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Sanotaan, että jos valvoo kattilaa, se ei koskaan kiehu yli. No niin, olen valvonut ja näyttää, että 

asiat alkavat käydä kuumiksi! Näyttää, että olemme ajassa, jolloin vesi ei vain kuumene, vaan 

kuplat alkavat muodostua nopeammin kuin missään muussa historian ajassa.

Harkitse tätä otantaa aiemmista ajanmerkeistä ja kuinka levinneitä ne olivat. 

• Vuonna 1897 Theodor Herzl toimi ensimmäisen Siion -kongressin puheenjohtajana tavoitteenaan 

luoda koti juutalaisille. Se oli (todennäköisesti) ensimmäinen konkreettinen askel kohti näyttämön 

pystyttämistä profetoiduille  lopunajan tapahtumille.

• Vuonna 1946 Winston Churchill peräänkuulutti Euroopan Yhdysvaltoja.

• Vuonn 1948 Israelista tuli valtio.

• Vuonna 1967 Israel voitti ihmeellisesti kuuden päivän sodan ja sai Jerusalemin hallintaansa.

• Vuonna 1968 perustettiin Rooman klubi (Club of Rome).

• Vuonna 1991 Persianlahden sota käänsi maailman huomion jälleen Lähi -itään.

• Vuonna 1993 perustettiin Euroopan Unioni.

• Vuonna 2001 tehtiin terrori-iskut Yhdysvaltain armeijan ja Yhdysvaltain talouden symboleihin.

• Vuonna 2011 ”arabikevät” johti sisällissotaan Syyriassa (luoden Hes. 38. luvun pelikentän 

Venäjälle, Turkille ja Iranille).

Mieti hetki näiden keskeisten tapahtumien profeetallisia seurauksia ja niiden leviämistä. (Muuten, 

toivon, että minulla olisi aikaa ja tilaa tässä artikkelissa purkaa, miten kukin niistä liittyy suoraan 

keskeisiin Raamatun lopunajan profetioihin.) Se oli luettelon viimeisen tapahtuman aikoihin 

(sisällissota Syyriassa), kun aloin huolellisesti tutkia eskatologiaa ja ajanmerkkejä – ja tunsin siihen

kutsumusta. 
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Vuosien 2011–2012 aikaraami oli profeetallisesti merkittävä monella tasolla. Näytti, että 

olimme astuneet uuteen aikakauteen, jossa lopunajan merkit kasvoivat huomattavasti. Edellä 

lueteltujen tapahtumien lisäksi oli lukuisia muita merkittäviä tapahtumia, kuten äärimmäiset 

sääolosuhteet, Amerikan heikentyminen ja yhteiskunnan tuleminen karkeaksi. Oli, kuin kattila olisi 

alkanut kuplia - mutta me, jotka tarkkailimme merkkejä, saatoimme silti seurata jokaista kuplaa ja 

ottaa aikaa sen analysoimiseen Raamatun valossa.

Tultiin vuoteen 2020. Vuoden 2020 tapahtumat, mukaan lukien Cover-19 ihmisen tekemä 

(anteeksi, tarkoitan "gain of function") virus, päästettiin irti, samoin kuin laittomuus, väkivalta, 

petos, syvä poliittinen korruptio ja muut moraaliset pahuudet laajemmassa mittakaavassa, kuin 

olimme koskaan nähneet, tai saaneet tietää. Ja tällä kertaa nämä merkit tapahtuivat globaalisesti! 

Oli, kuin olisimme siirtyneet ”keski-kiehumisvaiheeseen (medium-boil phase)”. Kun ne meistä, jotka

kiinnittävät huomiota merkkeihin, jotka sopivat lopunajan olosuhteisiin, pystyimme silloin  

tunnistamaan melkein jokaisen merkittävän profeetallisen näyttämöä pystyttävän tapahtuman 

melko helposti, niin nyt en voi kirjaimellisesti pysyä kyydissä!

Vertaan sitä taistelukentän taktiikkaan. Niin kauan kuin mahdollista, kentällä oleva sotilas huomioi 

ja kirjaa huolellisesti jokaisen yksityiskohdan, joka auttaa häntä ymmärtämään tulevaa taistelua. 

Mitä enemmän tiedustelua, sitä parempi. Mutta kun taistelu alkaa kiihtyä, sotilaan huomion täytyy 

kääntyä kiireellisempiin asioihin. Tehtävän suorittamiseksi sotilaan on päätettävä 

tärkeysjärjestyksestä. Tämä tarkoittaa välttämättä sitä, että sotilaan on päätettävä, mihin keskittyä, 

vaikka hän tietää, että on olemassa muita tärkeitä yksityiskohtia, joita  hän voisi arvioida milloin 

tahansa. Kattila on alkamassa kiehua, enkä voi seurata kaikkia kuplia!

Seuraavassa joitakin tärkeitä olosuhteita, joita on tullut esiin viime viikkoina ja joita olen 

tarkastellut pikaisesti, mutta en ole ehtinyt tutkia perusteellisesti.

Viime aikojen luetteloon sisältyy ennätyksellisiä maastopaloja, helleaaltoja, tulvia, eläinten 

joukkokuolemia, kuivuutta, nälänhätää ja suuria mellakoita (Etelä-Afrikassa ja Kuubassa 

mainitakseni kaksi).

Samaan aikaan inflaatio laukkaa, työvoima Amerikassa ei pysy kysynnän mukana, koska ihmisille 

maksetaan palkkaa kotiin jäämisestä.

Ihmiset, jotka ovat täysin rokotettuja, saavat edelleen Cover-19 -viruksen.

Eräällä videolla näytetään koulutoiminto, jossa nainen sanoo, että kriittisen rotuteorian (critical race

theory) vastustajien pitäisi kuolla - ja yleisö taputtaa. 
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San Francisco'n homomiesten kuoro julkaisi kammottavan musiikkivideon, jolla kerrotaan kaikille, 

perinteiseen avioliittoon uskoville, että he ovat ”tulossa sinun lapsillesi”.

Brasilialainen tatuoija tekee itsestään demonisen näköisen orkin (ORC kirjasarjassa Taru 

Sormusten Herrasta) tatuoimalla silmämunansa, poistamalla nenänsä ja istuttamalla sarvet.

Lisää noituutta ja okkultismia juhlivia esityksiä alkaa syksyllä.

Niin monet maailmassa ovat valmiita toivottamaan tervetulleeksi ja omaksumaan kaiken 

demonisen ja pahan.

Mutta ei siinä kaikki….

Irlantilainen yritys aikoo rahoittaa valtavan suuren, liikkuvan ja puhuvan Giant -nimisen patsaan 

luomisen 21 kaupunkiin vuoden loppuun mennessä.

Vuonna 2021 on ollut jo 321 joukkomurhaa, joissa kuollut 352 ja loukkaantunut 1 331 ihmistä.

"Rokotteet" ovat aiheuttaneet tuhansien kuoleman (virallisten / todennettavissa olevien tietojen 

mukaan) ja useat ilmiantajat väittävät, että nämä luvut ovat paljon todellisuutta pienempiä.

Venäjä ja Kiina pullistelevat sotilaallisia lihaksiaan säännöllisesti.

Iran lähestyy ydinasevalmiutta samalla, kun Israelilla on suuria sisäisiä haasteita.

Macron (varmasti neuvoteltuaan muiden Euroopan johtajien kanssa, jotka tulevat seuraamaan 

esimerkkiä) ilmoitti "rokotuspassista", joka on määrä ottaa käyttöön normaaliin toimintaan 

osallistumiseksi.

Kaiken tämän lisäksi luopumus kirkossa kasvaa tasaisesti ”heränneisyyden (wokeness)”, 

apostoleiksi itseään väittävien opetusten (mikä on raamatullinen mahdottomuus, koska he eivät 

todistaneet Kristuksen palvelutyötä ensimmäisellä vuosisadalla) ja muiden mieltä kierouttavien 

harhaoppien kautta, jotka poistavat Raamatun totuuden ja aidon kristillisen uskon perusasiat.

Voisin jatkaa ja jatkaa. Tämä on vasta jäävuoren huippua! Kymmenen vuotta sitten globalismi oli 

salaliittoteoria, Hesekielin 38 sodan edellytykset näyttivät mahdottomilta, teknologia ei ollut vielä 

saavuttanut pedonmerkkitasoa ja Amerikka oli sairas, mutta vielä taisteli. Vuonna 2021 tämä kaikki



on muuttunut. Olemme menossa kohti nopeaa kiehumista ja voimme olla siinä millä hetkellä 

tahansa. Nesteet kiehuvat eri lämpötiloissa riippuen molekyylirakenteesta ja ilmanpaineesta, joka 

puristaa nestettä. Ilmanpaine hillitsee kiehumista, kunnes kiehumispaine on suurempi kuin 

sitä hillitsevä ilmanpaine.

Herra voisi aiheuttaa lämpötilan kääntymisen laskuun ja vesi voisi hieman jäähtyä, mutta näin ei 

näytä olevan, enkä lue mitään sellaista Raamatusta. Jeesus sanoi tulevansa nopeasti (kreikan 

sana tacos, joka tarkoittaa nopeasti / kun asiat nopeutuvat) ja lopun aikojen synnytyskivut (olipa 

kyseessä Braxton Hicks tai todellinen asia) eivät lakkaa, kun ovat kerran alkaneet. Olemme 

menossa täyttä vauhtia kaikkeen, mitä Raamattu ennustaa koskien tulevaa ahdistuksen aikaa - ja 

meidän sukupolvemme näkee sen kaiken kehittyvän!

Muuten, jos teet huomioita lopunajan merkeistä ja olosuhteista, olet hyvässä seurassa. Vanhan 

Testamentin profeetat ja jopa enkelit ovat halunneet ymmärtää sitä aikaväliä, jossa olemme tällä 

hetkellä. Kohdasta 1.Piet.1:10-12, luemme:

Sitä pelastusta ovat etsineet ja tutkineet profeetat, jotka ovat ennustaneet teidän osaksenne 

tulevasta armosta, ovat tutkineet, mihin tai millaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen Henki 

viittasi, edeltäpäin todistaessaan Kristusta (1. tulemus) kohtaavista kärsimyksistä ja niiden 

jälkeen tulevasta kunniasta (2. tulemus / tuhatvuotinen valtakunta). Ja heille, koska he eivät 

palvelleet itseänsä, vaan teitä, ilmoitettiin se, mikä nyt on teille julistettu niiden kautta, jotka 

taivaasta lähetetyssä Pyhässä Hengessä ovat teille evankeliumia julistaneet; ja siihen enkelitkin 

halajavat katsahtaa. (korostus Hampson'in)

Huomaa tärkeimmät yksityiskohdat, jotka korostan yllä olevissa jakeissa. Profeetat kaipasivat 

ymmärtää ensimmäiseen ja toiseen tulemukseen liittyviä ”aikaa ja olosuhteita”! Keskellä taistelua 

voidaksemme elää ajassamme, meidän on muistettava, kuinka siunattuja me olemme, kun 

saamme nähdä nämä asiat! Onneksi Jumalan kansa poistetaan (tempauksessa) ennen 

Jumalan tuomiota maailmalle (kuten on ollut selkeä malli hänen toiminnalleen menneinä aikoina 

ja hänen ilmoitetut aikomuksensa lopun aikana), mutta se ei tarkoita, emttemmekö eläisi vaarallisia

aikoja tempauksen edellä. 

Hyvät ystävät, näyttää, että ilmanpainetta ollaan poistamassa ja nopea kiehuminen alkaa 

pian. Kun seurakunnan, jossa Pyhä Henki asuu, pidättävä vaikutus poistetaan tempauksssa – niin 

suolan ja valon säilyttävä paine sallii maailman välittömästi siirtyä nopeaan kiehumiseen. En 

uskalla asettaa päivämääriä tai edes vuosia, mutta ellei Herra puutu asiaan suurella tavalla (ja hän 

voisi ja on tehnyt niin ennenkin), niin minusta näyttää, että olemme lähestymässä tempauksen 

hetkeä.
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Tiedän, että useat uskovien sukupolvet eri aikakausilta kirkkohistoriassa ovat ajatelleet samoin, 

mutta koskaan maailmanhistoriassa ei ole ollut niin paljon merkkejä ja olosuhteita, kuin 

niitä on nyt. Meillä on eturivin istuin profetian ja lopunajan olosuhteiden tarkkailuun. Tarttukaamme

tilaisuuteen, herättäkäämme Morsian ja tavoittakaamme kadotetut! Ja muistakaamme, että vain 

Jumala tietää päivän ja hetken, joten meidän on edelleen suunniteltava rohkeasti, kun jatkamme 

Hänen paluunsa tarkkailemista.

Jos luet tätä artikkelia etkä ole koskaan hyväksynyt Jeesuksen Kristuksen tarjoamaa ja maksamaa

pelastuksen lahjaa, niin tee se nyt! Nooaa pidettiin hulluna, kunnes rupesi satamaan ja kohta 

maailman peitti väkivaltainen vesi kuin valtavassa kiehuvassa kattilassa. Älä jätä 

huomioimatta olosuhteita, jotka huutavat meille, että Herra on todellinen, että aika on lyhyt, että 

tuomio on tulossa ja että Jeesus maksoi kaiken. Tule hänen tykönsä nyt! Sinullakin voi olla toivoa, 

selkeyttä ja iloa näiden yhä ahdistavampien maailman olosuhteiden keskellä. Hän lupaa, ettei 

koskaan jätä meitä.

Matteus 28:20—”Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti.”

Luukas 21:28—”Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, 

sillä teidän vapautuksenne on lähellä.”
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