perjantai 14. elokuuta 2020
Amerikka-keskeinen näkökulma tutkiessamme Raamatun profetiaa
Tässä Samuel Korhosen suomentamassa melko tuoreessa Rapture Ready -sivuston artikkelissa
osoitetaan Amerikan keskeinen rooli Raamatun profetioiden toteutumisessa nyt viimeisinä päivinä
ennen Herran Jeesuksen paluuta maan päälle. Kaikki nykyiset maailman omituisuudet nivoutuvat
Amerikan ympärille, joten se, mitä tapahtuu Amerikassa, vaikuttaa kaikkialle maailmaan varsinkin
lähitulevaisuutta ajatellen. Näin ollen on syytä omaksua Amerikka-keskeinen profeetallinen näkökulma
asioihin; semminkin kun Yhdysvallat on Israelin, Jumalan profeetallisen kellon, tärkein maallinen
liittolainen, tosiasiassa tuki ja turva.
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Amerikka seisoo kaiken sen omituisuuden keskipisteessä, joka on sulkenut sisäänsä tämän hetken
historiassa. Ei ole muuta tapaa sanoa sitä, joka sopisi olosuhteisiin, joissa huomaamme elävämme.
Ainakaan minä en voi tarjota muuta tapaa sanoa se.
Tämä on se, mitä tarkoitin tämän kommentin otsikolla.
On totta, että COVID-19 -pandemia vaikuttaa koko maailmaan, eikä vain Yhdysvaltoihin. On totta, että
taloudellinen myllerrys ei ole vain täällä, vaan jokaisessa maailman valtiossa. On totta, että rotuun
liittyviin riitoihin perustuva väkivalta on puhkeamassa suurissa kaupungeissa ympäri maailman, ei vain
Amerikassa. Kaikki nämä asiat näyttävät kuitenkin keskittyvän tähän kansakuntaan ja sen ympärille ja
versovan siitä.
Ehkä se on vain näkökulmakysymys. Ehkä se on kansallismielistä likinäköisyyttä, josta kärsin
ajatellessani kaikkea, mitä saamme kestää. En kuitenkaan usko niin.
Kuten olemme monesti todenneet, Amerikka on jarru globalistiselle agendalle, jota hallitukset ja vallat
pahuuden korkeissa paikoissa, sekä inhimilliset että demoniset, ovat hautoneet. Ajatukseni ovat tässä
suhteessa vahvempia kuin koskaan tarkastellessani asioita Amerikka-keskeisestä profeetallisesta
näkökulmastamme.
Minun mielestäni tärkeimmät presidentinvaalit ovat aivan edessä. Ei voi vain aistia, vaan nähdä raivostuneiden toimet minuutti minuutilta ja tunti tunnilta - hyökkäykset joka puolelta Amerikkaa vastaan,
koska on perusteltua, että yllä oleva näkökulma on oikea johtopäätösten tekemiseen.
Se on oikea näkökulma, ei geopoliittisessa mielessä "oikea" vastaan "vasen", vaan oikea näkökulma sen
suhteen, mitä Raamattu sanoo tulevasta.
Ja se, mikä on tulossa, on järjestelmä, joka on niin erilainen kuin se, minkä olemme tunteneet, että on
mahdotonta edes kuvitella, että se voisi koskaan tapahtua keskiverto amerikkalaisten mielissä.

Se on järjestelmä, joka tuottaa, kuten Jeesus sanoi, ahdistuksen ajan, "jonka kaltaista ei ole koskaan
ollut, eikä tule koskaan olemaan." Se tulee olemaan pedon hallinto - ihmisen, joka on Antikristus.
Kysymys, jonka me, jotka opetamme, saarnaamme ja kirjoitamme Raamatun profetiasta, saamme
käytännössä aina, kun on kysymysten ja vastausten aika, on jotakin seuraavaa: "Entä Amerikka - onko
se Raamatun profetiassa?"
Vastaus on: "Ei, Amerikkaa ei mainita nimellä Raamatun profetiassa." On kuitenkin aina aiheellista lisätä
siihen: "Amerikka on kuitenkin profetiassa siinä mielessä, että se kuuluu niiden kansakuntien joukkoon,
joiden ennustettiin vaikuttavan ihmisen historiaan, kun aikakauden loppu lähestyy ja Ahdistus
häämöttää." Voimme sanoa sen, koska olemme täällä juuri oikeassa sekoituksessa asioita, jotka
siirtävät maailmaa kohti ihmisen historian kliimaksia. Ja liikkuvatko ne koskaan!
Tämän kansakunnan ollessa kaiken saatanallisen raivon, vihan ja päättäväisyyden mustassa
sydämessä Amerikan kaatamiseksi, että globalistiset suunnitelmat voisivat jatkua, en voi hyväksyä sitä,
että olen tarpeettomasti Amerikka-keskeinen. Tämä kansakunta on keskellä sotaa, lopunajan sotaa,
johon uskon itse Herran puuttuneen ihmeellisesti vuoden 2016 presidentinvaaleissa. [Sokea kirjoittaja.
AK:n eli laittomuuden ihmisen piti nousta nimenomaan Ilmestyskirjan suuresta Babylonista (Ilm. 18) eli
New Yorkista tarkkaan ottaen. Jumala toteuttaa profetioitaan Raamatussa ja laittaa väkevän eksytyksen
käyntiin. "Nokialainen" huom.]
Lyhyellä aikavälillä minulla ei ole vastauksia sodan lopputulokseen. Tiedämme, että jossakin vaiheessa
globalistit saavat "uuden maailmanjärjestyksensä." Mutta nyt taistelu riehuu ja juuri se, että se riehuu, on
rohkaisevinta. Jumala on edelleen keskellä taistelua, eikä ole olemassa parempaa puolta, jolla olla, kuin
kaikkivaltiaan kaiken Luojan puoli.
Amerikka, kultainen malja
Jälleen, onko nimi "Amerikka" mainittu missään kohtaa Raamatussa? Ei tietenkään. Mutta vaikutus, joka
tällä kansakunnalla on ollut, kun siitä täydessä kukassaan tuli maailmanhistorian suurin supervalta,
tekee siitä profeetallisen kansakunnan. Kaiken Luoja käyttää Amerikkaa edelleen mahtavassa
kädessään kahden selvästi erottuvan, yliluonnollisen päämäärän toteuttamiseen. Itse asiassa
Yhdysvalloilla on mielestäni valtava läsnäolo Raamatun profetiassa.
Sen paikka on lopunaikojen asioiden ytimessä, joiden näemme kehittyvän - asioiden, joiden näemme
paljastuvan uutisraporteissa päivittäin, jopa tunneittain. Tässä mielessä uskon, että Jumala puhuu
Amerikasta - jos ei nimeltä niin esikuvallisesti (in type), kun Hänen Sanansa kertoo meille seuraavaa:
"Baabel oli Herran kädessä kultainen malja, joka juovutti kaiken maan. Sen viinistä joivat
kansat; sentähden kansat tulivat mielettömiksi." (Jer. 51:7).
Varmasti Yhdysvallat on ollut "kultainen malja" Herran kädessä. Mikään muu nykyajan kansakunta ei voi
väittää pääsevänsä lähellekään tätä saavutusta.
Joillakin Euroopan kansakunnilla oli muovaava vaikutuksensa tuotaessa kristinuskoa maailmaan siten
levittäen jonkinasteisen evankeliumin valon syntipimeyden maailmaan. Mutta juuri Amerikka on suurista
puutteistaan ja viimeaikaisesta rappeutumisestaan huolimatta ollut loistava majakka, heijastuen tuosta
kultaisesta maljasta Jumalan kädessä.
Olla ainoa kansakunta levittämässä koko maailmalle evankeliumin sanomaa, että Jeesuksen uhri ristillä
mahdollistaa kadotetulle ihmiskunnalle ainoan tien lunastukseen, on uroteko, jota mikään toinen maa ei
voi sanoa tehneensä. Viime kädessä sitä ei tehty toimistojen kautta eikä amerikkalaisen kekseliäisyyden
avulla, vaan sen Yhden kaikkitietävyydellä ja kaikkivoipaisuudella, joka pitää kädessään "kultaista
maljaa".
Se on Jumalan armo ja rakkaus, joka on asettanut Amerikan Jumalan valon majakaksi tuolle
evankeliumin levittämisen vuorelle. Jumalan kaitselmus antoi tälle kansakunnalle teollisen ja

teknologisen nerouden - tosiasia, joka tänä päivänä kiistetään, tai pidetään itsestään selvänä.
[Muistutan, että Amerikan perustivat saatanalliset vapaamuurarit juuri samana vuonna kun Illuminati
-salaseura perustettiin v. 1776. "Nokialainen" huom.]
Israel, todellinen maali
Huolimatta muista ajan ahdingoista Israel on se, joka on Saatanan ja hänen kätyreidensä taivaan
avaruuksissa, todellinen maali (Ef. 6:12), Väkivaltainen järjestö Black Lives Matter, huolimatta siitä, että
tiedotusvälineet yrittävät saada sen näyttämään vanhurskauden voimalta korjaamassa menneitä
vääryyksiä, on antisemitistinen paha, joka perustuu ns. vapautuksen teologiaan. Kuulimme tuon
teologian sisällön, kun Jeremiah Wright, Barack Obaman pastori Chicagossa, käski Jumalaa kiroamaan
Amerikan ennen vuoden 2008 presidentinvaaleja.
Se on Israel, johon saatana viime kädessä tähtää. Raamatun profetia kulminoituu ensin siihen, että
Antikristus julistaa itsensä jumalaksi Jerusalemin temppelissä. Seuraavaksi hän johtaa hyökkäystä
Jerusalemia vastaan, kun hänet päästetään syvyyden kuilusta Kristuksen tuhatvuotisen valtakauden
lopussa.
Israel, Amerikan pelastava armo
Tämä vie meidät Amerikan toiseen olemassaolon syyhyn - kohti Jumalan suuren profeetallisen
suunnitelman toteutumisen tarkoitusta. Mielestäni tämän ilmiömäisen voimakkaan amerikkalaisen
kansakunnan käyttö on syvällisimpien indikaattorien joukossa, mitä voimme löytää, että Amerikka
todellakin on profetiassa. Ja minä uskon, että kansakuntamme oleminen profetiassa sisältää sen, että
Jumala käyttää sitä kätilönä Israelin nykyajan syntymässä Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille
vuosituhansia sitten luvattuun maahan.
Presidentti Donald J. Trump on ollut ystävä Israelille, kuin ei kukaan toinen presidentti Harry S.
Truman'in jälkeen. Se oli jyrkkä muutos siitä vihasta ja halveksunnasta, jolla Obaman hallinto kohteli
Jumalan valittua kansaa.
Jakeet 1. Moos. 12:1-3 ovat edelleen voimassa. Minun on uskottava, että tämä paljolti selittää Jumalan
suuressa taloudessa, miksi sekä Trump että Amerikka jatkuvasti selviytyvät kauheimmasta hengellisestä
/ yliluonnollisesta hyökkäyksestä, mitä Yhdysvaltain presidentti ja tämä kansakunta koskaan on saanut
kestää. [Kirjoittaja on sokea. Koronavirus, lopunajan ruttotauti, on iskenyt pahiten juuri Amerikkaan
ennakoiden Jumalan tuomiota suurelle Babylonille (Ilm. 18). "Nokialainen" huom.]
Joten olen vakuuttunut, että kaikki asiat huomioon ottaen on sallittua olla Amerikka-keskeinen
tutkiessaan Raamatun profetiaa lähihorisontissa. Rukoile edelleen rukousta 2. Aik. 7:14 ja pidä lujasti
kiinni jakeista Tiitus 2:13 ja Luukas. 21:28. Lunastuksemme lähestyy.
-Terry
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