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Aikainmerkit maailmalla kertovat Jeesuksen pikaisesta takaisintulosta nyt syksyllä 2017! 

Tämä Samuel Korhosen suomentama tuore artikkeli perustuu Amir Tsarfat'in päivitykseen Israelin uusimmasta 
ilmaiskusta Syyriaan, josta tiedottaminen on jäänyt aika vähäiseksi, vaikka sen profeetallinen merkitys on suuri. 
Yleisestikin lopun merkit ovat lisääntyneet huomattavasti viimeaikoina ja enteilevät jotakin historiallista 
tapahtuvaksi hyvinkin pian. Raamatulliset synnytystuskat Jeesuksen paluulle ovat siis voimistuneet!

---------------------

Mitä merkit kertovat meille?
What Do the Signs Tell     Us?

September 7, 2017, by Jonathan C Brentner
 

Viime yönä nukkuessamme Israelin hävittäjät iskivät Syyriassa iranilaisten pyörittämään kemiallisten 
ja biologisten aseiden valmistuslaitokseen. Se oli suurin sellainen ilmaisku Syyriassa menneiden 10 
vuoden aikana. Iranilaiset ja syyrialaiset ovat raivoissaan ja vannovat kostoa. 

Israel odottaa vastahyökkäystä. Useiden menneiden päivien aikana Israelin armeija on suorittanut 
suurinta sotaharjoitustaan 20 vuoteen maan pohjoisosassa. Harjoituksen suunnittelu oli selvästi 
järjestetty sattumaan yhteen ilmaiskun kanssa, jotta armeija olisi jo paikalla. 

Kuuntelin juuri Amir Tsarfati'n videon, josta sain paljon edellä mainitsemastani tiedosta. Hän on 
entinen Israelin armeijan upseeri ja ylläpitää monia tärkeitä yhteyksiä. Tämän postin lopussa on 
linkki hänen päivitykseensä. 

Mitä se kaikki merkitsee? 

Lopun merkit lisääntyvät 

On lähes mahdotonta pysyä mukana kaikessa, mitä juuri nyt tapahtuu. Uutiset Irmasta hallitsevat, 
kuten voi odottaa. Tulipalot lännessä olisivat ehkä johtava uutinen, ellei olisi hurrikaaneja Harvey ja 
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Irma. Paikka Idaho'ssa, joka ei ole kaukana Yellowstone -puistosta, on kokenut yli 100 pientä 
maanjäristystä muutaman viime päivän aikana. Menneiden seitsemän päivän aikana maailmassa on 
ollut 107 maanjäristystä voimakkuudeltaan vähintään 4.0. 

Uhkat ja huhut sodista ovat käymässä niin
yleisiksi, että tuskin enää huomioimme niitä. 

Paitsi, että sodan todennäköisyys on kasvanut Lähi-Idässä, kuulemme myös toistuvia Pohjois-Korean 
uhkauksia iskeä Yhdysvaltoja ydinaseilla. Uhkat ja huhut sodista ovat käymässä niin yleisiksi, että 
tuskin enää huomioimme niitä. 

Etelä-Aasiassa kuolonuhrien määrä monsuunisateista ja tulvista on noussut 1400:aan ja miljoonia 
eekkereitä viljelysmaata on tuhoutunut (eekkeri = 0.4 ha). Se lisää suuria nälkäkatastrofeja, joita ei 
paljonkaan uutisoida. 

Nämä merkit ovat kasvaneet voimakkuudessa kauan, mutta Israelin isku Syyriaan näyttää suuresti 
tehostavan kehitystä (seems to up the stakes). Tiedämme Hesekielin luvuista 38-39, että viimeisinä 
päivinä Venäjän, Iranin ja Turkin johtama liittouma hyökkää Israelia vastaan. Nämä kansakunnat eivät
ole vain tiiviisti sidoksissa toisiinsa tällä hetkellä, vaan niillä kaikilla on merkittävä sotilaallinen 
läsnäolo Syyriassa hyvin lähellä Israelin rajaa.

Voisiko sellainen isku, kuin viime yönä näimme, olla se kipinä, joka aloittaa profeetta Hesekielin 
kuvaileman sodan? Se on täysin mahdollista. Israelin presidentti Benjamin Netanyahu on toistuvasti 
varoittanut sekä Venäjää että Irania menneiden kahden viikon aikana, että hän ei salli jatkuvaa 
Iranin sotilaallisten voimien vahvistamista Syyriassa. Viimeöinen ilmaisku kemiallisten aseiden 
tehtaaseen osoittaa, että hän ei bluffaa, vaan on kuolemanvakava aikeissaan. 

On aika suurempaan valppauteen ja 
valmiuteen
Uskon, että kaikki nämä asiat merkitsevät, että elämme viimeisiä päiviä ennen ahdistuksen alkamista
ja Ilmestyskirjan 6-16 lukujen tuomioita. Perustuen Raamatun tutkimiseeni uskon, että Jeesus tulee 
seurakunnalleen, ennenkuin tämä kauhea päivä käynnistyy (vaikka jotkut ovat kanssani eri mieltä). 

Näin ollen uskon, että Jeesuksen paluu meille on hyvin lähellä. Emme kuitenkaan saa asettaa 
päivämääriä, sillä Hän on paljon meitä kärsivällisempi. Hän antaa tilaisuuden mahdollisimman 
monelle uskoa Häneen, ennenkuin on myöhäistä. Hän voi tulla tänään, tässä kuussa, ensi vuonna, tai 
joskus sen jälkeen. Kaikki mitä tiedän, on, että merkit ovat sekä lisääntymässä että vahvistumassa. 

Eikö Hän nytkin odota meidän tunnistavan
paluunsa merkit? 

Jeesus ja profeetat antoivat meille kaikki nämä merkit ja osoittimet, jotta tietäisimme, että Hänen 
ilmestymisensä on lähellä. Ellei mitään muuta, niin se varmasti on kutsu suurempaan valppauteen 
Hänen ilmestymisensä suhteen. Muista, kuinka Herra moitti fariseuksia ja saddukeuksia, kun he eivät 
tunnistaneet Hänen ensimmäisen tulemuksensa merkkejä (Matt. 16:1-4)? Eikö Hän nytkin odota 
meidän tunnistavan paluunsa merkit? 

Itse epäröin pitää tulipaloja ja hurrikaaneja Jumalan tuomioina. Tuho ja tuhon mahdollisuus on 
kauhistuttavaa, mutta se ei ole mitään verrattuna siihen, mitä maailma tulee näkemään Suuren 
Ahdistuksen aikana, kun Herra selvästi tuomitsee ihmiskunnan siitä, että se hylkää Jeesuksen, 
Vapahtajan, joka kuoli ristillä heidän puolestaan. 



Toinen syy epäröintiini on, että suuri määrä rakkaita uskovia kärsi pahasti Harvey'n vaikutuksista ja 
Irmakin jo vaikuttaa heihin. 

On ehkä parasta pitää näitä kaikkia, mukaan lukien Israelin ilmaiskua Syyriaan, varoitusmerkkeinä, 
että ahdistus voi alkaa hyvin pian. Ajattelen, että ne ovat myös muistutuksia katsoa ylös, kuten 
Jeesus kehotti: ”Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä
teidän vapautuksenne on lähellä” (Luuk. 21:28). Se, mitä näemme nyt, kelpaa varmasti merkeiksi, 
jotka ”alkavat tapahtua”. 

Uskon merkkien kertovan meille, ettei voi mennä kovin kauan, ennenkuin Jeesus tulee, aivan kuten 
lupasi kohdassa Joh. 14:1-3 viemään meidät luoksensa. On aika valvoa ja olla valmiina. 

Billy Grahamin tytär Ann Graham Lotz kirjoitti myös eilen erinomaisen artikkelin, joka kutsui 
kansaamme rukoukseen. Se löytyy osoitteesta: https://hellochristian.com/9240-anne-graham-lotz-
its-time-to-get-serious

Kuunnellessani Amir'in päivitystä aamulla, en voinut muuta kuin yhtyä häneen, että se, mitä nyt 
näemme kaikkialla maailmassa, osoittaa Jeesuksen pikaiseen paluuseen seurakunnalleen. Siksi 
kirjoitin tämän postin sen asemesta, jonka suunnittelin kirjoittaa tänään. 

Linkki Amir Tsarfat'in päivitykseen:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=2xxn1hIsr74

Lähettänyt Olli-R klo 17.04
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