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Tässä tunnetun amerikkalaisen kirjailijan ja evankelistan, pastori Hal Lindsey'n, tuore lyhyt 
viikkoraportti, jossa hän ironisesti nuhtelee maansa viimeaikaista luopumusta kristillisistä arvoista 
(+viisaudesta) ja siirtymistä pahan palvelijaksi. Myöskin nykyinen penseä "laodikealainen" kirkko saa 
osansa nuhtelusta. Hal on jo 92-vuotias saarnamies, joten hänen valppautensa tässä ajassa herättää 
kunnioitusta. Raportin suomensi: Olli R.
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Tätäkö sinulla oli mielessä? (Is This What You Had in Mind?)

By Hal Lindsey 5.6.2022

https://www.hallindsey.com/ww-6-5-2022/

Tätäkö sinulla oli mielessä, Amerikka? Joukkoammuskeluja toisensa perään… Hallitus 
halvaantunut, ei erimielisyyksien, vaan vihan vuoksi… Jatkuva perustuslaillisten oikeuksien 
menetys… Inflaatio… Stagnaatio (taloudellinen pysähtyneisyys)… Epätoivo, erityisesti 
nuorten keskuudessa… Miljoonat jääneet murtumattomalta näyttävään köyhyyden 
kierteeseen.

Oliko tämä mielessäsi, Amerikka, kun sanoit, että Jumalalla ei ole sijaa julkisissa kouluissa,
tai kun teit paikallisista elokuvateattereista luvattoman seksin ja avoimen satanismin 
likakaivon? Oliko tämä tarkoituksenasi, kun teit paikallisesta ostoskeskuksesta jonkinlaisen 
karnevaalihuvitalon, jossa on musiikkia ja kuvia helvetin kuilusta?

Teit armeijasta jättimäisen marsun yhteiskunnalliseen kokeiluun, muutit sota-akatemiat 
woke-kulttuurin laitoksiksi, jotka vihaavat amerikkalaisia perusarvoja, ja ylensit poliittisesti
korrektimmat henkilöt hallinnon korkeimpiin virkoihin. Vaikka armeijasi rivimiehet ovat 
edelleen maailman parhaita, johtajasi pettävät heidät, kuten Afganistanissa.

Abortin avulla opetit nuorille, että ihmiselämällä ei ole arvoa, ja ihmettelet, miksi itsemurha
on yleisin kuolinsyy 10–34-vuotiaiden keskuudessa – tai miksi 18-vuotiaat ampuvat 
kouluissa ja supermarketeissa. Koulussa muutit seksuaalikasvatuksen mahdollisuudeksi 
edistää kaikenlaisia seksuaalisia perversioita. Ja ihmettelet, miksi joka viides 
amerikkalainen on mieleltään sairas. Hajotat perheitä. Väheksyt ajatusta siitä, että lapset 
tarvitsevat isiä ja äitejä, etkä ymmärrä miksi he kiusaavat ja pettävät ja kääntyvät 
väkivaltaan.

Teit musiikkisi kaikkialla rehottavasta synnistä ja aistillisuudesta – pikemminkin alentavaa 
kuin kohottavaa. Teit johtajia äänekkäimmistä, vähiten ajattelevista keskuudessamme. Teit
jumalan sosiaalisessa mediassa esiintyvästä suosiosta. Korvasit valtiomiestaidon 
myrkyllisellä vihapolitiikalla. Annoit mieluummin mediasta kuin faktanetsijöistäsi tulla 
ajatuspaimeniasi.

Entäpä sinä, kirkko? Tätäkö sinulla oli mielessä?

Aioitko tulla heikoksi ja tehottomaksi? Kun vaihdoit Raamattua lainaavat viestit pop-
psykologiaan, oliko tämä mielessäsi? Sitäkö halusit, kun asetit lasten viihdyttämisen 
etusijalle heidän opettamisen sijaan?
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Jumala sanoo: "Katsokaa Minuun", mutta sinä katsot sen sijaan poliittisiin pelastajiin. 
Itseasiassa katsot ihmiseen ensisijaisesti kaikessa ja jätät Jumalan viimeiseksi keinoksi. Ja 
miksipä ei? Loppujen lopuksi opetat, että suuri Jumala, kaiken Luoja, ei ole muuta kuin 
ystävällinen pieni Kamu, jonka ensisijaisena tarkoituksena on auttaa sinua tuntemaan olosi
hyväksi.

Oliko tämä mielessäsi, kirkko, kun päätit hyväksyä maailman vaurauden ja siunauksen 
määritelmät Jumalan sijaan – vai valitsitko sakkariinimakean julkisivun kaikkivaltiaan 
Jumalan loistokkaan todellisuuden sijasta? Oliko tämä mielessäsi, kun valitsit pahan 
syleilemisen sen sijaan, että voittaisit pahan hyvällä – tai kun valitsit halvan hyveviestinnän
uskollisen evankelioimisen sijaan?

Kun heitit pois kunnioituksen, oliko tämä mielessäsi? Yritit tehdä kirkko-oppia kaikista 
asioista kaikille ihmisille. Halusit tulla tykätyksi etkä nähdyksi omituisena. Mutta 
vesittämällä evankeliumin, panit omat lapsesi Moolokin alttarille.

Jäljelle jää jäännös – valaistu sisältä Pyhän Hengen hehkuvilla tulilla. Mutta 
hämmästyttävässä määrin, kirkko on hukkumassa maailmallisuuteen. Kun maan ihmiset 
tarvitsevat enemmän kuin koskaan sitä, että kirkko erottuisi, se on jäljitellyt maailmaa niin
kauan ja niin innokkaasti, että ihmisiä on vaikea erottaa toisistaan. Mutta Jumala sanoo 
yhä: "Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä"! (2. Kor. 6:17)

Lähettänyt Olli-R klo 23.45
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