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Se Amerikka, jossa minä kasvoin, on mennyt. Se on kuollut. Eikä ole toivoa sen paluusta.
Synnyin vuonna 1938, mikä tarkoittaa, että olen 77-vuotias ja varttuessani 40- ja 50-luvuilla:
Menimme kirkkoon kolme kertaa viikossa – sunnuntaina aamulla ja illalla ja
keskiviikkona illalla – lisäksi meillä oli viikon kestävät herätyskokoukset
neljännesvuosittain.
Kaikki liikkeet, paitsi keskeisimmät toiminnot – kuten sairaalat, apteekit ja
bensiiniasemat – olivat kiinni sunnuntaisin. Mitään sekulaareja tapahtumia,
urheilukilpailut mukaanlukien, ei ajoitettu sunnuntaille eikä keskiviikko-illoille.
Koulussa meillä oli päivittäin rukoukset ja Raamatun lukemiset ja juhlimme pääsiäistä
ja joulua erityisillä näytelmillä ja musikaaleilla. Englannin tunneillamme käytimme
lukemistoja, jotka sisälsivät Raamatun kertomuksia ja valmistuessamme meillä oli
erityisiä valmistujaisjumalanpalveluksia, joissa pappi piti innoittavan saarnan
valmistuvalle luokalle.
Jokainen tapahtuma oikeudenkäynneistä kaupunginvaltuuston ja vanhempain neuvoston
kokouksiin avattiin rukouksella.
Elokuvat ja TV-ohjelmat olivat tiukasti säänneltyjä vahvoilla moraalisäännöillä.

Paikalliset, valtiolliset ja kansalliset johtajamme puhuivat avoimesti Jumalasta ja
kristillisestä uskostaan ja usein johtivat rukouksia, kuten presidentti Franklin Roosevelt
Normandian maihinnousun aikaan vuonna 1944.
Voisin jatkaa tätä luetteloa, mutta luulen, että jo tajuat, mistä on kysymys.
Amerikka ei ollut täydellinen kansakunta. Rasismi oli vielä yleistä ja materialismi oli pääsemässä
vauhtiin, mutta olimme vielä kansa, joka kunnioitti ja tunnusti esi-isiemme ja valtiomme perustajien
kristillisiä periaatteita ja olimme edelleen hyvin tietoisia, että siunauksemme tulivat Jumalalta.

Radikaalisti uusi Amerikka
Tämänpäivän Amerikka on radikaalisti erilainen ja muutokset ovat tapahtuneet yllättävän nopeasti.
On uskomatonta, että vähän yli 50 vuodessa 1960-luvun jälkeen meistä on tullut kansakunta, joka
on täysimittaisessa avoimessa kapinassa Jumalaa vastaan. Tänä päivänä:
1. Me kumarramme Kaikkivaltiasta Dollaria.
2. Ahneudesta on tullut kansallinen kannustimemme.
3. Seksi on meille pakkomielle.
4. Uhkapelaaminen on kansallinen viihteemme.
5. Olemme maailman suurin huumeiden kuluttaja.
6. Olemme kieltäneet Jumalan kouluistamme.
7. Julkisuudessa olemme julistaneet Jumalan tabuksi.
8. Opetamme lapsillemme evoluution fantasiaa.
9. Teurastamme vauvoja naisten ”valinnanvapauden” nimissä.
10. Olemme glamorisoineet (tehneet houkuttelevaksi) homoseksuaalisuuden.
11. Olemme laillistaneet samaa sukupuolta olevien avioliiton.
12. Olemme parhaillaan laillistamassa marihuanaa.
13. Ja meistä on tullut maaplaneetan moraalin saastuttaja väkivaltaisilla,
moraalittomilla ja rienaavilla elokuvilla ja TV-ohjelmilla.
Tiivistäen: olemme kansakunta, joka on hylännyt kristillisen perintönsä ja
korvannut tuon kallisarvoisen perinnön karkealla pakanallistetulla kulttuurilla.
Olemme kapinallinen kansa, joka näyttää pitkää nenää Luojalleen ja
Jumalalleen, joka antoi sataa meille vertaansa vailla olevia siunauksia yli 300
vuoden ajan.
Tässä tiivistykseni siitä kirjani Living for Christ in the End Times: Coping with Anarchy and
Apostasy (Kristukselle eläminen lopunaikoina: Selviäminen anarkiasta ja luopumuksesta) toisessa
painoksessa:1
Olemme karkottaneet Jumalan yhteiskuntamme elämästä ja tulos on mielettömän
väkivallan ja moraalittomuuden vyöry. Olemme kadottaneet moraalisen kompassimme
ja kasvatamme moraalisten kääpiöiden sukupolvea.
Sama pätee seurakunnan sisällä riehuvaan luopumukseen. Käsite evankelinen on
kadottanut merkityksensä, koska jotkut, jotka sanovat olevansa evankelisia, julistavat,
että taivaaseen on monta tietä eikä ole mitään helvettiä.
Tänä päivänä seurakunnassa on käynnissä toinen uskonpuhdistus, mutta toisin kuin
ensimmäinen, joka perustui kutsuun palata Raamattuun, tämä uusi uskonpuhdistus
kutsuu ihmisiä heittämään Raamattu yli laidan omien tunteidensa ja uskomustensa
hyväksi.

Kun seurakunta tulee yhä heikommaksi sisäisestä lahosta johtuen, niin yhteiskunta
jatkaa vajoamista pimeyteen.
Väittäisin siis epäröimättä, että olemme tuhoaan kerjäävä kansakunta.

Kuinka Jumala käsittelee kapinallisia kansoja
Sanon tämän, koska Raamattu ilmoittaa selvästi, että Jumalalla on selvä tapa käsitellä kapinallisia
kansakuntia.2
Ensin Hän kutsuu heitä parannukseen profeettojen äänen kautta ja jos ihmiset eivät suostu
parannukseen, niin Jumala lähettää terveellisiä tuomioita. Jos kapina jatkuu, niin vastaan tulee
vaihe, josta ei ole paluuta ja Jumala siirtää kansan tuomiosta tuhoon.

Profeetallisia varoituksia Amerikalle: Peter Marshall
Tarkastelkaamme Jumalan profeetallisia varoituksia kansallemme.
Ensimmäinen varoitus, jonka haluaisin mainita, tuli suuren
skotlantilais-amerikkalaisen saarnaajan Peter Marshall'in sydämeltä.
Hän tuli tähän maahan vuonna 1927 ollessaan 25-vuotias ja hän kuoli
vuonna 1949 vain 47-vuotiaana.
22 vuotensa aikana tässä maassa hän meni seminaariin Georgia'ssa ja
erottui kaunopuheisena saarnaajana. Hänestä tuli nopeasti arvostetun
New York'in presbyteerisen kirkon pastori Washington D.C.:ssä
vuonna 1937 – kirkossa, joka tunnettiin ”presidenttien kirkkona.”
Vuonna 1947 hänestä tuli Yhdysvaltain senaatin kappalainen. Tuohon
aikaan kansakuntamme oli maailman huipulla. Olimme voittaneet
toisen maailmansodan ja selvinneet siitä maailman voimakkaimpana
kansakuntana. Taloutemme oli elpynyt ja synnytti ennennäkemätöntä
vaurautta. Tulevaisuuden mahdollisuutemme näyttivät rajattomilta.
Peter Marshall oli kuitenkin hengellisesti levoton. Jopa ennen
sodan loppumista vuonna 1945 hän tunsi sielussaan, että
Amerikka oli menossa väärään suuntaan – kohti maallistunutta,
pakanallista yhteiskuntaa. Hän vapautti tukahdutetut huolensa
vuonna 1944 eräässä New Orleans'in kirkossa pidetyssä
saarnassa. Saarnan aihe oli ”koetus tulella (Trial by Fire)” ja se
keskittyi Raamatun kuvailemaan hengelliseen taisteluun Elian
ja Baalin profeettojen välillä.
Hän aloitti saarnan lainaamalla William Penn'iä, Pensylvania'n
liittovaltion kveekari-perustajaa: ”Jumalan täytyy hallita
ihmisiä, tai muuten heitä hallitsevat tyrannit.”3
Marshall jatkoi ilmaisten huolensa, että kansakuntamme oli
joutumassa moraalisesti tuuliajolle ja sekaannukseen, joka oli
ominaista profeetta Elian ajan muinaiselle Israelille, kun
epäjumalien palvelus vangitsi kansakunnan ja käänsi sen
sydämen pois Jumalasta.
Uudelleen ja uudelleen hän julisti saarnassa, että aika oli tullut meille Amerikassa valita puoli –
päättää aioimmeko kansakuntana seurata Jahvea vai Baalia. Joka kerta hän haastoi Elian sanoin
(1.Kun. 18:21):4
Jos Herra on Jumala, seuratkaa häntä; mutta jos Baal on Jumala, seuratkaa häntä.

Keskellä saarnaansa Marshall peräänkuulutti profeetallisia ääniä: ”Sanon teille, että Amerikka
tarvitsee tänä päivänä profeettoja, jotka asettavat kansakunnan eteen olennaiset vaihtoehdot...”5
Sitten hän jatkoi puhuen profeetallisesti:6
Vallan ja aseman rakkaus on orjuuttanut monien amerikkalaisten sydämet. Rotuvihan ja
suvaitsemattomuuden siemenet on kylvetty ja tulemme korjaamaan katkeran sadon...
Moraalisia normejamme on laskettu eikä yksikään kansakunta edisty moraalin
laskiessa....”
Hän kehitteli näkökulmaansa edelleen sanoen:7
Meidän täytyy päättää ja nopeasti, kuka on johtaja, jota me palvelemme. Miljoonat
Amerikassa elävät moraalisessa sumussa... Muunnettu moraalittomuus nokkeluuden
perusteella ohjaa miljoonia ihmisiä. Muunnettu epärehellisyys lain kirjaimen puitteissa
on miljoonien muiden käytäntö.
Varmasti on tullut aika, koska hetki on myöhäinen, että meidän täytyy päättää ja valinta
edessämme on selvä – Jahve tai Baal. Kristus tai kaaos. Vakaumus tai tinkiminen. Kuri
tai hajoaminen.”
Sitten Marshall lopetti saarnansa hätkähdyttävällä julistuksella:8
Tarvitsemme profeetan, jolla on Amerikan korva ja joka sanoo sille nyt: ”Kuinka kauan
te seisotte pysähtyneinä kahden mielipiteen välillä? Jos Jahve on Jumala, niin seuratkaa
Häntä, mutta jos Baal on Jumala, niin seuratkaa häntä ja menkää helvettiin!”

Kulttuurinen muutos
Se oli vuonna 1944 ja aivan kuten Peter Marshall pelkäsi, niin kansakuntana jouduimme
sodanjälkeisinä vuosina materialismin pauloihin. Tämä pakkomielle puolestaan ruokki kapinan
henkeä Jumalaa ja Hänen Sanaansa vastaan.
Monien vuosien ajan olimme hukkua suuren laman kärsimyksiin ja eläessämme tuo ajan läpi
tunsimme suurta riippuvuutta Jumalasta, mutta nyt me pystyimme seisomaan omillamme ja Jumala
ja Hänen Sanansa häipyivät taka-alalle.
Tämä johti moraalisesti tuhoisaan 1960-lukuun ja sen tuomaan seksuaaliseen vallankumoukseen ja
se puolestaan sai Jumalan lähettämään meille sen profeetallisen äänen,
jota Peter Marshall oli kaivannut.
Tuo ääni saapui näyttämälle vuonna 1974 täsmälleen 30 vuotta siitä, kun
Marshall oli peräänkuuluttanut sitä. Ääni luului merkittävälle miehelle
nimeltä David Wilkerson.

David Wilkerson
Wilkerson aloitti helluntailaisena saarnaajana Pennsylvania'n
maaseudulla.
Vuonna 1958 27 vuoden iässä hän tunsi Herran johtavan irrottamaan
telttapaalut ja muuttamaan New York'iin saarnaamaan kaupungin
väkivaltaisille katujengeille. Monien koetusten ja kyynelten kautta hän
onnistui perustamaan jengityön ja vuonna 1962 hän julkaisi
kokemuksistaan kirjan, jonka nimi oli Risti ja Linkkuveitsi.9 Se teki
hänestä kansallisen kuuluisuuden ja vielä suuremmassa määrin, kun siitä

tehtiin elokuva vuonna 1970.10

Näky
Kirjan ja elokuvan seurauksena Wilkerson'ista tuli helluntailaisen
ja karismaattisen liikkeen lemmikki – kunnes vuonna 1974 julkaisi
uuden kirjan nimeltä, The Vision (Näky).11 Kustantaja mainosti sitä
”pelottavana profetiana tuomiopäivästä, joka on alkamassa toteutua
nyt.”
Tämä kirja esitti hyvin negatiivisen profetian kansakuntamme
tulevaisuudesta varoittaen, että johtuen kapinastamme Jumalaa
vastaan olimme matkalla kohti suuria tuomioita ja lopullista tuhoa.
Maailma, kuten voi odottaa, torjui kirjan ”mielettömänä.” Mutta
mikä traagista, myös seurakunta hylkäsi kirjan radikaalin
hourailuna.
Helluntailainen ja karismaattinen liike reagoivat voimakkaalla
tuomitsemisella. Tuohon aikaan ne olivat täynnä tyynyprofeettoja,
jotka profetoivat suurta lopunajan herätystä, joka uudistaisi ja
elvyttäisi Amerikan kristillisenä kansakuntana. Ne eivät halunneet
kuulla negatiivista sanomaa keneltäkään, varsinkaan
tunnetuimmalta puhemieheltään.
Niinpä Wilkerson pääsi paaria-luokkaan yhdessä yössä. Hänen
kirjansa poistettiin seurakuntien kirjanmyynneistä ja hänet
tuomittiin ”pelon lietsojaksi.”
Samalla tavalla myös päälinjan seurakunnat – sekä evankelikaaliset
että ei-evankelikaaliset – tuomitsivat kirjan perustellen, että
Wilkerson'in täytyy olla ”väärä profeetta,” koska ”Jumala ei enää
puhu näyissä.”
Wilkerson oli osannut odottaa tätä reaktiota, koska hän puhui siitä
kirjansa alussa osoittaen, että Raamattu sanoo, että lopunaikoina
Jumala antaa palvelijoilleen näkyjä ja unia. Seuraavassa tuo kohta
Joelin luvusta 2:
28 Näitten jälkeen minä olen vuodattava Henkeni kaiken
lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat,
vanhuksenne unia uneksuvat, nuorukaisenne näkyjä näkevät.
29 Ja myös palvelijain ja palvelijattarien päälle minä niinä
päivinä vuodatan Henkeni.
Huomaa, että jae 28 sanoo: ”Näitten jälkeen...” Minkä jälkeen?
Edelliset jakeet osoittavat, että se tapahtuu Israelin valtion uudelleenperustamisen jälkeen.
Tämän Joelin kohdan mukaisesti Wilkerson paljasti, että hänen profetiansa Amerikalle oli tullut
hänelle huhtikuussa 1973 annetusta näystä ja siksi hän antoi kirjalle nimeksi Näky.
Wilkerson myös huomauttaa kirjansa alussa, ettei uskonut useimpien näkynsä profetioiden
toteutuvan elinaikanaan ja se toteutui traagisesti hänen kuollessaan auto-onnettomuudessa ItäTeksasissa vuonna 2011.12

Wilkersonin profetioiden arviointia
Monet profetioista ovat kuitenkin toteutuneet vuoden 1974 jälkeen. Annan teille yleiskuvan niistä.
Hänen ensimmäinen kategoriansa oli ”Maailmanlaajuinen taloudellinen sekasorto.” Hän kirjoitti:13
Se ei oikeastaan ole laskusuhdanne, jonka näen tulevan – vaan niin suuri lama, että se
vaikuttaa lähes jokaisen palkansaajan elämäntapaan Amerikassa ja kaikkialla
maailmassa.
Tämä tietysti toteutui vuoden 2008 Suuren Laman puhkeamisessa.
Wilkerson edelleen sanoi, että ”jotkut kansakunnan suurista yhtiöistä julistavat konkurssin.”14 Tämä
alkoi vuonna 2001 yhtiöistä Enron ja PG&E, joka on Kalifornian suurin sähkö-yhtiö.
Kymmenen muuta suurta yhtiötä kaatui Suuren Laman aikana, mukaanlukien sellaiset jättiläiset,
kuin Lehman Brothers, General Motors ja American Airlines. Itseasiassa Yhdysvaltain historian 12
suurinta konkurssia ovat tapahtuneet vuoden 2001 jälkeen.
Wilkerson ennusti, että lamalla olisi tärkeitä poliittisia seurauksia: ”Talouden synnyttämä pelko
johtaa vallankumoukseen vaaleissa.”15 Täsmälleen näin kävi, kun osakemarkkinat romahtivat
syyskuussa 2008 ja Barack Obama valittiin marraskuussa.
Wilkerson ennusti edelleen, että lamasta johtuen ”autoteollisuus tulee kärsimään pahasti.”16 Se
toteutui, kun hallitus Suuren Laman aikana otti sekä Chrysler'in että General Motors'in.
Mitä kultaan tulee, niin Wilkerson ennusti, että ”kullan hinta tulee nousemaan valtavasti, mutta sitä
ei voida pitää korkeana kauan.”17 Wilkerson'in julkaistessa kirjansa vuonna 1974 kullan hinta oli
183 dollaria unssilta. Vuoden 2014 lopussa se oli 1200 dollaria unssilta.
Wilkerson'in viimeinen talouteen liittyvä profetia oli tämä:18
Elpyneestä Rooman valtakunnasta tulee lopulta vallan perustus korkeimmalle
maailmanjohtajalle, joka nousee palauttamaan taloudellisen järjestyksen.
Tämä on toteutunut osittain EU:n muodostamisessa, kun siitä tuli ylikansallinen poliittinen järjestö
vuonna 1992 Maastricht'in sopimuksella.
Wilkerson'in toinen ennustuskategoria oli ”Rajut Säänmuutokset ja Maanjäristykset.”19 Hän tiivisti
sen sanomalla:
Maailman on parasta varautua säänmuutoksiin, joita ei voida selittää millään muulla
sanalla kuin 'yliluonnollinen.' Maailma on todistamassa suurten surujen alkamisia, joita
aiheuttavat historian rajuimmat säänmuutokset, maanjäristykset, tulvat – kauheita
onnettomuuksia...
Kuten viereisestä taulukosta voit
nähdä, niin maailmanlaajuiset säähän
liittyvät onnettomuudet ovat
lisääntyneet 1980-luvun keskimäärin
300 onnettomuudesta vuodessa
melkein tuhanteen onnettomuuteen
vuodessa vuonna 2010.

Kolmannelle ennustuskategorialle näyssään Wilkerson antoi nimen ”Saastan Tulva.”
Muista edelleen, että hän kirjoitti vuonna 1974.
Olemme kohtaamassa moraalisen maanvyöryn... Saatana on avaamassa helvetin
tulvaportit ja pyrkii kastamaan maailman eroottisessa saastassa, töryssä ja
aistillisuudessa.20
Todisteet tästä ovat kaikkialla ympärillämme ja kodeissamme TV-saastan hyökkäyksen kautta. Ja
viihteen korruptio on täsmälleen, mitä Wilkerson ennusti: ”Elokuvat ja TV-ohjelmat hyödyntävät
jokaista seksiteemaa korostaen verta, väkivaltaa ja okkulttisia menoja.”21 Elokuvat, kuten Pulp
Fiction ja TV-ohjelmat kuten ”Criminal Minds” tekevät sitä tänä päivänä.
Edelleen Wilkerson varoitti, että ”tulee raiskausta ihannoivia (glamorizing) elokuvia.”22
Viimeaikainen filmi, 50 Shades of Grey (50 harmaan sävyä), tekee juuri sitä. Hän ennusti myös,
että ”tuhannet lehtikioskit kautta maan myyvät kohta niin härskejä seksilehtiä, että ne saavat
Playboy'n näyttämään melkein puritaaniselta.”23 Tästä on tullut todellisuutta, kun on julkaistu
sellaisia törkylehtiä, kuin ADHD Sex, Carnival ja Hustler.
Wilkerson julisti, että ”koululaisille kerrotaan, että homorakkaus on
normaalia.”24 Viime vuosina useat koulusysteemit kaikkialla maassa
ovat ottaneet mukaan opetusyksiköitä, jotka on suunniteltu
kuvaamaan homoseksuaalisuus normaalina – jopa alaluokilla. Tämä
pyrkimys on ujutettu jopa lapsille tarkoitettuihin kirjoihin ja lehtiin.
Hyvä esimerkki on hiljattainen Archie -sarjakuvalehti, jonka kannessa
esiteltiin homohäitä!
Muista jälleen, että Wilkerson kirjoitti näystään vuonna 1973 ja kirja
julkaistiin vuonna 1974. Jatkaen homoseksuaalisuuden tarkastelua
hän sanoo: ”Homoyhteisöstä tulee niin sotaisa ja röyhkeä, että he
pöyhkeilevät synnillään TV:n keskusteluohjelmissa.”25 Katso vain
myöhäisillan haastatteluohjelmia, tai jotakin iltapäivän Ellen
DeGeneres’in ohjelmaa, niin saat todistaa tämä profetian
toteutumista.
Mitä tulee kirkkoihin, niin Wilkerson ennusti, että ”homoja ja lesboja
vihitään papeiksi ja heille annetaan aktoriteettiasemia.”26
Episkopaalinen kirkko valitsi ensimmäisen homoseksuaalisen piispansa vuonna 2003 ja sen jälkeen
monet päälinjan kirkkokunnat ovat antaneet pappisvihkimyksen aktiivihomoille.
Kommentoiden edelleen kirkkoa Wilkerson sanoo: ”Avioero ja moraalittomuus tulevat pappien
keskuudessa yhä tavallisemmiksi.”27 Tämä ongelma oli esillä Time -lehden kannessa, kun se
keskittyi Jimmy Swaggart'in ongelmiin ja otti kantaa myös Jim ja Tammy Bakker'ia ympäröiviin
kiistoihin.
Wilkerson'in neljäs kategoria on ”Ongelmat nuorten kanssa.”
Koska nuoret ovat aina olleet hänen työnsä kohde, hänellä on tässä kategoriassa enemmän
ennustuksia kuin missään muussa. Tiivistäen:
1. Hän sanoi, että näki nuorten vihaavan vanhempiaan jopa siinä määrin, että kavaltavat
vanhempansa.28
2. Hän näki heidän joutuvan alkoholin ja huumeiden orjiksi ja ennusti marihuanan
laillistamisen.29
3. Tätä kaikkea kasvattavat tähtitieteelliset avioeroluvut.30
Wilkerson’in viides ja viimeinen hänen näkyynsä kuuluvien profetioiden kategoria on jotakin

sellaista, jolle hän antoi otsikon ”Vainohulluus.”
Hän ennusti kristittyjen uskovien kasvavaa vainoa:
Näen, että on tulossa sellainen vainon aika, jonka kaltaista ihmiskunta ei ole koskaan
ennen saanut todistaa. Se on todellisten Jeesukseen uskovien vaino, joka pian nousee
kuin monipäinen hirviö merestä.31
Viimeisten 10 vuoden aikana maassamme kristinusko ja kristityt ovat joutuneet pilkan,
kunnianloukkauksien, häirinnän ja suoranaisen vainon kohteeksi.
Järkyttävää aineistoa siitä, kuinka pitkälle ja kuinka nopeasti tämä trendi on kehittynyt, saat, kun
katsot seuraavia kirjoja:
1.God Less America: Real Stories From the Front Lines of the Attack on Traditional
Values (Jumalaton Amerikka: Tositarinoita perinteisten arvojen vastaisen hyökkäyksen
etulinjoilta) by Todd Starnes (2014).
2.I Never Thought I’d See the Day!: Culture at the Crossroads (En koskaan luullut
näkeväni sitä päivää: Kulttuuri tienristeyksessä) by David Jeremiah (2011).
3.When a Nation Forgets God: 7 Lessons We Must Learn from Nazi Germany (Kun
kansakunta unohtaa Jumalan: 7 opetusta meille natsi Saksasta) by Erwin Lutzer (2010).

Wilkerson jopa ennusti, että kristittyjen häirinnästä tulisi virallinen hallituksen politiikka:
Antikristuksen henki menee tiettyjen hallinnon ja lainsäädäntöjärjestelmän korkeissa
asemissa olevien miesten sydämiin saaden nämä virkamiehet ryhtymään oikeustoimiin,
joiden tarkoitus on häiritä riippumattomia seurakuntia, lähetyssaarnaajia ja
sananjulistajia.32
Tänä päivänä voimme nähdä tämän antikristuksen hengen toimivan kaikilla hallinnon tasoilla.
Wilkerson sanoi, että viihdeteollisuus keskittyisi halventaviin kuvauksiin kristityistä ja
kristinuskosta ja rienaisi kaikkea, mikä on pyhää:
“TV:n komediaohjelmat tulevat rohkeammiksi ja rohkeammiksi tehdessään pilaa
Kristuksesta ja tosi kristityistä... TV-ohjelmista tulee täysin rienaavia...”33
Tarvinneko minun vaivautua sanomaan, että näin on käynyt?

Toteutumattomia profetioita
Ja kuitenkin huolimatta näistä hyvin selkeistä Wilkerson'in näkyyn sisältyvistä profetioista jotkut

ovat jatkuvasti väittäneet, että hän oli ”väärä profeetta,” koska jotkut hänen enuustuksistaan eivät
ole vielä toteutuneet.
Samaa voitaisiin kuitenkin sanoa Jesajasta, Jeremiasta, Hesekielistä ja Danielista, koska he kaikki
antoivat profetioita 2500 vuotta sitten ja ne eivät vieläkään ole toteutuneet. Mistä tiedämme, etteivät
he ole vääriä profeettoja? Koska he antoivat profetioita omasta ajastaan ja ne toteutuivat ja he
antoivat profetioita myös Messiaan ensimmäisestä tulemuksesta ja ne toteutuivat.
Raamattu sanoo, että profeetan testi on, toteutuvatko hänen profetiansa (Jer. 28:9):
“Mutta se profeetta, joka ennustaa rauhaa, tunnetaan siitä, että hänen sanansa
toteutuu, profeetaksi, jonka Herra totisesti on lähettänyt."
Niinpä jos minä profetoisin, että Amerikka tuhotaan ydinaseiskulla, niin sinun olisi odotettava,
kunnes maamme on tuhottu voidaksesi päättää, olenko minä väärä profeetta, vai en – ja sinun ehkä
olisi odotettava satoja vuosia.
Mutta jos sanoisin, että Amerikka tuhotaan ydinaseiskulla ennen tammikuuta 2016, eikä niin kävisi,
niin tietäisit minun olevan väärä profeetta.
Wilkerson ei anna päivämääriä millekään profetialle näyssään, mutta sanoo, että kaikki ennustukset
eivät toteutuisi hänen elinaikanaan. Siksi on mahdotonta tällä hetkellä julistaa hänen olevan ”väärä
profeetta.”
Jotkut toteutumattomista ennustuksista ovat hyvin pahaenteisiä. Niihin kuuluvat:
1. Yhdysvallat kokee historiansa pahimman maanjäristyksen paikassa, jossa sitä
vähiten odotetaan.34
2. Seurakuntia, palvelutyöjärjestöjä ja kristillisiä kouluja ryhdytään verottamaan.35
3. TV:ssä esitetään täydellistä alastomuutta ja X-luokiteltuja pornoelokuvia.36
(Suomentajan kommentti: Jos tuo kohta 3 ei ole toteutunut TV:ssä, niin internet on varmasti sen
toteuttanut. Sehän on maailmanhistorian suurin pornotunkio. Vuonna 1973 internetistä ei tiedetty
mitään. Se kehitettiin vasta -90 luvulle tultaessa ja mikään ei ole muuttanut maailmaa niin paljon ja
niin nopeasti kuin World Wide Web eli www eli 666.)

Piste josta ei ole paluuta
Minusta kuitenkin pahaenteisin lausunto hänen kirjassaan on seuraava:37
Minä uskon, että olemme ohittaneet pisteen, josta ei voi palata.
Muista jälleen, että silloin elettiin vuotta 1974.
Alleviivasin tuon lausunnon punaisella ja laitoin kysymysmerkin perään, koska en ollut valmis
sanomaan niin vuonna 1974. Nyt olen.
Raamattu opettaa selvästi, että kun kansakunta kapinoi Jumalaa vastaan, niin on olemassa ”piste,
josta ei ole paluuta.” Se on käännekohta, jossa Jumala päättää siirtää kansakunnan parantavista
tuomioista täydellisen tuhon kurssille. Raamatussa siitä puhutaan ”haavan tulemisena
parantumattomaksi.”
Jumala esimerkiksi käski Jeremian kertoa Juudan kansalle, että heidän kansakuntansa tuhotaan,
koska:
Paha on sinun vammasi, kipeä on saamasi isku... sinun haavaasi ei paranneta... koska sinun
rikoksesi on suuri, sinun syntisi monilukuiset. (Jer. 30: 12–15)
Herra antoi Naahumille tehtäväksi sanoa sama Niinivelle:

Auttamaton on sinun perikatosi, parantumaton sinun haavasi... (Naahum 3:19)
Painottaakseen julistustaan Jumala jopa käski Jeremiaa lopettamaan rukoilemasta Juudan puolesta:
Mutta sinä älä rukoile tämän kansan puolesta, älä kohota heidän puolestaan huutoa ja
rukousta äläkä niillä minua ahdista; sillä en minä sinua kuule. (Jer. 7:16)
Hesekielille sanottiin sama asia, kun hän yritti rukoilla Juudan puolesta, mutta vielä
voimakkaammin ilmaisuin. Hänelle sanottiin, että kolmen hurskaimman maan päällä koskaan
eläneen miehen rukoukset eivät hyödyttäisi kansakuntaa – nimittäin Jobin, Nooan ja Danielin (Hes.
14:12-21).

Viimeaikaisia profeetallisia ääniä.
Tänä päivänä, 40 vuotta kirjan Näky julkaisemisen jälkeen Jumala on nostamassa uusia
profeetallisia ääniä kaikkialla maassamme varoittamaan meitä lähestyvästä tuhostamme:
1. Albert Mohler, etelän baptistien teologisen seminaarin presidentti Kentucky'n
Louisville'ssä.
2. Jonathan Cahn, New Jersey'n messiaaninen rabbi.
3. Robert Jeffress, Dallas'in First Baptist Church'in pastori.
4. Erwin Lutzer, Chicago'n Moody -kirkon pastori.
5. David Jeremiah, Kalifornian El Cajon'in Shadow Mountain Community Church'in
pastori.
6. Don Wildmon, American Family Association'in perustaja.
7. Franklin Graham, Billy Graham'in evakelioimisyhdistyksen evankelista.
Olemme jo esitelleet neljä näistä miehistä artikkelisarjassamme koskien Amerikalle tänä päivänä
puhuvia profeetallisia ääniä. Tulemme tekemään jutut lopuista kolmesta tulevissa lehtemme
numeroissa.
Kaikki nämä miehet varoittavat, että johtuen kansakuntamme kapinasta Jumalaa vastaan ja
haluttommudestamme katua, meillä on edessämme välitön tuho. Kuunteleeko kukaan?

Amerikan reaktio
Valitettavasti maassamme on kristittyjä, jotka eivät usko, että Jumala koskaan tulee koskemaan
meihin – että Hän koskaan sallii meitä tuhottavan. Heillä on taipumus ajatella, että Jumala istuu
Amerikan lipulla verhoillulla valtaistuimella. Hyvät ystävät, Jumalaa ei voida pettää. Hän ei
suvaitse katumatonta syntiä.
Muinaisen Juudan juutalaiset ajattelivat samaa omasta kansakunnastaan. Kun Jeremia varoitti heitä
välittömästä tuhosta, he huusivat: ”Herran temppeli, Herran temppeli, Herran temppeli!” (Jer. 7:4),
mikä tarkoitti, etteivät uskoneet, että Jumala koskaan antaisi kenenkään hävittää Hänen
temppeliään. Mutta Hän vain antoi.
Jumala on armollinen. Hän on pitkämielinen. Hän varoittaa ja varoittaa, ennenkuin vuodattaa
tuomionsa ja lopullisen tuhon, mutta jälleen: Hän ei suvaitse katumatonta syntiä.
Jumala rakastaa kansakuntaamme. Hän oli se, joka korotti sen Sanansa perustuksella. Hän on se,
joka siunasi sitä niin runsaasti. Hän on se, joka toimi kauttamme evankeliumin leviämiseksi
kaikkialla maailmassa.
Mutta Jumalan Sana sanoo: ”Sillä jokaiselta, jolle on paljon annettu, myös paljon vaaditaan” (Lk.
12:48). Kansakuntamme on täydessä kapinassa Jumalaa vastaan eikä Jumala tule suvaitsemaan sitä

enää. Roomalaiskirjeen ensimmäinen luku paljastaa, kuinka Jumala käsittelee kansakuntaa, joka
kapinoi Häntä vastaan.

Room. 1:18-20
18) Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä
vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa,
19) sentähden että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä
Jumala on sen heille ilmoittanut.
20) Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa,
ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät
he voi millään itseänsä puolustaa.
Mitä nämä jakeet sanovat? Ne sanovat, että Jumalan viha on varattu jokaiselle kansakunnalle, joka
hylkää Jumalan asenteessa ja käytännössä ja tukahduttaa totuuden Hänestä.
Ja ne sanovat lisäksi, ettei Jumalan olemassaolon kieltämiselle ole puolustusta, koska Jumala on
antanut jokaiselle ihmiselle synnynnäisen tiedon Hänen olemassaolostaan ja on tehnyt tuon
olemassaolon ilmeiseksi luomakunnassaan.

”Seurakunta on etsinyt yleistä
hyväksymistä ja sen myötä mennyt
sänkyyn maailman kanssa.”
Olemmeko me kansakunta syyllistyneet ”totuuden tukahduttamiseen vääryydessä”? Ehdottomasti.
Me emme salli lapsillemme opetettavan maailmankaikkeuden todellista alkuperää ja elämän
todellista alkuperää. Sensijaan me iskostamme heidän mieleensä kehitysopin valheita ja opetamme
heille, että elämä kohdussa on arvoton.
Me olemme alkaneet siivilöidä pois historian oppikirjoistamme totuutta koskien kansakuntamme
kristillistä perustusta ja opetamme lapsiamme palvomaan luomakuntaa ennemmin kuin Luojaa.

Kuinka Jumala hoitaa kapinan
Alkaen Roomalaiskirjen 1. luvun jakeesta 24 meille kerrotaan, kuinka Jumala käsittelee sellaista
kapinallista kansakuntaa. Hän perääntyy askeleen ja alentaa turva-aitaa kansakunnan ympärillä ja
sallii synnin moninkertaistua seksuaalisen vallankumouksen muodossa (Room. 1:24):
Sentähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt saastaisuuteen,
häpäisemään itse omat ruumiinsa.
Täsmälleen näin kävi kansakunnallemme 1960-luvulla, kun koimme seksuaalisen
vallankumouksen.
Jos tämä toimi osoittautuu riittämättömäksi saamaan aikaan katumuksen, niin Roomalaiskirjeen
mukaan Jumala perääntyy toisen askeleen ja alentaa turva-aitaa edelleen (Room. 1:26-27):
26) Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa
ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen;

27) samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat
kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja
villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti.
Joten toisen perääntymisaskeleen tulos on homoseksuaalisuuden vitsaus. Olemme olleet tässä
toisessa vaiheessa aina siitä asti, kun korkein oikeus vuonna 2003 poisti kaikki anaaliyhdynnän
(sodomy) vastaiset lait.
Roomalaiskirjeen 1. luku jatkaa ilmoittaen, mitä Jumala tekee, jos kapinallinen kansakunta jatkaa
päättäväisesti kapinaansa Jumalaa ja Hänen Sanaansa vastaan.
Jumala perääntyy kolmannen askeleen ja alentaa turva-aitaa jälleen ja jakeen Room. 1:28 mukaan
hylkää kansakunnan ”kelvottoman mielensä” valtaan, jossa vaiheessa kansakunta, joko tuhoaa
itsensä, tai ulkopuolinen voima tuhoaa sen.
Uskon, että olemme saavuttaneet tämän vaiheen.
Armossaan Jumala voi päättää antaa meille vähän lisää hengitysaikaa, jotta useampia voitaisiin
pelastaa, mutta Hänen kärsivällisyydellään on rajansa.
Täsmälleen näin Hän menetteli muinaisen Juudan kanssa.
Juudan historian pahimman kuninkaan, 55 vuotta hallinneen Manassen jälkeen, Jumala nosti
hurskaan kuninkaan, nimeltä Joosia, joka hallitsi 31 vuotta ja johti kansallista hengellistä herätystä.
Mutta kun Joosia tapettiin taistelukentällä, niin kansakunta välittömästi vajosi takaisin kapinaansa ja
Jumala tuhosi sen.
Ongelma oli, että paha oli liikaa juurtunut kansakunnan rakenteisiin ja minä uskon, että niin on
meidänkin kohdallamme tänä päivänä.

Onko Amerikalla mitään toivoa?
Tämä onkin tärkeä kysymys. Onko mitään toivoa jäljellä kansakunnallemme?
Vastaukseni kuuluu: Kuinka sitä voisi olla?
Olemme kääntäneet selkämme Jumalalle ja hyljänneet Hänet, joka antoi meille kaikki
siunauksemme.
Ja meidän täytyy olla selvillä, miksi näin kävi. Se ei johtunut sekularistien, humanistien, ateistien
eikä seksuaalisen vapauden kannattajien hyökkäyksistä.
Ei, vaan se johtui siitä, että seurakunta laiminlöi saarnata evankeliumia, kutsua ihmisiä
parannukseen ja seisoa vanhurskauden puolella. Lyhyesti, seurakunta on etsinyt yleistä
hyväksymistä ja sen myötä mennyt sänkyyn maailman kanssa.
Raamattu ennustaa monissa kohdissa, että suuri luopumus on luonteenomaista lopunajoille – ja
olemme siinä nyt korviamme myöten.

Riehuva luopumus
Se kaikki alkoi 1920-luvulla, kun saksalainen korkeamman kritiikin koulukunta sai seminaarimme
pauloihinsa väittäen, että Raamattu ei ole Jumalan ilmoitettu Sana, vaan sensijaan se on ihmisen
Jumalan etsintää ja siten täynnä myyttejä, legendoja, taikauskoa ja virheitä.
Se tuotti liberaalin sosiaalisen evankeliumin, joka pian alkoi olla luonteenomaista päälinjan
kirkkokunnille niiden keskittyessä sosiaaliseen ja poliittiseen toimintaan ennemmin kuin
evankeliumin saarnaamiseen.
Tämä hengellinen virus on senjälkeen levinnyt amerikkalaisen kristikunnan evankelikaaliseen

sektoriin esiintulevan seurakuntaliikkeen (Emergent Church Movement) muodossa.
60 vuotta sitten 1950-luvulla olla evankelikaali tarkoitti, että Raamattu on auktoriteetin lähde
kaikille uskonkäsityksille ja teoille. Tänä päivänä sana evankelikaali on menettänyt merkityksensä,
koska on tunnustavia evankelikaaleja, jotka uskovat, että:
1. Raamattu sisältää virheitä ja ristiriitoja.
2. Ei ole helvettiä.
3. Jumalan tykö on monta tietä.
4. Homoseksuaalisuus on kelvollinen elämäntapa.
5. Kehitysoppi on todellinen elämän selitys.
6. Seurakunnan lopullinen tarkoitus ei ole sielujen pelastus, vaan planeetan
pelastaminen.
Ei ihme, että kansakuntamme kieriskelee hengellisessä pimeydessä ja kapinassa Jumalaa vastaan. Ja
kuinka kukaan voi todella uskoa, että on jotain toivoa kansakunnallemme keskellä sellaista karkeaa
hengellistä luopumusta?
Sanoin sen omassa profeetallisessa manifestissani näin:
Olemme kääntäneet selkämme sille Jumalalle, joka teki meidät suureksi ja satoi meille
siunauksiaan. Olemme unohtaneet, että Jumalan Sana opettaa, että ”jokaiselta, jolle on
paljon annettu, myös paljon vaaditaan; ja jolle on paljon uskottu, siltä sitä enemmän
kysytään.” (Lk. 12:47–48).
Keskellä kasvavaa hengellistä pimeyttä ja siitä johtuvaa yhteiskuntamme rappiota on kuitenkin
hyvä uutinen

Toivo uskoville
Niille meistä, jotka uskomme Jeesukseen Herranamme ja Vapahtajanamme on olemassa
henkilökohtainen toivo. Jumala on luvannut toistuvasti Sanassaan, ettei Hän koskaan hylkää meitä.
Esimerkiksi luvussa Jes. 43 Hän on luvannut käydä kanssamme läpi tulen ja veden lohduttaen meitä
kärsimyksissämme ja huolehtien tarpeistamme (Jes. 43:2-3). Ajattele myös tätä lupausta:
Ja Herra itse käy sinun edelläsi, hän on sinun kanssasi, hän ei jätä sinua eikä hylkää sinua;
älä pelkää äläkä arkaile. (5.Moos. 31:8)
Meillä on myös uskomaton toivo seurakunnan tempaamisesta, kun todelliset uskovat viedään pois
tästä maailmasta silmänräpäyksessä olemaan Jeesuksen kanssa iäti.

Toivo epäuskoisille
On myös toivo niille, jotka eivät tunne Jeesusta. Kun pimeys syvenee, niin Jeesuksen valo loistaa
kirkkaammin kuin timantti mustalla kankaalla ja enemmän ja enemmän ihmisiä vedetään Jeesuksen
tykö ja heidän sydämensä valloitetaan evankeliumilla.

Sanoma molemmille
Pyhän Hengen sanoma uskoville näinä lopunaikoina on kaksiteräinen: ”Sitoudu elämässäsi
pyhyyteen ja kerro evankeliumi niin monille kuin voit ja niin nopeasti kuin voit.”
Hengen sanoma epäuskoisille on: ”Jeesus tulee pian. Hän palaa vuodattamaan Jumalan vihan niiden
päälle, jotka ovat hyljänneet Jumalan armon ja rakkauden. Kurkota nyt ja vastaanota Hänet uskossa
Herranasi ja Vapahtajanasi, ennenkuin on myöhäistä.”

Ironinen hyvä uutinen
Minun on lisättävä, että ironisessa mielessä on olemassa hyvä uutinen, joka voidaan johtaa
sivilisaation romahtamisesta kaikkialla ympärillämme. Se löytyy Jeesuksen sanoista kohdassa Mt.
24:37-38, jossa Hän sanoo, että Hänen paluunsa tapahtuu aikana, jolloin yhteiskunta on tehnyt
täyden kierroksen takaisin Nooan päiviä luonnehtineeseen moraalittomuuteen ja väkivaltaan.
Vuonna 1996 liittovaltion tuomari Robert Bork julkaisi kirjan kansakuntamme moraalisesta
ajelehtimisesta otsikolla Slouching Towards Gomorrah (Laahustaen kohti Gomorraa). Hyvät
ystävät, emme enää laahusta. Olemme tulleet perille. Ja tuo kauhistuttava tosiasia viittaa siihen
hyvään uutiseen, että Jeesus palaa pian.

Johtopäätös
Lopuksi haluaisin sanoa, että me elämme keskellä yhä maallisempaa ja pahempaa yhteiskuntaa –
yhteiskuntaa, joka kutsuu hyvää pahaksi ja pahaa hyväksi.
Kun tänä päivänä katselemme maailmaa kaikkialla, niin näemme, että pahuus on
moninkertaistumassa. On, kuin koko maailma olisi hajoamassa palasiksi. Raamatullisesta
näkökulmasta on kuitenkin totuus, että ne palaset ovat tippumassa paikoilleen, jotta Jeesus voi
palata. Adrian Rogers sanoi sen kerran näin: ”Maailma on käymässä loistavan pimeäksi (The world
is getting gloriously dark).”
Ja niinpä ennenkuin etenemme vastustamaan pahaa yhteiskunnassa, meidän täytyy kohdata se
omassa elämässämme ja reagoida parannuksella. Herätyksen täytyy alkaa omassa sydämessämme,
ennenkuin voimme viedä sitä yhteiskuntaan.
Ja kun sitten kohtaamme yhteiskunnan, meidän pitäisi odottaa lisääntyvää vihamielisyyttä ja vainoa.
Pitäkäämme siksi silmämme kiinnitettyinä Jeesukseen, sillä Hän on uskon alkaja ja täyttäjä, ”joka
hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan valtaistuimen
oikealle puolelle.” (Hepr. 12:2).
Yhteenvetona, kun odotamme Herran paluuta, meidän tulee:
1. Seisoa vanhurskauden puolesta.
2. Rukoilla rohkeutta.
3. Sitoutua pyhyyteen.
4. Kertoa evankeliumia.
5. Panna luottamuksemme Jeesukseen ja yksin Häneen.
Äläkä unohda huutaa päivittäin, “Maranata, Maranata, Maranata! Tule pian, Herra Jeesus!”

