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10 tärkeintä profeetallista kehitystä vuonna 2020 by Jan Markell
Tässä Samuel Korhosen suomentama ajankohtainen marraskuinen artikkeli Rapture Ready -sivustolta,
jossa profeetallista yhteenvetoa kuluneesta vuodesta 2020. En ihan kaikesta ole samaa mieltä
kirjoittajan eli Jan Markell'in kanssa, mutta arvioikaa itse Markell'in kirjoitusta. Kirjoittaja on nimittäin
hyvin Trump- ja Israel-mielinen (siionistikristitty) eikä pidä Amerikkaa elpyneenä Rooman
valtakuntana.
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1) Amerikan alamäki. Raamatussa ei todellakaan ole muuta lopunajan valtaa kuin elpynyt Rooman
valtakunta, josta käsin Antikristus johtaa. Näinollen profetian tarkkailijat ovat aina tienneet, että
Amerikan täytyy mennä. Tänä vuonna olemme nähneet kapitalismin hyökkäyksen kohteena ja
sosialismin ja globalismin julistamisen. Jotkut edistykselliset, mutta harhautetut poliittiset johtajat
ylistävät jopa marxilaisuutta, mukaan lukien monet Biden'in joukkueesta.
2) Laittomuuden, anarkian ja antikristuksen hengen nousu. Näemme hillitöntä laittomuutta luvussa
Matt. 24 ja osissa Ilmestyskirjaa, vaikka kummankin konteksti on Ahdistus. Joten jälleen kerran näemme
Ahdistuksen tapahtumien heittävän pitkän varjon seurakunnan aikaan. Täällä Amerikassa kirjaimellisesti
"koko helvetti on pääsemässä irti" ja tasavaltamme ja oikeusvaltiomme ovat hajoamassa silmiemme
edessä! Tämän taustalla on Antikristuksen henki.
3) Rauhanponnistelut Lähi-idässä. Voimme väitellä näiden tapahtumien hyödyllisyydestä ja pitäisikö
Amerikan ja Euroopan edes tyrkyttää Israelille rauhanponnisteluja? Siitä huolimatta he ovat
pystyttämässä näyttämöä Antikristuksen ehdottamille rauhansopimuksille. Ja vuosi ei ole ohi, joten
ennen vuoden loppua voi tapahtua lisää rauhanponnisteluja. Mutta mieleeni tulevat Jeremian
kummittelevat sanat: ”He parantavat minun kansani vamman kepeästi, sanoen: Rauha, rauha! vaikka ei
rauhaa ole.”
4) Lisääntyvät hyökkäykset kristittyjä, kristinuskoa, seurakuntia jne. vastaan. Kiitos Covid-19:n,
kirkoista ja kristinuskosta yleensä tuli suuria hankaluuksia vuonna 2020. Kirkot joko suljettiin tai
syrjäytettiin maaliskuusta alkaen. Amerikan kristittyjä kiusattiin ja jopa pidätettiin, koska he halusivat vain
harjoittaa uskoaan ja kokoontua palvomaan. Uskovia Lähi-Idässä ja Afrikassa teurastettiin tuhansittain.
Jeesus sanoi, että tulisi päivä, jolloin meitä vihattaisiin Hänen nimensä tähden (Matt. 10:22).

5) Kasvava luopumus ja susia lauman keskuudessa. Raitis raamatullinen
saarnaaminen on hiipumassa rakkauden nousun myötä kokemukseen,
tunteisiin ja epäraittiiseen oppiin. On jopa rakkautta ”riivaajien oppiin” (1. Tim.
4:1). Uusi apostolinen uskonpuhdistus (NAR) jatkaa nousuaan. Uusi, mutta
hyvin väärä opetus sekä seurakunnissa että seminaareissa on
marxilainen kriittisen rodun teoria (Critical Race Theory). Samaan
aikaan Raamatun profetia on kadonnut useimmista saarnatuoleista, kuten
myös tuki Israelille.
6) Ahdistusta edeltävät synnytystuskat. Pahimmat synnytystuskat ovat Ahdistuksessa, mutta
näemme näiden kauhujen enteitä jo nyt seurakunta-ajalla. Luonnonkatastrofit ovat maailmanlaajuisesti
ennennäkemättömiä. Tuho on sydäntäsärkevää katsella ja kärsimys sanoinkuvaamatonta. Tämä nousee
Ahdistuksessa sellaiselle tasolle, että nyt tapahtuva on vähäistä siihen verrattuna. Mutta jälleen
näyttämöä pystytetään. Koko maa huokaa.
7) Kulttuurin jatkuva ja nopea taantuminen. Kaikkialla pahaa kutsutaan hyväksi (Jes.
5:20). Poikkeavuutta juhlitaan. Netflix näytti kunnioittavan pedofiliaa ”Cuties” -elokuvallaan. Kalifornia
hyväksyi pedofiliaa puoltavan lainsäädännön ja poisti alaikäisiin kohdistuvien seksirikosten törkeän
aseman. Tämän päivän Ihmiskunnan luonnetta hahmotellaan luvuissa Room. 1 ja 2. Tim. 3 – ja se kaikki
koskee viimeistä sukupolvea. Washington DC:n suo on pimeämpi ja sumuisempi kuin koskaan ennen!
8) Väkevän eksytyksen nousu. Vuonna 2020 nousi niin paljon petosta, että niitä ei voida laskea. Kuka
ajatteleva ihminen haluaa, että poliisi lakkautetaan kokonaan? Tai ajattelee Amerikan olevan olevan
rasistinen maa? Tai tuhoaa talouden viruksen varjolla? Tai sen nuoriso luulee holokaustia myytiksi? Luku
2. Tess. 2 sanoo, että sellainen eksytys lähetetään, koska ei ole rakkautta totuuteen. Tämä saa sitten
ihmiset lankeamaan Antikristuksen valheisiin.
9) Covid-19(84) -valvontavaltio paheni ja valmistautuminen Uuteen Maailmanjärjestykseen
(NWO). Hallituksen tunkeutumista ja "kontaktien jäljittämistä" oli runsaasti vuonna 2020. Ihmisten oli
jopa "rekisteröidyttävä" kirkkoon, että heitä voitaisiin jäljittää. Tavoiteajat hallituksen rajoitusten,
sulkemisten, karanteenien ja jopa maskien käytön helpottamiselle muuttuivat jatkuvasti. On selvää, että
yhteiskuntaa valmistellaan Antikristukselle täällä vuonna 2020. Kaikkialla maailmassa ihmisiä ollaan
muuttamassa tunnottomiksi roboteiksi. Monet pelkäävät.
10) Vapahtajan kaipuu. Maailman ollessa ytimen sulamistilassa (meltdown mode) miljoonat etsivät vain
yhtä yli-ihmistä palauttamaan rauhan ja vaurauden. Hän on valmiina odottamassa! Useimmat ovat
hyljänneet Jeesuksen Kristuksen. He tulevat hurraamaan vähän aikaa Antikristukselle.
Siinä oli lyhyt luetteloni silmäänpistävistä kehityksistä vuonna 2020, joilla on lopunajallista merkitystä!
Sitä voidaan pitää sydäntäsärkevänä luettelona, mutta se julistaa välitöntä tapahtumaa, jota monet
uskovat ovat kaivanneet – kuninkaiden Kuninkaan paluuta. Se voi tapahtua vaikka tänä päivänä.
Pidä silmällä Suurta Nollausta (Great Reset) vuonna 2021. Äskettäin Maailman talousfoorumin johtaja
Klaus Schwab sanoi, että he työskentelevät istutettavien sirujen parissa, jotka voivat lukea
ajatuksiamme. Jos luulet, että asiat palaavat normaaleiksi vuonna 2021, niin mieti uudestaan.
Siis lisää epävarmuutta on edessä, kun jopa vuoden 2020 vaalien tulos on epävarma. Jumala ravistelee
meitä ja yrittää herättää meidät, että katsoisimme ylös. Jos jokin on osoittautunut varmaksi vuonna
2020, niin se on, että tämä maailma on katoamassa, eikä ole kotimme. Mutta uskovilla on loistava koti
odottamassa.
Odottaen Hänen paluutaan,
Jan Markell
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