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Videon transkriptio:

Koska kristittyjen keskuudessa keskustellaan niin paljon siitä, että tulee uusi Suuri Herääminen, 

joka työntää pimeyden voimat takaisin, jotta voimme vallata tämän maan takaisin kulttuurin ja 

yhteiskunnan aloilla, ajattelin, että voisi olla hyödyllistä tarkastella kolmea ensimmäistä Suurta 

Heräämistä. Kuten niin monet haluavat sanoa: Jumala pelasti Niniven, tuon äärimmäisen pahan 

assyrialaisen kaupungin, niin miksei hän pelastaisi meitä tänä tänä aikana?

Olen yrittänyt huomauttaa, että ajat ovat nyt erilaiset ja että Jumalan tuomio on lähellä - itse 

asiassa sen on tultava nyt. Nämä ovat kaksi hyvin erilaista näkökulmaa. Ovatko optimistit oikeassa

siinä, että kristinusko tulee olemaan vallitseva ja että jatkamme tässä maailmassa aivan kuten 

olemme tehneet viimeiset 2000 vuotta, koska Jumala on jälleen liikkeellä kansansa keskuudessa? 

Vai olenko minä ja muut, kuten pastori JD Farag, oikeassa, kun välitämme äärimmäisen 

pessimististä sanomaa - tuomion ja synkkyyden sanomaa - siitä, että Jumalan viha on tulossa ja 

seitsenuotinen Ahdistus on melkein päällämme? Ja sen vuoksi, mitä tuo maailmankatsomus 

edellyttää, onko totta, että Jeesus tulee hyvin pian pilvissä tempaamaan rakkaan morsiamensa 

tästä vihamielisestä maailmasta?

Mitä historia kertoo meille? Vielä tärkeämpää on se, mitä meidän pitäisi Raamatun mukaan 

odottaa seuraavaksi Jumalan kalenterissa?

Tuleeko siitä valon vai pimeyden aika?

Tarkastelemme tätä heti rukoiltuamme ja luettuamme Raamattua.

<PRAY>

Sana: Saarnaaja 3:1-8:

Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan alla. 

http://garyritter.com/awaken-bible-prophecy-update-6-15-22-another-great-awakening/


Aika on syntyä ja aika kuolla. Aika on istuttaa ja aika repiä istutus. 

Aika on surmata ja aika parantaa. Aika on purkaa ja aika rakentaa. 

Aika on itkeä ja aika nauraa. Aika on valittaa ja aika hypellä. 

Aika on heitellä kiviä ja aika kerätä kivet. Aika on syleillä ja aika olla syleilemättä. 

Aika on etsiä ja aika kadottaa. Aika on säilyttää ja aika viskata pois. 

Aika on reväistä rikki ja aika ommella yhteen. Aika on olla vaiti ja aika puhua. 

Aika on rakastaa ja aika vihata. Aika on sodalla ja aika rauhalla. 

Tuleeko uusi Suuri Herääminen?

Johdanto

• Tätä väitettä tarkastellakseni ajattelin, että olisi viisasta tehdä lyhyt katsaus kolmeen 

ensimmäiseen suureen herätykseen. 

• Tätä varten annamme aavistuksen siitä, mitä eri lähteet sanovat noista merkittävistä ajanjaksoista

ja myös tästä nykyisestä ajasta, jossa elämme.

• Google-haku antaa lukuisia Britannican ja muiden historiallisten verkkosivustojen artikkeleita 

näistä herätyksistä.

• Viime aikoina olen myös törmännyt pariin muuhun artikkeliin, jotka liittyvät tähän keskusteluun.

• Toisen artikkelin on kirjoittanut Leo Hohmann, jonka luulen monien tuntevan raamatullisesti 

suuntautuneesta yhteiskunnallisesta kommentoinnistaan ja toisen lähetyssaarnaaja Andrew 

Brunson, joka oli vangittuna Turkissa kaksi vuotta.

• Tämän lisäksi pastori Dana Coverstone näki äskettäin unen, joka heijastaa vaikeaa totuutta.

• Lisäksi, koska olen aiemmissa yhteyksissä viitannut kirjaan The Fourth Turning (Neljäs käänne), 

minulle tuli mieleen, että olisi mielenkiintoista pohtia ehdotusta siitä, että uusi suuri herätys voisi 

tapahtua tänä päivänä niiden historian syklien valossa, joista kirja kertoo niin hyvin.

• Otamme huomioon alussa lukemani Saarnaajan kirjan kohdan, joka on ilmeisen tärkeä 

keskustelumme kannalta

Ensimmäinen Suuri Herääminen

• Britannica kertoo, että tämä uskonnollinen herätys tapahtui Amerikan siirtokunnissa suunnilleen 

vuosien 1720 ja 1740 välisenä aikana. 

• Yhteiskunnasta oli tullut maallistuneempi ja materialistisempi niin sanotun rationaalisen ajattelun 

nousun myötä, joka hyökkäsi uskoa ja kristinuskon yliluonnollisia puolia vastaan.

• Ihmiset omaksuivat sen ja siirtyivät pois järjestäytyneestä uskonnosta.

• Kirkoista tuli kuolleita ja luottamus Jumalaan jäi taka-alalle.

• Koska vielä oli uskovia, heidän rukouksensa saivat aikaan Pyhän Hengen aiheuttaman 

synnintunnon, joka toi julkisuuteen saarnaajia, joiden johtajuus herätti monet ihmiset.

• Näihin miehiin kuuluivat Jonathan Edwards ja George Whitefield. 



• Yksi tämän ensimmäisen Suuren Heräämisen merkittävistä piirteistä oli vahva taipumus 

kalvinismiin.

• Mielestäni tämä keskustelu käy mielenkiintoiseksi, kun tarkastelemme tätä historian oppituntia 

kirjan The Fourth Turning (Neljäs käänne) valossa.

• Kokonaisjaksossa - josta käytetään nimitysta saeculum - on neljä käännettä, jotka käsittävät 

yhteensä noin 100 vuotta.

• Kullakin kyseisen saeculum-jakson neljästä käänteestä on erityinen piirre, joka toistuu syklin 

toistuessa.

• Siten 80 – 100 vuoden välein näemme:

• Ensimmäinen käänne, joka on Korkea... ajattele sitä kevätkautena, jolloin kaikki on uutta! 

• Toinen Käänne, joka on Herääminen... ajattele sitä kesänä, jolloin kaikki on loistavaa. 

• Kolmas Käänne, joka on Purkaminen... aivan kuten Syksy, tämä aloittaa alamäen kohti 

huonoa säätä.

• Neljäs Käänne, joka on Kriisi ... jossa talvi on tulossa ja kaikki asiat kääntyvät huonompaan

suuntaan.

•  Aiemmin tästä kirjasta puhuessani olen keskittynyt Neljänteen Käänteeseen, koska tästä 

historiallisesta näkökulmasta katsottuna olemme tällä hetkellä tuossa ajanjaksossa, eli tämän 

laajemman saeculum-syklin viimeisessä kaudessa.

• Tyypillisesti kukin käänne kestää noin 20-25 vuotta, mutta sen pituus voi toki vaihdella.

• Huomaa, että Toinen Käänne on historiallisesti - tämän mallin mukaan - Herääminen.

• Arvaa mitä? 

• Ensimmäinen Suuri Herääminen, jota kuvailin lyhyesti edellä, korreloi Toisen Käänteen kanssa, 

joka - kuten hetki sitten todettiin - on itsessään Herääminen.

• Kirjan kirjoittajat osoittavat, että tämä Toisen Käänteen kausi kesti vuodesta 1727 vuoteen 1746.

• Kuten aiemmin sanoin, ensimmäisen Suuren Herätyksen virallinen kesto määriteltiin vuodesta 

1720 vuoteen 1740 - siten voit nähdä päällekkäisyyden.

• Ensimmäinen Suuri Herääminen - tämä suuri hengellinen herätys - tapahtui historian Toisen 

Käänteen aikana.

• Lopulta tämän Toisen Käänteen jälkeen tuli Kolmas Käänne, jolloin asiat alkoivat mennä 

alamäkeen ja sitten tuli Neljännen Käänteen aika. 

• Tiedämme, että Neljännet Käänteet on historian kriisiaikaa.

• Käänteet tapahtuvat, koska yhteiskunta muuttuu, moraali muuttuu ja ihmiset muuttuvat. 

• Syntyy uusia sukupolvia, joilla on erilaiset arvot. On kuitenkin olemassa toistuva luonne sen 

suhteen, kuinka ajat muuttuvat ja historialliset kaudet palaavat - aivan kuten Saarnaaja sanoo.

• Samalla tavalla ihmiset ikääntyvät ja uudet sukupolvet korvaavat heidät, mutta on olemassa myös

samankaltaisuus siinä, että he käsittelevät syklejä, kuten heidän edeltäjänsä, vaikka ovat erilaisia.



• Mikä oli se kriisi, joka johti siihen tiettyyn Neljännen Käänteen jaksoon, joka lopulta seurasi 

ensimmäistä Suurta Heräämistä?

• Tästä Toisen Käänteen heräämisestä seuraava Neljäs Käänne johti Amerikan vallankumoukseen 

- tähän merkittävään sotaan, jonka tuloksena Amerikan siirtomaat saivat vapautensa Britanniasta.

• Se oli verinen ja johti jopa 6 800 -18 500:aan kuolonuhriin. 

• Myös isorokko riehui tuolloin ja tappoi yli 130 000 ihmistä.

• Ajat olivat aika synkät. 

• Sodan päättyminen toi mukanaan hämmästyttävän uudistumisen, kun kansakuntamme syntyi 

seuraavassa Ensimmäisessä Käänteessä.

Toinen Suuri Herääminen

• Siirtykäämme nyt tähän seuraavaan hengelliseen nuortumiseen, joka tuli kuin yö seuraa päivää 

tämän kauden Ensimmäisestä Käänteestä.

• Britannica kertoo, että tämä uskonnollinen liike - toinen Suuri Herääminen - tapahtui noin vuosina 

1795-1835.

• Seuraava lainaus kuvaa tätä aikakautta:

• “Toinen Suuri Herääminen merkitsi perustavanlaatuista muutosta Amerikan uskonnollisessa 

elämässä. Monet varhaiset amerikkalaiset uskonnolliset ryhmät, jotka kuuluivat kalvinistiseen 

perinteeseen, olivat korostaneet ihmisten syvää turmelusta ja uskoivat, että he voivat pelastua vain

Jumalan armon kautta. Uusi evankelinen liike painotti kuitenkin enemmän ihmisten kykyä muuttaa 

tilannettaan parempaan suuntaan. Korostamalla sitä, että yksilöt voivat käyttää "VAPAATA 

TAHTOAAN" valitessaan pelastua ja ehdottamalla, että pelastus on avoin kaikille ihmisille, Toinen 

Suuri Herääminen omaksui optimistisemman näkemyksen ihmisen tilasta."

• Toisin sanoen kalvinismista siirryttiin sellaiseen, jota kutsutaan arminiolaisuudeksi.

• Ero on siinä, että kalvinismi on predestinaatio-oppi. 

• Tähän oppiin kuuluu muun muassa, että Jumala määrää, kuka meistä pääsee taivaaseen ja kuka

joutuu helvettiin.

• Tämä on ristiriidassa arminiolaisuuden kanssa, jonka mukaan ihmisellä - joka on luotu Jumalan 

kuvaksi (imago dei) - on kyky valita vapaasti seuraako hän Jumalaa, vai hylkääkö Hänet. Tämän 

opetuksen mukaan me itse päätämme, haluammeko liittyä Herran seuraan ikuisiksi ajoiksi, vai 

haluammeko viettää tuon ajan erossa Hänen läsnäolostaan.

• Jumala ei lähetä ihmisiä helvettiin.

• He itse lähettävät itsensä.

• Tämän päätöksen lopputulos riippuu siitä, uskommeko, että Jeesus on Jumala ja kuoli syntiemme

tähden ja että hyväksymme tämän suuren pelastuksen lahjan, jonka Hän tarjoaa meille ilmaiseksi 

ristillä vuodatetun verensä kautta.



• Tämän herätyksen tunnetuin saarnaaja on Charles Finney. 

• Telttaherätyskokouksista tuli suosittuja tänä aikana ja evankelikalismi nousi entistä 

näkyvämmäksi.

• Miten tämä toinen Suuri Herääminen korreloi kirjassa Neljäs Käänne esitettyjen historiallisten 

syklien kanssa? 

• Ei ole yllättävää, että meillä on päällekkäisyyksiä sen kanssa, mitä kirjan tekijät nimittävät 

Transsendentaaliseksi Heräämiseksi, joka tapahtui heidän arvionsa mukaan vuosina 1822-1844.

• Tämä oli myös Toinen Käänne ja aika, jolloin tiedostettiin merkittävästi sekä feminismi että orjuus.

• William Wilberforce taisteli tänä aikana Britanniassa orjakauppaa vastaan ja sen lakkauttamisen 

puolesta.

• Toisin sanoen ihmisoikeudet suhteessa raamatullisiin käsitteisiin tulivat hyvin tärkeiksi. 

• Mihin tämä Toinen Käänne johti?

• Asiat menivät huonompaan suuntaan Kolmannessa Käänteessä ja se johti väistämättä 

synkempiin aikoihin. 

• Tämän kauden Neljäs Käänne toi mukanaan sisällissodan eli osavaltioiden välisen sodan.

• Tämän hirvittävän konfliktin seurauksena useimmiten mainittu taisteluissa kaatuneiden luku on 

620 000.

• Sanotaan myös, että satojatuhansia kuoli tauteihin.

• Mikä oli Ensimmäinen Käänne tämän hirvittävän kuoleman ja tuhon ajan jälkeen? 

• Se toi mukanaan jälleenrakennuskauden ja suuren taloudellisen kasvun ja vaurauden ns. 

Kultaisen Ajan (Gilded Age).

Kolmas Suuri Herääminen

• Toisessa Käänteessä oli myös kolmas Suuri Herääminen 1800-luvun lopulta 1900-luvun alkuun.

• Tämän kauden Kultaista Aikaa hallitsivat ihmiset, joilla oli suuri varallisuus ja jotka 

hyväksikäyttivät tavallista ihmistä.

• Karkea materialismi vallitsi, kun teollinen toiminta ja yritysten kasvu valtasivat maan. 

• Lapsityövoima oli yleistä. 

• Poliittinen korruptio oli räikeää ja kaikkien todistettavissa.

• Hengellinen huuto näitä asioita vastaan huipentui suureen helluntailaiseen herätykseen Azusa-

kadulla ja lähetysliikkeeseen, jossa Amerikka lähetti miehiä ja naisia kaikkialle maailmaan 

saarnaamaan Jumalan sanaa.

• Aikojen muuttuessa ja syklien kiertäessä tuon kauden Neljäs Käänne johti Suureen Lamaan ja 

toiseen maailmansotaan.



• Tässä on johdonmukaisuus, jonka haluan tuoda esiin. Toiset Käänteet tuovat väistämättä 

mukanaan tietoisuuden nousun.

• Kuten nähdään näissä kolmessa jaksossa, jotka johtivat kristillisiin heräämisiin. 

• Kuitenkin, kun nuo ajat olivat saavuttaneet huippunsa ja menneet ohi, tulivat Neljännet Käänteet, 

jotka johtivat sotaan.

Vieläkö Suuri Herääminen?

• Tämä tuo meidät tämän profetiapäivityksen polttavaan kysymykseen.

• Tuleeko kansakuntamme historian tässä vaiheessa uutta Suurta Heräämistä? 

• Vielä tärkeämpää: Voiko sellaista heräämistä olla olemassa?

• Aivan kuten teimme tarkastellessamme ensimmäistä, toista ja kolmatta Suurta Heräämistä, niin 

tarkastelkaamme lähihistoriamme Toista Käännettä, joka on johtanut siihen, missä olemme nyt - 

keskellä Neljättä Käännettä.

• Toinen Käänteemme tällä nykyisellä kaudella tapahtui niin sanotussa Tietoisuuden 

Vallankumouksessa, joka alkoi noin vuonna 1964 ja ulottui vuoteen 1984.

• Toisin kuin aiemmat Toiset Käännökset, joita tarkastelimme tänään, tämä Toinen Käännös ei 

tuonutkaan suurta kristillistä uudistusta - pikemminkin se johti hengelliseen heräämiseen, joka on 

kaukana todellisesta kristinuskosta. 

• New Age – okkultismi – itämaiset uskonnot nousivat dramaattisesti.

• Se oli herääminen – epäilemättä – mutta ei sellainen, joka olisi tuonut kristinuskon jälleen kerran 

näkyvään asemaan.

• Amerikan omatunto ei ollut sellainen, että olisi kääntynyt kohti Jeesusta Kristusta.

• Sen sijaan siitä tuli itsetunto kaiken sen kanssa, mitä nämä uskomukset, eli New Age, okkultismi 

ja itämainen mystiikka, tuovat mukanaan.

• Feminismi, ympäristönsuojeluaate ja musta valta alkoivat muuttaa Amerikkaa. 

• Perheen eheyttä vastaan hyökättiin. 

• Maasta tuli jumalamme

• Ajatuksesta, että rasismi oli järjestelmällistä ja että kansakuntamme oli

perustettu pohjimmiltaan epäoikeudenmukaiseksi, tuli vallitseva monien

keskuudessa.

• Kapinasta tuli päivän sääntö, sekä vallitsevaa järjestelmää, että

Raamatun Jumalaa vastaan.

• Ihmiset kääntyivät joogan, transsendenttisen meditaation, astrologian,

enkelioppien, enneagrammien, mindfulnesin, kirjojen The Secret ja 

Jesus Calling ja niin monen muun asian  puoleen, jotka joko vääristivät

todellisen kristinuskon tai hylkäsivät sen kokonaan.



• Siten tämä Toinen Käänne oli luonteeltaan aivan erilainen kuin edellä mainitut käänteet.

• Muistakaamme kuitenkin myös, mihin nämä aiemmat Toiset Käänteet johtivat omilla kausillansa.

• Toinen Käännös ensimmäisestä Suuresta Heräämisestä päätyi lopulta kauden Neljännen 

Käännöksen kriisiaikaan Yhdysvaltain vallankumouksen myötä.

• Toinen Käänne toisesta Suuresta Heräämisestä johti Neljänteen Käännökseen, joka johti 

Yhdysvaltain sisällissotaan

• Toinen Käännös kolmannesta Suuresta Heräämisestä johti Neljänteen Käännökseen, joka johti 

lamaan ja toiseen maailmansotaan

• Kaikki nämä aiemmat Toiset Käännökset – niin ihmeellisen hengellisen herätyksen jälkeen – 

veivät alamäkeä talviseen kriisiaikaan, johon sisältyi hirvittäviä sotia

• Tässä siis kysymys meille:

• Jos historia kertoo, että meillä on todellakin määriteltyjä syklejä, jotka kiertävät ensimmäisestä 

Käänteestä Neljänteen Käänteeseen seuraten historian sykliä noin 100 vuoden välein, koska 

yhteiskunnan nousu ja lasku ja muutokset ovat johdonmukaisia, niin onko perusteita ennustaa, että

meillä olisi uusi Suuri Herääminen nykyisellä kaudellamme?

• Muista, että olemme jo käyneet läpi Toisen Käännöksen tässä nykyisessä saeculumissa.

• Näimme hengellisen tietoisuuden nousun 1960-luvun Toisessa Käänteessä. 

• Jälleen kerran, kuten Saarnaaja sanoo, kaikella on aikansa.

• Historiallisesti katsottuna – näitä syklejä tarkasteltaessa – ennustaisitko, että meillä voisi 

käytännössä olla uusi Toisen Käänteen tyyppinen jakso nyt?

• Voivatko Toiset Käännökset toistua saeculumissa?

• Toisin sanoen, olemmeko nyt Neljännessä Käännöksessä – kun puhumme – vai emme?

• Väitän, että olemme.

• Ja jos, niin mikä on lopputulos? 

• Toisen Käänteen tulokset eivät varmasti toistu. 

• Eivät voi, koska yhteiskunta muuttuu syklisesti.

• Näin ollen uuden Suuren Heräämisen todennäköisyys on olematon. 

• Saatamme nähdä - ja uskon, että todennäköisesti näemme - jonkinlaisen sielujen sadonkorjuun, 

mutta en usko, että se tulee olemaan laajalle levinnyttä ja näkyvää siinä mielessä kuin 

menneisyyden Suuret herätykset, joissa yhteiskunta todella muuttui niiden ansiosta.

• Kysymys: Mitä meidän pitäisi odottaa Neljännen Käänteen aikana, kun otetaan huomioon, että 

jokainen Neljäs Käänne johtaa kriisiin?

• Vastaus: On selvää, että meidän on odotettava kriisiä. 



• Meillä on todellakin kriisejä joka puolelta. 

• Minä – ja monet muut – olen kertonut lukemattomista kriiseistä 2 1/2 vuoden ajan.

• Ne näyttävät päättymättömiltä ja pahenevat.

• Enemmänkin, mihin näiden aikaisempien Neljänsien Käänteiden aikaisemmat kriisit johtivat 

Ensimmäisen, Toisen ja Kolmannen Suuren Heräämisen jälkeen?

• Ne toivat mukanaan kauheita sotia. 

• Meillä oli oma heräämisemme tällä nykyisellä kaudella.

• Tietoisuuden vallankumous tämän kauden Toisessa Käänteessä ei ollut jumalallinen herääminen.

• Minusta se on äärimmäisen tärkeää keskustelumme kannalta.

• Se käänsi ihmiset kauemmas Raamatun Jumalasta. 

• Ja olemme nähneet sen. . .

• Katso suurta luopumusta, joka on tapahtumassa.

• Katso, kuinka harvoilla pastoreilla on raamatullinen maailmankuva - nykyisen tutkimuksen 

mukaan alle 50 prosentilla. 

• Katsokaa, kuinka harvat ihmiset todella lukevat Jumalan Sanaa johdonmukaisesti ja kokonaan.

• Jos nykyinen Neljäs Käänteemme on – kuten väitän – VIIMEINEN Neljäs Käänne – niin mitä 

Amerikka ja maailma voisivat nähdä koskien mahdollista sotaa?

• Uskon, että nykyinen tilanne vie kansakuntamme suoraan 7-vuotiseen Ahdistukseen

• Tämä olisi todellakin maailmamme – sellaisena kuin sen tunnemme -- viimeinen kouristus ennen 

Jeesuksen Kristuksen paluuta, joka asettaa kaiken kohdalleen ja . . .

• Tässä onkin todella hieno juttu - Jeesuksen Toinen Tulemus tämän Neljännen Käänteen 

päätteeksi johtaa ... uuteen Ensimmäiseen Käänteeseen!

• Ja mikä se on? 

• Se on  Millennium 1000 vuotta Kristuksen hallintaa maan päällä, jolloin Hän katkaisee tämän 

saeculum-kierteen. 

• Se on toivon ja vanhurskauden kevätkausi!

• Puhukaamme lyhyesti tästä nykyisestä Neljännestä Käänteestä ja siitä, miksi se ei voi johtaa, 

eikä tule johtamaan uuteen Suureen Heräämiseen.

• Poiketen historiasta kansakuntamme kokoonpano eroaa huomattavasti aiemmasta.

• Leo Hohmann'in hiljattain julkaisemassa artikkelissa käsitellään tätä asiaa. 

• Seuraavassa artikkelin kaksi ensimmäistä kappaletta:

• Kuulemme paljon puhetta siitä, että avain "maamme takaisin valtaamiseen" on 

äänestäminen ja aggressiivisempi poliittinen aktivismi ja että olemme pahuuden 

kukistamisen kynnyksellä, jos vain saamme tarpeeksi ihmisiä äänestämään oikein.



• Vaikka olen samaa mieltä, että äänestäminen on tärkeä osa kansalaisvastuutamme, niin 

poliittinen prosessi ei yksinään koskaan vedä länsimaista sivilisaatiota takaisin romahduksen

partaalta. Se on myöhäistä ja yritän selittää, miksi.

• Olen täysin samaa mieltä ja ongelma onkin se, että monet - ehkä useimmat - niistä, jotka 

uskovat, että tulemme kokemaan uuden Suuren Heräämisen, ajattelevat, että sen merkittävä 

osatekijä olisi poliittinen.

• Heidän mielestään meidän on taisteltava paikallisissa koululautakunnissa ja osavaltion vaaleissa 

jne. voittaaksemme kansakuntamme takaisin ruohonjuuritasolla.

• Mielestäni tämä on saattanut toimia aiemmin.

• Mutta kirkkomme luopuivat osallistumasta julkiseen elämään, eivätkä puhuneet kulttuurille.

• Sen seurauksena kulttuuri puhui kirkoille ja sen sijaan, että olisivat olleet erilaisia kuin maailma, 

niistä tuli maailma.

• Nykyään on kyllä rukoilevia ihmisiä, mutta minkä puolesta ehkä liian monet rukoilevat?

• Luulen, että he rukoilevat paluuta maailmaan, jonka ovat aina tunteneet.

• He haluavat kaivaa syvät juuret tänne. 

• He rukoilevat, että voisivat jäädä tähän maailmaan, joka Jeesuksen mukaan EI ole meidän 

kotimme.

• He rukoilevat, että hyvät kristityt osallistuisivat poliittiseen prosessiin, että voisimme ottaa takaisin

sen, minkä olemme luovuttaneet demoniselle vasemmistolle. 

• Seuraavassa jälleen lainaus Leo Hohmann'ilta:

• Koska tämä paha on maailmanlaajuista, eikä vain kansallista, niin uskon, että katsomme 

Ilm. 13. luvussa kuvatun pedon järjestelmän alkuvaiheita: "Kuka on pedon kaltainen ja kuka 

voi sotia sitä vastaan?".

• Tämän pedon jänteitä on kaikkialla. Ei ainoastaan hallituksessa, vaan myös K-12-kouluissa,

korkeakouluissa, tiedotusvälineissä, työpaikoilla ja valitettavasti 90 prosentissa kirkoista.

• Mikä on siis vastaus? Jos emme voi äänestämällä päästä takaisin perustuslailliseen 

tasavaltaan, mikä sitten on vastaus?

• Raamattu antaa vastauksen.

• Leo EI usko Tempaukseen ennen Ahdistusta, kuten minä. 

• Tästä johtuen hän on sitä mieltä, että uskovien on suojauduttava ja valmistauduttava kestämään 

Ahdistus.

• Tästä en voisi olla enemmän eri mieltä. 

• Hän on kuitenkin oikeassa sanoessaan, että meidän on mm. harjoitettava 

kansalaistottelemattomuutta...

• Hän on oikeassa sanoessaan: 



• Sillä välin meidän on kuunneltava hänen ääntään. Jeesus sanoi: "Minun lampaani kuulevat 

minun ääneni, ja minä tunnen ne ja ne seuraavat minua."

• Meidän todella ON kuunneltava Jeesusta enemmän 

• Vielä tärkeämpää on pitää katseemme Hänessä eikä maailmassa.

• Meidän on jatkettava Herran tottelemista ja vietävä Jumalan Sanaa niille, jotka sitä kuulevat, ja 

opetuslapseuttaa heitä jäljellä olevina päivinä. 

• Tämä on tärkeintä työtä, mitä voimme tehdä - eikä yrittää palauttaa kansakuntaamme, joka on  

mennyt liian pitkälle.

• Ollakseni kliseinen: Emme voi järjestää Titanicin kansituoleja uudelleen ja odottaa, ettei se 

uppoaisi. 

• Emme voi työntää sormea patoon ja odottaa voivamme pidätellä tulvaa, kun vesi valuu yli padon 

harjan tsunamiaallossa.

• Syvä Valtio - petojärjestelmä - on aivan liian laaja ja tunkeileva luullakseen, että pari poliittista 

voittoa täällä ja siellä muuttaa asioita. 

• Ihmisen luonne ja ajattelutapamme on paljon erilainen kuin ennen.

• Meillä ei ole todellista kristillistä perustusta. 

• Kun meillä on homo- ja transpastoreita, jotka kukkoilevat saarnatuoleissa ja joilla on selvästi 

Raamatun vastainen maailmankatsomus. 

• Kun meillä on sosiaalinen, menestys- ja ekumeeninen evankeliumi, joka on ensisijainen 

saarnattava sanoma. 

• Kun luultavasti 80% tai enemmän niistä, jotka kutsuvat itseään kristityiksi, ei lue Raamattua, eikä 

todella tunne Jumalan Sanaa. 

• Missä ovat ne hengelliset ja moraaliset periaatteet, joilla Jumala voisi edes toimia näiden ihmisten

parissa? 

• Olkaamme rehellisiä: Olemme kansakuntana mennyttä.

• Andrew Brunson oli lähetyssaarnaaja Turkissa 

• Häntä syytettiin väärin perustein amerikkalaiseksi vakoojaksi ja terroristiksi. 

• Turkki vangitsi hänet kahdeksi vuodeksi.

• Artikkeleissa, joihin linkitän Rumble-sivullani, hän kuvailee kokemaansa pelkoa ja, miten hän 

selviytyi tästä koettelemuksesta. 

• Lähetyssaarnaajana hän oli valmistautunut niin hyvin kuin pystyi tähän päivään, jolloin häntä 

saatettaisiin vainota 

• Hän kertoo, että Siitä huolimatta suuret paineet, joita hän koki, olivat musertavia.

• Onneksi hänellä oli vankilassa Raamattu 



• Siitä huolimatta hän joutui Jumala-suhteessaan kriisiin, jonka pystyi kestämään ja pysymään 

uskollisena vain valmistautumisensa ansiosta. 

• Hän varoittaa, että vaino on tulossa Amerikkaan, koska sen on tultava.

• Silti hän varoittaa, että kristittyjen suuri enemmistö ei ole millään tavalla valmistautunut siihen, 

mitä tässä maassa on väistämättä odotettavissa, kun otetaan huomioon, mihin suuntaan olemme 

menossa.

• Amerikkalaiset eivät edes halua kuulla vainosta.

• Voin todistaa sen.

• Edustin ja puhuin Marttyyrien Äänen (Voice of the Martyrs) puolesta useita vuosia. 

• Ajan kuluessa yhä harvemmat seurakunnat halusivat minua tai muita VOMin edustajia puhumaan

vainosta maailmassa.

• Andrew Brunson sanoo näin:

• Kova totuus on, että Jumala sallii lastensa kärsiä vainoa ja se voi olla vaikeampaa kuin 

luulemme. Minulla oli idealistinen näkemys siitä, miten suhtautuisin kovaan vainoon, kuten 

vangitsemiseen. Ja kun katson taaksepäin, luulen, että se olisi auttanut minua, jos olisin 

tiennyt, miten vaikeaa se voi olla, että voisin mukauttaa ajattelutapaani ja odotuksiani.

• Kuulen joidenkin ihmisten sanovan nyt luottavaisesti: "Vaino on meille hyväksi. Se rakentaa

seurakuntaa. Antaa tulla." Meidän on varottava olemasta liian itsevarmoja. Sanon teille vielä 

kerran, että se voi olla vaikeampaa kuin luulemmekaan ja Jumalan uskollisuus, Hänen 

apunsa, Hänen armonsa voi näyttää erilaiselta, kuin mitä odottaisimme.

• Mutta sen sijaan, että valmistautuisimme sellaiseen aikaan, juoksentelemme ympäriinsä yrittäen 

voittaa vaalit tai kahdet siellä sun täällä. 

• Luotamme omaan kekseliäisyyteemme, kun valmistaudumme Ahdistusta varten.

• Pastorit eivät puhu vainosta eivätkä todellakaan saarnaa Jumalan lähestyvästä tuomiosta. 

• Mielestäni tämä kaikki on suuri virhe ja väärä ajattelutapa.

• Ihmiset, jotka ajattelevat, että meillä tulee olemaan uusi Suuri Herääminen, viittaavat 

poikkeuksetta Niniveen Joonan saarnan jälkeen.

• He unohtavat, että 100 vuotta myöhemmin profeetta Naahum ennusti Niniven läheistä tuhoa.

• Kaupungilla oli herätyksensä Joonan aikana. 

• Se kääntyi jälleen kerran pois ja Jumala toi vihansa sen päälle.

• Ehkäpä meidän aikamme profeetalliset varoitukset tulevat Raamatusta, jota meidän kaikkien 

pitäisi lukea.

• Mutta me missaamme ne, koska Raamatun profetiaa vältetään kirkoissamme hinnalla millä 

hyvänsä.

• Ehkä meidän Joona-herätyksiämme olivat ensimmäinen, toinen ja kolmas Suuri Herääminen. 

• Jumalan profeetallinen Sana sanoo, että tästä lähtien on vain alamäkeä.



• Tuomio on tulossa - koska Jumalan TÄYTYY tuomita säilyttääkseen luonteensa pyhyyden.

• Raamattu on itse Uusi Testamentti. joka varoittaa lähestyvästä tuhosta aivan kuten Vanhan 

Testamentin profeetat olivat vartijoita, jotka varoittivat Israelia.

• Emme kuule vartijoita, koska emme lue Raamattua emmekä ota sitä sydämellemme. 

• Uskon, että vahvistuksia tähän tulee pastori Dana Coverstone'n unista.

• Syyskuussa 2020 - kaksi vuotta sitten - hän näki unen, jolle annettiin nimi Lady Liberty Attacked 

Dream (Vapauden patsasta vastaan hyökätään).

• Se oli aika graafista ja Vapauden Patsas tuhoutui. 

• Symbolinen sisältö oli, että kansakuntamme tuhoutui, kun tämä vapauden ikoni kaatui ja hukkui 

unessa. 

• Siirtykäämme eteenpäin tähän kuukauteen - kesäkuuhun 2022 - jolloin pastori Danalla oli 

Myllynkiviuni. 

• Tässä näyssä Amerikka tukahdutettiin tehokkaasti myllynkivellä, joka heitettiin mereen.

• Sanoma on pysynyt johdonmukaisesti samana siitä lähtien, kun hänen unensa alkoivat. 

• Amerikka elää viimeisiä päiviään

• On kyllä toivon pilkahduksia, kun uskolliset pastorit ja uskovat rukoilevat, kuulevat Sanan ja 

korjaavat ne sielut, jotka kuuntelevat ja ottavat vaarin pelastuksekseen. 

• Sudet ovat kuitenkin kirkon ulko- ja sisäpuolella.

• Ne eivät anna periksi, ennenkuin ovat tuhonneet seurakunnan ja tämän kansakunnan. 

• Pastori Danan unissa esiintyvän Jeesus-hahmon viesti on jo monta kuukautta rohkaissut Jumalan

kansaa varautumaan.

• Sisältö on aina ollut, että asiat tulevat pahenemaan ja meidän uskovien on oltava valmiita siihen. 

• Myllynkivi-unessa sanoma kuitenkin muuttui dramaattisesti.

• Jeesus-hahmo osoitti Danalle, että tuomio on tulossa tässä maassa vuodatetun viattoman veren 

vuoksi. Olemme jossakin 70 miljoonan abortin tienoilla ja määrä kasvaa jatkuvasti. 

• Jumala TULEE kostamaan tämän!

• Hän pitää Sanansa siunausten ja kirousten osalta. 

• Aikaa ei ole paljon jäljellä. 

• Ne, jotka tietävät, tietävät tämän syvästi, nimittäin, että Jeesus tulee pian.

• Danan unessa näkemä Jeesus-hahmo sanoi nimenomaan seuraavaa:

• "On liian myöhäistä aloittaa" - Painotus oli sanassa ALOITTAA.

• Sitten hän sanoi: "Vahvistetut testataan ankarasti, joten lukittautukaa asemiin.." – Toisin sanoen 

meidän, jotka katsomme, on seisottava lujasti Jumalan Sanassa

• Huomaa, kuinka tämä sopii yhteen pastori Andrew Brunson'in viestin kanssa

• Ne, jotka eivät ole valmistautuneet vainoon, pyyhkäistään pois. 

• On myöhäistä valmistautua, kun myrsky on jo alkanut



• Valmistautuminen on aloitettava ennen myrskyä. 

• Silloin asennat hurrikaaniluukut ja laitat ruokavarastosi kuntoon.

• Jos myrsky on jo ylläsi, on liian myöhäistä.

• Näin tulee käymään monille, monille seurakunnan jäsenille, jotka ovat jättäneet huomiotta 

Raamatun profetian varoitukset ja luulevat, että kaikki järjestyy lopulta - joten ei syytä huoleen.

• Jeesus kertoi meille Sanassaan . . . 

• Hän kertoo meille sanansaattajiensa kautta: aika on koittanut ja vaino alkaa pian! Odottakaa sitä 

ja pitäkää kiinni Jeesuksesta sen keskellä.

• Näemme monien jäävän sivuun kriisin kärjistyessä. 

• Asiat voivat käydä melko pimeiksi, ennenkuin Herra vie meidät pois täältä. 

• Meidän kohtalomme EI kuitenkaan ole joutua Ahdistukseen, joten kaikki vaikeudet ovat ennen 

sitä.

• Meillä ei ole aavistustakaan siitä, kuinka kauan meidän on kestettävä, mutta teemme sen 

pitämällä katseemme Jeesuksessa. 

• Emme saa vaipua epätoivoon. 

• Jumala ei anna meille enempää kuin kestämme.

• Ottaen huomioon ajat, jolloin synnytyskivut ovat yhä yleisempiä ja voimakkaampia ja vaikka 

tulemme näkemään vainoa, Jumala vapauttaa meidät. 

• Se on sanoma ja rohkaisu tälle päivälle. 

• Tuleeko uusi Suuri Herääminen?

• Ei - minusta se on mahdotonta - kun tarkastellaan historian syklejä JA otetaan huomioon 

kansakuntamme moraalinen turmeltuneisuus JA otetaan huomioon, että Jumalan TÄYTYY tuomita

jumalattomat.

• Pimeys on yllämme. 

• Se voi käydä sysipimeäksi. 

• Mutta tiedäthän sanonnan: Pimeintä on aina ennen aamunkoittoa. 

• Tehkäämme työtä valossa, kun on vielä päivä.

• Yö on hyvin lähellä, mutta Herran kirkkaus loistaa aina kirkkaana ja meillä on runsas toivo. 

• Itse asiassa toivomme on varma asia. 

• Se on meidän luottamuksemme. 

• Muista, mitä Jeesus sanoo meille jakeessa Lk. 21:28:

“Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä 

teidän vapautuksenne on lähellä." 
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