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Haluan tehdä äärimmäisen selväksi, etten pidä itseäni profeettana enkä profeetan poikana 

vanhatestamentillisessa merkityksessä. Uskon kuitenkin, että näinä aikoina, kun näemme 

Ahdistuksen sulkeutuvan kuin kiristyvä ruuvipenkki, niin kaikki, jotka vakavasti "seuraavat" 

kehitystä, voivat jossakin mielessä täyttää Jumalan määritelmän siitä, kuka on profeetta. Koska 

Jeesus itse käskee meitä kaikkia ”valvomaan”, niin meillä uskovilla on myös käsky olla profeettoja 

julkistamisen (forth telling) merkityksessä. Se on suoraa kertomista, ei ennustamista (foretell). 

Meidän tulee tarkkailla aikoja – aikamme asioita ja tapahtumia ja sitten verrata niitä Raamatun 

profetioihin nähdäksemme, onko sillä profeetallista merkitystä nähdessämme Kristuksen paluun 

ajankohdan lähestyvän. Meidän tulee sitten kertoa muille – varoittaa muita, että täyttymyksen aika 

lähestyy.

Jeesus sanoi: “Mutta minkä minä teille sanon, sen minä sanon kaikille: valvokaa." (Mk. 13:37)

Koskien edellä olevaa johdatusta tähän kommenttiin sanon anteeksi pyytelemättä uskovani, että 

seuraava Vanhan Testamentin totuus pätee jossakin mielessä jokaiseen uskovaan, joka tänä 

päivänä vilpittömästi yrittää arvioida näitä outoja aikoja.

“Sillä ei Herra, Herra, tee mitään ilmoittamatta salaisuuttaan palvelijoillensa profeetoille.” 

(Aamos 3:7)

Koska Herra on antanut meille täydellisen Sanansa, Raamatun, Hän ei enää anna voimaa 

ennustaa tapahtuman, tai jonkin muun asian tarkkaa tapahtumista vielä tulevaisuudessa. Hän 

kuitenkin odottaa, että olemme Raamatun tutkimisen, rukouksen ja ajanmerkkien tarkkailun kautta 

riittävän arvostelukykyisiä, että voimme kertoa liittyvät asiat ennalta varoittaaksemme. Olen sitä 

mieltä, että meille ollaan antamassa profeetallisia indikaattoreita, kuten ei koskaan uuden ajan 

historiassa.

Esimerkiksi, kuten meille on kerrottu monta kertaa, kaikki Hesekiel 38 ja 39 luvuissa luetellut 

Israelin Goog-Maagog -viholliset ovat nyt kokoontuneet Jumalan valitun kansan pohjoispuolelle. 

Venäjän, Iranin, Turkin ym. liittouma on yhdistynyt. Jossakin vaiheessa nuo kansakunnat ryntäävät 

myrskyn lailla kohti Israelia,.kuten Jumala on ennustanut.
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Olemme kertoneet tämän todellisuuden varoittamaan ennakolta siitä, missä tämä sukupolvi seisoo 

Jumalan profeetallisella aikajanalla.

Samassa mielessä olemme kertoneet rukoiltuamme ja tutkittuamme, että jakeen Ef. 6:12 sekä 

inhimilliset että demoniset kätyrit ovat toiminnassa näinä aikakauden loppuhetkinä. Nuo hallitukset 

ja vallat ovat niin ilmeisesti yrittämässä saada aikaan Saatanan maailmanhallinto, että uskova, 

joka tekee sitä, mitä Kristus on käskenyt tehdä – eli tarkkailee näitä tapahtumia näinä levottomina 

aikoina - ei voi olla huomaamatta sitä.

Jälleen kerran, en ole profeetta enkä profeetan poika (vaikka isäni olikin aika viisas kaveri). Mutta 

minun on oltava uskollinen sille tehtävälle, jonka uskon Herran antaneen meille uskovina - 

tarkkailla rukoillen ja tutkien kehitystä, jonka havaitsen profeetallisessaa horisontissa.

Tämä tuokin meidät tämän kommentin otsikkoon: Antikristuksen varjossa.

Joka suunnalla on näyttämöasetelma, josta voi odottaa kadotuksen lapsen hyppäävän lopunajan 

näyttämölle. Monet valvontamekanismit on huolellisesti ja suunnitelmallisesti muodostettu ja 

asetettu paikoilleen 2. Ts. 2. luvun Pahan nousua varten. Hän ei tietenkään voi ilmestyä niin kauan,

kuin me uskovat olemme vielä planeetalla. Mutta kuten kaikissa profeetallisesti tärkeissä asioissa, 

tulevan Pahan pitkät varjot pimentävät näitä aikoja niin lähellä ihmiskunnan historian täyttymystä. 

Antikristuksen pitkä varjo enteilee hänen valtaantuloaan, kun Pyhän Hengen asuttama seurakunta 

kutsutaan yläilmoihin tuossa apostoli Paavalin kautta luvatussa kunniakkaassa hetkessä.  

Yksi noista pitkistä varjoista, joita näemme joka päivä, kun ajat pimenevät, on ns. pandemia. 

Sulkemiset, mandaatit, niiden mielettömät paasaukset ja raivoamiset, jotka haluavat vankeuden ja 

jopa kuoleman pakkorokotuksista kieltäytyville, ovat punaisia varoitusvaloja. Kertovilla profeetoilla 

– uskovilla, jotka haluavat hälyttää – varoittaa ennalta tulevasta laittomuuden ihmisestä – on 

velvollisuus vilkuttaa noita punaisia valoja maailmalle, joka kulkee laveaa tietä Ahdistuksen ajaksi 

suunniteltua tuhoa kohti.

Johtuen tästä halusta edelleen varoittaa ennakolta minä monien muiden lailla viittaan 

mielenkiintoiseen kehitykseen geopoliittisella näyttämöllä.

Ranskan presidentti Emanuel Macron on hyvin kiehtova hahmo, kun ajattelemme näitä aikoja niin 

lähellä tämän armon aikakauden päätöstä.



Hänen nimensä tarkoittaa Jumala meidän kanssamme, kuten monet tietävät. Se oli yksi nimistä, 

joilla Raamatun profeetat sanoivat Jeesusta itseään kutsuttavan vuosisatoja ennen, kuin hän tuli 

maan päälle vauvana. Jo tämä seikka yksinään on riittävän mielenkiintoinen, että saa kertovan 

uskovan keskittymään lasermaisesti - ainakin pitäisi saada.

Jotkut hänen lähipiirissään pitävät tätä miestä, joka ottaa pian vastaan EU:n puheenjohtajuuden, 

kun on Ranskan vuoro, nerona, joka saa aina tahtonsa läpi. He sanovat, että hänen 

viehätysvoimansa voi riisua hänen vihollisensa aseista suhteellisen helposti.

Hänen historiansa, kuten jotkut, jotka ilmeisesti ovat perehtyneet hänen taustaansa 

perusteellisesti, kertovat, osoittaa, että hänen nousunsa valtaan oli enemmänkin esoteerinen.

Eräässä raportissa esitetään näkemys, joka ei ole mairitteleva Ranskan nuorelle, oikukkaalle 

johtajalle:

Psykiatri Adriano Sagatori, joka sanoo perehtyneensä Ranskan presidentin 

elämäkertaan, kuvaili Macron'ia psykopaatiksi, joka ei hänen mukaansa 

taistele Ranskan kansan puolesta.

"Kuten kaikki psykopaatit hän uskoo korkeampaan tarkoitukseensa. Macron 

ei rakasta Ranskaa, eikä taistele Ranskan kansan puolesta", Sagatori sanoi. 

(Emmanuel Macron leimattiin venäläismediassa 'Ranskaa vihaavaksi 

psykopaatiksi' | The Independent)

Ystäväni Matt Ward, joka kirjoitti perusteellisen artikkelin Ranskan presidentistä, kertoi, että hänen 

keräämiensä tietojen mukaan psykiatri teki seuraavan johtopäätöksen.

Sagatori tiivistää lopuksi pahaenteisesti, millainen Macron hänen mielestään 

todella on kliinisesti ottaen huomioon hänen psykososiaalisen profiilinsa: 

"Edessämme on siis kolme paradigmaa, jotka määrittelevät tietynlaisen 

persoonallisuustyypin: 1) idea, että rajoja ei ole olemassa; 2) kaikkivaltiuden 

tunne lapsuudesta lähtien, mutta vielä enemmän aikuisuudessa; 3) narsismi, 

joka voidaan määritellä täsmällisesti pahansuovaksi." 

(https://www.raptureready.com/2017/07/06/emmanuel-macron/) 

Tämän kaiken tarkoituksena on sanoa, että tulevan Antikristuksen varjo ennustaa jo aivan edessä 

olevia todella pahoja aikoja. 

Onko Emmanuel Macron Ilm. 13. luvun peto? En tiedä. Tuo tuleva paha ruhtinas ei paljastu tällä 

puolella tempausta. Mutta tämän miehen tarkastelu antaa uskovalle, joka on rukoileva, tutkiva ja 

tarkkaavainen, kohtuullisen liikkumavaran päätellä, että vaikka emme tiedä, emme voi sanoa, ettei 

meillä ole aavistustakaan.
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