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Zikavirus – uusi lopunaikojen ruttotauti? 

Tässä tuorein Watchman Warning -raportti tunnetulta amerikkalaiselta kirjailijalta ja evankelistalta, nyt jo 86-
vuotiaalta pastori Hal Lindsey'ltä, joka tarttuu päivänpolttavaan aiheeseen kun uusi Jeesuksen ennustama 
ruttotauti on ilmestynyt vaivaamaan ihmiskuntaa näin lopunajalla. Raportin suomensi: Olli R.
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Opettaessaan lopun ajoista, Jeesus sanoi, ”...tulee ruttoa ja nälänhätää monin paikoin.” (Luukas 
21:11, KR 33/38)

Nykyisin lukemattomia patogeenisiä katastrofeja roikkuu päittemme yllä. Raportissani 2015 
Prophetic Year in Review (Profeetallinen vuosi 2015 tarkastelussa), sanoin, ”Jos haluat lukea 
apokalyptista kirjallisuutta, käänny Yhdysvaltojen tartuntatautien valvonta- ja ehkäisykeskuksen, tai 
Maailman terveysjärjestön (WHO) puoleen. Tutkijat näissä paikoissa ovat kaikki pulisemassa 
'superpöpöistä' – bakteerikannoista, jotka ovat immuuneja nykyaikaisille antibiooteille.”

En maininnut syöpää. Muinaisina aikoina, se näyttää olleen suhteellisen harvinainen tauti. Lehdessä, 
Nature Reviews, kaksi egyptologia, Rosalie David ja Michael R. Zimmerman, kirjoittivat, 
”Silmiinpistävä maligniteettien (pahanlaatuisuuksien) harvinaisuus antiikin fyysisissä jäännöksissä 
saattaa osoittaa, että syöpä oli harvinainen muinaisaikana.”

Vuodesta 1973 lähtien, kun Yhdysvallat alkoi seurata syöpätasoja, sen ilmaantuvuus on noussut 
keskimäärin 1.1 prosenttia vuodessa. Huolimatta yhä harvemmista tupakoitsijoista ja paremmasta 
ymmärryksestä koskien sitä minkälaisia ruokia meidän pitäisi syödä, luvut vain jatkavat ylöspäin 
menoaan.

HIV/AIDS'ia pidetään yhä pandemiana ja se jatkaa planeettamme vaivaamista. Uudet flunssakannat 
uhkaavat edelleen maailman väestöä. Tuberkuloosi tappaa nyt 1.5 miljoonaa ihmistä vuosittain. Hal 
Lindsey -raportissa, olen puhunut pitkään MRSA'sta (sairaalabakteeri), ”superpöpöstä”, josta eräs 
asiantuntija sanoi, ”Sillä on kyky syöstä meidät suoraan takaisin keskiaikaan.” Ja sitten tietysti, on 
Ebola. Vaikka se ei tee enää uutisotsikoita, se silti aiheuttaa tuhoa joillakin maailman alueilla, 
pysyen uhkana kaikille maapallolla.

On kulunut lähes sata vuotta siitä kun espanjantauti puhkesi vuonna 1918, joka tappoi arviolta 3-5% 
maailman väestöstä. Koska meitä on niin paljon enemmän nyt, eläessämme paljon lähempänä 
toisiamme, ja nopealla, helpolla tavalla liikumme maitten ja maanosien välillä, voimme vain arvailla 
mitä vahinkoa sellainen pandemia tekisi tänäpäivänä.
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Äskettäin jotain uutta rynnisti maailman tietoisuuteen – zikavirus. Maailman terveysjärjestö (WHO) 
on julistanut zika-epidemian ”kansanterveydelliseksi hätätilanteeksi”. Leviten yleensä hyttysten 
välityksellä, saimme juuri tietää tapauksesta Teksasissa, jossa se tarttui seksuaalisesti. [Nyt myöskin 
verensiirrosta, lue 
http://yle.fi/uutiset/brasilia_vahvistaa_zikaviruksen_tarttuneen_verensiirrosta/8649850. Suom. 
huom.]

Oireisiin kuuluu kuumeilu, ihottuma, sidekalvontulehdus silmässä, lihas- ja nivelsärky, 
huonovointisuus, sekä päänsärky. Mutta terveysviranomaiset sanovat näiden oireiden olevan lähes 
aina lieviä ja kestävän vain 2-7 päivää.

Joten mikä on se iso juttu? WHO sanoo, ”Viime aikoina Brasiliassa, paikalliset terveysviranomaiset 
ovat havainneet zikavirus-tartuntojen kasvua suuren yleisön keskuudessa samoin kuin kasvua 
syntyneiden vauvojen pienipäisyydessä Koillis-Brasiliassa. Virastot, jotka tutkivat zika-puhkeamisia 
löytävät yhä useampia todisteita zikaviruksen ja pienipäisyyden välisestä yhteydestä.”

Mayo-klinikan mukaan, ”Pienipäisyys on harvinainen neurologinen sairaus, jossa vauvan pää on 
huomattavasti pienempi kuin muiden samanikäisten ja samaa sukupuolta olevien lasten päät.... 
Mikrokefalia yleensä johtuu aivojen epänormaalista kehityksestä kohdussa tai etteivät aivot kasva 
niin kuin pitäisi syntymän jälkeen.”

Neurologisia häiriöitä ja aivohalvauksia tutkiva kansallinen instituutti (The National Institute of 
Neurological Disorders and Stroke) selittää, ”Yleisesti, elinajanodote pienipäisille yksilöille vähenee 
ja ennuste normaalille aivojen toiminnalle on huono.”

Alueilla, joilla zikavirus on merkittävä, raskaana olevat naiset elävät pelossa. Ei ole tiedossa 
parannuskeinoa, eikä rokotuksia. Parasta mitä voimme tehdä nyt, on auttaa naisia välttämään 
joutumista hyttysten puremiksi.

Ironista kyllä, paras ase zikaa vastaan kiellettiin Yhdysvalloissa vuonna 1972 – nimittäin DDT. Se on 
tunnetuin tuholaismyrkky historiassa. Tiedemies, joka löysi kemikaalin jolla on kyky tuhota 
hyönteisiä, Paul Hermann Müller, sai Nobelin vuonna 1948 löydöstään. Mutta se ei ole hyvä torjunta-
aineelle tulla kuuluisaksi.

Kirja, Silent Spring (Äänetön kevät) by Rachel Carson, kutsui DDT'tä lintujen tappajaksi ja syöpää 
ihmisiin aiheuttavaksi aineeksi. Carson oli hyvä kirjailija, ja vetosi voimakkaasti tunteisiin herättäen 
pelon. Mutta hänen tieteensä oli viallista. Monet jäljittävät modernin ympäristöliikkeen hänen 
työkseen. Se johti DDT'n kieltämiseen, ja sai miljoonat ihmiset ympäri maailmaa kuolemaan 
ennenaikaisesti.

Hyttyset kuljettavat erilaisia sairauksia. Malaria on tappavin. Käyttämällä DDT'tä, useat afrikkalaiset 
maat olivat vähentäneet malaria-tapaukset lähes nollaan vuoteen 1967 mennessä. Sen jälkeen kun 
Yhdysvallat kielsi DDT'n, se uhkasi jäädyttää ulkomaisen avun kolmannen maailman maihin, jotka 
eivät samalla tavalla kieltäisi sitä. Hyttyskanta räjähti jälleen, kuten tekivät malaria-tapauksetkin. 
Riippuen siitä, kenen tilastoja kuuntelet, malariasta kärsii nykyään jopa puoli miljardia ihmistä 
vuodessa. Se tappaa noin 2.7 miljoonaa heistä.

Nyt meillä on uusi tappaja, jälleen hyttysten levittämä. Kuinka pahaksi se kehittyy? Meneekö se 
nopeasti ohi, vai tuleeko siitä täydellinen myrsky jota epidemiologit ovat pitkään pelänneet?

Yli 45 vuotta sitten, kirjassani The Late Great Planet Earth (Maa, entinen suuri planeetta), varoitin 
tautien lisääntymisestä kun lähestymme aikakauden loppua. Se ei ollut mielipide, vaan selvästi 
jotain, jota opetetaan Raamatussa – lähinnä Jeesuksen toimesta. Eikö olekin hämmästyttävää, että 
Hän tiesi niin täydellisesti merkit nykyajastamme 2000 vuotta etukäteen?

Lähettänyt Olli-R klo 0.50
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