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Israel koetinkivenä pakanakansoille ajatellen tulevaa Ahdistuksen aikaa ja 
sitä edeltävää uskovien ylöstempausta 

Tässä suomentamassani Rapture Ready -sivuston tuoreehkossa Lähi-idän profetiaraportissa luetellaan 
Raamattua siteeraten asioita, jotka johtavat kansakuntien tuomioon aikakauden lopussa. Kaiken 
keskiössä on Israelin valtio ja Jerusalem, jonka suhteen on nyt kiistaa presidentti Trumpin 
rauhanehdotuksen tiimoilta. Kirjoittaja esittääkin tuoreita huolenaiheita tähän rauhansuunnitelmaan 
liittyen, joka mitä ilmeisimmin julkistetaan hyvin pian, ja se ratkaissee Amerikan kohtalon.

Katsokaa muuten TV7:llä näkyvän Israel News'in viimeinen jakso (tekstitys suomeksi) ennen 
kuukauden kesätaukoa 29.6.2018, jossa selitetään Syyrian tilannetta (Golanin kukkulat ja Iranin 
läsnäolo maassa) sekä Iranin ajamista nurkkaan, kun USA vetäytyi ydinsopimuksesta 8.5.2018 ja 
palautti maalle talouspakotteet.

http://www.tv7.fi/vod/player/61271/
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Ensinnäkin, mitä tulee lähestyvään Ahdistuksen aikaan, Jumala sanoi myös, ”Sillä lähellä on Herran 
päivä kaikkia pakanakansoja: Niinkuin sinä olet tehnyt, niin sinulle tehdään; kosto sinun teostasi kohtaa
sinun omaa päätäsi.” (Obadja 1:15)

Huomaa, että Jumala puhuu Ahdistuksen ajasta, joka kohtaa kaikkia pakanallisia (kadotetut ei-
israelilaiset (pakanakansat), ei-kristityt; ajattele ylöstempausta ennen Ahdistusta) ja Hän sanoo, ”Se, 
mitä he ovat tehneet Israelille, tehdään heille.”

Kadotettujen asenne Israelia kohtaan määrittelee etukäteen heidän tuomionsa.

Toiseksi Jerusalemin osalta Jumala sanoi: ”Ja sinä päivänä minä teen Jerusalemin väkikiveksi kaikille 
kansoille: kaikki, jotka sitä nostavat, repivät pahoin itsensä; ja kaikki maan kansakunnat kokoontuvat 
sitä vastaan.” (Sak. 12:3)

Huomaa, kun Jumala sanoi, että hän aikoo käyttää Jerusalemia aikakauden lopussa testaamaan 
kansakuntia ja antaa heidän päättää, kenen puolella he ovat.

Kansakunnat voivat välttää Jumalan tuomion jättämällä Jerusalemin rauhaan.

Kolmanneksi, mitä tulee aikakauden loppuun, Jumala sanoi, ”Sillä katso, niinä päivinä ja siihen aikaan, 
kun minä käännän Juudan ja Jerusalemin kohtalon, minä kokoan kaikki pakanakansat, vien ne alas 
Joosafatin laaksoon ja käyn siellä oikeutta niitten kanssa kansani ja perintöosani, Israelin, tähden. Sillä 
he ovat hajottaneet sen pakanakansain sekaan, ovat jakaneet minun maani.” (Joel 3:1-2)

Näin voimme nähdä, että Harmagedonin taistelu on seurausta kahdesta asiasta: 1) Maailman johtajat, 
jotka poistavat juutalaiset osasta heidän luvatusta maastaan, sen jälkeen kun Jumala on palauttanut 
heidät takaisin sinne, ja 2) Luvatun maan jakaminen (kahden valtion ratkaisu).
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Neljänneksi, mitä tulee Ahdistuksen ajan alkamiseen, Jumala sanoi, ”Ja hän (Antikristus) tekee liiton 
raskaaksi monille yhden vuosiviikon ajaksi, ja puoleksi vuosiviikoksi hän lakkauttaa teurasuhrin ja 
ruokauhrin; ja hävittäjä tulee kauhistuksen siivillä. Tämä loppuu vasta, kun säädetty tuomio 
vuodatetaan hävittäjän ylitse (And he (the Antichrist) shall confirm the covenant with many for one
week (a week of years or seven years): and in the midst of the week he shall cause the sacrifice and 
the oblation to cease, and for the overspreading of abominations he shall make it desolate, even until 
the consummation, and that determined shall be poured upon the desolate)” (Dan. 9:27)

Näin ollen näemme, että ehdotus 7-vuotiseksi rauhaksi Israelissa esitetään lopulta Antikristukselle 
hänen allekirjoitusta varten; ja päivänä, jolloin hän allekirjoittaa sen, Ahdistuksen ajanjakso alkaa.

Viidenneksi Jumala sanoi, ”Mutta aikakausista ja määrähetkistä ei teille, veljet, ole tarvis kirjoittaa; sillä 
itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niinkuin varas yöllä. Kun he sanovat: "Nyt on rauha,
ei hätää mitään", silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niinkuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä 
he pääse pakoon.” (1. Tess. 5:1-3)

Kun Antikristus allekirjoittaa rauhanehdotuksen, he (epäuskoiset) sanovat ”Rauha ja turvallisuus (Peace
and Safety)”, mutta Jumalan tuomiot alkavat heti laskeutua, ja he (epäuskoiset) eivät pääse 
pakenemaan (ajattele pretrib-tempausta uudelleen).

Tämä on pointti: Noin viikko sitten presidentti Trump'in vävy, Jared Kushner, ja hänen Lähi-idän 
erityislähettiläänsä, Jason Greenblatt, viettivät useita päiviä Israelissa, Jordaniassa, Saudi-Arabiassa, 
Egyptissä ja Qatarissa.

He tapasivat Israelin pääministeri Netanyahu'n kahdesti kahden päivän aikana, ja sitten he menivät 
tapaamaan kuningas Abdullah'ia Jordaniassa.

Näiden kokousten tarkoituksena oli viimeistellä joitakin presidentti Trump'in Lähi-idän 
rauhansuunnitelman kysymyksiä, joihin kuuluu se, mitä tehdään Jerusalemin (väkikivi) suhteen ja 
minne rajat sijoitetaan (Mediassa ei ollut mitään mainintaa Israelin jakamisesta, mutta ”minne rajat 
sijoitetaan” ei ole ilman merkitystä).

Arabijohtajat yksissä tuumin sopivat tukevansa presidentti Trump'in rauhanehdotusta, vaikka PA:n 
presidentti Mahmoud Abbas kieltäytyy tekemästä niin, kunnes palestiinalaiset saavat oman valtion ja 
Itä-Jerusalemin pääkaupungikseen.

Jotkut raportit sanoivat, että Hra Kushner suostui tähän, ja hän on tietoinen myös siitä, että arabit 
haluavat Al Aqsa'n moskeijan pysyvän avoimena kaikille muslimeille, jotka haluavat palvoa siellä (tämä 
voisi johtaa siihen, että jälleenrakennetussa juutalaisten temppelissä ei ole ulkopihaa (esikartano)).

Tälle kirjoittajalle yksi huolenaihe on se seikka, kun Jared Kushner sanoi, että Israelin on maksettava 
hinta presidentti Trump'in päätöksestä siirtää Yhdysvaltojen suurlähetystö Jerusalemiin.

Toinen huolenaihe on se, että Jumala on selvästi varoittanut jokaista olla jakamatta Jerusalemia. Tämä 
käsittää presidentti Trump'in ja Yhdysvallat.

Kolmas huolestuttava asia on se, millaisia myönnytyksiä Hra Kushner saattaa tarjota osoittaakseen Hra
Abbas'ille ja arabeille, että hän on neutraali neuvottelija.

Neljäs huolenaihe on se, että herra Abbas voi olla hyvin vihainen siitä, kun hänet sivuutettiin, jopa 
arabien taholta sen vuoksi että hän kieltäytyi neuvottelemasta, ja näin hän tulee pyytämään Venäjää, 
Turkkia, Irania avukseen, jotta hän voi tarttua siihen, mitä hän haluaa sodassa.

Tämä sota voisi olla ennustettu Googin ja Maagogin taistelu (Hes. 38-39).
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Huomasin vielä mielenkiintoisen numerologisen yhteyden nykytapahtumien ja I, Pet Goat 2 
-elokuvassa esiintyvän luvun 23 välillä. Nimittäin kun Trump vetäytyi Iranin ydinsopimuksesta 
8.5.2018 klo 14 New Yorkin aikaa (näytetty PG2-filmissä), siitä kului 46 (2x23) päivää Thaimaan 
luolaonnettomuuteen 23.6.2018, jolloin jalkapallojoukkueen 12 poikaa ja heidän valmentajansa 
katosivat mennessään luolaan (nämä 12 poikaa esitetään PG2-filmissä sinertävinä hahmoina, joiden 
”valmentaja” on omenatyttö kehän sisällä). Tästä katoamishetkestä puolestaan on 23 päivää Trumpin ja
Putinin tapaamiseen Helsingissä 16.7.2018 (16+7=23). Siitä edelleen 11 päivän kuluttua tapahtuu 
täydellinen ja harvinaisen pitkä kuunpimennys 27.7.2018, joka näkyy hyvin mm. Suomessa ja 
Israelissa! Taitaa Jeesus Kristus, jolle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä (Matt. 28:18), 
ohjata näitä tapahtumia Illuminatin kautta.

Lähettänyt Olli-R klo 15.49
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