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Maaplaneetta vuonna 2022
Planet Earth 2022
By Terry James, 26.12.2021

Kun Hal Lindsey'n kirja The Late, Great, Planet Earth julkaistiin toukokuussa 1970, tieto säikäytti
enemmän kuin informoi niitä, jotka sen lukivat. Miljoonittain ihmisiä sai yhtäkkiä raamatullista
opetusta, jota he, hyvin harvoja lukuun ottamatta, eivät olleet koskaan kuulleet.
Raamatun profetiat esitettiin merkityksellisinä siten, että niistä kävi selväksi, missä vaiheessa
maailma oli historiassa ja mihin se oli menossa. Tuloksena oli hengellinen herääminen monille.
En osaa laskea, kuinka monta kertaa olen kuullut ihmisten sanovan, että he tulivat uskoon Halin
kirjan lukemisen seurauksena. Olen samaa mieltä kirjaa mainostavan tiivistetyn kuvauksen
kanssa:
Kirjaa The Late Great Planet Earth ei voi arvostaa liikaa. New York Times kutsui sitä
"vuosikymmenen tietokirjallisuuden bestselleriksi nro 1". 1970-luvun kristityille ja muillekin
kuin kristityille Hal Lindseyn menestyskirjasta tuli herätyshuuto pian tulevista ja jo käynnissä
olevista tapahtumista, jotka kaikki johtavat kohti kaikkein suurinta tapahtumaa: Jeesuksen
Kristuksen paluuta.
Kirja oli -- kuten sanotaan – terävimmästä päästä (cutting edge). Se tosiaan antoi joitakin
ajankohtaisia tapahtumia Raamatun profetian mallin kautta tarkasteltuna.
Lindsey ja hänen toinen kirjoittajansa C. C. Carlson kirjoittivat esimerkiksi siitä, kuinka Venäjän
alue ja sitä ympäröivät Neuvostoliiton valtiot olivat todennäköisesti sen Goog-Maagog-joukon ydin,
joka profeetta Hesekielin mukaan hyökkäisi Israeliin pohjoisesta. He kuvailivat yksityiskohtaisesti
Euroopan Unionin kehitystä ja miten sen kohtalona olisi todennäköisesti muuntua lopulliseksi
Antikristuksen valtakunnaksi, kuten profeetta Daniel antaa ymmärtää.
Jälleen kerran tuon ajan, 1970-luvun, ajankohtaiset tapahtumat ja kysymykset muotoutuivat
Jumalan sanan mukaisesti aikakauden loppua koskevan profetian osalta.

Lindsey toi esiin monia muitakin seikkoja, jotka antoivat todisteita, että Kristus kutsuisi pian
seurakunnan läsnäoloonsa. Tämä olisi tempaus.
Jotkut syyttivät häntä päivämäärän asettamisesta, koska hän antoi ymmärtää, että vuosi 1988 voisi
olla tempauksen tai jonkin suuronnettomuuden vuosi maan historiassa sen perusteella, että Israel
oli syntynyt uudestaan kansakuntana vuonna 1948.
En löydä mistään, että Lindsey olisi itse asiassa ennustanut tempausta, vaan ainoastaan, että hän
esitti olettamuksen -- jälleen perustuen siihen, että Raamatussa annetaan sukupolvea kuvaavaksi
vuosien luvuksi 40. Tämän ajatuksen perustaksi tarjottiin sitä, kun Herra sanoi, että "tämä
sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki tapahtuu" ja että Israel oli uudelleen syntynyt nykyaikaan
vuonna 1948.
Huolimatta hänen näkemistään järisyttävistä todisteista, jotka hän näki tuon ajan kysymysten ja
tapahtumien kautta Raamatun profetian prisman läpi, maaplaneetta jatkoi olemassaoloaan. Siitä ei
vielä tullut Maa entinen suuri planeetta.
Niinpä tulemme edessä häämöttävään vuoteen 2022.
Saatamme miettiä, miten voimme todella katsoa ihmiskunnan horisonttiin ja julistaa "Hyvää uutta
vuotta!". Kysymykset ja tapahtumat, joita ihmiskunta kohtasi 1960- ja 1970-luvuilla, olivat monin
tavoin pelottavia Amerikalle ja maailmalle. Ne, jotka ihmiskunta kohtaa nyt vuoden 2022 alkaessa,
ovat kuitenkin todella pelottavia.
Tietenkin, kuten useimmat Lindseyn kirjan julkaisun aikaan, ihmiskunnan suuret joukot katsovat
muihin suuntiin kuin siihen horisonttiin, joka heillä todellisuudessa on edessään. Näin on, vaikka
aikamme kysymykset ja tapahtumat ylittävät paljon kylmän sodan, öljykriisien ja vapaan rakkauden
sukupolven virulenssin.
Näiden levottomien aikojen kysymykset ja tapahtumat eivät ole ainoastaan monessa suhteessa
pahaenteisempiä, vaan ne viittaavat lähes varmasti tulevaan Ahdistukseen – Danielin 70. viikkoon
ja vuoteen 2022.
Tarkastellaanpa vain muutamia niistä, kun kurkistamme sellaiseen, jota Valkoisen talon nykyinen
asukas kerran kutsui "pimeäksi talveksi".
Israel
Jos Israel oli keskeinen indikaattori profeetallisen hetken myöhäisyydestä kirjan The Late, Great,
Planet, Earth’ julkaisemisen aikaan, niin tuo valtio ja kansa ovat tällä hetkellä yhä vahvistuvassa
diplomaattisessa valokeilassa. Siitä on nopeasti tulossa Sakarjan luvun 12 "väkikivi".
Esimerkiksi pelko, että Israel iskee Iranin ydinlaitoksiin, aiheuttaa suurta huolta globaaleissa
nukkemestareissa -- YK:ssa jne.

Venäjä, Iran, Turkki
Nämä kansallisvaltiokokonaisuudet edustavat Goog-Maagog-hyökkäyksen ydintä. Ne ovat
liittymässä yhteen Israelin yläpuolella täsmälleen siinä kokoonpanossa, kuin Hesekiel profetoi.
Kiina
Kiinan kommunistinen puolue (CCP) valmistelee Kiinan kansaa johonkin dramaattiseen. He
lisäävät Kiinan hegemoniaa Aasian muilla alueilla. Tämä enteilee sitä hetkeä, jolloin he ja muut
"idän kuninkaat" tappavat kolmanneksen maapallon väestöstä.
Uusi maailmanjärjestys
Globalistit, jotka ovat mielestäni jakeen Ef. 6:12 demonisten kätyrien kanssa liittoutuneita
ihmiskätyreitä, valmistelevat tietä Antikristuksen 666-diktatuurille.
COVID on palvellut välineenä koko planeetan saamiseksi valvontaan. Rokote- ja maskivelvoitteet
tekevät ihmisistä sopuleita kaikkialla maapallolla. Paholaisen suunnitelma planeetan
orjuuttamiseksi jossakin vaiheessa lähitulevaisuudessa on jo pitkälle edenneessä
rakennusvaiheessa.
Taloudellinen tyrannia ajaa planeetan kaikkien aikojen rikkainta kansakuntaa kohti romahdusta,
kun triljoonia dollareita on painettu tyhjästä, eikä mitään ole näiden dollarien takana. Täydellinen
romahdus on väistämätön.
Kulttuuri ja yhteiskunta
Kulttuuri ei ole vain tulossa karkeammaksi, vaan se syöpyy ja korruptoituu sellaista vauhtia, jota
1960- ja 1970-lukujen ihmiset, tuon ajan aistillisesta pahuudesta huolimatta, eivät olisi voineet
käsittää.
Tämän aikakauden petomaiset, kulttuuriset kätyrit tekevät mm. sellaisia asioita kuin vaativat, että
5-vuotiaille ja sitä nuoremmille lapsille annetaan hormonaalisia ja muita hoitoja heidän
sukupuolensa vaihtamiseksi.
He antavat pervojen opettaa ala-asteikäisille ja sitä nuoremmille seksuaalisia aktiviteetteja ja
poikkeavuuksia, joita 1960- ja 1970-lukujen ihmiset olisivat pitäneet syyllisten julkisen hirttämiseen
velvoittavina.
Luopumus
Jopa katolilaiset ovat kauhuissaan paavin tempuista näinä aikoina.
Hän hyväksyy homoseksuaalisuuden; hän sanoo, että Kristus ei ole ainoa tie pelastukseen; hän
sovittelee (makes nice) yrittäessään tuoda kaikki uskonnot yhteen -- asia, joka Raamatun profetian
mukaan tulee olemaan keskeinen Antikristukselle ja hänen maailmanhallintajärjestelmälleen.

Silti kaiken tämän ja paljon muun pahuuden kehittyessä voin sanoa "Hyvää uutta vuotta!".
Se johtuu siitä, että Herra Jeesus Kristus istuu edelleen Taivaallisen Isän Jumalan oikealla
puolella. Isä on sanomaisillaan Pojalle: "Mene hakemaan lapseni".
Voin vakuuttaa tämän, koska kaikki signaalit, jotka viittaavat Ahdistukseen ja Kristuksen toiseen
tulemukseen, ovat paikoillaan.
Toisin kuin silloin, kun Hal julkaisi kirjansa, ne ovat kaikki paikoillaan. Se on todella iloinen näköala
vuodelle 2022!
Ja kun nämä asiat alkavat toteutua, niin katsokaa ylös ja kohottakaa päänne, sillä teidän
lunastuksenne lähestyy. (Luukas 21:28)
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