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Profeetallinen vuosi katsauksessa: 2016, Osa 2 by Hal Lindsey
Tässä tuore suomentamani viikkoraportti tunnetulta amerikkalaiselta evankelistalta ja eskatologilta, pastori Hal
Lindsey'lta, joka raportissaan kertaa lyhyesti tärkeimpiä profeetallisia ajanmerkkejä viime vuodelta, joilla on
merkitystä Jeesuksen paluun kannalta. Tämä on toinen osa profetiakatsauksesta, jonka ensimmäisen osan Hal
Lindsey pyhitti Israelille kaksi viikkoa sitten.
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Tällä viikolla jatkan kaksiosaista sarjaani tämän ”Profeetallinen vuosi katsauksessa: 2016, Osa 2”
myötä. Niille teistä, jotka olette säännöllisiä ohjelman katsojia, muistanette, että jokaisen uuden
vuoden alussa kertailen edellistä vuotta ja korostan kehitysaskelia ja tapahtumia, joiden uskon
pitävän sisällään erityistä profeetallista merkitystä.
Kaksi viikkoa sitten, omistin Osan 1 ”Profeetallinen vuosi katsauksessa: 2016” Israelille. Nyt Osassa
2, katson joitakin suuria profeetallisia kehitysaskeleita koko muussa maailmassa.
Ehkä dramaattisin profeetallinen kehitys viime vuonna oli Venäjän nousu maailmannäyttämölle,
erityisesti Lähi-idässä. Siitä on tullut hallitseva voimatekijä Lähi-idän geopolitiikassa. Barack Obaman
alaisuudessa, Yhdysvallat luovutti perinteisen roolinsa siellä.
Maailmannäyttämöllä, Venäjän presidentti Vladimir Putin on äänekkäästi muistuttanut maailmaa,
että Venäjä on toinen ydinaseiden suurvalta, joka hiljaisesti uhkaa käyttää aseitaan, jos Venäjä ei
pääse reitilleen. Yksi merkittävä kansallisen turvallisuuden analyytikko totesi että, ”Venäjä
valmistautuu suureen sotaan, jonka he olettavat menevän ydinsodaksi, jossa he laukaisevat ensiiskut.”
Samaan aikaan, Venäjä lämmittää suhteitaan Turkkiin. Ja se tekee näin huolimatta siitä, että vuoden
2016 aikana, Turkki ampui alas yhden Venäjän sotakoneista ja Venäjän Turkin-suurlähettiläs
salamurhattiin Ankarassa. Kumpikin näistä tapahtumista normaalisti saisi Venäjän jäädyttämään
suhteensa Turkkiin, tai jopa kostamaan teot. Mutta isompia asioita tapahtui vuonna 2016.
Raamattu ennustaa, että viimeisinä päivinä, Venäjä on osa liittoumaa, joka käsittää Iranin ja
nykypäivän Turkin, jotka yleensä ovat toistensa vihollisia. Otsikot juuri tältä kuluneelta viikolta
julistavat, että Venäjä, Iran, ja Turkki ovat liittymässä yhteen kukistaakseen kapinallisjoukot, jotka
vastustavat Assadin hallintoa Syyriassa.
Sattumaako vain? Ei. Raamattu ennustaa, että tämä nimenomainen koalitio tulee eräänä päivänä
hyökkäämään Israelin kimppuun. Tähän mennessä tätä koalitiota ei ole ollut olemassa, eikä se edes
ollut mahdollinen. Syyrian sisällissota on tuonut nämä maat yhteen, aivan kuten profeetat
ennustivat.
Samaan aikaan Euroopan Unioni näyttäytyi romahduksen partaalla olevana vuonna 2016. Massiivinen
maahanmuuttajien invaasio Eurooppaan Lähi-idästä on pannut alulle nationalististen liikkeiden
nousun monissa EU:n jäsenvaltioissa.
Huomattavinta oli se, kun Yhdistyneen Kuningaskunnan kansalaiset järkyttivät maailmaa, kun he

äänestivät Euroopan Unionista lähtemisen puolesta. Kansanäänestys tunnettiin nimellä ”Brexit”. Se
on vapaasti lyhenne lauseesta, ”British Exit from the EU.”
Kiinnostavaa kyllä, he tekivät sen huolimatta siitä tosiasiasta, että Yhdysvaltain presidentti Barack
Obama meni Englantiin ja yritti vaikuttaa äänestykseen kampanjoimalla ”Brexit'iä” vastaan.
Ainakin viisi muuta kansakuntaa harkitsee vetäytymistä EU:sta. Enimmäkseen siksi, että esteetön
maahanmuuttajien invaasio on kiristänyt heidän resurssejaan ja EU sekä muut globalistiset vallat
ovat anastaneet heidän itsemääräämisoikeutensa, joten ne tehostavat itsensä suojelua.
Mutta ei hätää, Euroopan Unioni ei ole kuollut. Itseasiassa, Lontoon The Express raportoi, että EU:n
hallitsevat jäsenmaat ovat nyt paljastamassa suunnitelmaa päästäkseen eroon yksittäisistä Euroopan
valtioista. Se luo ”supervaltion”, jolla tulee olemaan oma ”armeija, rikoslainsäädäntö,
verotusjärjestelmä tai keskuspankki, jossa kaikki nämä valtuudet siirretään Brysseliin.”
Tämä kuulostaa pelottavasti samanlaiselta kuin on Raamatun kuvaus Antikristuksen eurooppalaisesta
valtakeskittymästä!
Kaikkialla maailmassa, kristittyjen vaino jatkui keskeytyksettä vuoden 2016 aikana. Vaikka
sosiaalinen häpeä olla kristitty Amerikassa on kasvanut myöhässä, monet meidän veljistämme ja
siskoistamme ympäri maailmaa maksavat vakaumuksestaan heidän kotiensa ja elämiensä myötä. Älä
koskaan lakkaa rukoilemasta heidän puolesta, jotta Jumalan armo, voima, ja rauha olisi heidän
yllään. Meidän vuoromme ei ole pitkän ajan perässä.
Myöskin vuonna 2016, me näimme vakaata laittomuuden nousua ympäri maailman, mutta erityisesti
Yhdysvalloissa. Se oli erityisen dramaattista sillä tavalla, että kunnioitus lakia ja sitä valvovia
viranomaisia kohtaan saavutti uuden alhaisuustason. Huolestuttava määrä poliisiviranomaisia oli
erityisenä kohteena ja heitä salamurhattiin. Ja tuki ”harvalukuiselle siniselle rivistölle
(poliisivoimat)” meidän hallintomme korkeimmilta tasoilta oli silmiinpistävän niukkaa.
Jeesus varoitti, että laittomuus olisi tämän aikakauden viimeisten päivien tuntomerkki.
Toinen ennustettu näiden päivien tuntomerkki on huima tiedon ja teknisen kyvykkyyden
lisääntyminen. Mutta se ei ole kaikki hyvästä. Se tuo mukanaan kasvanutta kykyä säädellä
käyttäytymistämme. Kolme hallitsevaa vaikuttajaa sosiaalisessa verkostoitumisessa (räjähtävä ilmiö
viime vuosina), ovat Facebook, Twitter, ja Google. Ne ovat kaikki viestittäneet, että ne alkavat
sijoittaa enemmän rajoituksia ajatusten julkiseen ilmaisuun.
Heidän verukkeensa on se, että he haluavat pysäyttää terrorin ja ”valeuutiset”. Ja vaikka onkin
totta, että on olemassa ”valeuutisten” tuottajia Internetissä, lopputulos tulee varmasti olemaan se,
että ”valeuutis”-leimaa tullaan käyttämään kaikkia ajatuksia vastaan, jotka poikkeavat
vasemmistolaisesta akateemisesta ja poliittisesta puhdasoppisuudesta.
Ja se tulee jonakin päivänä käsittämään jokaisen, joka tyrkyttää väitteitä Jeesuksesta Kristuksesta
yleisellä torilla.
Oli monia muitakin kehitysaskelia menneenä vuotena, joilla on selvää profeetallista merkitystä.
Niiden joukosta voisimme luetella ”superpöpö-apokalypsin”, Pohjois-Korean jatkuvan uhkan
maailmalle, Kiinan kasvaneen sotaisuuden, levottomuuden, joka on nielaissut Keski- ja EteläAmerikan, sekä huumeiden väärinkäytön ja okkulttisten harjoitusten kasvun Amerikassa.
Jeesus itse varoitti meitä siitä, että viimeisinä päivinä, petos olisi suuri vaara. En ole koskaan
elinaikanani nähnyt aikaa, joka niin täydellisesti tarvitsee tuon varoituksen. Koska saatana on
tunkeutunut ihmisen ajatteluun ja kaapannut hänen mielikuvituksensa, näyttää siltä, että kaikki,
minkä me kerran tunsimme ja mihin uskoimme, on kääntynyt päälaelleen. Tuntuu siltä, että emme
voi luottaa mihinkään instituutioon ja johtajaan.

Raamattu sanoo myös, että koska ihminen torjuu Jumalan ja hyväksyy valheita, Hän luovuttaa heidät
tuon eksytyksen valtaan ja sallii heidän uskoa sen. Vain Jumala voi kirjoittaa niinkin täydellisen
kuvauksen siitä, mitä olemme näkemässä ympärillämme joka päivä.
Ystävät, se tarkoittaa sitä, että aika on lyhyt. Kristuksen paluu tempaamaan Hänen tosiuskovansa ei
voi olla enää kaukana. Yksi asia on varma, se muuttuu lähemmäksi päivä päivältä. Joten ole valmiina!
Maranatha!
Älä missaa tämän viikon raporttia täällä sunnuntaina.
God Bless,
Hal Lindsey
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