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Viimeisten profetioiden kirja, joka Danielin käskettiin "lukita ja sinetöidä lopun aikaan asti", näyttää 

nyt olevan avoinna ja sen sisältö leviää sanomalehtien etusivuille sekä televisio- ja 

tietokoneruuduillemme (ks. Daniel 12:4).

Yksikään aiempi sukupolvi ei ole kokenut sitä signaalien määrää, tiheyttä ja voimakkuutta, joka  

niin vastaisi asioita, jotka ihmiskunnan historian täyttymyksessä elävän sukupolven on profetoitu 

näkevän. Danielin viimeisten aikojen tulvaportti näyttää nyt todella olevan auki ja ennustettu 

pahuuden virta näyttää hukuttavan planeetan profeetan sanojen Danielinkirjan 12. luvussa 

kaikuessa tunneittain.

 

Tieto lisääntyy nyt geometrisessa sarjassa. Internetin ja muiden viestintätekniikoiden tulon myötä 

tämä vauhti kasvaa edelleen vauhtia, jota on mahdoton käsittää tai hallta. Juoksemme 

edestakaisin hurjaa vauhtia (KJV: run to and  fro. RK-38: monet sitä tutkivat. Jotkut ovat sitä mieltä,

että tämä tarkoittaa matkustelemisen suurta lisääntymistä. Suom. huom.)

Teemme sen kirjaimellisesti matkustamalla, jolloin voimme kattaa miljoonia kilometrejä avaruutta 

muutamassa päivässä. Teemme sen sähköisesti, sillä viestimme kulkevat kuin salama sekunnin 

murto-osassa jokaiseen pisteeseen maapallolla - ja jopa kaukaisiin maailmoihin.

Jeesuksen sanat ajanmerkeistä juuri ennen hänen paluutaan Harmageddonin aikaan ovat 

muuttumassa todellisuudeksi silmiemme edessä, kun elämme jokapäiväistä elämäämme.

Väärät kristukset, väärät profeetat, sodat, sotahuhut ja kaikki muut merkit, joista Herramme sanoi, 

että ne tulevat tapahtumaan samanaikaisesti synnytyskipujen tapaan, kouristelevat maailmaamme 

jatkuvalla säännöllisyydellä.
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•  Israelia painostetaan kaikilta tahoilta hyväksymään absurdeja vaatimuksia saatanallisesti 

innoitetussa valheellisessa rauhanprosessissa.

• Venäjä ja sen naapurit ovat juuri sellaisessa asemassa kuin luvut Hes. 38 ja 39 ennustavat.

• Kiina vahvistuu ja käyttää kasvavaa hegemoniaa auringonnousun alueilla, joilta "Idän 

kuninkaat" tulevat.

• EU on voimakkaassa muutoksessa valmistautuen tulemaan kolossiksi, joka tuottaa jakeiden

Ilm. 17:12-13 "kymmenen kuninkaan" vallan pohjan, jolta Antikristus käynnistää 

maailmanvalloituksensa.

Profetian kansakunnat näyttävät olevan valmiita näyttelemään tämän Maan Aikakauden viimeiset, 

väkivaltaiset kohtaukset.

Ihmiskunta muuttuu yhä pahemmaksi, aivan kuten apostoli Paavali profetoi. Vaaralliset ajat ovat 

täällä, kun raivokkaat, juopuneet, ylevämieliset nautinnon ystävät hallitsevat yhteiskuntia ja 

kulttuureja yhä enemmän. Nykyiset ekumeeniset liikkeet, joiden tarkoituksena on yhdistää kaikki 

uskonnolliset järjestelmät yhdeksi kokonaisuudeksi, todistavat Paavalin profetian, jonka mukaan 

lopunajan ihmisellä on "jumalisuuden ulkokuori, mutta kieltää sen voiman" (2.Tim. 3:5). Ihmisen äly

tuottaa jatkuvasti teknologiaa, jota Antikristus epäilemättä käyttää alistamaan, hallitsemaan ja 

lopulta pakottamaan kaikki ihmiset palvomaan itseään tai tulemaan tapetuksi.

Viimeisten päivien tulva

Riippumatta siitä, mihin suuntaan katsomme maan horisonttiin, näemme lähestyvän lopunajan 

myrskyn ukkospilviä. Huolimatta poliitikkojen, tiedemiesten, uskonnonharjoittajien ja filosofien 

ruusuisista ennustuksista, joiden mukaan maan kulta-aika on aivan seuraavan kukkulan tai 

seuraavan mutkan takana, kuulemme jyrinää ja näemme salamointia, jotka ilmoittavat 

pahaenteisistä asioista. Vaikka on totta, että äärettömän ihana kultainen tulevaisuus on aivan 

maan myrskyisen horisontin takana, sellaista tulevaisuutta ei luo langennut ihmiskunta, vaan 

Jeesus Kristus palattuaan lopettaakseeen saatanallisen kapinan ja perustaakseen Valtakuntansa.

Riippumatta siitä, mitä Maailman Talousfoorumin ihmiset tai muut Uuden Maailmanjärjestyksen 

rakentajat uskovat, ihmiset eivät koskaan tule tuottamaan taivasta maan päälle.

Lyhyt sen suunnan tarkastelu, johon humanistinen tulva on pyyhkäisemässä tämän sukupolven, 

todistaa, että olemme syöksymässä alaspäin synnin pimentämää rotkoa kohti apokalypsia.

Sodat ja sotahuhut
Sota on ollut jatkuva vitsaus ihmisten välisessä kanssakäymisessä siitä lähtien, kun Kain surmasi 



Aabelin. Huhut sodista ovat aina kanssamme, sillä kuten Jaakob kirjoitti: "Mistä tulevat taistelut ja 

mistä riidat teidän keskuudessanne? Eikö teidän himoistanne, jotka sotivat jäsenissänne?" (Jk. 

4:1).

Maailman käsitys rauhasta ei ole koskaan todellinen rauha, vaan ainoastaan hiljainen hetki 

sodankäynnin jaksojen välillä. Kun ns. rauha pakotetaan, niin sodan uhkaukset ja vihollisuuksien 

murinat kuplivat aivan kohteliaisuuksien pinnan alla. Jeesus puhui kuitenkin viimeisiä profetioita 

käsittelevässä Öljymäen puheessaan sodankäynnistä, jota tulee sitä tiheämmin ja raivokkaammin, 

mitä lähemmäs tulemme tämän maan aikakauden loppua.

Meidän ei tarvitse mennä kovin kauas taaksepäin historian kirjoissa osoittaaksemme, että elämme 

tällaisen kouristelevan toiminnan aikaa. Maailmanlaajuiset sodat ovat perimmäinen ilmentymä 

ihmisen langenneesta luonnosta, joka ei voi löytää rauhaa ilman Kristuksen sovitustyötä. 

Luonnolliseen ihmiseen sisältyy väkivalta, joka kykenee tuottamaan suurta tuhoa, yksilön väkivalta 

toista kohtaan, toisiaan vastaan sotivat perheet, jengisota kaupungeissamme, etninen ryhmä 

etnistä ryhmää vastaan – kaikki nämä vahvistavat, että sukupolvemme todistaa yhtä tärkeimmistä 

Jeesuksen Kristuksen antamista lopunajan profetioista.

Se pelottava tosiasia, että ihmiskunnalla on nyt ydinaseiden avulla kyky tuhota kaikki elämä maan 

päältä, on todistus siitä, että Jumalan profeetallinen sana on totuus (ks. Mk. 13:20).

Olemme tällä hetkellä todistamassa Danielin profetian tulvaportin avautumista, sillä kirja, joka 

profeetan käskettiin kauan sitten "sinetöidä" "lopunaikaan asti", näyttäisi nyt olevan auki.

Tämä sukupolvi seuraa, kun Israelin ja sen vihan täyttämien vihollisten väliset rauhanneuvottelut 

ovat uutisissa joka tunti. Näiden neuvottelujen keskipisteessä on Uutta Maailmanjärjestystä 

puuhaavien valtioiden painostus, joka vaatii Israelia luopumaan Jumalan maasta luvattua rauhaa 

vastaan.

Se on kuitenkin vaatimus, joka toteutuessaan tuo tuhon Joel 3:2 mukaisesti. Herra ei anna tämän 

tapahtua ilman suurta, katastrofaalista reaktiota. Hän tuo kaikki maailman kansakunnat 

tappotantereelle nimeltä Harmageddon.

Kaikki tämä tarkoittaa, että Jeesus Kristus astuu ehkä hyvinkin pian kirkkauden pilvelle huutaen 

arkkienkelin ja Jumalan pasunan äänellä ja kutsuen kaikki uskovat tykönsä. Ethän halua jäädä 

jäljelle tällä tuomioista kärsivällä planeetalla, kun Hän ottaa uskovat pois niiden tieltä. Näin voit olla 

osa tuota siunattua pelastusta:



Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on 

hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut; sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi 

ja suun tunnustuksella pelastutaan (Room. 10:9-10).
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