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Kun pohdimme Amerikan roolia profetiassa ja sitä, mitä on kulman takana tälle kerran niin ylpeälle 

kansakunnalle, meidän on aloitettava kansakuntamme todellisesta valosta ja polttopisteestä - 

seurakunnasta.

Valitettavasti, kuten nyt on enemmän kuin ilmeistä, tämän päivän Laodikeaa vaivaavat monet 

ongelmat, jotka estävät sitä säteilemästä totuutta näinä pimeinä aikoina. Jeesus esittää nämä 

syytökset jakeissa Ilm. 3:15-16. Näitä syntejä ovat: 

• ei saarnata koko Jumalan sanaa ja jätetään huomiotta Jumalan periaatteet synnistä, tuomiosta, 

helvetistä ja profetiasta.

• seurakuntaan on tuotu nykyaikainen musiikin laji, joka on teologisesti epäraitis, mauton ja vastaa 

enemmän maallisia rakkauslauluja kuin ylistyslauluja pyhän Jumalan kiitokseksi.

• on omaksuttu etsijäystävällinen seurakuntarakennusmalli, jonka perustuksena ovat hyvät teot, 

elämyksiä luomaan tarkoitettu ylistysmusiikki ja pop-psykologiset minisaarnat, jotka sisältävät vain 

vähän jos lainkaan, Jumalan sanaa (ja opin, pyhyyden ja vanhurskauden kustannuksella).

• epäterveellisen elämäntavan ja ruokavalion hyväksyminen, joka on johtanut ylipainoisiin 

seurakuntalaisiin, jotka osallistuvat "petojuhliin (beast feasts)" ja nyyttikesteihin (pot lucks), jotka 

sisältävät erilaisia epäterveellisiä ja riippuvuutta aiheuttavia ruokia, mikä on ristiriidassa 1. Kor. 

3:16-17; 6:19 kanssa (miettikää: milloin viimeksi kuulitte saarnan ahmimisen synnistä?).

• sen salliminen, että liberaaliteologit, jotka kyseenalaistavat Jumalan sanan ja tuottavat lähes 

valtiojohtoisten yliopistojen tasoista wokeness'ia, valtaavat seminaarit ja aivopesevät kokonaisen 

pastorien sukupolven.

• hyväksytään pastorit, jotka ovat teologisesti heikkoja, eivät ole Jumalan sanan tutkijoita, ovat 

laiskoja valmistautumisessaan, eivätkä ole rohkeita totuuden saarnaamisessaan.
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Niin rampauttavia kuin nämä ongelmat itsessään ovatkin, on olemassa toinenkin ongelma, joka on 

yhtä kuolettava tässä koronan, tappavien injektioiden, rajoitusten, mandaattien, sulkemisten ja 

"rokotepassien" ajassa. Ja se on hallituksen (Suomessa AVI. Suom. lisäys.) ja sen määräysten 

noudattaminen ja sokea kuuliaisuus niille.

Usein kohta Room. 13:1-4 esitetään perusteluna alistumiselle valtiovallan haltijoille: "Sillä 

hallitusmiehet eivät ole niiden pelkona, jotka tekevät hyvää, vaan niiden, jotka tekevät pahaa." (jae 

3). Jos asia on kuitenkin toisinpäin ja hallitsijat ovat kauhuissaan hyvistä teoista, niin kristityt ovat 

vapaita tällaisesta velvollisuudesta harjoittamaan kansalaistottelemattomuutta. Selkein esimerkki 

tästä on Paavali, apostoli, joka kirjoitti nämä jakeet. Jos hän olisi totellut aikansa roomalaisia 

viranomaisia, meillä ei olisi läheskään yhtä paljon Uutta Testamenttia, koska Paavali ei olisi 

koskaan päätynyt vankilaan kirjoittamaan sitä. Niille tuhansille, jotka seuraisivat Paavalia 

marttyyrikuolemaan, nämä jakeet ovat testamenttina rohkeudesta ja tyrannian ja Saatanan 

työkalujen vastustamisesta.

Yksi nykyään säännöllisesti toistettavista nimistä on Dietrich Bonhoeffer. Tämä saksalainen teologi 

ja pastori oli natsien kiihkeä vastustaja, niin kiihkeä, että natsit lopulta teloittivat hänet vuonna 

1945. Hänen lukuisista sitaateistaan koskien rohkeutta pahuuden edessä muutamat ovat erityisen 

merkityksellisiä tänä päivänä vieläkin suuremman saatanallisen petoksen edessä. Puhuessaan 

juutalaisten tilanteesta Saksassa hän sanoi: 

"Kirkko oli hiljaa, kun sen olisi pitänyt huutaa, koska viattomien veri huusi äänekkäästi taivaaseen. 

Se on syyllinen Jeesuksen Kristuksen heikoimpien ja puolustuskyvyttömimpien veljien kuolemaan."

Ja kuten Michael Spielman kirjoittaa teoksessaan "Hiljainen luopumus: Dietrich Bonhoefferin 

opetuksia".

"'On tehtävä täysin selväksi - vaikka se onkin pelottavaa', Bonhoeffer kirjoitti vuonna 1934 - 'että 

olemme välittömästi päätöksen edessä: Kansallissosialisti vai kristitty'. Bonhoeffer'in mukaan 

kirkko, joka ei vastustanut holokaustia, ei ollut vain harhassa; se oli luopio. Sitä ei voitu enää 

kutsua Jeesuksen Kristuksen kirkoksi."

Vaikka näyttelijät ovat muuttuneet, tilanne tänä päivänä ei ole. Kysymys on edelleen marksilaisesta

/ sosialistisesta vallan tavoittelusta - tällä kertaa globalistien toimesta - samalla kun he yrittävät 

vainota vähemmistöväestöä (rokottamattomia), joka ei alistu hallituksen vaatimuksiin. Tällaisina 

nämä vaatimukset ovat ajan mittaan kasvaneet, alkaen aina kahdesta viikosta käyrän 

oikaisemiseksi, alistumiseen injektioihin, jotka eivät estä koronatartuntaa, tai edes anna 
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immuniteettia sitä vastaan, jatkuvasti muuttuvaan määritelmään, mikä rokote on ja yhtä häilyvään 

määritelmään, mitä tarkoittaa olla "täysin rokotettu".

Tähän mennessä syyn pitäisi olla ilmeinen; käynnissä on väestönvähennysohjelma, jossa 

käytetään kokeellista biologista ainetta, joka saa ihmiset pelkäämään kuin lampaat ja peittämään 

kasvonsa. Maailma kutsuu tätä massamuodostuspsykoosiksi; Raamattu kutsuu sitä saatanalliseksi

petokseksi. Ja se on todellinen ja se on vallitseva.

Maa saa ansaitsemansa johtajat. Näin kävi Israelille, kun he halusivat kuninkaan hallitsemaan 

heitä Herran sijaan. He saivat Saulin, miehen, joka oli kaikkien muiden yläpuolella (1. Sam. 9:2), 

kuninkaan perikuva. Hänen valtakautensa lopussa Israel huomasi olevansa lyöty ja heidän kuollut 

kuninkaansa mestattu ja hänen ruumiinsa kiinnitettynä erään filistealaisen kaupungin muuriin (1. 

Sam. 31:8-10). Myöhemmin, kun Israel antoi Daavidin, Jumalan sydämen mukaisen ja Jumalan 

valitseman miehen, johtaa itseään (1. Sam. 13:14), kansa koki voittoja ja vaurautta.

Amerikassa perustajaisät pyrkivät seuraamaan Herraa, mutta uskon ankkurit vedettiin ylös, ja 

Amerikan annettiin ajelehtia omissa paheissaan. Toisen maailmansodan jälkeen vajoaminen 

syntiin on kiihtynyt Room. 1:28 mukaiseksi jumalattoman ja "kelvottoman mielen" kilpajuoksuksi 

Saatanan ja hänen kätyriensä hurratessa ja kannustaessa kansakuntaamme matkan varrella.

Tämän seurauksena pimeys on laskeutunut kansakuntamme ylle. Kansakuntien kiertokulku on 

selvä historian linssin läpi tarkasteltuna. Mikään kansakunta, valtakunta, tai imperiumi ei kestä 

ikuisesti. Jopa mahtava Rooman valtakunta hajosi lopulta ja kaatui. Skotlantilaisella historioitsijalla 

Alexander Tytler'illä on kiehtova teoria koskien tätä kiertokulkua, joka on relevantti omalle 

maallemme juuri nyt. Tytler'in mukaan sykli alkaa yhteiskunnalla orjuudessa. Sitten se etenee 

tässä järjestyksessä:

Orjuus

Hengellinen usko 

Rohkeus

Vapaus 

Yltäkylläisyys

Itsekkyys

Itsetyytyväisyys

Apatia

Riippuvuus

Sitten aloitetaan taas orjuudella
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Tässä vaiheessa mielestäni on selvää, että olemme siirtyneet itsetyytyväisyydestä ja apatiasta 

riippuvuuteen, joka lähestyy orjuutta. Riippuvuuden myötä monet amerikkalaiset uskovat, että 

heidän on mentävä hallituksemme luo saamaan vapauksiaan ja erilaisia avustuksia 

(elvytysshekkejä, verohyvityksiä lapsista jne.). Orjuus määrittelee pian Amerikan, sillä on vain ajan 

kysymys, milloin rokotepassit otetaan käyttöön. Rokottamattomat suljetaan yhteiskunnan 

ulkopuolelle ja ne, jotka tällä hetkellä ovat rokotettuja, joutuvat ottamaan yhä enemmän ja 

enemmän rokotteita säilyttääkseen vapautensa, kuten Israelissa on jo tapahtunut ja kuten 

Itävallassa alkaa pian tapahtua.

Mitä Amerikkaan tulee, niin pastorien ja kristittyjen on löydettävä rohkeutensa Herrassa (Ef. 6:10) 

ja puhuttava totuuden puolesta kaikilla areenoilla, joita Jumala tarjoaa. Se voi olla saarnatuoli, se 

voi olla luokkahuone, se voi olla tietokoneen näyttö, se voi olla kaupassa asioidessa. Älköön meitä 

havaittako Jumalan silmissä hiljaisiksi.

Totuutta on saarnattava. Dietrich Bonhoeffer totesi: "Vaikeneminen pahuuden edessä on itse 

pahuutta." Ja tämä maailma ei ole koskaan tuntenut suurempaa pahuutta. Holokaustissa kyllä 

kuoli miljoonia ihmisiä, mutta maailmanlaajuisesti niiden määrä, jotka kuolevat covid-injektioon, on 

vielä suurempi ja luvut ovat alkamassa nousta pilviin verihyytymien ja erilaisten sydänsairauksien 

vuoksi.

Ota siis kristitty uskonkilpesi. Klaus Schwab'in niin usein mainitsema Suuri Nollaus on Suuri 

Ahdistus ja se on tulossa. Amerikan rooli maailmassa vähenee syystä; antikristus tulee 

hallitsemaan maailmaa rautanyrkillä ja sellaisen hallituksen kautta, joka saa Pohjois-Korean 

näyttämään viattomalta (dovish).

Ajattele asiaa. Kolmannen Valtakunnan aikaan oli keinoja kiertää natseja. Papereita voitiin 

väärentää, ihmisiä voitiin piilottaa, matkoja voitiin tehdä Sveitsiin.

Mikään siitä ei ole mahdollista tulevan hirmuhallinnon aikana. Antikristuksella on käytettävissään 

miljoonia kameroita, tuhansia satelliitteja, käteisetön (ja siksi jäljitettävä) talous, jokaisen maan 

täydellinen valvonta ja ihmiset, joilla ei ole piilopaikkaa, koska heihin on jo injektoitu biometrinen 

digitaalinen henkilöllisyystodistus. Tämän miehen astumista maailman näyttämölle viivyttää vain 

se, että seurakunnan pidättävä vaikutus ei ole vielä otettu pois tieltä (2. Tess. 2:7).

Rukoilkaamme, että vaikutuksemme kasvaisi sitä mukaa, kun kasvamme uskossamme ja pyrimme

saamaan mahdollisimman monet menemään Kristuksen arkkiin ja pakenemaan tulvaa, joka on 

valtaamassa maailman.
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Maranatha!

Jason Laufenberg
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