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Politiikan arvioimista

Välivaaleihin on tässä vaiheessa kolme viikkoa. Jos asiaa tarkastellaan järkevästi, asiat eivät lupaa

hyvää vallassa olevalle poliittiselle puolueelle vaalipäivän 8. marraskuuta, lähestyessä.

Jotkut, ehkä monet, sanovat, että kansakunnan kulttuuri on niin pahasti syöpynyt woke-

jankutuksen vuoksi, että toivo on menetetty. Jumalan ja Amerikan vastainen äänestäjäkunta sekä 

vaalihuijareiden asiantuntemus merkitsevät sitä, että mitään patrioottien toiveiden kaltaista 

Amerikan ennallistamista ei tule tapahtumaan.

Pelätään, että nämä löytävät tavan säilyttää kaikki kolme hallituksen haaraa, jolloin byrokratia voi 

jatkaa Amerikan viemistä alas totalitarismin tielle.

Jotkut uskovat, että välttyäkseen vallan menettämiseltä ne, jotka pyrkivät tukahduttamaan kaiken 

opposition ja vastarinnan, turvautuvat johonkin toimeenpanomääräykseen peruuttaakseen 8. 

marraskuuta pidettävät välivaalit. Yksi mahdollinen tällainen toiminta on täynnä aitoa huolta, joka 

on noussut lähes samaan aikaan, kun amerikkalaiset valmistautuvat astumaan äänestyskoppeihin.

One possible such action is steeped in genuine concern that has arisen almost on cue as Americans 

get ready to step into the voting booths.  

Olemme aiemmin pohtineet vuoden 1962 Kuuban ohjuskriisiin liittyvää suurta pelkoa. Nuorena 

yliopistossa opiskelevana miehenä koin sen omakohtaisesti ja tuossa nuoressa iässä olin hyvin 

huolissani, että Yhdysvallat oli ajautumassa sotaan, koska Neuvostoliiton diktaattori Nikita 

Hruštšov oli salaa sijoittanut ydinkärjellä varustettuja ohjuksia vain 80 kilometrin päähän 

Yhdysvaltojen mantereesta. En voi kuvitellakaan, mitä tuon ajan aikuisten on täytynyt ajatella, sillä 

he pystyivät paljon paremmin arvioimaan tilannetta ja uhkaa.

Minusta näyttää, että Yhdysvaltain nykyisen hallituksen jäsenet aiheuttavat nyt tarkoituksella 

tällaista pelkoa. Selvin esimerkki tästä on Valkoisen talon nykyinen asukas, joka sanoo suoraan ja 

julkisesti, että Venäjän presidentti Vladimir Putin on tosissaan sanoessaan, että hän laukaisee 
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taktiset ydinaset sodassa Ukrainaa vastaan. – Se johtuu siitä, että Putin'in konventionaaliset joukot

ovat valitettavan riittämättömät toteuttamaan valloitustaan sodassa. Herra Biden sanoi, että se on 

suurin täysimittaisen ydinsodan ja Harmagedonin uhka sitten Kuuban ohjuskriisin.

Tämä on asia, jota yksikään presidentti tai kukaan hänen hallintonsa sisällä ei olisi tehnyt aiemmin,

kun otetaan huomioon paniikki, joka voisi syntyä amerikkalaisten keskuudessa.

Kysymykseni kuuluu: miksi presidentin sallitaan antaa tällainen lausunto, eivätkä hänen hallintonsa

alaiset, Yhdysvaltain ulkoministeriö eikä valtamedia peruuta tällaista todennäköisesti paniikkia 

aiheuttavaa julistusta?

Onko kyse siitä, että ne, jotka haluavat määrätietoisesti säilyttää vallan, ovat valmiita menemään 

niin pitkälle, että ihmiset luulevat ydinsodan olevan väistämätön? Ja jos, niin miksi?

Voisiko olla, että he pyrkivät peruuttamaan nämä välivaalit? Ja ovatko he halukkaita käyttämään 

kaikkein eniten pelkoa tuottavaa geopoliittista diplomaattista välinettä, joka heillä on 

käytettävissään, keskeyttääkseen nämä vaalit, joiden monet poliittiset asiantuntijat uskovat 

menevän murskaavasti Yhdysvaltain ja osavaltioiden hallitusten nykyistä kokoonpanoa vastaan 

kaikkialla Amerikassa?

Ovatko he valmiita julistamaan kansallisen hätätilan ja siirtymään DEFCON 1 -tilaan (korkein 

hälytystila johtuen uhkaavasta ydinsodasta) estääkseen ihmisiä menemästä äänestämään ja 

heittämään roistot ulos?

Profetian arvioimista

Vaikka on hyvin mahdollista, että tällainen taktiikka voisi toimia – toisin sanoen, että poliittinen 

strategia, niin paha kuin se voi ollakin, voisi johtaa tekijöiden toivomaan tulokseen – heidän vaalien

keskeyttämissuunnitelmaansa kääritty maailmanlaajuinen ydinsota ei ole todennäköinen eikä edes 

mahdollinen.

Toisin sanoen globaali ydinaseiskujen vaihto, joka toteuttaisi ihmisen suurimman pelon 

lämpöydinsodan seurauksista, ei ole mahdollinen. Pre-Trib-näkemyksen mukainen Raamatun 

profetia ei ennusta tällaista konfliktia.

Lämpöydinsotaa, joka tuhoaa maailman, ei ole suunniteltu tapahtuvaksi tällä puolen seurakunnan 

tempausta. (En sano, etteikö taktista ydinpommia laukaistaisi jossain vaiheessa, mutta massiivista 

ydinsotaa ei nähdäkseni ole profeetallisesti suunniteltu.)

Kun Kristuksen Morsian on taivaallisissa kirkkauden pilvissä, kaikki pidäkkeet ovat poissa.

Uskon, että tämä näkyy siinä, kun Johannes kutsutaan Jumalan Karitsan läsnäoloon, kuten Ilm. 4. 

luku kuvailee. Sitten kun Karitsa (Jeesus Kristus) avaa kääröt, asiat maan päällä alkavat tapahtua 

järjestyksessä.



Väärä rauhantekijä tulee esiin (Antikristus valkoisella hevosella; Ilm. 6:1). Tätä ratsastajaa seuraa 

punaisen hevosen ratsastaja, joka vie rauhan maan päältä. Tämä on varsin todennäköisesti 

täysimittainen ydinsota. Silti Jumala edelleen hallitsee sitä, sillä muuten planeetalle ei jäisi enää 

mitään lihaa jäljelle, kuten Herra Jeesus Kristus itse sanoo.

Toinen ja tärkein laskutoimitus, joka on liitettävä kaikkeen tähän ajatteluun: Kun kaikki nämä asiat 

alkavat toteutua, niin mikä on meidän osamme kuninkaallisina lähettiläinä, jotka elämme tällä 

pimenevällä planeetalla tällä hetkellä?

Meidän tulee tietysti "katsoa ylös" (Lk. 21:28) "autuaallisen toivomme" vuoksi (Tiitus 2:13). Mutta 

tämän Herran Jeesuksen käskyn lisäksi, meidän tulee olla "suola ja valo" näinä pimeinä aikoina, 

jotta evankeliumi voisi loistaa.

Jeesus puhui juuri tästä ajasta ihmiskunnan historiassa. Hän on Alfa ja Omega, Alku ja Loppu. Hän

tietää kaiken – menneestä iankaikkisuudesta tulevaan iankaikkisuuteen. Hän puhui suoraan meille,

jotka olemme todistamassa kaikkia näitä lopun aikoihin liittyviä asioita.

Näistä raporteista, joita saamme lähestyvästä ydinsodasta – mitä tarkoitusta ne sitten palvelevatkin

– Jeesus sanoi seuraavaa vastauksessa opetuslastensa kysymykseen aikakauden päättymisestä.

“Ja te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista; katsokaa, ettette peljästy. Sillä 

näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu.” (Mt. 24:6)

Ymmärrätkö todella Jeesuksen sanat näistä sotahuhuista ja jopa sodista, joita kuulemme uutisissa 

tällä hetkellä? Hän ei käske meitä valmistautumaan taisteluun tai puolustautumaan. Hän sanoo 

selvästi: "Katsokaa, ettette peljästy. Sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu."

Meidän ei pidä kauhistua näitä sotia ja sotahuhuja. Loppu ei ole vielä käsillä ja profetia toteutuu.

Arvioomme vaikuttaa suurenmoisella tavalla uskovien ylöstempaus ennen tuon lopun tuloa. Minä, 

kuten monet uskovat, tunnen, että sen hetken, jolloin Kristus kutsuu: "Nouse ylös tänne!", täytyy 

olla todella lähellä.

Jotta tämä Vapahtajan ja Herran kutsu koskisi sinuakin, sinun on tehtävä näin:

“Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on 

hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut; sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi 

ja suun tunnustuksella pelastutaan.” (Room. 10:9–10)
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