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William Butler Yeats'in runo ”Toinen Tulemus” hyvin aktuelli tänäpäivänä – ihmiset 
aistivat jotakin suurta tapahtuvaksi pian! 

Tässä tuore suomentamani Watchman Warning -raportti tunnetulta evankelistalta ja eskatologilta, pastori Hal 
Lindsey'lta, joka ottaa esille kuuluisan okkultistisen runon, joka mitä ilmeisimmin on kirjoitettu 
automaattikirjoituksella 1900-luvun alkupuolella. Tämä runo on saanut ihmisiltä tänä vuonna suurta kiinnostusta 
osakseen ja siksi pastori Lindsey näkee siinä suuren ajanmerkin Jeesuksen toiselle tulemukselle kun maailma on 
vaipumassa pakanuuteen ja peto on heräämässä.

---------------------

Kaikki hajoaa
Things Fall Apart
by Hal Lindsey 29.9.2016

http://www.hallindsey.com/ww-9-29-2016/

William Butler Yeats'in ”The Second Coming (Toinen Tulemus)” on yksi laajimmin siteeratuista 
runoista 20. vuosisadalta. Itseasiassa yksi yritys, joka valvoo tällaisia asioita, sanoo, että sitä ollaan 
siteerattu tänä vuonna enemmän kuin koskaan.

Otsikko ei viittaa Kristuksen paluuseen, vaan paluuta ikivanhaan hirviöön – pakanuuteen. Vasta 
löydetty suosio runolle, joka on kirjoitettu vuonna 1919, kertoo paljon siitä, missä ihmiskunta näkee 
itsensä vuonna 2016. Ja, ilman että tarkoitetaan, se palvelee voimakkaana muistutuksena sille, että 
Jeesus on tulossa hyvin pian!

Runo alkaa;

Yhä kääntyen, kääntyen kehässä laajemmassa (Turning and turning in the widening gyre)

Haukka ei kuule haukkametsästäjää; (The falcon cannot hear the falconer;)

Kaikki hajoaa, keskus ei pysty pidättelemään; (Things fall apart; the centre cannot hold;)

Anarkia pääsee irti maailmassa. (Mere anarchy is loosed upon the world.)

”Kehä (gyre)” tarkoittaa kierrettä tai pyörrettä. Yeats kuvaa, kun haukka lentää kehässä, joka on 
liian suuri kontrollin ylläpitämiseksi. Sitten, loistavalla yksinkertaisuudella, hän ilmaisee ihmisen 
dilemman alkaen Aadamin ajoista ja Eevan synnistä tähän hetkeen asti – ”Kaikki hajoaa (Things fall 
apart)”

Viime kuussa, The Wall Street Journal julkaisi artikkelin koskien syitä runon kasvavalle suosiolle ja 
vaikutukselle. The Journal nimesi otsikoksi, ”Eräänlainen varoitus maailmalle, joka on astumassa 
pimeään, anarkistiseen aikakauteen.”

Analyysi median tietokannalla, Factiva'lla, osoittaa, että runoa siteerattiin enemmän vuoden 2016 
ensimmäisinä kuukausina kuin kokonaisina vuosina viimeiseltä kolmelta vuosikymmeneltä. ”Things 
fall apart (Kaikki hajoaa)” on eniten siteerattu lause. Seuraavaksi eniten lainattu lause palaa Yeats'in 
kuvaukseen haukasta ja haukkametsästäjästä – ”The centre cannot hold (Keskus ei pysty 
pidättelemään)”. ”Mere anarchy is loosed upon the world (Anarkia pääsee irti maailmassa)” on 
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kolmanneksi lainatuin lause.

Yeats'in elämänkerrassa, Oxfordin professori Roy Foster kirjoitti, ”On turvattomuuden, epävakauden, 
ja vaaran aistimus, sekä tunne siitä, että jotakin järkyttävää on nurkan takana. Uskon, että olemme 
nähneet karkeiden petojen nousua, erityisesti aavikkomaissa.”

Varmasti jokin ilmestys on käsillä;

Varmasti Toinen Tulemus on käsillä.

Toinen Tulemus! Tuskin nuo sanat ovat väärässä

Kun valtava kuva tulee esiin Spiritus Mundi'sta

Vaivaa näköäni: jossakin aavikon hiekassa

Muoto, jolla on leijonan keho ja ihmisen pää

Tyhjä ja säälimätön katse kuin auringolla

Liikuttaa hitaita reisiään....

Ilmaisu ”Spiritus Mundi” tarkoittaa ”maailman henkeä”. Yeats käytti sfinksiä tämän hengen 
ruumiillistumana. ”Muoto, jolla on leijonan keho ja ihmisen pää, Tyhjä ja säälimätön katse kuin 
auringolla.”

Hirviö liikkuu, mutta minne? Yeats näki sen suuntaavan kohti Betlehemiä – säälimätön peto matkalla 
nielemään Kristus-lapsen.

Pimeys laskeutuu jälleen; mutta nyt minä tiedän

Nuo kaksikymmentä vuosisataa tylyä unta

Kiusattiin painajaisella keinuvan kehdon kautta

Ja mikä karkea peto, sen hetki tulla viimein tajuihinsa

Laahustaa kohti Betlehemiä syntyäkseen?

Yeats ei ollut mikään Jumalan profeetta. Hänellä oli elinikäinen rakkaussuhde okkultismiin, hän 
harjoitti ”automaattikirjoitusta”, ja ihaili Mussolini'a. Wikipedia sanoo, ”Istuntojen aikana, joita 
pidettiin vuodesta 1912 lähtien, henki, joka kutsui itseään nimellä 'Leo Africanus' ilmeisesti väitti, 
että se oli Yeats'in demoni.”

”Toinen Tulemus (The Second Coming)” esittelee painajaismaisen näkymän tulevaisuudesta, jolloin 
Saatana voittaa sotansa Jumalaa vastaan. Se on käsitys, jonka paholainen haluaisi jokaisen 
omaksuvan. Ja kiinnostuksen runoon ollessa näinkin korkea, se on nähtävästi tapahtumassa.

Ihmiset kääntyvät runon puoleen tänäpäivänä, koska kielikuvasto näyttää kuvaavan maailmaa vuonna
2016. Terrorin, korruption, taloudellisen vaaran, ja ydinuhkan ajassa, ihmiset näkevät yhteyden ja 
samastuvat lauseisiin, ”the centre cannot hold (keskus ei pysty pidättelemään)”, ”mere anarchy is 
loosed upon the world (anarkia pääsee irti maailmassa)” ja, ennen kaikkea, ”things fall apart (kaikki 
hajoaa)”.

Mutta minulla on hyviä uutisia. Asiat eivät ole rikkoutumassa. Kyllä, nämä ovat vaikeita aikoja. Tyyris
Tyllerö (Humpty Dumpty) putosi ja meni rikki. Ja maailman johtajilla ei ole mitään hajua kuinka 
korjata se.

https://en.wikipedia.org/wiki/Humpty_Dumpty


”Mutta on Jumala taivaassa!”, Daniel sanoi. Ja se on vieläkin vastaus. Meidän Jumalamme tuntee 
lopun alusta lähtien, ja mikään ei tavoita Häntä yllätyksellä. Daniel jatkoi sanoen, ”Hän on 
ilmoittanut... mitä tapahtuu viimeisinä päivinä.” (Daniel 2:28 NASB)

Eräässä artikkelissa, joka on julkaistu Rapture Ready -sivustolla, Jan Markel kirjoitti, ”Asiat eivät ole 
rikkoutumassa – ne ovat loksahtamassa paikoilleen.”

Se on täsmälleen näin. Nämä eivät ole kristityn epätoivon päiviä, vaan toivon ja suuren 
kunnioituksen. Silmiemme edessä, maaplaneetta muotoutuu, kuten Jumalan sana kuvaili 2,500 
vuotta sitten!

Maailmassa, jopa mahtavimmat miehet ja naiset tuntevat turvattomuutta. Erittäin rikkaat rakentavat
massiivisia luksusbunkkereita kotiensa alle. Tavallisten kotien keskuudessa, suurin trendi on lisätä 
”turvahuone”. Ihmiset ovat peloissaan. He aistivat, että jotakin valtavaa on tapahtumassa, mutta he 
eivät tiedä miten olla valmiina.

Kuinka jännittävää, että meillä, jotka olemme Kristuksessa, on vastaus! Ja todistaaksemme sen, 
Jumala antoi profetian, joka ennustaa meidän aikamme täydellisesti. Olkaamme uskollisia 
kertoaksemme heille. ”Taivaassa on Jumala ja Hänen sanansa täytetään!”

Lähettänyt Olli-R klo 2.00
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