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Aurinko laskemassa Amerikalle? – Jumalan tuomio tulossa pian? 

Tässä David R. Reagan'in lyhyehkössä artikkelissa todetaan Amerikan kansallinen vaipuminen moraalisesti 
alaspäin viime vuosikymmeninä ja erityisesti 2000-luvulla, joka nyt on saavuttamassa sellaisen pisteen, ettei 
Jumalan tuomiolta voida todennäköisesti enää välttyä. Parhaillaan käytävä presidenttikilpa kahden moraalittoman 
henkilön välillä kahdesta pääpuolueesta osoittaa, että Yhdysvallat kansakuntana on tiensä päässä. Ei ole väliä sillä
kumpi ehdokkaista, Trump vai Clinton, voittaa vaalin. Jumala ei tule siunaamaan kansakuntaa, joka on hyljännyt 
Hänet teoillaan. Artikkelin suomensi: Samuel Korhonen

-----------------------

Aurinko laskemassa
Amerikalle?

Is the sun setting on America?
By Dr. David R. Reagan

Suomentajan huomautus: Tämä artikkeli on suomennettu David Reagan'in erinomaisesta lehdestä 
Lamplighter (syys-lokakuu 2016). 

Ylläoleva yhdistelmäkuva havainnollistaa Jumalan tuomiota tälle kansakunnalle.

Riippumatta siitä kumpi henkilö voittaa presidentinvaalin, kansakuntamme on häviäjä. Kansakuntamme
maallistuminen ja pakanallistuminen jatkuu. 

Amerikka ei koskaan voi tulla enää suureksi, niin kauan kuin me jatkamme murhaten 3000 vauvaa 
päivässä ja jatkamme maailman täyttämistä pornolla ja rienaavilla, moraalittomilla ja väkivaltaisilla 
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elokuvilla ja TV-ohjelmilla. Me olemme maaplaneetan moraalin saastuttaja ja ainut kansamme ja 
poliittisten johtajiemme huoli näyttää olevan talous ja työpaikat. 

Emme pysty kohtaamaan totuutta, että Jumala ei tule siunaamaan talouttamme niin kauan kuin 
näytämme pitkää nenää Hänelle ja Hänen Sanalleen. 

Niinpä korjaamme, mitä olemme kylväneet. 

Meidän on valittava joko epärehellinen vallanhimoinen humanisti, joka ei osaa kertoa totuutta vaikka 
olisi pakko, tai mielettömän itsekäs, kunniaa etsivä hedonisti, jonka suu on kuin viemäri ja elämäntapa 
likainen. 

Maamme johtava evankelikaalinen tiedottaja tänä päivänä on tri. Albert Mohler, Etelän baptistien 
teologisen seminaarin presidentti Kentucky'n Louisville'ssä. Hiljattaisessa pääkirjoituksessa hän esitti 
terävän havainnon koskien kansakuntamme murenevia moraalisia arvoja. 

Hän kirjoitti, että vuonna 1976 Jimmy Carter'in ja Gerald Fordin välisen presidenttikampanjan aikana 
maamme evankelikaaliset johtajat raivostuivat, kun Carter'ista tuli historian ensimmäinen 
presidenttiehdokas, joka antoi haastattelun Playboy -lehdelle. 40 vuotta myöhemmin huomaamme, että
meillä on evankelikaaliset johtajat, jotka kuolaavat ehdokkaaksi Donald Trump'ia — miestä, joka on 
esiintynyt Playboy -lehden kansikuvassa!

Sanon jälleen: siitä riippumatta kuka voittaa vaalin, Amerikka tulee jatkamaan hajoamistaan. Kysymys 
on vain siitä, millä nopeudella. Jos Clinton voittaa, vajoamisemme pimeyteen nopeutuu, koska hän 
sanoo pahaa hyväksi ja hyvää pahaksi. Jos Trump voittaa, niin hajoamisemme ehkä hidastuu, mutta se
tulee jatkumaan, sillä mitä hyvää voi tulla jumalattomalta johtajalta? 
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Kuten olen sanonut monesti ennenkin: ”Ainoa toivo Amerikalle on Jeesus.” Ja se merkitsee, että 
kansallamme ei ole toivoa, sillä me olemme kääntäneet selkämme Jeesukselle. Olemme hyljänneet 
sen Yhden, joka siunasi meitä niin voimallisesti. Olemme antaneet kansamme sydämen rahan 
jumalalle ja siinä meistä on tullut materialistinen ja hedonistinen kansa, joka huutaa itselleen Jumalan 
tuomiota. 

Roomalaiskirjeen luvussa yksi Paavali hahmottelee yksityiskohtaisesti, kuinka Jumala käsittelee 
kapinallista kansakuntaa, jota on siunannut. Siinä on kolme vaihetta. 

Ensin Jumala alentaa varjeluksensa muuria kansakunnan ympärillä ja sallii synnin lisääntyä (Room. 
1:24-25). Tulos on seksuaalinen vallankumous, kuten se, joka tapahtui maassamme 1960-luvulla. 

Jos kansa kieltäytyy katumasta, Jumala toteuttaa toisen askeleen taaksepäin, alentaa varjeluksen 
muuria edelleen ja homoseksuaalisuuden vitsaus pääsee irti (Room. 1:26-27). Se alkoi maassamme 
1980 ja -90 luvuilla ja huipentui vuonna 2003, kun korkein oikeus kumosi homovastaiset lait ja siten 
laillisti homoseksuaalisen käyttäytymisen. 

Jos kansa pysyy kapinassaan, Jumala toteuttaa kolmannen askeleen taaksepäin, alentaa varjeluksen 
muuria vieläkin enemmän ja hylkää heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan (Room. 1:28-32). 
Tässä olemme nyt. Tulimme siihen kesäkuun 26. päivänä 2016, kun korkein oikeus laillisti samaa 
sukupuolta olevien avioliiton iljetyksen. 

Kunnian päivämme ovat ohi. Aurinko on laskemassa Amerikalle. Kukaan ei voi tehdä meitä uudelleen 
suureksi, paitsi Jeesus ja Hänet me olemme hyljänneet. Emme enää marssi Siioniin. Me kiidämme 
kohti tuhoa. 

Kukaan ei tykkää kuulla tällaisia sanoja. Ihmiset ovat aina vihanneet profeetallisia ääniä, jotka kertovat 
totuuden. En väitä, että minulla olisi jokin erityinen sana Herralta. Minä vain tunnen Jumalan Sanan ja 
tiedän, mitä se opettaa siitä, kuinka Jumala käsittelee kapinallisia kansakuntia. 

Sinä voit äänestää ”pienempää pahaa”, mutta olet petetty, jos uskot, että niin tehdessäsi pelastat 
kansakuntamme. ”Pienempi paha” voi hyvinkin osoittautua suurimmaksi petokseksi. 
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