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Tracking the Trend Towards the Tribulation
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Olen seurannut ns. ajanmerkkien yhteentulemista (convergence) siitä lähtien, kun joku vuosia 

sitten antoi minulle Hal Lindsey'n kirjan "Late-Great Planet Earth (Maa entinen suuri planeetta)". 

Kirja sai huomioni heräämään! Siitä lähtien minua on kiehtonut se, kuinka Raamatun profetiat 

toteutuvat.

Maailmanloppu (apocalypse) leijuu ilmassa!

Viime vuosina asiat ovat kuitenkin tapahtuneet niin nopeasti, että ajan tarkkailija ei tahdo pysyä 

perässä. Ihan kuin Ilmestyskirjan neljä ratsastajaa olisivat jo lähteneet tallilta, mutta eivät voi 

suorittaa globaalia esiintymistään, ennenkuin seurakunta on kutsuttu kotiin Tempauksessa. 

Raamattu sanoo selvästi, että olemme Jeesuksen kanssa taivaassa, ennenkuin nämä ratsastajat 

aloittavat tappavan vaelluksensa kaikkialle maaplaneetalla.

Seuraavassa on hyvin lyhyt luettelo asioista, jotka olen huomannut tänä vuonna 2022 tähän 

mennessä ja jotka osoittavat, että aika on loppumassa ja meidät temmaistaan (whisk) pois hyvin 

pian.

*      Näemme jo tämän tulevan uuden maailmanjärjestyksen muodostumisen YK:n ja Maailman 

Talousfoorumin (WEF) kautta. Laukaustakaan ampumatta ne ovat saaneet useimpien maailman 

johtajien tuen marxilaisille suunnitelmilleen maailman kansojen orjuuttamiseksi. 

Globalistit uskovat, että heillä on keinot muokata maailma oman agendansa mukaiseksi sen 

vaikutusvallan avulla, jonka he ovat saaneet aikamme globaaleihin johtajiin. Maailmanhallitus 

syntyy, kun seurakunta lähtee! Toimijat ovat paikoillaan.

https://myemail.constantcontact.com/Tracking-the-Trend-Towards-the-Tribulation.html?soid=1101818841456&aid=mBJiHO5o8RQ%20


*      Kolme Raamatun sanaa jakeessa 2.Tim. 3:3 (KJV) pistivät silmiini hiljattain: ”without natural 

affection (ilman luonnollista kiintymystä)”. Tämä tapahtuu viimeiselle sukupolvelle, mutta kuka olisi 

voinut kuvitella tämän päivän yhteiskunnan juhlivan transliikettä, homoavioliittoja ja syntymättömien

teurastamista? Kaikki tämä pelaa "ilman luonnollista kiintymystä".

Ja nämä asiat ovat vasemmiston pakkomielle! He rakastavat jokaista kuviteltavissa olevaa 

poikkeamaa. Ne, jotka puolustavat raamatullisia arvoja, kuten pro-life -ryhmät, ovat kirjaimellisesti 

väkivaltaisen hyökkäyksen kohteena!

*      Sama kohta alkaa puhumalla "vaarallisista ajoista (KJV: perilous times)". Toki meillä on ollut 

vaarallisia aikoja ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Toisen maailmansodan verilöylyt olivat 

käsittämättömiä, mutta nyt Venäjän hullu johtaja uhkaa maailmaa ydinaseilla. 

*      Saanen käyttää vielä hetkisen talouskysymyksiin, inflaatioon ja nälänhätään, joiden kaikkien 

on ennustettu tapahtuvan Danielin 70. viikon  Ahdistuksen eli ”Jaakobin vaivan” aikana. Olemmeko

nyt näkemässä näyttämön pystyttämistä sille? 

Kun ”ruoka-apokalypsi" lähestyy, köyhimmät kansat kärsivät, kuten aina, mutta kivun pelätään 

nousevan nopeasti ylöspäin globaalissa ravintoketjussa. Sen myötä poliittiset turbulenssit, 

humanitaariset kriisit ja globaali epävakaus lisääntyvät.

Kun tähän lisätään lannoitepula, niin sana apokalypsi on todellakin sopiva, eikä sitä käytetä tässä 

liikaa.

Yhdysvaltojen maanviljelijöiden mieliala romahti. Yli 60 prosenttia maanviljelijöistä ennustaa, että 

tuotantopanosten hinnat ovat tänä vuonna vähintään 30% korkeammat kuin vuonna 2021. 

Eurooppalaiset maanviljelijät osoittavat mieltään ja jopa mellakoivat heille pakotetun politiikan 

vuoksi, joka voi johtaa maailmanlaajuiseen nälänhätään. He näkevät globalistien toiminnan sinä, 

mitä se on: pyrkimys tuhota maailman elintarvikehuolto.

Lisäksi useita ruuanjalostuslaitoksia on tuhoutunut salaperäisesti ja siipikarjaa ja karjaa on kuollut 

niin paljon, ettei niitä voi laskea.

Kesäkuussa nousujohteiset osakemarkkinat romahtivat ja USA:n keskuspankin pääjohtaja Jerome 

Powell myönsi, että he aikovat korvata käteisen rahan digitaalisella valuutalla (CBDC = central 

bank digital currency), joka pitää kirjaa kaikista ostoksistasi.

https://www.reuters.com/markets/us/feds-powell-us-digital-dollar-could-help-maintain-international-primacy-2022-06-17/
https://www.reuters.com/markets/us/feds-powell-us-digital-dollar-could-help-maintain-international-primacy-2022-06-17/
https://www.city-journal.org/whats-behind-rash-of-fires-at-us-food-processing-facilities
https://rairfoundation.com/european-farmers-fight-back-aginst-the-globalist-scheme-to-destroy-the-worlds-food-supply-video/
https://www.insider.com/long-lasting-foods-apocalypse-2018-10
https://freebeacon.com/biden-administration/pro-life-facilities-are-under-attack-a-top-doj-official-called-them-fake-clinics/
https://www.crisismagazine.com/2019/in-the-culture-of-death-abortion-is-a-sacrament
https://www.crisismagazine.com/2019/in-the-culture-of-death-abortion-is-a-sacrament


On varmaa, että Musta hevonen on valmis ratsastamaan!

Suoraan sanoen taloudet ympäri maailmaa ovat romahduksen partaalla. JP Morgan Chase'n 

toimitusjohtaja Jamie Dimon varoittaa "tulevasta taloudellisesta hurrikaanista". Hän sanoo: "On 

parasta varautua.”

*      Kuinka voisin olla viittaamatta riehuvaan luopumukseen, susiin lauman keskellä ja riivaajien 

oppiin, jotka kaikki tänä päivänä kukoistavat monissa seurakunnissa? Tämä seurakunnan asioiden

surullinen tila saattaa olla yksi merkittävimmistä ajanmerkeistä ja useimmat seurakunnat eivät 

puutu tiettyihin aiheisiin, jotka ovat olennaisia ihmisten auttamisessa ymmärtämään näitä aikoja!

Tuore tutkimus paljastaa, että vain 37 prosentilla kristityistä pastoreista on raamatullinen 

maailmankuva! Yli kahdella kolmasosalla sitä ei ole!

*      Näemme Israelin soittavan sotarumpuja, vaikka sen hallitus on romahtanut. Iranin jatkaessa 

ydinasevalmiuksien kehittämistä (se on melkein valmis) Israelin ilmavoimat on kehittänyt uuden 

kyvyn lentää F-35-suihkukoneillaan Israelista Iraniin ilman tankkausta ilmassa. 

Olen esittänyt vain muutaman lyhyen kohdan, joita olen pitänyt silmällä täällä vuonna 2022 ja jotka 

kertovat minulle, että Kuningas on tulossa minä päivänä tahansa. Voisin luetella kymmeniä muita. 

Olemme menossa kohti Ahdistusta", Jaakobin vaivan aikaa."

Ja vaikka uskovat voivat iloita määränpäästämme, muistakaa, että edellä mainittuihin tilanteisiin 

sisältyy paljon kärsimystä ja epätoivoa maailmanlaajuisesti ja ihmiset eivät voi ratkaista näitä 

ongelmia. Siksi sana "epätoivo" esiintyy jakeessa Lk.21:25. Sillä aikaa olemme pelastustehtävässä

pelastamassa kadonneita.

Kuninkaiden Kuninkaan on palattava perustamaan maanpäällinen valtakuntansa maan päälle ja 

selvittämään  Antikristuksen ja hänen kätyriensä aiheuttama kaaos, sekasorto ja tyrmistys. 

Näyttämöä ollaan nyt valmistelemassa. Viimeisen näytöksen esirippu voi nousta minä päivänä 

tahansa.

Mikään aiempi sukupolvi ei ole nähnyt tällaista hämmästyttävää konvergenssia, joka tekee 

mahdolliseksi kaikkien osatekijöiden loksahtaa paikoilleen. . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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