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Israel ajan merkkinä – paljonko kello on nyt? 

Tässä lyhyehkö tuore suomentamani Daymond Duck'in profetiaraportti Rapture Ready -sivustolla, jossa 
esitetään pari faktaluetteloa nyky-Israelista ja presidentti Trumpin aikaansaannoksista virkakaudellaan, 
jotka ovat koskettaneet Israelia myönteisesti. Voidaan sanoa, että Jumalan profeetallinen kello on 
nytkähtänyt merkittävästi eteenpäin Donald Trumpin presidenttikaudella ja aika on myöhäinen. 
Seurakunnan ylöstempaus kolkuttaa aivan ovella, kun aikainmerkit viittaavat Danielin 70. vuosiviikon 
alkamiseen Israelissa, joka on viimeiset 7 vuotta ennen Herran näkyvää paluuta maan päälle.
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Listat ovat hyödyllisiä, ja olen nähnyt joitakin hyviä viime aikoina, joten päätin yrittää koota pari.

Jumala lupasi palauttaa Israelin Luvattuun Maahan ja siunata sitä. Israel on:

• Korjaa tupla- ja triplasadon vuosittain ja vie ruokaa ulkomaille. 
• Suorittaa veden suolanpoistoa ja toimittaa vettä Jordaniaan ja Gazaan. 
• Tuottaa enemmän maakaasua kuin se tarvitsee ja vie sitä vähän ulkomaille. 
• Yksi kymmenestä suurimmasta taloudesta maailmassa. 
• Omaa yhden vahvimmista valuutoista maailmassa. 
• Omaa yhden vahvimmista armeijoista maailmassa. 
• Yksi teknologisesti innovatiivisimmista maista maailmassa. 
• Tulevaisuudessa maan odotetaan tuottavan satoja miljardeja dollareita viennistä kasvun 

rahoittamiseksi muilla alueilla.

Vaatimatta Israelia tekemään myönnytyksiä, presidentti Trump on:

• Lopettanut Juudean ja Samarian kutsumisen ”miehitetyiksi alueiksi” (huhtikuu 2018). 
• Vetänyt Yhdysvallat pois Iranin ydinsopimuksesta (toukokuu 2018). 
• Virallisesti siirtänyt Yhdysvaltain suurlähetystön Jerusalemiin (toukokuu 2018). 
• Leikannut satoja miljoonia dollareita rahoituksesta palestiinalaishallinnolle eli PA:lle (elokuu 2018).
• Peruuttanut PA:n itsenäisen diplomaattisen aseman Washingtonissa ja asettanut sen 

Yhdysvaltain suurlähetystön Jerusalemissa alaisuuteen (lokakuu 2018). 
• Tunnustanut Israelin suvereniteetin Golanin kukkuloiden suhteen (maaliskuu 2019). 
• Poistanut sanan ”Palestiina” kansakuntien ja alueiden luettelosta Yhdysvaltain ulkoministeriön 

verkkosivustoilla (elokuu 2019). 
• Ilmoittanut, että Yhdysvallat ei enää suvaitse PA:n tukea terrorismille (elokuu 2019). 
• Tunnustanut Israelin sekä kansakuntana että uskontona (joulukuu 2019). 
• Murhannut kenraali Soleimani'n (tammikuu 2020).

Presidentti Trump saattaa pian panna rauhansopimuksen pöydälle, ja on ollut raportteja, että häntä on 
pyydetty auttamaan Israelia Temppelin jälleenrakentamisessa.

Nämä luettelot ovat todellisia, Jumala on todellinen, ja Israelin tilanne on muotoutumassa täsmälleen 
kuten profeetat ovat ennustaneet Raamatussa.
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Israelilla on ruokaa, vettä, energiaa, sotilaallista voimaa, rikkauksia ja liittolainen Valkoisessa talossa, 
joka täyttää Raamatun profetiaa toisin kuin kukaan muu on tehnyt.

Kun kysyttiin Hänen tulemuksensa ja maailmanlopun merkeistä, Jeesus vastasi: ”Mutta oppikaa 
viikunapuusta vertaus: kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on 
lähellä. Samoin te myös, kun näette tämän kaiken, tietäkää, että se on lähellä, oven edessä. Totisesti 
minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki nämä tapahtuvat. Taivas ja maa katoavat, 
mutta minun sanani eivät koskaan katoa.” (Matt. 24:32-35)

Emme voi tietää Herran paluun päivää tai hetkeä, mutta Hän antoi meille indikaattoreita (merkkejä tai 
tulevia tapahtumia) kertoakseen meille, kun se on lähellä.

Monet Raamatun profetian asiantuntijat uskovat, että kaikki nämä indikaattorit ovat tulemassa yhteen 
tässä nykyisessä sukupolvessa.

TIEDOKSI: Prophecy Plus ei ole varainhankintaministeriö, mutta olemme saaneet sähköpostiviestin 
Australiasta, jossa sanotaan, että monet tuhoisien maastopalojen uhrit tarvitsevat rukous-, ruoka- ja 
rahallista apua. Sähköpostin mukaan Punainen Risti Australiassa auttaa niitä, joita se pystyy.
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