista, ja Jumalan selvän ratkaisun 
kuvattuun kriisiin? 

J U M A L A  ON  P U H U N U T

”Jesajan, Aamoksen pojan, näky, jonka hän näki Juudasta ja 
Jerusalemista Ussian, Jootamin, Aahaan ja Hiskian, Juudan 
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kuningasten, päivinä. Kuulkaa, taivaat, ota korviisi, maa, 
sillä Herra puhuu: Minä kasvatin lapsia [tai poikia], sain 
heidät suuriksi, mutta he luopuivat minusta” (Jes. 1:1–2).

Vaikka usea on eri mieltä, Jumala puhuu meille tänään 
Jesajan kautta! Jumala on puhunut! ”Kuulkaa, taivaat, ota 
korviisi, maa”, Jumala sanoo. Jumala puhuttelee kaikkia maa-
pallon ja maailmankaikkeuden asukkaita! Jumala on puhunut 
vanhurskaille enkeleille, sekä saatanalle ja demoneille. Jumala 
on puhunut koko ihmiskunnalle–kaikille koskaan eläneille ja 
meille tänään elossa oleville ihmisille. Meidän kaikkien tulee 
kuulla. Jumala käskee, kuulkaa tämä viesti! Se käy toteen! Jos 
ette ota vaaria, joudutte kohtaamaan katastrofaalisia ongelmia!

Koska Uudesta testamentista noin 25 prosenttia koostuu 
Vanhasta testamentin lainauksista, joista useimmat ovat 
Jesajan kirjasta, kyseessä on myös Uuden testamentin 
sanoma. Sanoma kertoo, mitä meille tänään tapahtuu.  

Ihmiset voivat halutessaan kyseenalaistaa ja pilkata 
Raamattua–Jumalan ilmoituksen mukaan kaupunkien 
palaminen tehostuu, jos emme opi, mitä Jumala sanoo 
meille. Pian pilkkaajat häviävät kuin lumi kuumassa 
auringonpaisteessa, sillä tapahtuvat seuraavat täsmällisesti 
Jumalan meille puhumalla tavalla!

”Härkä tuntee omistajansa ja aasi isäntänsä seimen; 
mutta Israel ei tunne, minun kansani ei ymmärrä» (jae 3). 
Mitä Israel ei tunne? Se ei tunne Jumalaa eikä Raamattua, 
koska kansa ei kuuntele Jumalaa eikä Jumalan sanansaat-
tajia, ja on saattanut Jumalan poistumaan.

”Voi syntistä sukua, raskaasti rikkonutta kansaa, pahan-
tekijäin siementä, kelvottomia lapsia! He ovat hyljänneet 
Herran, pitäneet Israelin Pyhää pilkkanansa, he ovat kään-
tyneet pois. Mihin pitäisi teitä vielä lyödä…?” (jakeet 4–5). 
Jumala anoo meitä kuulemaan: miksi sinua pitäisi lyödä vielä 
enemmän? miksi et kuuntele Ja ratkaise kriiseJä?

Kuunteletko sinä Jumalaa, tarvitseeko sinun kärsiä?
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SA I R A S  PÄ Ä ,  VÄ S Y N Y T  S Y DÄ N

Jumala toteaa Jes. 1:5 lopuksi: ”…koska te aina harhailette? 
Koko pää on sairas, ja koko sydän on väsynyt” (Biblia 1776, 
oikea käännös). 

”Pää” tarkoittaa modernin Israelin johtajia. Jumala 
ilmoittaa. että ”koko pää on sairas”! Johtajiemme mielet 
ovat sairaita, täynnä petollista, Jumalan vastaista ihmis-
päättelyä! Heidän päätöksensä ovat nurjia, ja johtavat yhä 
suurempiin katastrofeihin!

Baltimoren viranomaiset päättivät ensin antaa mielen-
osoittajille ”tilaa” laittomiin tekoihin, minkä jälkeen he 
asettivat hätäisesti syytteeseen kuusi Freddie Grayn kuole-
maan osallisena ollutta poliisia, syyttäen heitä murhasta ja 
kuolemantuottamuksesta. Kaikki syytteet osoitettiin oikeu-
dessa myöhemmin vääriksi–oikeusjärjestelmän mukaan 
poliisit eivät olleet syyllistyneet rikoksiin. Miksi alun perin 
asetetut   ankarat syytteet? Väkijoukon rauhoittamiseksi. 
Vihainen väkijoukko vaati kuuluvasti poliisien verta, miksi 
Baltimoren osavaltion oikeustuomi asetti halutut syytteet 
jäädessään odottamaan joukon rauhoittumista. 

Päätös tehtiin lähes varmasti mellakoijien pelosta–ellei 
rasistisena pyrkimyksenä ”hakea oikeutta” lain kustannuk-
sella. Osavaltion ja liittovaltion viranomaiset osoittautuivat 
sympaattisemmaksi rikollisille–kuin viattomille Baltimoren 
asukkaille!

Tapaus demonstroi sen syistä riippumatta maanlaajui-
sille mielenosoittajille ja agitaattoreille selvästi laittomuuden 
johtavan toivottuun tulokseen, että väkivaltaiset mielen-
osoitukset ovat tehokas ja laillinen keino hakea oikeutta. 
Kyseessä on vaarallinen ennakkotapaus! Voimme jo todeta, 
että jokaisen merkittävän uutistapauksen myötä julkinen 
viha kiehahtaa yhä nopeammin ja aggressiivisemmin. Yhä 
suurempi osa väestöstä in sitä mieltä, että yhteiskunnan 
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eriarvoisuuksiin ja epäoikeudenmukaisuuksiin täytyy vas-
tata väkivallalla!

Samanaikainen poliisin vetäytymismääräys ja kuuden 
poliisin esimerkkitapaus tuhoavat kansakunnan lainvarti-
joiden moraalin. Poliisiväkivalta ei ole tietenkään oikeu-
tettu, mutta kuinka moni hyvä poliisi pelkää suorittaa–häi-
riöiden voimistuessa varmasti entistä vaarallisemmaksi 
muuttuvan–työnsä tiedostaen, että valtio voi päättää puo-
lustaa rikollista tai syyttää poliisia epäoikeudenmukaisesti? 
Amerikan kaupunkien vakautta suojaavaa ja säilyttävää 
instituutiota vahingoitetaan ja heikennetään jatkuvasti.

Väkivaltaa leviää ja tahto sen lakkauttamiseksi kutistuu. 
Jumala sanoo: ”Koko pää on sairas, ja koko sydän väsynyt.” 
Kansamme väsyy tämän kaltaisten   ongelmien edessä–muuttuu 
pelkurimaisiksi toimimaan oikealla tavalla. Koska emme tunne 
Jumalaa, koska emme anna Jumalan antaa meille tarvitse-
maamme voimaa ja rohkeutta, pelkäämme lähes kaikkea.

PA L AVAT  K AU P U NGI T

Tarkastele seuraavaksi salamaniskun kaltaista profetiaa, 
joka selittää vakavien kansallisten syntimme kauheat seu-
raamukset: ”Teidän maanne on autiona, teidän kaupunkinne 
ovat tulella poltetut; teidän peltojanne syövät muukalaiset 
silmäinne edessä; ne ovat autioina niinkuin ainakin muu-
kalaisten hävittämät” (Jes. 1:7).

Tämä profetia takaa, että kansalliset ongelmamme pahe-
nevat, koska emme kuuntele Jumalaa! Jumalaa anoo meitä 
kuulemaan viestiään, kuuntelemaan ja pelkäämään Jumalaa. 
Kun kieltäydymme, rappeutuminen vain kiihtyy!

Baltimorea stimuloitiin 2010–2015 noin 1.8 miljar-
dilla dollarilla, raha käytettiin koulutukseen, opettajien 
ammattiliittoihin, työllistämiseen ja sosiaalisiin etuihin. 
Ratkaisivatko toimet Baltimoren ongelmat? Ei–kriisi päin-
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vastoin paheni entisestään. Raha ei ole ratkaisu, se ei ole 
koskaan ollut. Ongelmia täytyy hakea paljon syvemmältä.

Jumala yrittää auttaa meitä näkemään, että jotain on 
pahasti vialla! Jumalaa ilmoittaa: Älkää osoittako JohtaJia 
sormella, olette KAIKKI syyllisiä!

Tämä ei ole mukava viesti, mutta on totuus. Jumala 
syyttää meitä kaikkia! Yritämme ratkaista ongelmat omalla 
tavallamme, mikä ei yksinkertaisesti onnistu.

Muinainen Israel tunnettiin nimellä ”Siion” (esim. Ps. 
9:11; 132:13). Jes. 1:8 viittaa ”tytär Siioniin”, mikä osoittaa 
myös viestin profetiaksi–ei kuitenkaan Jesajan aikaiselle 
Israelille vaan modernin Israelin jälkeläisille.

Hengellisesti Siion on Jumalan oma seurakunta.
Jae 8 profetoi, että ”tytär Siion” jätetään ”yksinänsä niin-

kuin maja viinitarhassa, niinkuin lehvämaja kurkkumaassa, 
niinkuin saarrettu kaupunki.” Tämä on runollinen kuvaus 
modernin Israelin tuhosta. Kansamme tulevat olemaan 
kuin hylätty ja autio pikkumaja–sadon mentyä. Jae pätee 
Jumalan kapinallisen seurakunnan työn lisäksi myös 
Amerikkaan, Israelin suureen supervaltaan, jotka eivät ole 
enää voimallisia eivätkä vaikutusvaltaisia, koska ne ovat 
poikenneet kauas Jumalasta ja etsineet sen sijaan mukavia, 
petollisia, Jumalan vastaisia asioita.

”Ellei Herra Sebaot olisi jättänyt meistä jäännöstä, olisi 
meidän käynyt pian kuin Sodoman, olisimme tulleet 
Gomorran kaltaisiksi” (jae 9). Jumala jättää hengellisesti 
jäljelle vain pikkuruisen jäännöksen, joka tekee, mitä 
Jumala sanoo ja kertoo asian, niinkuin se on.

”Kuulkaa Herran sana, te Sodoman päämiehet, ota 
korviisi meidän Jumalamme opetus (laki, alkuteksti), sinä 
Gomorran kansa” (jae 10). Kuule, mitä Jumalalla on sanot-
tavaa! Kuuletko? Jumala kertoo, että olosuhteet muuttuvat 
kohta niin huonoiksi että kuulomme paranee, mutta että 
useimpien on liian myöhäistä pelastua fyysisesti. Meidän 
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on tarkattava Jumalan totuutta entistä tarkemmin, olosuh-
teet muuttuvat koko ajan pahemmiksi. Meidän on kuultava 
Jumalan puhe–Jumala puhuu, jos me vain kuuntelemme!

Syntiemme takia meille käy seuraavasti: ”Kun te ojen-
natte käsiänne, minä peitän silmäni teiltä; vaikka kuinka 
paljon rukoilisitte, minä en kuule: teidän kätenne ovat 
verta täynnä” (jae 15). Jumala puhuttelee omaa kapinal-
lista seurakuntaansa, joka kieltäytyy viemästä Jumalan 
sanoman–jonka kädet ovat laiminlyönnin tähden täynnä 
verta. Jumala pitää sitä vastuullisensa verenvuodatukseen.

Jumala puhuu myös Israelin kansojen keskuudessa apua 
ja vastausta rukoileville. Jumala ilmoittaa: Jos ette kuule 
viestiäni, en kuule rukouksianne. vaikka rukoilette monia 
rukouksia Ja vaikutatte vanhurskailta, Jollette toimi käske-
mälläni tavalla, en kuule teitä.

Tämä on ”epämieluisa” totuus! Tämä erityisen kriittinen 
jae osoittaa, miksi Israelin kansoilla ei ole Jumalan voimaa. 
Profetia olisi herättänyt pelkoa menneenä aikana, mutta 
ei enää tänään. Useimmat ihmiset omaavat pilkkaavan 
asenteen.

Jumalan ilmoituksen mukaan kansakuntamme sekä 
useimmat seurakunnan jäsenet eivät valitettavasti omaa 
Jumalan voimaa, kaikkein tärkeintä tekijää. Jumala antaa 
valituilleen voiman tehdä suuria tekoja (Dan. 11:32).

Apostoli Paavali lausui: ”Kaikki minä voin hänessä, joka 
minua vahvistaa” (Fil. 4:13). Paavali oli voimallinen mies, 
koska Jumala antoi Henkensä kautta Paavalille voiman. 
Meidän nykyihmisten tulisi elää samasta voimasta.

” T U L K A A ,  JA  
JÄ R K E I L K Ä Ä  K A NSSA N I”

”Tulkaa, ja selvittäkäämme, miten asia on (1992), sanoo 
Herra: Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne 
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lumivalkeiksi...” (Jes. 1:18). Jumala kertoo, että jos kuunte-
lemme ja kuulemme, mitä Jumala sanoo, syntimme tulevat 
lumivalkoisiksi.

Jae lukee oikeammin: ”Tulkaa, ja järkeilkää kanssani.” 
Miten järkeilet Jumalan kanssa? Raamattua käyttäen. 
Jumala ilmoittaa paljastavansa totuutensa pienen jäännök-
sensä kautta. Nämä Jumalalle uskolliset omaavat Jumalan 
totuuden; he kertovat Jumalan valtuuttamina totuudesta. 
Jumala paljastaa varoituksesta vaarin ottaville omilleen 
jatkuvasti lisää totuutta.

”Jos suostutte ja olette kuuliaiset, niin te saatte syödä maan 
hyvyyttä; mutta jos vastustatte ja niskoittelette, niin miekka syö 
teidät. Sillä Herran suu on puhunut” (jakeet 19–20). Vaikka 
mellakoijat ja väkivaltaiset mielenosoittajat kuvittelevat voit-
tavansa, Jumala on eri mieltä. Ulkoa tulevat viholliset hyödyn-
tävät väkivaltaa ja anarkiaa ja kansakunnan jakautuneisuutta! 
Kansakunnassa ei voita kukaan! Jumala vahvistaa tämän.

Raamatun profetioista käy selväksi, että Yhdysvaltain 
(ja Britannian) kaupungeissa tulee puhkeamaan entistä 
pahempia, väkivaltaisempia   mielenosoituksia ja mellakoita, 
jotka heikentävät kansakuntia kohtalokkaasti ja johtavat 
paljon suuremman mittakaavan kirouksiin!

Meidän täytyy ottaa vaari Jumalan Jesajan kirjan sano-
masta! Saamme Jumalan varoituksen mukaan kärsiä, kunnes 
ymmärrämme viestin! Ei ole muuta keinoa!

Meidän on nähtävä kokonaiskuva. Jumala suojelee 
viestiin vastaavia ja varoituksesta vaarin ottavia henkilöitä. 
Jumala ei halua ihmisten kärsivän. Meidän kaikkien täytyy 
tajuta, että profetian kaupungit palavat Amerikan vahvana 
maailmanvaltana olon viimeisinä päivinä–juuri ennen 
Messiaan maapallolle hallitsemaan paluuta!  

Kyllä, Amerikan palavat kaupungit ennakoivat Jeesuksen 
Kristuksen toista tulemista maapallolle! Nämä tapahtumat 
ovat merkki Kristuksen paluusta!
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Kristus lakkauttaa pysyvästi rasismin ja epäoikeu-
denmukaisuudet, kun hän hallitsee maailmaa rautaisella 
valtikalla ja rakkaudella!
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K U U S I

Historian 
vaarallisin valhe 

Yhdysvallat johti 2015 kansainvälisiä neuvotteluja 
ydinsopimuksesta Iranin kanssa. Moni riemuitsi teh-
dystä sopimuksesta. Ei ollut kuitenkaan syytä juhlia, 

sillä vaakalaudalla on ihmiskunnan hengissä selviytyminen. 
Tarvittiin saavutus, joka kykeni poistamaan tuhon uhan. 
Valitettavasti ydinsopimus saavutti päinvastaisen tavoitteen.

Jos epäilet, onko kysymyksessä todella hengissä selviy-
tyminen, katso juutalaiskansaa, jonka Iran on toistuvasti 
julistanut haluavansa pyyhkiä pois kartalta. Israel uskoo, 
että maan hengissä selviytyminen riippuu Iranin ydin-
pommin hankkimisesta!

Jopa ydinvoimaneuvottelujen aikana iranilaisryhmät 
toitottivat toistuvasti ”kuolema Israelille” ja ”kuolema 
Amerikalle”. Iranin johtajat kutsuvat Israelia ”pikku saata-
naksi” ja Amerikkaa ”suureksi saatanaksi”. He ovat vihan-
neet Amerikkaa jo pitkän aikaa, he pyrkivät poistamaan 
vaikutusvaltamme maailmassa.

Koko ydinsopimus riippuu luottamuksesta. Voidaanko 
Iraniin luottaa? Iran on rikkonut noin 20 kertaa 



Yhdistyneiden kansakuntien kanssa solmitun sopimuksen 
ydinlaitosten tarkastamisesta. Tarkastukset eivät ole saaneet 
mitään aikaan. YK ja muu maailma sietivät Iranin YK:n 
toistuvaa petosta, mikä antoi sille aikaa jatkaa ydintoimin-
taansa. Luuletko, että Iranin käyttäytyminen tulee muuttu-
maan nykyisen sopimuksen myötä? 

Iranin vallankumouksen jälkeen amerikkalaisista val-
taosa karsasti Irania oikeutetusti. Useimmat politiikkaa 
tuntevat amerikkalaiset olivat tietoisia Iranin mullahien 
amerikkalaisia ja juutalaisia vastaan paasaamisesta. Monia 
huolestutti islamilaisen tasavallan ydinaseiden kehittä-
minen, ja kuinka mullahit käyttäisivät aseita. Kuinka presi-
dentti Obama sai sopimuksen läpi? Obaman menettelytapa 
paljastaa paljon Obaman hallinnon toiminnon metodeista, 
sekä Obamasta itsestään! 

Obaman lähipiiriin keskeinen jäsen pyrki tyynnyttä-
mään voimallisesti ihmisten pelkoja jo kuukausia ennen 
sopimusta. Benjamin Rhodes, strategisen viestinnän kan-
sallisen turvallisuusneuvonantajan apulaisjohtaja, vakuutti 
2014 demokraattipuolueen aktivistien kanssa pidetyssä 
kokouksessa, että ydinvoimasopimus Teheranin kanssa 
oli ”paras tilaisuus ratkaista Iranin [ydinvoima] kysymys.” 
Hänen mukaansa sopimus olisi ”luultavasti presidentti 
Obaman toisen virkakauden suurin ulkopoliittinen toimi.” 

Rhodes, joka ei tajunnut että kokous tallennettiin, 
uskoutui vierailleen, että presidentti Obama aikoi syr-
jäyttää kongressin: ”Suunnittelemme jo, miten voimme 
jäsentää sopimuksen, joka ei edellytä välttämättä välittömiä 
lainsäädäntötoimia”, hän kertoi. 

Kun sopimus toteutettiin 16. tammikuuta 2016, Rhodes 
selitti New York Times -lehden haastattelussa, että hänen 
täytyi valehdella saadakseen muut kuin äärivasemmisto 
hyväksymään sopimus Teheranin kanssa. Rhodes johti 
räikeän tahallisesti harhaan korruptoituneena ja kokemat-
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tomana pitämäänsä amerikkalaismediaa monista asioista. 
”Reportterien keski-ikä on 27 vuotta” Rhodes selitti, ”ja 
heidän ainoa raportointikokemuksensa koostuu poliittisista 
kampanjoista... He eivät tiedä kirjaimellisesti yhtään mitään.” 

Rhodes myönsi muotoilleensa tarinan hallinnon neuvot-
telujen alkamisesta. Rhodes kertoi lehdistölle, että Ruhanin 
kesällä 2013 presidentiksi valitseminen ja muiden Iranin 

”maltillisten” nousu mahdollisti Amerikan ja Iranin suh-
teiden ”sulamisen”. Hän myönsi kuitenkin, ettei ollut täysin 
varma Ruhanin ”maltillisuudesta”. Hän kehuskeli edelleen, 
kuinka helppo toimittajia oli pettää ja kuinka helposti tämä 
sopimus voitiin solmia ilman kongressin hyväksyntää.

Amerikka on suuri spektaakkeli maailman sil-
missä! Vaikuttaa siltä, kuin lapset vastaisivat Amerikan 
ulkopolitiikasta!

Iranin presidentti marssi päiviä ennen kaupan allekir-
joittamista valtavan iranilaisjoukon mukana, joka heilutti 

”kuolema Israelille” ja ”kuolema Amerikalle” -plakaat-
teja, mikä julisti kuuluvasti jo sinänsä, että sopimuksen 
solmiminen oli nöyryyttävä teko länsimaille–erityisesti 
Amerikalle. Tässä meillä on toinen tapaus, jossa tulee arvi-
oida ei pelkkiä sanoja vaan myös hedelmiä, tekoja. Iranin 
hedelmät osoittavat, että se tulee rikkomaan myös tämän 
sopimuksen, jonka panokset ovat paljon suuremmat!

Charles Krauthammer totesi ydinsopimuksesta seuraa-
vasti: “Mielestäni todellinen aihe ei ole, että luovutimme 
lunnaat, koska ihmiset tietävät varmaan, että teemme sen 
monessa tapauksessa peitossa… Asian varsinainen ydin on, 
että he valehtelivat, että he valahtelevat häpeämättömästi, 
ja valehtelevat edelleen kun valhe paljastuu. Tämä on 
pelottavaa, ja he valehtelevat koko Iranin sopimuksesta. 
Tämä on jäävuoren huippu… Jokaisesta meille luvatusta 
Iranin sopimuksen osasta, vedimme linjauksen X, Y ja Z, 
tai tarkastukset… he valehtelivat läpikotaisin ja sopimus 
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on täynnä kieltoja, vääriä lausumia, ja me joudumme kärsi-
mään. Seuraus on paljon pahempi kuin lunnaiden maksaminen” 
(18. elokuuta 2016; oma painotuksemme).

A M E R I K A N  V I T SAUST E N  S Y Y

Raamatulla on paljon sanottavaa Amerikan nykytilasta. 
Raamatusta käy ilmi, miksi tämä kansa oli suuri ja run-
saasti siunattu.

Raamattu profetoi  myös annettujen siunausten 
poistamisesta päivinämme–kovilla kirouksilla korvaami-
sella–ihmisten syntien takia. Amerikkalaisten syvällisen, 
lisääntyvän materialismin, itsekkyyden, himon, moraalitto-
muuden ja epäjumalanpalvonnan seurauksena profetoidut 
kiroukset pahenevat pikaisesti!

Koska Amerikan ongelmat ovat hengellisiä–ne vaa-
tivat hengellisiä ratkaisuja, alkaen parannuksen teosta! 
Koska amerikkalaiset ovat kiinni synneissään, kansalliset 
kiroukset pahenevat ennen kuin kansakunnan tila paranee.

Kun ymmärrät asian henkisen ulottuvuuden, on hel-
pompi ymmärtää presidentti Obaman toimet, ja miksi uusi 
presidentti ei korjaa maan epäkohtia.

Presidentti Obaman aiheuttama vahinko ei ole kenen-
kään ihmisen korjattavissa! Toivon, että Jälleen suuri on 
auttanut sinua näkemään, kuinka Obaman päätökset ja 
toimet täyttävät merkittävät Raamatun profetiat koskien 
Amerikan tuhoa!

Raamatusta käy ilmi myös Jumalan lopullinen tarkoitus, 
miksi Jumala sallii kiroukset Yhdysvalloille. Jumala 
rankaisee kääntääkseen ihmiset, palauttaakseen heidät 
tykönsä. Raamatun mukaan Amerikan tänään kokemat 
kiroukset ovat alkusoittoa kansalliselle elvyttämiselle ja 
ennalleen palauttamiselle  !

Amerikasta tulee, tulevaisuudessa jälleen suuri!
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Y DI NS OTA  P ROF E TOI T U!

Amerikan Syyriaa ja Irania koskevat toimet ovat osoittau-
tunet suuriksi katastrofeiksi. En usko että tilanne muuttuu 
huomattavasti presidentti Trumpin kaudella. Sallimme 
kansakunnan vihollisten puida meille jatkuvasti nyrkke-
jään. Amerikan uskottavuus on luhistunut.

Jumala varoittaa 3. Moos 26:19, että jos kansamme 
vajoavat viheliäiseen syntiin, hän murtaa voimamme ja 
ylpeytemme, ylpeän uhmamme. Jumala on murtanut sen! 
Olemme todistaneet Amerikan tahdon ja vallan täydellisen 
murtumisen. Kyseessä on suurvallan surullinen loppu!

Elämme varsin vaarallisia aikoja, joina puhutaan ydin-
pommeista! Amerikan heikkous moisen vaaran aikana on 
varsin hälyttävä ja häpeällinen.

Monet ihmiset–myös Amerikan ylimmät akateemikot 
ja intellektuellit–juhlivat ajatusta Amerikan vallan päätty-
misestä. Amerikan luhistumisen ennustavat raamatulliset 
profetiat paljastavat myös, millainen painajainen syntyy, 
kun muut maailman vallanpitäjät nousevat hallitsemaan.

Britannia ja Amerikka odottivat 1930- ja 40-luvulla 
Hitlerin ja natsien edetessä ongelman poistumista. He 
kuvittelivat, että Hitler kyettäisiin lepyttämään puheilla ja 
sopimuksilla, jotka eivät estäneet häntä. Vain vahva tahtoa 
ja voima pysäyttävät mielipuolen.

Mikään puhe ei pysäytä terrorin kuningasta, joka uskoo 
ydinmullistuksen jouduttavan hänen messiaansa paluuta. 
Nämä uskonkiihkoilijat   uskovat voittavansa, kävi miten kävi.

Mikään toinen ydinvoimavaltio ei järkeile tällä tavalla! 
Moinen ajattelutapa johtaa väistämättömään ydinsotaan!

Presidentti Obaman Iranin hallinnon lepyttely ja tuke-
minen eivät ole loogisia; katastrofipolitiikka selittyy vain 
koko maailman käsittävän, saatanallisen petoksen yhteydessä 
(Ilm. 12:9 villitsijä, alkuteksti pettäjä). Presidentin ponnis-
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telut ovat sysänneet maailman kohti tuhoa–mikä miellyttää 
paholaista suunnattomasti! ”Suuri lohikäärme, se vanha 
käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko 
maanpiirin villitsijä (pettäjä, viettelijä, eksyttäjä)” on osal-
linen tapahtumien kehitykseen. Hän vihaa kiihkeästi ihmis-
kuntaa ja pyrkii miljoonien–jopa miljardien kuolemaan!

Räjähdyspisteessä oleva tilanne johtaa ydinsotaan. 
Jeesus Kristus profetoi Matt. 24:21–22 aikamme ongelmista. 
Hän kertoi ”suuresta ahdistuksesta”, ihmiskunnan pitkän, 
traagisen historian tulevasta, kaikkein pahimmasta kärsi-
myksestä! Jeesus varoitti, että ellei näitä vaarallisia päiviä 
lyhennettäisi, mikään liha ei pelastuisi! Sekä Matt. että Dan. 
12:1 katastrofaalisen tuhon ajan kuvauksen täytyy merkitä 
ydinaseita. Jes. 6:11, Jer. 2:15 sekä monet muut profetiat ker-
tovat kaupungeista, joista ei jää jäljellä edes yhtä asukasta. 
Vain ydinaseet voi aiheuttaa ennustusten kuvatun tuhon.

Ydinsota ei ole kaukana! Raamattu profetoi yli 100 
paikassa tulevasta ydinsodasta! Voit todistaa sen todeksi. 
Uskotko Jumalaa? Vai odotatko, kunnes on fyysisesti 
liian myöhäistä vastata Jumalalle? Jollei Jumala ei puutu 
tapahtumien kulkuun, ihmiskunta kuolee sukupuuttoon! 
Elämme aikaa, jona ei ole enää viivettä, jona profetiat kii-
tävät kohti täyttymystä!

Amerikkalaiset napsuttelevat kaukosäätimiään nähdäk-
seen, kuka pelaa espn-sporttikanavalla maailman ollessa 
räjähdyspisteessä. Ihmiset kiinnittävät katseensa muualle, 
kun ihminen on sytyttämässä maailman liekkeihin! 

Emmekö ymmärrä, ettei ihminen voi ratkaista tätä 
kriisiä? Matt. 24:21–22 kertoo kyvyttömyydestämme. Ilman 
Jeesuksen Kristuksen paluuta ihmiskunta sotii kunnes 
yksikään maapallon ihminen ei ole elossa! Profetia puhuu 
pikaisesti edessämme olevasta ydinsodasta!

Jakeista paljastuu myös hyvä uutinen: Jeesus Kristus 
estää meitä tuhoamasta itseämme! Jeesus Kristus–ei 
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kaivossa piilossa oleva islamin Mahdi–palaa maapallolle. 
Jeesus Kristus palaa taivaasta suurella voimalla, ja kun 
hän asettaa jalkansa Öljymäelle, hän tuo meidän kaikkien 
toivoman todellisen, kestävän rauhan!

” S Y N N I N  TÄ H DE N ”

Saatanan paholaisen pyrkimyksenä on murtaa Yhdysvallat; 
hän tekee työtä päämääränsä saavuttamiseksi. Alas maapal-
lolle heitetyt saatana ja demonit tietävät, että heillä on vain 
vähän aikaa jäljellä, ja ovat täynnä vihaa (Ilm. 12:12).

Paholaisen kautta historian toistama tekniikka on voi-
mistaa sisältäpäin vahinkoa tekevää johtajaa. Usko tai älä, 
Yhdysvalloissa on käynyt tänään juuri näin.

Miksi Jumala sallii tämän Yhdysvalloissa? Jumala ei 
syytä kommentaattoreiden lailla ensisijaisesti poliittista 
johtajaa.

Yksi kyseistä katastrofia koskevista Raamatun profe-
tioista selittää, miksi tuhoisa johtaja kykenee nousemaan 
valtaan. Profetia kertoo tuhoisan johtajan noususta Jumalan 
seurakunnassa, mutta periaate pätee myös Yhdysvaltoihin 
tänä lopunaikana. Tämä Dan. 8:12 profetia paljastaa, että 
kyseinen henkilö sai valtuuden suorittaa tuhoisan työn 

”synnin tähden (Biblia 1776). Se sarvi heitti totuuden 
maahan, ja mitä se teki, siinä se menestyi”. Tämä profetia 
käy selväksi kirjasesta Amerikka hyökkäyksen alaisena.

Jumala sallii hyökkäyksen ”synnin tähden” – Amerikan 
ihmisten kauhistuttavien syntien tähden!

Yhdysvallat on tehnyt syntiä ja kääntynyt pois Jumalasta 
mahdollisimman kauaksi.

Kirja Yhdysvallat ja Britannian profetioissa paljastaa 
Amerikan historian yhteydessä Jumalaan. Amerikka on 
saanut Jumalalta suuria siunauksia, mutta katso nyky-
kansamme elämää. Jumala ilmoittaa, että meistä on tullut 
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kuin jumalaton Sodoma ja Gomorra! (Jes. 1:10). Jumala 
inhoaa nykyistä moraaliamme ja hengellistä elämäämme! 
Kansakunnan käyttäytyminen on vajonnut niin syvälle, 
että Jumala ilmoittaa: vaikka oJennatte kätenne Ja rukoi-
lette, en vastaa teille! (Jae 15). Jumala puhuu Amerikalle! 
Jumala varoittaa, että kun kaupunkimme palavat (jae 7) ja 
pyydämme apua, hän kieltäytyy auttamasta!

Kun suurvalta Amerikka kaatuu, sen mukana kaatuvat 
sen lähimmät liittolaiset, Britannian kansat (mukaan lukien 
Kanadan, Australian, Uuden–Seelannin) ja juutalaiskansa.

Kaikki paha tapahtuu synnin tähden. Kun teemme syntiä, 
Jumala ei suojele meitä   paholaiselta–tarvitsemme Jumalan 
suojelusta voimallisia saatanaa   ja tämän demoneja vastaan.

Vaikka yksi ihminen johtaa Amerikan kuolemaan, kansa 
kantaa suurimman syyn. Jumala sallii tapahtumat ja Jumala 
syyttää–ei kuitenkaan johtavaa ihmistä vaan–syntiä tekeviä 
ihmisiä. 

Meidän on katsottava Amerikan nykytapahtumia 
Jumalan silmillä. Kun tunnistamme tapahtumien syyt ja 
henkisen ulottuvuuden, näemme Raamatun profetioista 
tarkalleen, mihin asiat johtavat, ja että kyseessä on paljon 
vakavampi asia, kuin valtaosa ihmisistä tunnistaa. 

Kansakuntaa tuhoavat ongelmat ovat Jumalan ojennus, 
jonka kautta Jumala auttaa meitä näkemään syntimme 
ja katumaan. Kaupunkiemme palamisesta profetoiva 
Raamattu osoittaa, että kärsimys saattaa lopulta kansa-
kunnan järkiinsä ja valmistaa meidät Jumalan alaisiksi, kun 
Jeesus palaa maapallolle. Kiitos tästä Jumalalle!

Ainoa ratkaisu valtaviin ongelmiimme on parannus 
kääntymyksessä Jumalan puoleen (Hes. 33:11). Jumala 
suojaa kansoja ja yksilöitä, jotka tekevät nyt parannuksen–
ennen suurta ja peljättävää Herran päivää.

Saatanan kasvava viha Israelin kansoja vastaan, kun 
hänen aikansa käy vähiin, huipentuu ihmiskunnan histo-
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rian pahimpaan kärsimykseen–jota Raamattu kutsuu suu-
reksi ahdistukseksi, 2½ vuotta kestävää suurta ahdistusta 
seuraa vuoden kestävä Herran päivä, jolloin on Jumalan 
aika rankaista maan kansoja.

Tulevista tapahtumista kertovat profetiat paljastavat 
myös hyvän uutisen: Herran päivää seuraa välittömästi 
Jeesuksen Kristuksen toinen tuleminen, joka ratkaisee 
kaikki ongelmat ikuisesti! Dan. 8:23–25 saatanan innoitta-
masta, Pyhää Rooman valtakuntaa johtavasta poliittisesta 
Antiokhoksesta kertovalla kappaleella on innoittava 
johtopäätös: ”Hän hautoo suuria sydämessään, ja keskellä 
rauhaa hän tuottaa turmion monille. Ruhtinasten ruhti-
nastakin vastaan hän nousee” – tämä on Jeesus Kristus! 
Paholaisen innoittama turmion ihminen koettaa haastaa 
itse Kristuksen! Mikä on lopputulos? ”Ilman ihmiskättä 
hänet muserretaan” – Jumalan voimasta!

Näkemiemme, todistamiemme tapahtumien tulisi 
raitistaa meidät, mutta myös täyttää toivolla–saada enna-
koimaan seuraavaa suurta tapahtumaa: Kristuksen toista 
tulemista maan päälle!

Kun Kristus karkottaa paholaisen ja ottaa hänen kuu-
luvan virka-aseman maapallon valtaistuimella, seuraa 
ikuinen ilo, onni ja rauha! Kiitos Jumalalle!
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S E I T S E M Ä N

Uskomattoman 
suuri 

’tulevaisuuden 
toivo’

Amerikka elää synkkiä päiviä. Raamatun profetiat ker-
tovat, että päivät muuttuvat entistä synkemmiksi. 
On tärkeää, että tarkastelemme huonoja uutisia 

laajemmassa asiayhteydessä. Jumala sallii tarpeelliset kriisit 
ja rangaistukset–kyetäkseen siunaamaan ihmisiä–Jumalan 
päättäväinen päämäärä on siunata!

Kirouksista profetoiva Raamattu profetoi myös val-
taisasta, innoittavasta lopputuloksesta!

Seuraava on ote julkaisemastamme Herbert W. 
Armstrongin kirjasta The Wonderful World Tomorrow—What 
It Will Be Like, Huomisen ihana maailma–millainen se on 
(tilaa ilmaiseksi):



M I T E N  I H A N N E T I L A  
SA AV U T E TA A N!

Katsotaan asiaa tarkemmin.
Katsotaan, miten huomisen utopia saavutetaan. 

Muista, että tätä ihanteellista maailmantilaa ei saavuteta 
kertaheitolla.

Raamatun profetioista käy ilmi pian toteutuvien tapah-
tumien jokainen merkittävä askel.

Jeesus Kristus, joka asteli yli 1900 vuotta sitten pyhän 
maan mäkiä ja laaksoja sekä Jerusalemin katuja, palaa 
takaisin julistamansa mukaisesti. Jumala herätti ristiinnau-
litsemisen jälkeen kolmen päivän ja kolmen yön kuluttua 
Jeesuksen kuolleista (Matt. 12:40, Apt. 2:32; 1. Kor. 15:3-4), 
minkä jälkeen hän nousi ylös Jumalan valtaistuimelle, maa-
ilmankaikkeuden hallituksen päämajaan (Apt. 1:9–11; Hepr. 
1:3, 8:1; 10:12; Ilm. 3:21). 

Kristus on vertauksen ”jalosukuinen mies”, joka matkasi 
Jumalan valtaistuimelle – “kaukaiseen maahan” – kruunat-
tavaksi kuningasten Kuninkaaksi yli kaikkien kansakun-
tien, ja palatakseen sitten maan päälle (Luuk.19:12–27).

Kristus on taivaassa kunnes ”kaikki jälleen kohdallensa 
asetetaan” (Apt. 3:19–21). Kohdalleen asettaminen tarkoittaa 
entiseen olomuotoon palauttamista. Tässä tapauksessa 
Jumalan hallituksen maan päälle palauttamista, ja siten 
maailmanrauhan ja ihannetilan palauttamista.

Nykymaailman kuohunta, kasvavat sodat ja kiistat 
huipentuvat niin valtaisaksi maailmankriisiksi, että ilman 
Jumalan asioihin puuttumista ei mikään liha pelastuisi 
(Matt. 24:22). Jeesus Kristus palaa kuitenkin kriisin 
huippuhetkellä, ja estää ihmistä räjäyttämästä kaikkea pla-
neetan elämää. Kristus palaa tällä kertaa Jumalana; suurella 
voimalla ja kirkkaudella maailmankaikkeutta hallitsevana 
Luojana (Matt. 24:30, 25:31). Kristus palaa ”kuningasten 
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Kuninkaana ja herrain Herrana” (Ilm. 19:16), perustaa 
maailman superhallituksen ja kaitsee kaikkia kansoja rau-
taisella valtikalla” (Ilm. 19:15, 12:5).

Ajattele asiaa. Kirkastettu Kristus–palaa Jumalan kaikki-
valtiaan loistossa, yliluonnollisella voimalla ja kirkkaudella–
pelastaa ihmiskunnan–lakkauttaa kiihtyvät sodat, ydin-
joukkotuhoaseet, tuskan ja kärsimyksen–ja saattaa rauhan, 
yltäkylläisyyden, onnen ja ilon koko ihmiskunnalle.

Maailmankuulut tiedemiehet ovat todenneet suora-
sanaisesti, että ihmiskunnan ainoa maapallolla hengissä 
selviytymisen toivo on kaikkea sotilaallista voimaa 
kontrolloiva maailmanhallitus, mutta ovat myöntäneet 
sen mahdottomaksi. Kun Kristus palaa, hän toteuttaa 
maailmanhallituksen.

Johtava amerikkalainen uutislehti esitti ihmisen ainoaa 
toivoa käsittelevässä artikkelissaan yllättävän arvioinnin: 
Amerikkalaisten aikoinaan optimistinen järjestäytyneen 
ja vakaan maailman toivo on hiipumassa. Lähes biljoonan 
dollarin rahapanos ei ole saavuttanut vakautta. Olot ovat 
pikemminkin huonontuneet. On arvioitu, että virka-
miesten keskuudessa leviää lisääntyvästi näkemys, että 
maailman lisääntyvät jännitteet ja ongelmat ovat muuttu-
massa liian vaikeiksi ratkaista muuta kuin ”paitsi vahvan 
käden kautta jostain kaukaa” [Tämä kirjoitettiin vuonna 
1966!]  

”Vahva käsi jostain kaukaa”, Jumala kaikkivaltias 
lähettää todella vahvan käden ”jostain kaukaa” ja pelastaa 
ihmiskunnan!

Huomaa Jumalan profeetta Jeremian kautta antama 
toivontäytteinen lupaus: ”Näin sanoo herra: Pidätä äänesi 
itkusta, silmäsi kyyneleistä, sillä sinun työstäsi on tuleva 
palkka, sanoo Herra, ja he palajavat vihollisen maasta. 
Sinulla on tulevaisuuden toivo, sanoo herraHerra: sinun 
lapsesi palajavat omalle maalleen” (Jer. 31:16–17). 
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Jumala lupaa Amerikalle tulevaisuuden toivon! 
Raamattu, joka ennustaa Amerikan luhistumisen ennustaa 
myös, että Amerikan kirkkaimmat päivät ovat vielä edessä!

Jos uskot nämä ennustukset tosiksi, ymmärrät, miksei 
yksikään poliitikko voi tehdä Amerikasta ”jälleen suurta”. 
Ainoastaan Jumala–ainoastaan Jumalan tavalla. Jumala 
pitää antamansa takuuvarman lupauksen!

Kun Jumala valitsi raamatullisen Israelin kansan, sen 
oli tarkoitus olla esimerkki ja siunaus kaikille kansoille, 
johtaa kaikki kansat Jumalan tykö (esim. 5. Moos 4:5–8). 
Muinainen Israelin kansa epäonnistui, mutta Jumala aikoo 
edelleen toteuttaa tavoitteensa. Jumalan tahto on edelleen, 
että Israelin jälkeläiset täyttävät kunniakkaan tarkoitus-
perän ja palvelevat loistavana esimerkkinä maailmalle! He 
saavat hyvin pian toteuttaa tehtävänsä!

Jer. 31:6–7 on profetia Jeesuksen Kristuksen paluun 
jälkeisestä maailmasta. Jae 6 kertoo Efraimista, joka on 
Jumalan profeetallinen nimi Britannialle. Jae 7 kertoo 
Jaakobista–Amerikan ja Britannian profeetallinen nimi–jota 
kutsutaan ”kansojen pääksi”. Nämä ovat huomisen maa-
ilman johtavia valtioita!

Luvussa kuvataan, kuinka Jumalaa kokoaa rakastavan 
paimenen lailla näiden kansojen katuvat (jakeet 8–10), 
vuodattaa niille ylenpalttisia siunauksia (12–17), ja tekee 
niiden kanssa uuden liiton (jakeet 31–34). 

Jeremian kirjan luku 33 kuvaa Amerikan ja Britannian 
suuren ahdistuksen jälkeistä aikaa. Jumala lupaa palauttaa 
maiden vaurauden ja tehdä niistä myönteisen esimerkin. 
Maat tulevat ”ylistykseksi ja kirkkaudeksi kaikkien maan kan-
sojen edessä, jotka kuulevat kaiken sen hyvän, minkä minä 
sille teen; he peljästyvät ja vapisevat kaikkea sitä hyvää ja 
kaikkea sitä onnea, jonka minä sille annan” (jae 9). Kyllä, 
ihmiset liikuttuvat palvelemaan Jumalaa, kun he näkevät 
Jumalan anteliaisuuden ja rakkauden näitä kansoja kohtaan!
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On vaikea kuvitella, kuinka suuri Amerikasta tulee. 
Voimme kuitenkin olla varmoja, että Amerikasta tulee 
jälleen suuri!
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Löytyykö 
Amerikka 

Raamatusta?
Ymmärrä Amerikan rappeutumisen 
syy, tunnista Amerikan identiteetti.

 
Tunnista Amerikka Raamatun profetioissa.

Tilaa maksuton  Herbert W Armstrongin kirja  
Yhdysvallat ja Britannia profetioissa.



SISÄINEN 
VIHOLLINEN

Amerikan suurin uhka on jo sen porttien sisällä.
 

Tunnista uhka Gerald Flurryn ilmaiskirjasta 
Amerikka hyökkäyksen alaisena.

.



Onko Jumala 
olemassa?

Moni olettaa tietävänsä, mutta 
luotatko pelkästään lapsena oppimaasi? 

Todista asia itsellesi. Tilaa maksuton Herbert W 
Armstrongin kirja Onko Jumala olemassa?



Voitko todistaa?
Jumala sanoo suoraan, että hänen sanansa on totuus, 
mutta oletko koskaan todistanut, että Raamattu on 
Luojamme auktoriteettinen sana.

Sinun tulee tietää—koska Raamattu on Jumalan innoittama 
sana, sinut tuomitaan sen mukaan. Tilaa ilmaiseksi Herbert 
W. Armstrongin kirja Raamatun todiste.
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