
Tärkeimmät Raamatun profetiaan liittyvät asiat vuodelta 2017

Eskatologisen palapelin palasien esiintulo jatkuu päivittäin. Jopa sellaiset merkit jotka ovat pääosin
ahdistuksen ajan tapahtumia, langettavat jo tänään varjojaan. Kun kävin läpi vuoden uutisraportteja,
valitsin 15 asiaa jotka kertovat että aikaa on vähän. Kuningas on pian palaamassa. Älä koskaan epäile sitä.

1. Jerusalemista tuli “väkikivi kaikille kansoille”, kun Donald Trump ilmoitti että se todella on Israelin
pääkaupunki ja pyhä kaupunki, ks. Sak. 12:3. Suuret kiistat ympäröivät Jerusalemia alkavana vuonna.

2. Goog-Maagog -alliassi kehittyi “pikakelauksella”. Iran, Turkki ja Venäjä ovat liittoutumassa yhteinen
tavoite mielessään -- nousta Israelia vastaan, mitä on ennakoitu Hes. 38-39:ssä. Turkin Erdogan uhkasi
"hävittää kaikki juutalaiset" Jerusalem- ilmoituksen jälkeen.

3. Uusi epäjumala astui näyttämölle ja monet juhlivat sen saapumista. Entinen Googlen johtaja on
perustamassa kirkkoa, missä tekoälyä tullaan palvomaan. Sen lyhenne on “AI”; kannattaa seurata sen
kehitystä vuonna 2018.

4. Eskatologian nälviminen astui uudelle tasolle. Monet sanoivat, että Jerusalem- ilmoitus otettiin useiden
kristittyjen taholla vastaan ilolla vain siksi, että se nopeuttaa Kristuksen paluuta. Monet jotka rakastavat
profetiaa, ovat lakanneet etsimästä seurakuntaa jossa opetettaisiin näistä.

5. Puheet ahdistuksen ajan temppelin rakentamisesta eskaloituivat Donald Trumpin Jerusalem- ilmoituksen
jälkeen.

6. Riettaat skandaalit seurasivat toisiaan vuonna 2017 paljastaen, että ihmisluonne heijastaa tänään niitä
lopun ajan varoituksia, joista Room. 1 ja 2 Tim. 3 kertovat.

7. Israel jatkoi Syyrian kohteiden pommittamista, mikä ennakoi sitä päivää, jolloin Israel toteuttaa Jes.
17:1:n profeetallisen jakeen – Damaskon lopullisen tuhoamisen.

8. Mikrosiruttamisen idea on nyt jo niin hyväksytty, että eräs uutislähde otsikoi, että ihmiset ovat pian
innokkaita sirutettavaksi (suom. huom.: oheisella videolla ruotsalaiset käyttävät implanttia yhtä
luonnollisesti kuin henkilökortteja – ja idea toteutukselle oli kuulemma tullut ”asiakaskunnalta”:
https://www.youtube.com/watch?v=5RSxfMYnah4 ). Lähde kertoi, että tulisimme halukkaasti jonottamaan
sirua kuin koirat.

https://www.youtube.com/watch?v=5RSxfMYnah4


9. Kuten ennustettu, pahuus kasvaa yhä syvemmäksi (2 Tim. 3:13). Epäjumalia pystytetään moniin
paikkoihin, ml. YK:n rakennukset. Okkultismi kiinnostaa nyt enemmän kuin koskaan, ja tämän milleniumin
ihmiset ovat lumoutuneet paranormaalista.

10. Laittomuus kasvaa ja 'antikristuksen henkeä' näyttää vuodatetun maan päälle entistä runsaammin
kuluneena vuonna.  Antifa- like on yksi sen ilmentymistä. George Soros on kiireisempi kuin koskaan näinä
ehtoovuosinaan.

11. Yhä kiihtyvässä määrin pahaa on alettu kutsua hyväksi (Jes. 5:20). Islamistisen jihadin puolestapuhuja
Linda Sarsour laukoi pelottavia kommentteja presidentti Trumpista – ja silti tuli melkein valituksi Time -
lehden "vuoden persoonaksi". Vasemmiston mielestä Islamia tulee ylistää.

12. Teknologiamaailma on julistanut sodan kristittyjä ja konservatiiveja vastaan. Google, YouTube,
Facebook, Twitter jne joko vetävät piuhat irti kokonaan tai rajoittavat vanhurskaita kommentteja ja
ideologiaa, erityisesti kun nämä nuhtelevat niiden juhlistamaa pahuutta. Tämä saavutti uuden tason
vuonna 2017.

13. Sanontaa "nyt on rauha, ei hätää mitään” (engl käännöksessä, “peace and security" eli rauha ja turva)
käytetään Raamatussa 1 Tess. 5:3:ssa. Se on valherauha ja valheturva. Tuota sanontaa käytettiin
voimakkaasti viime vuonna. Donald Trumpia on julistettu presidentiksi, joka tuo Israelille "rauhan ja
turvan." Joulukuun 18, Fox News sanoi että presidentti Trump toisi rauhan ja turvan koko maailmalle.
Presidentti itse julisti, että hän on "asettanut tien rauhaan ja turvaan maailmassamme."

14. Huolimatta maailman kaaostilasta, on vallalla suuri business-menestyksen ilmapiiri, erityisesti
Amerikassa. Donald Trumpin presidenttikaudella, the Dow Jones Industrial Average -tilasto on saavuttanut
82 ennätyslukemaa. Raamattu kertoo että tulee olemaan tuollainen suosiollinen aikakausi maan päällä kun
Kristus palaa – huolimatta säännöllisistä “synnytystuskista”, jotka myös ovat olleet ennätyksellisiä.

15. On yhä enemmän todistusaineistoa siitä, että vain Jeesus johtamassa ja hallitsemassa Jerusalemista tuo
todellisen, kestävän maailmanhallinnon. On käynyt selväksi, että ihmiskunta ei voi kuivata suota joka on
täynnä alligaattoreita ja myrkyllisiä käärmeitä!  Washington on läpeensä mätä, koska ihmiskunnalla
"petollinen on sydän ylitse kaiken ja pahanilkinen” (Jer. 17:9). ”Suon kuivaaminen” oli suuri kampanjaslogan
USA:ssa vuonna 2017, mutta se osoitti, että ihmisen sydän täytyy ensin uudistaa.

Saatamme katsoa tällaista listaa ja pikemminkin keskittyä liikaa "ajan huokauksiin" huomaamatta, että ne
ovat itse asiassa "ajan merkkejä." Palapelin palaset tipahtelevat jatkuvana paikoilleen. Mikään ei putoa
erilleen vaan paremminkin kohdalleen.



Nykyajan myllerryksestä on sanottu, että “tulevaisuus ei ole sitä mitä se tapasi olla”. Väärin. Tulevaisuus
ennustettiin, ja se toteutuu tarkan käsikirjoituksen mukaan – sekä ennustettavalla lopputuloksella – vain
siksi että se kaikki on esitetty Kirjoituksissa. Me saamme katsoa sitä ”HD- TV:nä, surround soundein ja jopa
3D:nä”. Ja meillä on eturivin paikat!

Kuningas on tulossa, ehkä jo tänään.

Jan Markell / Olive Tree Ministries

Lähde: http://prophecynewswatch.com/article.cfm?recent_news_id=1892

http://prophecynewswatch.com/article.cfm?recent_news_id=1892

