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Hivuttautuminen lähemmäksi Jeesuksen paluuta uskovien 
ylöstempauksessa syksyllä 2019 

Tässä tuore suomentamani Daymond Duck'in profetiaraportti Rapture Ready -sivustolta, joka lienee 
kirjoitettu viikko sitten. Siinä kirjoittaja ottaa esille 7 tapahtumaa tai aikainmerkkiä, joilla on jotain 
merkitystä profeetallisesti. Voidaan päätellä, että ollaan hivuttautumassa koko ajan lähemmäksi 
Herramme Jeesuksen Kristuksen takaisintuloa tempauksessa (1. Tess. 4:13-18).

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

Hivuttautuen lähemmäksi (Edging Closer) :: By Daymond Duck

Published on: October 20, 2019 by RRadmin7 Category: Daymond Duck, General Articles

https://www.raptureready.com/2019/10/20/edging-closer-daymond-duck/  

Nämä jutut saivat äskettäin huomioni:

Ensinnäkin, 9. lokakuuta 2019, uusi lakiesitys nimeltään Safe Drivers Act (turvallisiin kuljettajiin liittyvä 
lakiehdotus) jätettiin Yhdysvaltain senaattiin, jonka tarkoituksena on laittaa kaikki henkilön ajotiedot 
yhteen tiedostoon, jonka lainvalvontaviranomaiset kaikkialla Yhdysvalloissa voivat noutaa välittömästi.

Jokaisen kuljettajan tiedot tulevat olemaan samassa tiedostossa riippumatta siitä, missä he asuvat, 
missä osavaltiossa kuljettajan ajokortti on myönnetty, mitä he tekivät, missä he tekivät sen, jne.

Ilmestyskirjan Johannes kirjoitti valvontayhteiskunnasta lähes 2000 vuotta sitten, ja Raamatun profetian 
opiskelijat tietävät, että tämän tarkoituksena on tunnistaa ja seurata kaikkia (Ilm. 13:16-17).

Toiseksi, 11. lokakuuta 2019 ilmoitettiin, että YK:lla on valtava budjettivaje ja että YK:n johtajat haluavat 
enemmän rahaa Yhdysvalloilta ja muilta valtioilta.

Raportin mukaan, presidentti Trump kehotti YK:ta etsimään rahaa muualta.

YK haluaa muuttaa itsensä maailmanhallitukseksi vuoteen 2030 mennessä.

Raamattu opettaa, että tuleva maailmanhallitus on saatanallinen maailmanhallitus. Meidän pitäisi olla 
kiitollisia siitä, että presidentti Trump ei lähettänyt rahaa.

Kolmanneksi, kun Jeesus sanoi, että evankeliumi pitää saarnattavan kaikessa maailmassa ja sitten 
tulee loppu (Matt. 24:14), hän viittasi siihen, että 144 000 juutalaista evankelistaa (Ilm. 7), kaksi 
säkkipukuista todistajaa (Ilm. 11), ja enkeli (Ilm. 14:6) saarnaavat evankeliumia koko maailmalle ennen 
Hänen Toista Tulemustaan, ei ennen tempausta.

Kuitenkin helmikuussa 2019, Wycliffe Associates kertoi odottavansa, että Raamattu käännetään kaikille 
jäljellä oleville kielille maan päällä vuoteen 2025 mennessä.

Tässä kuussa, Wycliffe Associates kertoi antaneensa yli 6000 tablettia Raamatun kääntäjille 67 maassa,
että heillä on parhaillaan käynnissä 1200 Raamatun käännösprojektia, että he nopeuttavat Raamatun 
käännösprojekteja yli 100 maassa, ja että he ovat valmiita aloittamaan 450 uutta hanketta joillakin 
maailman syrjäisimmistä alueista.

Tämä on iso juttu, ja on tärkeää muistaa, että Wycliffe on vain yksi monista ryhmistä, jotka kääntävät 
Raamattua.
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Neljänneksi, presidentti Trump'in rauhanesitys on viivästynyt monta kertaa, ja nyt se viivästyy Israelin 
pattitilanteessa olevien vaalien vuoksi.

Profetian tulkitsija Sean Osborne'lla on mielenkiintoinen näkemys tähän tilanteeseen, jonka kanssa 
useimmat ovat yhtä mieltä.

Sean uskoo, että viivästyminen tarkoittaa sitä, että Jumala ilmaisee tahtoaan rauhansopimuksen ja 
Israelin uuden hallituksen kohdalla, eikä kumpikaan ota edistysaskelia ennenkuin Jumala on valmis 
siihen.

Viidenneksi, lokakuun 2019 alussa ilmoitettiin, että Israel ja useat Persianlahden valtiot (arabivaltiot) 
neuvottelevat hyökkäämättömyyssopimuksesta, joka lopettaa Israelin ja näiden maiden välisen 
konfliktin.

Hyökkäämättömyyssopimus (jos siitä pidetään kiinni) pitäisi sen hyväksyneet arabit poissa Googin ja 
Maagogin taistelusta, ja se voisi olla iso askel kohti rauhansopimusta.

Kuudenneksi, 3. lokakuuta 2019, noin 100 000 ihmistä kokoontui Temppelivuoren itkumuurille 
Jerusalemissa aikaa varten, jolloin paastotaan, rukoillaan, tehdään parannusta, sitoudutaan elämään 
pyhien kirjoitusten mukaisesti, lauletaan ja riemuitaan Jumalan syntien anteeksiannon vuoksi.

Israelissa näyttää olevan Pyhän Hengen liikehdintää. [Eihän nämä kokoontuneet ihmiset siellä 
Temppelivuorella varmaankaan olleet kristittyjä, vaan VT:n lakien mukaisesti eläviä judaisteja. Suom. 
huom.]

Seitsemänneksi, 11. lokakuuta 2019, Pentagon ilmoitti lähettävänsä 3000 sotilasta lisää, vielä kaksi 
hävittäjälentokonelaivuetta ja lisää ohjuspuolustusjärjestelmiä Saudi-Arabiaan torjumaan Iranin (ja sen 
tukemia) joukkoja.

Saudi-Arabia on sopinut maksavansa näiden joukkojen sijoittamisesta.

Jossain vaiheessa joku pakotetaan toimimaan Iranin suhteen.
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