
Ei profeetta vieraalla
eikä omalla maallaan

J
OUKO PIHO on eläkkeellä oleva helluntailaistaustai-
nen luokanopettaja, joka on pitänyt itseään pro-
feettana liki 15 vuotta. Normaalisti en näe järke-
väksi reagoida hänen kaltaistensa näkijöiden il-
mestyksiin, mutta valpastuin, kun Piho kirjoitti 

11. tammikuuta Facebook-sivuillaan, että on asettanut 
uskottavuutensa vaakalaudalle.

Piho väitti, että Donald Trump voitti todellisuudes-
sa USA:n presidentinvaalit 2020 ja ennen kaikkea et-
tä Trump tulee vannomaan virkavalan 20. tammikuu-
ta Washingtonissa, eikä Joe Biden. Tuona päivänä Piho 
omien sanojensa mukaan joko hirtetään tai tunnustetaan 
oikeaksi profeetaksi.

Pihon profetia ei tällä kertaa ollut tyypillinen epämää-
räinen heitto, vaan konkreettinen väite päivämäärineen. 
Sen toteutumista täytyi jäädä seuraamaan.

”TRUMPIN KANNATTAJIEN VIHA OLI OIKEIN”

PIHO OLI HEHKUTTANUT TRUMPIN jumalallista vaalivoit-
toa jo lukemattomia kertoja aikaisemmin paitsi omil-
la profetioillaan myös linkittämällä sivuilleen hämäriä 
YouTube-videoita ja arveluttavia artikkeleita.

Pelkästään tammikuun alkupäivinä Piho mm. eh-
ti lainata Katt Kerria, jonka mukaan Jumala tulee teke-
mään lähiaikoina äkillisen ja suuren ihmeen, eli Trump 
tulee jatkamaan presidenttinä. Hän ehti lisäksi kertoa, 
että pelkästään kolmessa USA:n osavaltiossa on yli mil-
joona laitonta Bidenille annettua ääntä, joiden poistami-
nen antaisi vaalivoiton takaisin alkuperäiselle voittajalle 
eli Trumpille. Hän myös iloitsi, että huomenna 6. tam-
mikuuta on suuri voiton päivä presidentti Trumpille.

”Halleluja! Ylistys Herralle! Huomenna tulee 
Yhdysvalloissa olemaan valtava paljastusten ja yllätysten 
eli silmien avautumisen päivä, kun presidentinvaaleis-
sa tehdyt petokset paljastetaan, jonka jälkeen Donald J. 
Trump jatkaa USA:n presidenttinä.”

Kun Trumpia tukeneet mielenosoittajat seuraavana 
päivänä tunkeutuivat kongressitaloon kesken presiden-
tinvaalien valitsijamieskokouksen tulosten vahvistami-
sen ja viisi ihmistä kuoli, Piho kirjoitti: ”Media ja ihmi-
set menivät taas halpaan: muka Trumpia kannattaneet 
Antifan pellet riehuivat ja Trump sai syyt niskaansa. Ei 
se ollut vielä tässä. Tilanne tulee muuttumaan. Trump 
jatkaa presidenttinä 20.1.”

Pihon mukaan USA:ssa ei tapahtunut vallankaappausyri-
tystä 6. tammikuuta Trumpin kannattajien toimesta, vaan 
jo vuoden 2020 marraskuun 4. päivä, jolloin demokraatit te-
kivät ulkovaltojen tukemana vallankaappauksen Trumpia ja 
Amerikan demokratiaa vastaan varastamalla Trumpille an-
nettuja ääniä Bidenille. Pihon mielestä Trumpin kannattaji-
en viha oli tässä tapauksessa oikein, koska se kohdistui vilp-
piin ja vääryyteen, jota pitääkin vihata ja vastustaa.

Vaikka Trumpin kannattajien tavoite estää kongressia 
vahvistamasta Bidenia presidentiksi epäonnistui, Piho ei 
lannistunut: ”Me voitamme. Miksi? Yksinkertaisesti sik-
si, että meillä on totuus ja Jumala puolellamme, joita ei 
mikään voi voittaa.”

”JOS TRUMP KUTSUU, VOIN LÄHTEÄ 
PROFEETAKSI”
”OLIVATKO KAIKKI TRUMPIN VOITTOA profetoineet vää-
rässä, kun olemme nyt tilanteessa, että kongressi on vah-
vistanut Bidenin voiton presidentinvaaleissa?” Piho kysyi 
9. tammikuuta.

Piho kertoi itse saaneensa unessa kolme sanomaa 
Trumpin voitosta. 18. marraskuuta Herra ilmoitti eng-
lanniksi: ”Trump will win definitely and definitively.” 
25. marraskuuta Piho näki unessa USA:n demokraattisen 
puolueen ja Trumpin vastustajien bussin, joka oli täynnä 
valheellisia ja virheellisiä vaalilipukkeita, mutta joka oli 
hyytynyt tien varteen. 28. joulukuuta Piho auttoi maa-
han kaatuneen presidentti Trumpin ylös. ”Trump on nyt 
tässä tilanteessa. Hänet on lyöty maahan. Mutta meidän 
tulee auttaa rukouksillamme Trump ylös ja voittoon.”

Pihon logiikan mukaan Trumpin voittoa profetoineet 
eivät siis olleet väärässä.

Hiljalleen Pihon linkittämät valeuutiset alkoivat käydä 
yhä levottomimmiksi. Niiden mukaan USA:n edustajain-
huoneen puhemies Nancy Pelosi oli pidätetty rajalla ja vie-
ty tuntemattomaan paikkaan tuomiota varten. Laajoja pi-
dätyksiä oli tulossa. Trump julistaisi muutaman päivän si-
sällä sotatilalain. Trump oli ottanut käyttöön kapinalain 
maata uhkaavaa liikettä vastaan, jossa on mukana mm. 
Kiinan kommunistinen puolue CCP, CIA ja FBI. Trump 
pysyy presidenttinä tämän lain nojalla niin kauan, kunnes 
maahan saadaan palautettua rauha ja järjestys.

”Jos Jumala käskee ja Trump kutsuu, niin voin lähteä 
Trumpille profeetaksi ja hengelliseksi neuvonantajaksi.”

RISTO K. JÄRVINEN

Tammikuun 20. oli päivä, jolloin Jouko Piho piti tunnustaa oikeaksi 
profeetaksi. 
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”NYT ON SOTA”

PRESIDENTIN VIRKAANASTUJAISPÄIVÄN lähestyessä 
Pihon päivitykset yhä sakenivat. Trump voitti vaalit lail-
lisesti. Älkää uskoko valtamedian uutisia tulevien päivien 
aikana. Seuraavat kolmetoista päivää on aikaa operaatioi-
hin. Trump on perheineen turvassa eri paikoissa. Aluksi 
juhlitaan Bidenin voittoa, mutta koska kruunu on varas-
tettu Trumpilta, hän saa sen lopulta päähänsä Jeesuksen 
yliluonnollisen väliintulon takia ja siksi, että tärkeä tu-
kijalka uuden maailmanjärjestyksen saatanallisessa tuo-
lissa pettää. Joe Bidenin virkaanastujaiset on peruttu. 
Presidentti Trump pysyy virassaan. Monet mediat menet-
tävät toimintalupansa.

”Mieleeni tulevat rukoukset, joita olen lähettänyt 
Trumpin puolesta Jumalalle joka päivä jo lähes kolmen 
kuukauden ajan. Olen myös jakanut joka päivä paljon 
tietoa vaalipetoksista ja puhunut sen puolesta, että vaa-
leissa oikeasti eniten saaneen miehen pitää jatkaa presi-
denttinä. Mutta mitä muuta voisin tehdä? Pitäisikö mi-
nun matkustaa Washingtoniin Trumpia auttamaan?”

Pihon linkitykset jatkuivat maanisina. Kaikkien ar-
meijahaarojen komentajat ovat tällä hetkellä valkoisessa 
talossa. He ovat valmiina puolustamaan Trumpin val-
taa. Bidenin ei anneta astua valtaan keskiviikkona, kos-
ka se olisi USA:n loppu. Biden yritetään saada ensin va-
paaehtoisesti luopumaan valheellisesta valinnastaan. Jos 
tämä ei auta, armeija ottaa ensin vallan ja luovuttaa sen 
sitten takaisin oikealle presidentille eli Trumpille. Neljä 
vuotta ei riitä maan vakauttamiseen, vaan armeijan avul-
la Trump on vallassa ainakin kaksi seuraavaa kautta. Nyt 
on sota: hengellinen, aatteellinen, poliittinen, tiedotuk-
sellinen sekä valheen ja totuuden välinen sota. Jatketaan 
rukousta ja kiitetään Herraa varmasta voitosta.

”SYNTI ESTI JUMALAN TAHDON 
TOTEUTUMISEN” 
KUTEN TIEDETÄÄN, DONALD TRUMP ei vannonut virka-
valaa 20. tammikuuta. Hirtettiinkö Jouko Piha vääränä 
profeettana? Ei. Pieleen mennyttä konkreettista profetiaa 
seurasi myötähäpeää synnyttävää epämääräistä selittelyä 
ja maalitolppien siirtelyä.

”Profetiani Trumpin virkaanastujaisista oli oikea. 
Ilmoitin etukäteen, että Trump jatkaa presidenttinä, mut-
ta virkavalan vannoi tänään kuitenkin Joe Biden. Monien 
mielestä erehdyin ja olen siis väärä profeetta. Paitsi että en 
ole väärä profeetta. Jumalan ensisijainen suunnitelma oli 
nimittäin asettaa Trump virkaan 20.1. ja niin olisi käynyt-
kin, jos Yhdysvaltojen tuomioistuimet olisivat toimineet 
oikein eli jos ne olisivat ottaneet lukuisat syytteet käsitte-
lyyn. Myös kongressi perääntyi, eikä sielläkään löytynyt 
tarpeeksi kannatusta vaalipetosten tutkintaan.”

”Kun näin kävi, niin monien eri ihmisten pelkuruus 
ja petollisuus yhdistettynä patologiseen Trump-vihaan 
aiheutti sen, että tämä ihmisten syntinen toiminta es-
ti Jumalan tahdon toteutumisen, joka olisi ollut Trumpin 
asettaminen virkaan toiselle kaudelleen. Mutta Jumalalla 
oli suunnitelma B, joka tulee toteutumaan tämän kevään 
aikana. Tämän varasuunnitelman mukaan Bidenin vaali-

huijaus tullaan paljastamaan niin selvästi ja aukottomasti, 
että edes valtamedia ei pysty sitä enää kiistämään. Sen jäl-
keen Trump vannoo virkavalansa ja jatkaa presidenttinä.”

Piho siis esitti vakavissaan, että hänen profetiansa oli 
oikea. Vain sen päivämäärä muuttui, koska niin monet 
ihmiset vastustivat kaikkivoivan Jumalan suunnitelmaa 
ja valitsivat mieluummin vääryyden. ”Oikeus ja oikeu-
denmukaisuus tulevat lopulta voittamaan ja Valkoisen 
talon isäntänä jatkaa oikea mies, jonka Jumala on siihen 
tehtävään valinnut ja valtuuttanut.”

”TRUMP PALAA”

TAMMIKUUN 23. PIHOLLA oli uutta tietoa. Hän kirjoitti, et-
tä Trump palaa vielä presidentiksi, mutta ei Washingtoniin, 
vaan johonkin uuteen pääkaupunkiin. Hän toisti salaliitto-
teoriaa, jonka mukaan USA ei ole ollut vuoden 1871 jälkeen 
tasavalta, vaan Lontoon kaupungin rahaeliitin ja Vatikaanin 
hallitsema Amerikka-niminen yhtiö, jonka pääkaupunkina 
on itsenäinen D.C., vieras alue Amerikan maaperällä.

Piho kertoi, että Trumpista tulee USA:n ensimmäinen 
laillinen presidentti Ulysses S. Grantin jälkeen, eli presi-
dentti numero 19. Hän tekee selvää vapaamuurareiden ja 
”deep staten” rikollisjoukosta, joka on toiminut yhteis-
työssä ulkomaiden kanssa, viimeksi presidentinvaalien 
petoksien järjestämisessä.

”Kun tämä maanpetturuuteen syyllistynyt joukko ih-
misiä Biden etunenässä on pidätetty, Trump astuu lailli-
sesti voittamaansa virkaan, Amerikan yhtiö puretaan ja 
pääkaupunki siirretään muualle.”

Edellisen profetiansa täydellisestä epäonnistumisesta ehkä 
viisastuneena Piho jätti mainitsematta, että kyseisen salaliit-
toteorian mukaan Trumpista tulee presidentti jo maaliskuun 
4. päivänä. Kuten tiedämme, sekään profetia ei toteutunut.

Pihon Trump-ylistykset vähenivät, mutta korona alkoi 
saada hänen sivuillaan lisää tilaa. Rokote on kansanmurha. 
Alistutko maskipakkoon? Kansanedustaja Ano Turtiaisen 
loistava puhe eduskunnassa: ”Olen kaikesta samaa mieltä.”
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