sunnuntai 5. heinäkuuta 2015
USA:n korkeimman oikeuden homoavioliittopäätös antaa tietä Antikristukselle!
Tässä amerikkalaisen profetiatutkijan ja kirjailijan, pastori Hal Lindsey'n, viikkoraportti Yhdysvaltojen
itsenäisyyspäivän aattona 3.7.2015. Hal puhuu USA:n korkeimman oikeuden viimeviikkoisen päätöksen,
homoavioliittoja koskien, profeetallisista vaikutuksista, kun laittomuus lisääntyy maailmassa ja nyt eritoten
Yhdysvalloissa. Kaikki tämä toteuttaa Raamatun profetiaa viimeisistä päivistä kulkiessamme kohti Vapahtajamme
yhtäkkistä paluuta maan päälle tempaamaan morsiamensa yläilmoihin. Viikkoraportin suomensi: Olli R.
-----------------------

Tonight on The Hal Lindsey Report
http://www.hallindsey.com/hlr-7-3-2015/
Perjantaina kesäkuun 26. päivänä, Yhdysvaltojen korkein oikeus jyräsi osavaltiot ja äänestäjät kun
tuomarit, yhden äänen turvin, määräsivät samaa sukupuolta olevat avioliitot laillisiksi koko
Amerikassa.
Tuloksena ollut erimielisyys, jonka päätös aikaansai tuomioistuimen vähemmistöön kuuluvien
jäsenten keskuuteen, on lähes ennennäkemätöntä.
Tämän viikon ohjelmassa, aion keskustella tästä merkittävästä päätöksestä. Ole varoitettu kuitenkin,
sillä en keskustele siitä moraalisesta tai poliittisesta perspektiivistä käsin. Tulen käsittelemään
profeetallisia vaikutuksia.
Jotkut teistä saattavat miettiä juuri nyt, ”Kuinka tällä oikeudellisella kehityksellä voi olla
'profeetallisia vaikutuksia'? Älä vain kerro minulle, että tämä vie meidät Antikristukseen!”
No, ehkäpä sittenkin. Ja eikä siksi, että äskettäinen päätös voi vaatia Jumalaa pyytämään anteeksi
Sodomalta ja Gomorralta. Ja ei myöskään siksi, että olen sanonut aiemmin Jumalan ”punaisen
viivan” Amerikalle olevan sen kansallinen ”juhla” yhdestä mitä vastenmielisimmistä synneistä, joka
on nimetty Hänen Sanassaan.
Tämä voi auttaa tasoittamaan tietä Antikristukselle, koska hän ei voi pyyhkäistä valtaan ilman
keisarillista valtuutusta tai hänen valtansa oikeudellista ratifiointia. Hänellä ei ole aikaa hänen
lakaisevien aloitteiden vahvistamiselle venytettyjen lainsäädännöllisten prosessien kautta. Hän
tarvitsee viranomaiselimen joka toimii nopeasti. Hän tarvitsee helposti hallittavan, pienen
ihmisryhmän, jolla viimekädessä on valta säätää lakeja. Lait, jotka suosivat häntä.
Viime aikoihin asti, tällainen ei ole kuvannut korkeinta oikeutta. Mutta nyt se kuvaa.
Kuten korkeimman oikeuden puheenjohtaja John Roberts totesi vastustuksessaan, ”Enemmistön
päätös on tahdon teko, ei oikeudellinen tuomio. Oikeudella, jonka se ilmoittaa, ei ole perustaa
Perustuslaissa tai tuomioistuimen ennakkotapauksessa.”
Tuomari Anton Scalia sanoi sen suorasukaisemmin. Hän kutsui päätöstä ”uhaksi amerikkalaiselle
demokratialle....” Hän sanoi, ”Tämänpäiväinen päätös sanoo, että minun hallitsijallani, ja 320
miljoonan amerikkalaisen hallitsijalla rannikolta rannikolle, on enemmistö yhdeksästä lakimiehestä
korkeimmassa oikeudessa.” Toisin sanoen, Scalia syyttää että kansakunnan ylin tuomioistuin ei enää
”tulkitse” maan lakeja, vaan on nyt ”määräämässä” uusia lakeja maalle.

Ja jos kongressi ja Amerikan kansa ei ryhdy toimenpiteisiin pysäyttääkseen tätä trendiä, niin ei mene
kauaa, kunnes korkein oikeus ja muut kansakunnan tuomioistuimet tulevat sepittämään lakeja
määrätäkseen ne meidän ylle.
Tuollaisessa oikeudellisessa maisemassa, tulee olemaan helppoa yhdelle, karismaattiselle hahmolle
vaientaa kritisoijansa ja oppositionsa jos hän tekee yhteistyötä tuomioistuinten kanssa. Ja tämä on
juuri sitä mitä Antikristuksen täytyy tehdä hallitakseen Amerikkaa.
Jo nyt, voimme kertoa tämän päätöksen ja surullisen kuuluisan Roe v. Wade -päätöksen, mentäessä
taaksepäin vuoteen 1973, eron. Se avasi oven tappamisaallolle joka tähän mennessä on vienyt yli 55
miljoonan ihmisen hengen. Kuitenkaan, tuo onnettomuus ei mahdollistanut abortin kannattajia
vaientamaan poliittisesti ja tuhoamaan taloudellisesti ihmisiä, joiden mielestä abortti on moraalisesti
väärin.
Tämä tuore päätös tulee aseeksi niitä vastaan, jotka kannattavat perinteistä avioliittoa.
Kun Jeesus kuvaili päiviä juuri ennen Hänen paluutaan maan päälle sieppaamaan Hänen
morsiamensa, Hän sanoi tämän: ”Kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja
tulee suuria maanjäristyksiä, tulee ruttoa ja nälänhätää monin paikoin, ja taivaalla on oleva
peljättäviä näkyjä ja suuria merkkejä.” (Luukas 21:10-11)
Nyt, se on aika tarkka kuvaus siitä, mitä näemme iltauutisissa joka päivä, eikö olekin? Mutta tässä on
hyytävä seikka koskien tätä Raamatun jaksoa.
Seuraavassa jakeessa, Jeesus sanoi että ennenkuin kaikki nämä asiat tapahtuvat – ja me näemme jo
niiden alkaneen – jotakin muuta tapahtuisi: ”Mutta ennen tätä kaikkea he käyvät teihin käsiksi ja
vainoavat teitä.” (Luukas 21:12)
Ihmiset, se tarkoittaa selvästi sitä, että vaino on aivan nurkan takana amerikkalaisia kristittyjä
koskien. Se on jo täällä meidän veljiemme ja sisartemme riesana ympäri maailman.
Toistaiseksi amerikkalaiset kristityt ovat olleet meidän Jumalan innoittaman peruslakimme
suojaamia, mutta nämä viimeaikaiset korkeimman oikeuden päätökset viestittävät selvästi, että
meidän turvaamme ollaan tallaamassa jalkoihin juuri niiden ihmisten toimesta, jotka ovat vannoneet
suojelevansa ja puolustavansa sitä. Ja, jos kysyt minulta, se on juuri sitä, mitä täytyy tapahtua
ennenkuin viimeisten päivien skenaario voi täysin kehittyä täällä Amerikassa.
Se tarkoittaa, että meidän on kaikkien aika keskittää jälleen huomiomme hengelliseen elämäämme
ja sen perustuksiin. Meidän täytyy kaivautua syvälle Jumalan Sanaan löytääksemme – tai
löytääksemme uudelleen – sen mikä on tärkeää näinä viimeisinä päivinä. Meillä on oltava luja
varmuus siitä, MIHIN me uskomme ja MIKSI me uskomme siihen.
Ennen kaikkea meidän on vilpittömästi pyydettävä Jumalaa auttamaan meitä valmistautumaan kun
hetkemme tulee. Ja, kuten marttyyri Stefanuksen kohdalla, Hän antaa meille viisautta, sanat, ja
rohkeuden pysyä vahvoina Häntä varten.
Haluan muistuttaa teitä siitä, että olemme hiljattain käynnistäneet täysin uuden webbisivuston
osoitteessa HalLindsey.com. Tämän seurauksena, tarjoamme uuden version meidän
verkkopalveluista! Jos et ole jo tehnyt niin, rekisteröi uusi tilisi käymällä osoitteessa HalLindsey.com,
ja sitten klikkaa ”My Account”. Pahoittelen vaivaa tämän siirtymävaiheen aikana. Jos sinulla on
kysyttävää, lähetä vain sähköpostia osoitteeseen questions@hallindsey.com.
Kiitos uskollisesta rukouksestasi ja taloudellisesta tuestasi!
Toivotan teille kaikille Hyvää itsenäisyyspäivää! Jumala siunatkoon sinua ja Amerikan Yhdysvaltoja!
Älä missaa tämän viikon raporttia täällä sunnuntaina.

God Bless,
Hal Lindsey
Lähettänyt Olli-R klo 0.14

