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Lähes kolmasosa Raamatusta liittyy eskatologiaan tai Raamatun profetiaan. Ymmärtääkseni voimme 

päätellä, että paljon siitä mitä tänään tapahtuu, enteilee "tulevia asioita". 

 

Tässä ovat havaintoni tapahtumista jotka liittyvät Raamatun profetiaan v 2018. Minä vain tarkkaan ajan 

merkkejä, enkä antaudu sanomalehtien tekstinselitykseen. Kannustan kaikkia olemaan kuin Isaskarin pojat, 

1 Aikak. 12, jotka ymmärsivät aikojen merkit. 

 

Osa ennustetuista merkeistä tulee näkyviin jo Armon ajassa (seurakunnan ajassa). Useat niistä ovat 

Ahdistuksen ajan tapahtumia, jotka luovat jo nyt valtavia varjojaan. 

 

  

1. Nationalismia halveksitaan ja globalismia ylistetään 

 

Globalismi tuli kaiken keskiöön v 2018, jopa niin voimakkaasti että presidentti Donald Trump jälleen kerran 

ryöpytti globalisteja julistamalla olevansa nationalisti.   

 

Lisäksi, Eurooppa horjuu. Keltaliiviset mellakoitsijat synnyttävät ongelmia globalistien agitoimana, kun 

mellakat laajentuvat maasta toiseen, epävakauttaen Eurooppaa. Eurooppa melkein tarvitsee vapahtajan. 

Ranskan Emmanuel Macron jatkaa käsittämättömien one-world -lausuntojensa ampumista, ml halunsa 

tarjota Israelille rauhansuunnitelma. Mikäli antikristus lopulta nousee Euroopasta, tuo maanosa tekee jo 

tietä hänelle. 

 

Globalistit tulevat nousemaan, koska heille annetaan "paratiisinsa" seitsenvuotisen Ahdistuksen aikana. 

Tänä vuonna heidän joukkoihinsa liittyi jopa taiteilija Celine Dion, viettelemään lapsia Uusi 

Maailmanjärjestys -lastenvaatemallistolla. He ovat suorastaan epätoivoisia. Donald Trump näyttää olevan 

heille pää-häirikkö - Uuden Maailmanhallituksen päävastus. 

 

2. Israel viettää 70- vuotisjuhliaan ja USA siirtää lähetystönsä Jerusalemiin 

 

Matt. 24:34:ssa Herra Jeesus profetoi, että se sukupolvi joka näkee kaiken tämän ennustetun, ei (kokonaan) 

häviä ennenkuin kaikki se on tapahtunut. Israelista tuli valtio v 1948. Psalmi 90 sanoo sukupolven olevan 70 

vuotta. Raamattu viittaa Ahdistuksen aikaan kuvauksella "Danielin 70.:s viikko." 

   



 

 

Israelin uudelleensyntymä on muistutus, että Jumala pitää lupauksensa. Myös Donald Trump piti lupauksen 

ja muutti U.S.A.:n lähetystön Tel Avivista Jerusalemiin maan 70- vuotisjuhlana. 

 

Kuivuneet luut (Hes. 37:4-6) alkoivat elää toukokuussa 1948 ja Israelin maa vietti 70. vuosipäiväänsä viime 

toukokuussa. Tämä on verraton ihme – aluksi israelilaiset taistelivat hyökkääjiä vastaan jopa paljain käsin, ja 

v 2018 heidät julistettiin 8. vahvimmaksi valtioksi maailmassa! 

 

3. V. 2018 "synnytystuskista" tuli apokalyptisia 

 

Läpi vuoden saimme katsella sydäntä riipaisevia kuvia sekä videoita ennätyksellisistä katastrofeista, jotka 

ovat vasta esimakua siitä mitä tulee tapahtumaan Ahdistuksen ajassa – tai Jaakobin Ahdistuksen ajassa. 

Monet kommentoijat kutsuivat näitä globaaleja katastrofeja "apokalyptisiksi" tai "mittasuhteiltaan 

raamatullisiksi". 

 

4.  USA:n joukkojen vetäytyminen Syyriasta 

 

Joulukuun lopulla presidentti Trump julisti, että hän aikoo vetää kaikki USA:n joukot pois Syyriasta. Vaikka 

mielipiteet vaihtelevat – ja kristittyjä ja kurdeja tullaan teurastamaan yhä lisää pahuuden voimien toimesta, 

tämä joka tapauksessa avaa väylän Iranista Israeliin. Iranilla on nyt täydellinen maasilta Israeliin. Venäjä, 

Turkki, Sudan, Libya, "ja monet kansat", tulevat liittymään tuohon hyökkäykseen.  

 

Tämä saattaa aiheuttaa sen että Israel iskee Damaskoon ja täyttää Jes. 17:1 profetian.  

 

5. Ihmiskunnan luonteenlaadun taantuminen; turmeltuneet mielet (Room. 1); itsensä rakastajat (II Tim. 3); 

jumalattomuus, moraalittomuus ja laittomuus vallitsevat – paluu Nooan päiviin (Matt. 24:37) 

 

V 2018 saimme todistaa (USA:ssa): 

 

• massiivinen vaalipetos 

• korkeimman oikeuden johtajakandidaattia Brett Kavanaughía syytettiin perättömästi, 

politiikan nimissä 

• noidat kirosivat Kavanaughin ja presidentti Trumpin julkisissa seremonioissa 

• Kirjaimellista demonista vihaa kristittyjä ja konservatiiveja kohtaan 

• papisto siunaa aborttiklinikoita 



 

 

• Drag queenit ilmaantuvat kaikkialle ja voimakkaasti lasten tapahtumiin – jopa seminaariin 

Minneapolisissa 

• Lapsi -drag queen "Desmond the Amazing" julistetaan olevan "Amerikan tulevaisuus" 

 

#6. Pahuuden traaginen nousu 

 

Raamattu sanoo että viimeisinä päivinä "pahat ihmiset ja petturit menevät yhä pitemmälle pahuudessa, 

eksyttäen ja eksyen" (II Tim. 3:13)  Tänä vuonna olemme nähneet pakanuuden ja noituuden huiman nousun 

samalla kuin kristikunta luisuu alaspäin ja nykyihmiset eivät tunne tarvitsevansa Jumalaa.  

 

Esimerkiksi, yli 60% amerikkalaisista hyväksyy jonkin asteisia "New Age" -uskomuksia.   

 

Nykyään on coolia, osaksi kiitos Hollywoodin tuotannon, uskoa asioihin jotka itse asiassa ovat vaarallisia. Se 

kaikki on ikäänkuin tulevan varjoa Ahdistuksen ajan taikuuksista ja noituuksista.  

 

On yhä kasvava halu rakastaa pahaa samalla kun hyvää parjataan (Jes. 5:20).  

 

Eräskin massamurhaaja Floridassa viime helmikuussa sanoi kuulleensa ääniä jotka käskivät hänen tehdä tuo 

ampuminen.   

 

Ja Palmyran holvikaari joka oli osa Baalin temppeliä ilmestyi esille Washington, D.C.:ssä viime syyskuussa. 

 

#7.  Luopumisen järkyttävä kasvu ja Raamatun profetian pilkkaaminen 

 

Juuri kun luulit ettei kristinuskosta luopuminen ja väärät opetukset voisi enää mennä pahemmaksi, niin 

näinpä kävi! Liike nimeltään The New Apostolic Reformation eli uusi apostolinen reformaatio on globaali 

liike joka aiheuttaa suurta vahinkoa monissa seurakunnissa outoine merkkeineen ja ihmeineen jotka eivät 

ole Jumalasta. Osa näistä ihmisistä bilettää näissä sekopäisissä akteissaan "juopuneena hengestä". Kuka 

olisi uskonut että Intian Kundalini- henki todella voisi päästä sisään evankeliseen seurakuntaan? Mietipä 

sitä! 

 

Evankeliset seurakunnat ovat lähes kaikki luisuneet sosiaalihömpän valtaan eikä parannussaarnoja enää 

kuulla. Ihmiset jätetään yksin kun he yrittävät tukeutua seurakunnan johtoon, turhaan siis.  

 



 

 

Monet seurakunnat ovat halukkaat "muotoilemaan kristillisyyden uudelleen", kiitos Andy Stanleyn, ja 

"irtaantua Vanhan Testamentin siteistä" (=Jeesus kerta kaikkiaan ja lopullisesti päätti Vanhan Liiton) kuten 

hän suosittelee. 

 

Raamatun profetiaa ei käytännössä ollenkaan kuule saarnatuoleista. Jopa minun vuosittaista konferenssiani 

haukutaan "hysteriakonferenssiksi" missä kaikki tässä mainitut merkit kertoen toistetaan vuosi toisensa 

jälkeen. 

 

#8. Tungetteleva teknologia valtaa kodit ja tasoittaa tietä antikristukselle  

 

Tänä vuonna saimme tietää että isoveli katsoo tai kuuntelee meitä 24/7. Tämä myös oli se vuosi, jolloin isot 

valvontafirmat (big tech) tunnustivat, että niillä itse asiassa on tällaisia hankkeita. 

 

Keinoäly voi nyt verrattomasti ylittää ihmisaivojen kyvyt ja tämä A.I. kykenee luomaan ihmisten 

kuvakopioita jotka näyttävät ihmisiltä.  

 

Facebook, Google, Apple, Microsoft, Twitter, jne, ovat uudet "masters of the universe", mutta halveksuvat 

vanhurskautta ja tulevat hyvin todennäköisesti luovuttamaan laitteistonsa antikristukselle. 

 

#9. Vatikaanin kriisi 

 

Mikäli väärä profeetta nousee katolisuudesta, olemme kuluneena vuonna jo nähneet sen pahuuden, 

skandaali toisensa jälkeen. Paavi Fransiskus näyttää katsovan toisaalle, keskittyen omaan agendaansa.  

 

Paavihan on perimmäinen globalisti joka voisi helposti luisua antikristuksen aisapariksi. Jopa katoliset itse 

protestoivat, että heidän johtajansa keskittyy vain ilmastonmuutokseen, maahanmuuttoon ja sosialismiin.  

 

Juuri nyt katolinen kirkko on pahimmassa kriisissään sitten reformaation.   

 

#10. Puhe Jerusalemin kolmannesta temppelistä kiihtyi 

 

Antikristus tulee sallimaan kolmannen juutalaistemppelin rakentamisen Jerusalemiin, Ahdistuksen ajan 

alussa. Tuon temppelin valmistelut kiihtyivät v 2018. Temppeli-instituutti ilmoitti, että täydellinen punainen 

hieho oli syntynyt Israelissa, jota voitaisiin käyttää temppeliseremonioissa.  

 



 

 

Juutalaisten Sanhedrin isännöi kolmannen temppelin alttarin vihkimistä; joulukuussa sitä seurasi 70 

kutsuttua valtiota.   

 

Vaikkei kolmannella temppelillä ole mitään varsinaista tekemistä tosikristittyjen kanssa, silti tällainen 

toiminta on jälleen kerran Ahdistuksen ajan tapahtuma, joka luo varjoaan jo tänään! 

 

Tässä on vain kymmenen aihetta jotka koin tarpeelliseksi korostaa, nyt kun alamme uutta vuotta. Palaset 

alkavat loksahdella paikoilleen.  

 

Herra Jeesus on tulossa, ehkä jo tänään. Jumala on sallinut näkökyvyn huomata kuinka “näyttämöä” 

asetetaan, mikä indikoi että olemme viimeisissä hetkissä. Me olemme etuoikeutettuja tunnistaessamme 

“mikä hetki on”. Monet eivät näe!  

 

On minuuttia vaille puoliyö. Uutisotsikot ovat Hänen paluunsa airueita. Innoittuiko joku? 

 

 

Read more at http://prophecynewswatch.com/article.cfm?recent_news_id=2867#ilijoBAxvl2bbdZD.99 


