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Apokalyptista tulvaa edeltävien pilvien muodostuminen maailmalla maalis-huhtikuun 
taitteessa 2018 

Tässä profeetalliselta Rapture Ready -sivustolta ajankohtainen artikkeli aikainmerkeistä maailmalla, jotka 
ennakoivat lähestyvää 7-vuotista Ahdistuksen aikaa, joka päättyy tulvaan (Dan. 9:26). Ennen tulvaa esiintyy pilviä
ja tästä pilvien muodostumisesta horisonttiin on merkkejä rutkasti nykyaikana, joita kirjoittaja ottaa esille 
suomentamassani artikkelissa.
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Enkeli Gabriel kertoi Danielille, että loppu ”tulee olemaan tulvassa” (Dan. 9:26). Tulvaa edeltää usein 
pilvet. Sotien ja sotahuhujen pilvet, maailmanhallitus, Israelin jälleenrakennettu temppeli, taloudellinen 
romahdus ja muutakin on horisontissa. Niitä seuraa tulva. Ainoa kysymys on ajoitus.

Mitä tulee sotiin ja sotahuhuihin, niin maaliskuun 16. päivän päivitysraportissaan, Sean Osborne, 
eläkkeelle jäänyt sotilas ja profetia-asiantuntija sanoi, että ”sodan retoriikka on yhtä korkea kuin 
Eschatology Today -sivusto on koskaan nähnyt sen olevan viimeisten kolmen tai neljän 
vuosikymmenen aikana.”

Israel myönsi äskettäin, että se pommitti ydinreaktorin Syyriassa vuonna 2007. Kysyttäessä, miksi 
Israel myönsi sen yli kymmenen vuoden sensuurin jälkeen, Israelin esikuntapäällikkö, Gadi Eisenkot 
sanoi: ”Tämä on viesti vihollisillemme sekä läheisessä että kaukaisessa tulevaisuudessa.”

Muotoilkaamme se toisella tavalla: Israelin tunnustus, että se pommitti ydinreaktorin Syyriassa, on 
varoitus siitä, että maa tulee pommittamaan ydinreaktorin Iranissa, jos sen tarvitsee tehdä se.

Tämä on yhtä vakavaa kuin kalkkarokäärmeen purema, mutta Israelin retoriikka on vain osa tarinaa.

Toinen osa koskee Yhdysvaltain, Saudi-Arabian ja Yhdistyneitten Arabiemiirikuntien virkamiesten 
tapaamista Valkoisessa talossa. He perustivat yläkomitean (Supreme Committee) koordinoimaan 
diplomaattisia ja sotilaallisia pyrkimyksiään estää Irania valmistamasta ydinaseita ja varmistaakseen, 
että he ovat sotilaallisesti valmiita, jos Iran reagoi väkivaltaisesti.

Vielä yksi osa koskee sitä, että Yhdysvallat on juuri lisännyt apuaan Israelin ohjuspuolustusohjelmaan 
705 miljoonalla dollarilla vuonna 2018. Tämä ennätyksellinen summa on annettu kasvavan sodan uhan 
vuoksi Israelissa.

Mitä tulee maailmanhallitukseen, Unkarin kansalliskokouksen erittäin suosittu puhuja Laszlo Kover 
kertoi äskettäin Unkarin kansalle: ”Suurin taistomme on alkamassa.”

Tämä on pahaenteinen lausuma, kun otetaan huomioon se tosiasia, että Hitlerin Saksa miehitti Unkarin
2. maailmansodan aikana ja noin 300 000 unkarilaista sotilasta sekä yli 600 000 siviiliä kuoli tuon sodan
kuluessa.
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Mutta Hra Kover on oikeassa; kaksi kolmasosaa - kolme neljäsosaa maan päällä olevista ihmisistä 
kuolee, kun Antikristukselle luovutetaan maailmanhallituksen ohjakset Ahdistuksen aikana.

Mitä tulee George Soros'in ja muiden ponnisteluihin, jotta he voisivat orjuuttaa Unkarin kansaa 
maailmanhallituksen alaisuudessa, Kover sanoi, ”Taistelemme vihollista vastaan, joka on erilainen kuin 
me. Ei avoimesti toimiva vaan piilotteleva; ei suora vaan viekas; ei rehellinen vaan moraaliton; ei 
kansallinen vaan kansainvälinen; ei usko työntekoon vaan keinottelee rahalla; sillä ei ole omaa 
kotimaata, mutta tuntuu omistavan koko maailman.”

Herää Amerikka! Presidentti Trump yrittää pysäyttää maailmanhallituksen. Mutta Hra Soros yrittää 
kiihdyttää sitä, eikä hän ole halukas pysähtymään Unkarin rajalle. Lisäksi hän ostaa suossa rämpiviä 
poliitikkoja Yhdysvalloissa.

Mitä tulee Israelin jälleenrakennettuun temppeliin, 23 juutalaista Sanhedrin'in jäsentä on allekirjoittanut 
kirjeen arabien uskonnollisille johtajille. Juutalaisjohtajat toivovat saavansa kaikkien 71 Sanhedrin'in 
jäsenen allekirjoituksen heidän kirjeeseensä, ja siinä sanotaan: ”On tullut aika jälleenrakentaa temppeli 
Moorian vuorelle muinaisessa paikassaan Jerusalemissa.”

Tämän artikkelin kirjoittaja uskoo, että se on Antikristus, ei arabit, joka antaa juutalaisille luvan 
jälleenrakentaa temppeli, ja se tulee tapahtumaan varhaisessa vaiheessa Ahdistuksen aikaa, ei ennen 
ylöstempausta.

Siitä huolimatta emme saa sivuuttaa sitä kuka aikoo lähettää tämän kirjeen (Sanhedrin) ja mitä se 
sanoo ajasta (nyt) ja paikasta (Jerusalemin temppelivuori) temppelin jälleenrakentamista varten.

Taloudellisen romahduksen osalta, kun oli alle 1 päivä aikaa lukea 2,232-sivuinen liittovaltion 
budjettilaki (talousarvioesitys), Yhdysvaltain edustajainhuone ja senaatti hyväksyivät 1.3 biljoonan 
dollarin menoja koskevan rellestyksen.

Amerikan kansallinen velka on nyt yli 21 biljoonaa dollaria ja menee ylös kuin raketti (ks. 
www.usdebtclock.org). Se on todennäköisesti yli 174,000 dollaria per veronmaksaja, kun tämä artikkeli 
on julkaistu.

Mikään kansakunta ei ole koskaan omannut niin paljon velkaa maailman historiassa; ja harva, jos 
ylipäätään kukaan, uskoo, että Yhdysvallat voi koskaan päästä eroon velasta.

Kun Amerikka romahtaa, niin koko maailma vajoaa sen kanssa.
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