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Jeesuksen Kristuksen toisen tulemuksen tärkein merkki on kaikkien niiden merkkien yhteentuleminen, 
joita hän kehotti tarkkailemaan. Jeesus sanoi: ”Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa 
itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä.” (Luuk. 21:28). Mitä ovat ne 
asiat, joita Jeesus ja profeetat kehottivat tarkkailemaan? Israel jälleen maassa (Jer. 23:7-8)... Juutalaiset
hallitsevat jälleen Jerusalemia (Luuk. 21:24)... Evankeliumi saarnataan koko maailmalle (Matt. 24:14)... 
Ja enemmän.

Tänä päivänä näemme nämä merkit ja näin ollen voimme olla luottavaisia, että elämme Hänen paluunsa
ajassa. Mutta Jeesus mainitsi myös muita merkkejä. Samoin tekivät profeetat ja näemme myös noita 
merkkejä.

Kun vuosi 2019 loppuu, niin mitkä olivat menneen vuoden profeetallisimmat uutiset? Seuraavassa 
luettelen minun mielestäni kolme tärkeintä: 

1) Syyria: Yhdysvallat muuttaa pois ja Turkki tulee tilalle 

Lokakuun alussa Yhdysvallat vetäytyi koillisesta Syyriasta. Muutamaa päivää myöhemmin Turkki 
hyökkäsi. Tämä jatkoi käynnissä olevaa suuntausta Syyriassa. Se on suuntaus, joka asettaa näyttämön 
Raamatun profetian toteutumiselle.

Hesekiel sanoi, että monien kansakuntien hyökkäysjoukot hyökkäävät Israeliin viimeisinä päivinä. 
Hesekielin luvuissa 38-39 hän kuvailee tämän joukon tulevan Israelin pohjoispuolelta ja sanoo, että mies
nimeltä Goog johtaa heitä (Hes. 38:2-6). Seuraavassa on mukana olevat valtiot ja niiden nykyiset nimet:

Roos = Venäjä
Maagog = Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgisia, Tadžikistan ja Afganistan
Persia = Iran
Kuus (Etiopia) = Sudan
Puut = Libya
Mesek, Tuubal, Goomer ja Toogarman = Turkki
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Jos olet kiinnittänyt huomiota uutisiin, niin yksi asia tästä luettelosta hyppää silmillesi. Kolme 
voimakkainta maata – Venäjä, Iran ja Turkki – ovat nyt Syyriassa. Yhdysvaltojen vähentynyt läsnäolo 
Syyriassa antaa mahdollisuuden näiden kolmen maan lisääntyvälle vaikuttamiselle. Venäjän, Iranin ja 
Turkin johtajat ovat tavanneet useita kertoja koordinoidakseen armeijoitansa.

Viime vuosina heidän liittonsa on vahvistunut ja heidän yhteiset sotilaalliset voimansa ovat aivan Israelin 
rajalla. Ja ne eivät ole vain millä tahansa rajalla. Ne ovat Israelin pohjoisella rajalla. Miksi se on tärkeää?
Koska Hesekiel sanoi, että tämä hyökkäys tulee pohjoisesta (Hes. 38:15; Hes. 39:2).

Tänä päivänä näemme Googin hyökkäävän joukon kolme voimakkainta valtiota koordinoimassa Israelin 
pohjoisrajalla. Nämä kolme maata eivät ole koskaan olleet samanaikaisesti Israelin pohjoisrajalla. Ne 
eivät ole koskaan ennen tehneet sotilaallista yhteistyötä. Se asettaa näyttämön Hesekielin lukujen 38-39
profetioiden toteutumiselle. Se tarkoittaa, että lopulta Venäjä, Iran, Turkki ja muut Googin ja Maagogin 
liittouman maat lähettävät valtavan valloitusarmeijan Israeliin (Hes. 38:8-9).

Maailma ei tule Israelin avuksi (Hes. 38:15-16), mutta Jumala tulee. Hän näyttää koko voimansa ja 
tuhoaa Israeliin hyökkääjät yliluonnollisesti (Hes. 38:18-23). Vuoden 2019 tapahtumat tuovat meidät 
lähemmäksi tuota päivää. Voit odottaa näkeväsi yhä useampia tapahtumia Syyriassa, jotka ovat 
Hesekielin profetian mukaisia. Voit odottaa, että Venäjä, Turkki ja Iran lähestyvät toisiaan. Ja voit 
odottaa, että Israel tulee yhä eristetymmäksi. 

2) Drooni-hyökkäys Saudi-Arabiassa

Syyskuun 14. päivä 2019 oli merkittävä virstanpylväs sodankäynnin historiassa. Tuona päivänä joku 
(luultavasti Iran) käynnisti onnistuneen drooni-hyökkäyksen kahta öljynjalostuslaitosta vastaan Saudi-
Arabiassa. Tuolloin lähes viisi prosenttia maailman päivittäisestä öljynkulutuksesta virtasi näiden kahden
laitoksen läpi. Uutiset olivat otsikoissa muutaman päivän ajan. 

Sitten suurin osa ihmisistä unohti sen nopeasti. Mutta kun tulevina vuosina katsomme taaksepäin, niin 
uskon, että pidämme tätä päivää erittäin merkittävänä. Miksi? Koska se oli ensimmäinen onnistunut 
suurimittakaavainen isku uudella drooni-sodankäynnin aikakaudella. Saudi-Arabia sijoitti miljoonia 
noiden laitosten turvaamiseen. Muutamassa minuutissa nuo puolustustoimet osoittautuivat 
hyödyttömiksi. 

Miehittämättömiä drooneja on käytetty taistelukentällä jo vuosia. Nuo droonit olivat kuitenkin paljon 
suurempia ja ne hyökkäsivät osana suurempaa sotilaallista manööveriä. Koska syyskuun 2019 isku 
onnistui, voit odottaa näkeväsi lisää drooni-hyökkäyksiä. Voit odottaa näkeväsi pienempiä drooneja 
suuremmissa parvissa. 

Tulevina vuosina droonit pienenevät. Ne hyökkäävät hienostuneissa parvissa, joita ohjataan tekoälyn 
avulla. Drooniparvet ovat sodankäynnin tulevaisuus. Ne voivat aiheuttaa yhtä paljon vahinkoa kuin mikä 
tahansa tavanomainen ase ja koska ovat miehittämättömiä, hyökkäävä valtio voi kiistää kaiken. 

Ne ovat halvempia rakentaa ja ylläpitää kuin suuret seisovat armeijat. Ne eivät vaadi suurta määrää 
korkeasti koulutettua henkilöstöä. Niitä voidaan hallita etäisestä, turvallisesta paikasta. Niitä voidaan 
sijoittaa minne tahansa maailmassa, usein huomaamatta. Ne voivat jopa välttää tutkan.

Koska ne sulautuvat ympäristöön, ne voivat ilmestyä tyhjästä yllättäen vihollisen. Ne aiheuttavat uuden 
uhan ja useimmat perinteiset armeijat eivät ole valmiita puolustautumaan niitä vastaan. Droonit 
suurentavat pienempien maiden sotilaallisen voiman. Ne poistavat kuilun heikompien valtioiden ja 
maailman suurvaltojen väliltä.

Droonien nousu on käännekohta nykyaikaisessa sodankäynnissä. Yhdessä keinoälyn kanssa droonit 
kaatavat sodanjälkeisen vakauden, josta käytetään nimitystä MAD (Mutually Assured Destruction = 
Kummankin varma tuho). Lopulta se johtaa kolmanteen maailmansotaan ja yhden valtion globaaliin 
hallintaan. Juuri näin tulee käymään Raamatun mukaan lopun aikoina. Se sanoo, että globaali sota (Ilm. 



6:4) johtaa globaaliin valtakuntaan (Ilm. 13:7).

3) Kodin älylaitteiden jatkuva suosio

Toinen trendi vuonna 2019 oli kodin älylaitteiden jatkuva suosio. Miljoonissa kodeissa kautta maailman 
Amazon, Google ja Apple katselevat ja kuuntelevat. Suositut laitteet, kuten Amazonin Alexa-tuotteet, 
Google Home -laitteet, Facebook'in Portal ja Ring-ovikellot, ovat sijoittaneet kameroita ja 
kuuntelulaitteita ihmisten koteihin.

Kun seuraavan kerran menet jonnekin, vietä hetki aikaa tunnistaaksesi kaikki ympärilläsi olevat kamerat.
Niitä on kaikkialla, ja ne tulevat aina vain tehokkaammiksi. Tämä ei ole yllättävää. Monet ihmiset ovat jo 
kauan sitten aavistaneet tunkeilevan ja valvovan valtionhallinnon nousun.

Se, mitä ei ole aavistettu, on niin monien ihmisten halu edesauttaa omaa valvontaansa. Ihmiset ovat 
omasta vapaasta tahdostaan sijoittaneet salakuuntelulaitteita omiin koteihinsa, joskus omiin 
makuuhuoneisiinsa, jolloin yritykset, hallitukset ja hakkerit voivat tallentaa heidän keskustelujaan ja 
katsella heidän vuorovaikutuksiaan.

Vaikka vältätkin kaikkia näitä laitteita, niin huomaat, että on vaikea paeta niiden valvovia silmiä. . 
Miljoonilla on nyt ovikellokamerat, jotka tallentavat kaikki tulevat ja menevät. Sijoituksesta riippuen nämä
kamerat pystyvät tallentamaan kaikki tulevat ja lähtevät kokonaisen lähiön jokaisessa talossa. Lisäksi 
muut voivat ladata sinusta otettuja kuvia Facebook'iin. 

Vaikka ne eivät merkitse tai tunnista sinua, niin Facebook usein tekee sen. Kasvontunnistustekniikkansa 
avulla se merkitsee ihmisiä automaattisesti. Vaikka sinulla ei olisi Alexa- tai Siri-laitteita, niin jos olet 
jonkun kotona, jolla niitä on, tai olet kuuloetäisyydellä sellaisesta laitteesta, olet vaarassa, että sinua 
kuunnellaan ja puheesi tallennetaan.

Uskoisitko kaiken tämän henkilökohtaisen ja yksityisen tiedon suuren yhtiön käsiin? Entä hallituksesi 
käsiin? Entä ulkomaisten hallitusten, joiden on enemmän kuin helppoa hakkeroida näitä laitteita?

Teknologian kehittyessä tällaisista laitteista tulee pienempiä, halvempia ja paljon tehokkaampia. Kamerat
ja mikrofonit peittävät jokaisen neliötuuman maailmassa. Ja yhä tehokkaammat keinoälyn muodot 
seulovat noita kuva- ja äänisyötteitä. Mitä ne etsivät? Ne voisivat etsiä sinua. Tällaista järjestelmää 
valvova hallitus tietää kaiken, mitä sinä teet ja sanot.

Vuonna 2020 tämä suuntaus tulee jatkumaan. Nämä teknologiat luovat perustan totalitaariselle 
globaalille hallitukselle. Raamattu sanoo, että tällainen hallitus ilmestyy viimeisinä päivinä (Dan. 2:40). 
Se syö kaiken maan ja tallaa ja murskaa sen (Dan. 7:23). Kukaan ei voi vastustaa sitä (Ilm. 13: 4) ja sillä
on niin täydellinen määräysvalta arjen elämässä, että kukaan ei voi ostaa eikä myydä mitään ilman sen 
lupaa (Ilm. 13:7). Nykyaikaisen valvontayhteiskunnan nousu on vain viimeisin merkki siitä, että olemme 
lähestymässä näiden profetioiden toteutumista.

Mitä voimme odottaa vuodelta 2020?

Toivottavasti Jeesus palaa vuoden 2019 muutamina viimeisinä päivinä. Mutta riippumatta siitä, palaako 
Hän vai ei, voit odottaa näiden samojen suuntausten jatkuvan vuonna 2020. Voit odottaa Venäjän, Iranin
ja Turkin yhteistyön kasvua Syyriassa. Voimme odottaa droonien pienenevän, operoivan suuremmissa 
parvissa ja tulevan tehokkaammiksi. Saatamme jopa nähdä Pearl Harbor'in kaltaisen tapahtuman, joka 
hyödyntää drooni-teknologiaa. 

Voit odottaa internettiin yhdistettyjen älylaitteiden leviävän entistä useampiin koteihin. Kaikki nämä asiat 
ym. esiintyvät todennäköisesti vuonna 2020. Siksi tärkein asia, jota sinun pitäisi odottaa, on 
Vapahtajamme paluu. Astuessamme uuteen vuoteen kaikki merkit kertovat meille: ”Jeesus tulee!”

Britt Gillette is author of the free ebook Coming to Jesus as well as the books Signs of the Second 

https://www.amazon.com/Signs-Second-Coming-Reasons-Lifetime/dp/1500792780
http://www.amazon.com/Coming-Jesus-Search-Truth-Purpose-ebook/dp/B00JRNPGSM


Coming & Racing Toward Armageddon.

Lähettänyt Olli-R klo 16.20
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