Odottelemassa
Waiting in the Wings

By Jan Markell, March 9, 2022
Goog on liikkeellä ja paha on nousussa. Karhu on aina ollut paha, mutta nyt on kuin Putin olisi
riivattu. Hän osoittaa aggressiivisuutta, jollaista ei ole nähty vuosikymmeniin. Tarkkailijat sanovat,
että hän on viime aikoina muuttunut perimmäiseksi pahuudeksi ja edessämme olevien kuvien
perusteella se on ilmeistä.
Ydinasevoimat ovat nyt hälytysvalmiudessa Venäjällä. Puheen ollen vaarallisista ajoista (2.Tim. 3).
Israel on hälytystilassa, koska tiedämme, että Vladimir Putin ei tule lopettamaan Ukrainaan. Hänen
tähtäimessään on paljon lisää alueita ja hän kaipaa Israeliin varastoitua saalista (rikkautta).(Hes.
38-39).
Yhteiskunnasta tuli pelkoon perustuva kaksi vuotta sitten pandemian myötä, mikä avasi oven
hallituksen liialliselle toiminnalle. Maailma kaipaa yhä enemmän johtajaa, herra Korjaajaa. Juuri nyt
sellainen henkilö ei ole näkyvästi esillä. Hän saattaa olla tällä hetkellä tuntematon, mutta hän on
odottelemassa.
Seurakunta ei tule koskaan tietämään, kuka Antikristus on, eikä Venäjän hyökkäyksen johtaja ole
Antikristus. Vladimir Putin on kuitenkin "Googmainen". Hänen perimmäinen tavoitteensa voisi olla
"Israelin vuoret" (Hes. 38:8). Tämän möhlivän hyökkäyksen ansiosta hän tarvitsee enemmän kuin
koskaan Israelin luonnonvaroja ja muuta "rikkautta".
Ukrainan konflikti on lopun ajan käännekohta. Se on paljon muutakin kuin "sotia ja huhuja sodista",
joita Raamatussa ennustetaan lopunajalle. Se edelleen epävakauttaa maailmaa, joka jo nyt
huokaa, on peloissaan ja väsynyt.

On mahdotonta pysyä ajanmerkkien tasalla, mutta maailmasta puuttuu vahva ja voimakas johtaja.
Tämän päivän maailmassa ei voi osoittaa pääkaupunkia, joka heijastaisi johtajuutta. Ja silloin
tyrannit nousevat.
On mietittävä, onko nyt vuosi 1942 vai 2022. Kun seuraa pakolaisia heidän jätettyään
omaisuutensa, ihmiset ja jopa lemmikkieläimet taakseen, niin se repii sydämen. Yhtenä päivänä
heillä oli normaali, vauras elämä ja seuraavana heitä jo jahdattiin. Vahvat ja erityisesti
kiusaajatyypit haluavat aina tuhota heikot.
Onko tämä väliaikainen katastrofi, vai johtaako se kolmanteen maailmansotaan? Miten se sopii
Raamatun profetiaan? Milloin tämä odotteleva mies ilmoittaa saapumisestaan? Meillä on
enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Tiedämme vain, että Jumala sallii paljon tapahtua, jotta
kaikki asiat loksahtavat kohdalleen.
Globalistien salaliiton on jatkettava asioiden sekoittamista pandemioilla, sodilla, taloudellisilla
vaaroilla, epävarmuudella ja muulla. Jotta maailma voidaan nollata heidän Uuden
maailmanjärjestyksensä suunnitelmaan, vanhan täytyy olla täynnä sekaannusta ja kaaosta.
Tämän seurakunta-ajan sodat kalpenevat Ahdistuksen sekasorron ja trauman rinnalla. Ethän halua
kenenkään läheisesi jäävän jäljelle.
Merkit ovat Hänen paluunsa airut. Näemme sellaisia tapahtumia tapahtuvan ajallisesti lähempänä
toisiaan, aivan kuten Raamattu ennustaa. Voit melkein kuulla Neljän Ratsastajan hevosten
kavionkopseen, mikä tarkoittaa, että seurakunnan katoaminen Tempauksen kautta on lähellä.
Oletko valmis tempaukseen?
“Sillä "jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu". (Room. 10:13).
Hänen paluutaan odottaen,
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