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Jumala on liikekannalla toteuttaakseen Raamatun profetioita nyt 
aikakauden lopussa 

Tässä Rapture Ready -sivuston tuoreessa raportissa lista ajankohtaisista aikainmerkeistä, jotka 
osoittavat, että olemme aikakauden lopussa, jolloin Jumala panee täytäntöön monia Raamatun 
profetioita johtaen 7-vuotiseen Ahdistuksen aikaan, joka tunnetaan myös Israelin 70. vuosiviikkona. 
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Olin sängyssä ja se oli suurinpiirtein samaan aikaan, kuin herään joka aamu.

Televisiomme oli päällä ja kaksi vierasta keskustelivat Brett Kavanaugh'in, presidentti Trumpin 
ehdokkaan USA:n korkeimpaan oikeuteen, kuulemisista senaatissa.

Yksi vieras sanoi: ”He eivät todellakaan usko niihin asioihin, joita he sanovat. He vain yrittävät pönkittää 
omaa arvoaan.”

Ajattelin, että totuuden heittäminen maahan, petos, väärät syytökset ja muiden vihaaminen ovat 
merkkejä siitä, että aikakauden loppu on lähellä, ja nämä synnit ovat nyt hyväksyttyä taktiikkaa ”oman 
arvon pönkittämiseksi (rile up the base)” (Dan. 8:12, Matt. 24:4-11; 2. Tim. 3:3).

Nousin sängystä ja ajattelin: Se on traagista kansakunnallemme, enkä ole koskaan ennen nähnyt sitä 
näin pahana.

Studioisäntä sanoi, että on uutisten aika ja toimittaja sanoi, että Teslan osake syöksyi eilen yli 6 
prosenttia seuraten sitä, kun Elon Musk oli marihuanaa polttaen näyttäytynyt suorassa YouTube-
ohjelmassa edellisenä iltana.

Ajattelin, että tämä on vain yksi yritys, mutta taloudellinen lasku ja huumeidenkäyttö ovat merkkejä 
Ahdistuksen ajasta.

Sen jälkeen seurasi juttu paneelista, joka neuvoi Teksasin osavaltion koululaitosta lopettamaan 
opiskelijoille opettamisen, että Alamon puolustajat olivat ”sankarillisia”.

Ajattelin, että se on poliittisen korrektiuden hölynpölyä ja he yrittävät korvata isänmaallisuutta ja 
nationalismia globalismilla.

En ole laillista maahanmuuttoa vastaan, mutta Jumala loi kansakunnat ja rajat, ja Saatana on 
Maailmanhallitus -liikkeen takana (1. Moos. 11).

Tajusin, että oli lauantaiaamu ja Pasuunansoitonjuhla (Rosh Hashanah) alkaisi sunnuntai-iltana 
auringonlaskun aikaan ja loppuisi tiistai-iltana auringon laskiessa (Israelin aika); ja kysyin itseltäni, 
voisiko ylöstempaus olla tästä hetkestä alle 72 tunnin päässä?

Mietin, odottaisiko joku tempausta tiistaiksi, koska Jeesus sanoi, että hän tulee takaisin silloin, kun 
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kukaan ei odota sitä.

Minulle tapahtui niin, että parin tunnin kuluttua olisin tapaamassa ystäviäni, jotka rakastavat Raamatun 
profetiaa, ja tarvitsin saada mieleeni sen, mitä aikoisin sanoa.

Menin työpöydälleni katsomaan muistiinpanoja ja näin rabbi Tuly Weisz'in artikkelin.

Pohjimmiltaan rabbi Weisz sanoi, että luomiskertomus on Raamatun ensimmäinen tarina, koska Jumala 
haluaa kaikkien tietävän, että Hän loi maailman, se kuuluu Hänelle, ja Hän voi tehdä mitä tahansa hän 
haluaakin tehdä sen suhteen.

Lisään, että Raamatun toinen tarina on se, kun Saatana turmeli jokaisen maan päällä lukuunottamatta 
kahdeksaa ihmistä, joten Jumala tuhosi silloisen maailman vedenpaisumuksella.

Jumala haluaa meidän tietävän, että Hän loi tämän maailman ja Hänellä on valta tuhota tämä maailma, 
jos hän haluaa tehdä niin.

Rabbi Weisz totesi, että toinen suuri tarina, joka näyttäytyy Raamatun alussa, on Israelin kansakunnan 
alku.

Jumala teki liiton, joka sanoo, että kaikki Israelin maa periytyy Aabrahamin ja Iisakin, ei Ismaelin, 
jälkeläisille.

Niinpä ei ole väliä, mitä maailma uskoo, koska maailman luojalla ja sillä, joka tuhosi sen 
vedenpaisumuksella, on viimeinen sana, ja Israel saa kaiken Luvatusta maasta, vaikka Jumala joutuisi 
lähettämään Ahdistuksen ajanjakson.

Seuraava muistiinpano listallani koski läiskättömän ja pilkuttoman punaisen hiehon syntymistä 
Israelissa, ”tasoittaen tietä Temppelipalvelun palauttamiseksi ja merkiten lunastuksen lopullista vaihetta” 
(edellyttäen että hieho on täydellinen, kun siitä tulee 3-vuotias).

Luin, että on vallalla spekulointia, että punaista hiehoa ei ehkä ole ollut viimeisten 2000 vuoden aikana, 
koska Jumala ei ollut valmis Temppelin jälleenrakentamiseen; mutta nyt, kun Israelissa on syntynyt 
punainen hieho, meidän on kysyttävä, josko sukupolvemme on se, joka tarvitsee sellaisen.

Ystäväni ja minä tuumailimme, että tämä on mielenkiintoista ajoitusta, koska Israel on ollut olemassa 70 
vuoden ajan, presidentti Trump esittelee pian rauhan ehdotuksensa, Googin ja Maagogin taistelu on 
näköpiirissä, ja muslimien tappio Googin sodassa voisi avata oven Temppelin jälleenrakentamiseksi, jne.

Jatkoin muistiinpanojeni tarkastelua: Jos Syyria käyttää kemiallisia aseita Idlib'issä, Damaskoksen tuho 
ja Googin sota voisivat olla lähellä; 6.7 richterin maanjäristys Japanissa; 9 tuumaa sadetta Kansasin 
Manhattan'issa yhdessä yössä; Jumala sanoi, että Israelin kaupungit rakennettaisiin uudestaan, ja siellä 
on nyt 1215 kaupunkia Israelissa, jne., jne.

Jumala on liikekannalla ja ihmisten on oltava valmiita.
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