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Herännyt vai hereillä?
Woke or Awake?
by Terry James, 9.1.2022

Lou Dobbs, pitkäaikainen asiantuntija päivän asioita ja tapahtumia koskevissa lähetyksissä ja
hänen vieraansa Eric Metaxas keskustelivat vieraan uudesta kirjasta Is Atheism Dead (Onko
ateismi kuollut?). Keskustelu kääntyi siihen, miten amerikkalainen kulttuuri on joutunut hullun
ajattelun uhriksi, joka on kääritty termiin "woke".
Dobbs totesi optimistisesti, että hän on nähnyt oman seurakuntansa ja pastorinsa alkavan herätä.
Seurakunta oli heräämässä meneillään olevien asioiden pahuuteen, joka oli woke-pahuuden
mielettömyyden kautta tartuttamassa amerikkalaisen kulttuurin ja yhteiskunnan tappavalla
viruksella, jonka ovat synnyttäneet uusmarksilaiset, jotka ovat päättäneet muuttaa kansakunnan
neuvosto- tai maolaistyyliseksi tyranniaksi. Hän sanoi, että olemme heräämässä siihen, mitä on
tapahtumassa. Marksilaisen kulttuurivallankumouksen yritystä ollaan tekemässä ilmeiseksi
amerikkalaisten nähdä. Hän uskoo, että on vielä huomattava enemmistö sellaisia patriootteja, jotka
voivat voittaa globalistien pyrkimykset kaataa Amerikka. Hänen mukaansa perustajaisät tiesivät,
että me ihmiset tarvitsemme Jumalaa ja siksi he sisällyttivät tämän todellisuuden
perustamisasiakirjoihinsa tarjoten siten keinoja, joilla tällaisiin hyökkäyksiin voidaan vastata.
Jumalalla on kätensä kansakunnan yllä, mutta meidän on käytettävä rohkeuttamme pitämään
kansakunta sellaisena, kuin miksi se on perustettu, hän kehotti.
Dobbs ja hänen vieraansa keskustelivat, kuten mekin esitellessämme näitä kommentteja
kuukausien ja vuosien ajan, vasemmistoradikaalien nurinkurisesta ajattelusta, joka on wokehulluuden eturintamassa: miten kaikki alkoi julkisen koulutusjärjestelmän valtaamisesta, kun
marxilaiset tunkeutuivat opinahjoihin ja ideologinen saastuminen levisi sitten lastentarhasta
lukioon.
Todellisten aineiden - lukeminen, kirjoittaminen, laskeminen, biologia jne. - opiskelu on jäänyt
woke-ismissa koulutusvaatimusten hännille. Nyt on käynyt niin, että CRT (Critical Race Theory,
kriittinen rotuteoria), GLTBQ ja muu hullu iskostaminen tarttuu lapsiin jo tarhassa.
Hallitsevat tahot hyökkäävät vanhempien kimppuun kaikilla tasoilla liittovaltiotasolta paikalliseen

koululautakuntaan asti, koska he uskaltavat väittää, että heidän, vanhempien, pitäisi voida
vaikuttaa opetussuunnitelmaan. Huolestuneet vanhemmat on leimattu "kotimaisiksi terroristeiksi",
koska heitä on ilmestynyt koululautakunnan kokouksiin vaatimaan, että heidän lapsilleen ei opeteta
CRT:täk tai että poikien ja tyttöjen ei tarvitse käyttää samoja vessoja tai pukuhuoneita yhtä aikaa.
Olemme kaikki olleet tietoisia näistä uutisista. Ja jos emme ole katsoneet lähinnä vaihtoehtoisia
uutislähteitä,valtamedian ulkopuolella, niin meitä on pommitettu uutisilla, jotka on vinoutettu niin,
että meistä tehdään hulluja, koska olemme eri mieltä woke-kulttuurin kanssa ja woke-kulttuurin
tekijöistä tehdään tämän päivän Amerikan valistuneita ja tervejärkisiä.
Lou Dobbs'in ja hänen vieraansa oli myönnettävä, että koska valtamedian uutiset ovat kaikkialla
läsnä ja hallitukset ovat monissa tapauksissa enimmäkseen heränneiden woke-tyyppien käsissä,
olisi todellinen taistelu herättää riittävä määrä amerikkalaisia tämän pahan kukistamiseksi.
Kuitenkin tällainen muutoksen vallankumous takaisin tervejärkisyyteen, oli mahdollinen, kun
tapahtui herääminen koska woke-pahuus oli jatkuvasti päin naamaamme.
Yksi tällainen uutinen näyttää jossain määrin tukevan väitettä.
Maanantaina julkaistusta kyselytutkimuksesta käy ilmi, että enemmistö amerikkalaisista on
sitä mieltä, että mies ja nainen ovat ainoat kaksi sukupuolta ja että koulujen ei pitäisi saada
neuvoa lapsia koskien sukupuolta tai seksuaalisuutta ilman vanhempien suostumusta.
Rasmussen Reports toteutti kyselyn1000 amerikkalaisen aikuisen keskuudessa 21-22.
joulukuuta ja sen virhemarginaali on plus/miinus 3% ja luotettavuus 95%. Tutkimus on tehty
some-myrskyn keskellä, kun Harry Potter -kirjailija J. K. Rowling'ia syytettiin "vihapuheesta",
koska hän oli väittänyt, että biologisesti erillisiä sukupuolia on vain kaksi.
"Trans-aktivistit ovat syyttäneet J. K. Rowling'ia 'vihapuheesta', mutta suurin osa
amerikkalaisista on Harry Potter -kirjailijan kanssa samaa mieltä, että sukupuolia on vain
kaksi", raportissa sanottiin. ("Useimmat amerikkalaiset eivät luota opettajiin ja kouluihin
lasten sukupuoli-identiteetin suhteen: Tutkimus," by Bill Pan via The Epoch Times,
ZeroHedge, 30. joulukuuta 2021))
Huolimatta em. rohkaisevasta tutkimuksesta, minun on sanottava, etten voi samaistua herra
Dobbs'in optimismiin. Uskon, että vuonna 2022 tämä sukupolvi Amerikassa ja maailmassa on
mennyt liian pitkälle Room. 1:28 kelvottomaan ajattelutapaan. Sen sijaan, että näkisimme suuren
liikkeen seurakunnissamme ja pastoriemme keskuudessa kulttuurisen mädännäisyyden
korjaamiseksi kääntymällä Jumalan puoleen kaikilla taivaan määräämillä tavoilla, niin kirkko
kokonaisuutena katsoo toiselta suunnalta eri prioriteetteja. Pahuus ja jumalattomuus, jotka ovat
ilmeisiä tämän woke-asian kautta, rehottaa. Meidän Jumalamme esitti asian profeetta Jesajan
kautta näin:
Voi niitä, jotka sanovat pahan hyväksi ja hyvän pahaksi, jotka tekevät pimeyden valkeudeksi
ja valkeuden pimeydeksi, jotka tekevät karvaan makeaksi ja makean karvaaksi! Voi niitä,

jotka ovat viisaita omissa silmissään ja ymmärtäväisiä omasta mielestänsä! (Jes. 5:20–21)

Tämä parantumattomalta vaikuttava turmeltuneisuuden tila tullessamme vuoteen 2022, näyttää
sopivan yhteen Jeesuksen sanojen kanssa hänen äkillisestä puuttumisestaan ihmiskunnan
asioihin, kun asiat ovat niin kuin ne olivat Nooan ja Lootin päivinä.
Jokaisen kristityn, joka lukee tätä, on vakavasti pohdittava, olenko herännyt vai hereillä. Suurta
heräämistä ei ehkä olekaan tapahtumassa, kuten herra Dobbs'in kaltaiset maalliset asiantuntijat ja
jotkut uskonnolliset henkillöt näyttävät uskovan. Itse asiassa olen vakuuttunut, ettei sellaista liikettä
ole tulossa. Jokaisen kristityn on kuitenkin aika herätä siihen tosiasiaan, että Kristuksen Toinen
Tulemus loimottaa profeetallisen horisontin yli.
Ensin on tultava kauhun aika, jollaista ei ole koskaan ollut eikä tule koskaan olemaan - Jeesuksen
itsensä mukaan. Se on todellisuus, joka kohtaa koko ihmiskunnan - paitsi niitä, jotka kuuluvat
Jumalan perheeseen.
On aika olla hereillä sen suhteen, kuinka lähellä on Kristuksen kutsu omilleen yläilmoihin tämän
tuomioon määrätyn planeetan yläpuolella. Tämän yksilöllisen heräämisen pitäisi innoittaa
itsekutakin meistä tekemään kaikkemme Hänen parhaakseen, kuten Oswald Chambers asian
ilmaisee (kirjassa My Utmost for His Highest).
Kuinka kunniakas ikuinen päivä se onkaan kuulla Herramme ja Vapahtajamme sanovan: "Hyvin
tehty, hyvä, uskollinen palvelija!"

