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Kolme syytä miksi autuas toivomme lähestyy kesällä 2019

Tässä tuore suomentamani profetiaraportti Rapture Ready -sivustolta, jossa kerrotaan kolme tärkeää 
syytä sille, miksi Kristuksen seurakunnan autuas toivo on lähestymässä näinä aikoina. Nämä syyt ovat 
siis aikainmerkkejä Jeesuksen toiselle tulemukselle pilvissä, jonka jälkeen alkaa viimeinen 7-vuotisjakso 
maan päällä ennen Kristuksen tuhatvuotista valtakuntaa (Ilm. 20:4-7).
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Kristittyjen autuas toivo lähestyy tasaisesti (Titus 2:13), ja voisi olla paljon lähempänä kuin monet ihmiset
ajattelevat.

Alla on kolme tärkeää syytä, miksi tämä voi olla totta.

Ensinnäkin, 6. maaliskuuta 2018 ilmoitettiin, että Kiina testaa ohjelmaa, joka edellyttää, että jokaisella 
kansalaisella on kansallinen tunnusnumero (National ID number) ja sosiaalisen luoton pistemäärä 
(Social Credit Score).

Jokaista kansalaista seurataan, ja heidän sosiaalisen luoton pistemääränsä nousee ylös tai menee alas 
sen mukaan, mihin ryhmiin he kuuluvat, mitä he ostavat, mitä he lukevat, mitä verkkosivustoja he 
selaavat, mitä muut sanovat heistä, jne.

Korkea sosiaalisen luoton pistemäärä tarkoittaa sitä, että henkilö on hyvä kansalainen.

Matala sosiaalisen luoton pistemäärä tarkoittaa sitä, että henkilö ei ole hyvä kansalainen.

Henkilöt, joilla on korkeat sosiaaliset luottopisteet, palkitaan antamalla heille paremmat työpaikat, 
annetaan asua paremmissa taloissa, sallitaan lähettää lapsiaan parempiin kouluihin, jne.

Henkilöille, joilla on alhaiset sosiaaliset luottopisteet, annetaan matalapalkkaisia työpaikkoja, 
kehnompaa asumista, heidän lapsensa lähetetään huonompiin kouluihin, jne.

Kuinka paljon henkilö ansaitsee, mitä he voivat ostaa ja myydä, jne., tulee perustumaan heidän 
uskollisuuteensa valtiota kohtaan.

Kiina pani täytäntöön sosiaalisen luottoluokitusjärjestelmän, ja miljoonat Kiinan kansalaiset on jo pantu 
mustalle listalle, joka estää lentämisen, liikkumisen junilla, asumisen tietyillä alueilla, jne.

Kesäkuun 18. päivänä 2019, Facebook paljasti suunnitelmansa toteuttaa uusi kryptovaluutta nimeltään 
Libra vuonna 2020 (Facebook aikoi alunperin kutsua sitä ”globaaliksi kolikoksi” (Globalcoin)).

Libra (globaali kolikko tai Facebook-kolikko) näyttää olevan merkittävä askel kohti yhden-maailman 
seurantaa harjoittavan talousjärjestelmän luomista.

Libran arvo liitetään useisiin merkittäviin kansallisiin valuuttoihin, jotta se pysyy vakaana.

Antaakseen Libralle uskottavuutta ja hyväksyntää, Facebook on haalinut itselleen 27 (ja etsii sataa) 
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Internetiä käyttävää sijoituskumppania, kuten Visa, Mastercard, PayPal, eBay, Bookings.com, Stripe 
-maksupalvelu, jne., tukeakseen tätä hanketta.

Ajattele sitä: maailmanlaajuinen tietojärjestelmä (Internet), maailmanlaajuinen sosiaalisen median 
järjestelmä (Facebook) ja maailmanlaajuiset rahoituslaitokset (Visa, Mastercard, jne.) integroidaan 
yhden-maailman seurantajärjestelmäksi.

Lähes kaikki mitä tiedetään henkilöstä (kyseisen henkilön sijainti, yhteystiedot, raha-asiat, osto- ja 
myyntitallenteet, kasvoskannaukset, missä kaikki varallisuus ja tavarat ovat, kaikki sähköisen viestinnän 
tallenteet, tekstiviestit, sähköpostit, jne.) tulee olemaan yhdessä tietokannassa ja yhden keskusvallan 
käytettävissä.

Facebook voi kehittää sosiaalisen luottoluokitusjärjestelmän, sellaisen, jota käytetään Kiinassa.

Ikäänkuin tämä ei olisi tarpeeksi pahaa, jotkut asiantuntijat ennustavat, että robotit poistavat kaikki 
työpaikat tulevaisuudessa (mutta ihmiset tarvitsevat edelleen tuloja).

Tässä vaiheessa ihmisille tullaan maksamaan valuutalla kuten Libra; ja rahamäärää, jota he saavat, 
voidaan lisätä tai vähentää perustuen heidän sosiaalisen luoton pistemääräänsä (kuten Facebookin 
sosiaalisen luoton pistemäärä); jokainen maksutapahtuma suoritetaan sähköisesti (jotta niitä voidaan 
seurata); ja tiettyjen kriteerien noudattaminen saatetaan lakiin (kuten ehdotettu tasa-arvolaki (Equality 
Act): hyväksy seksuaalivähemmistöt (LGBTQ), puhu hyvää islamista, älä mainitse tai palvo Jeesusta, 
jne., tai sinua tullaan syyttämään ihmisten loukkaamisesta).

Vaikuttaa vähemmältä kuin sattumalta, että tämä tapahtuu, kun Israel on 71-vuotias ja YK haluaa 
maailmanhallituksen vuoteen 2030 mennessä.

Toiseksi, helmikuussa 2018 juutalainen Sanhedrin (suuri neuvosto) löi kolikon (tai medaljongin) 
kunnioittamaan Persian kuningas Kooresta (Kyyros) hänen panoksestaan toisen Temppelin 
rakentamiseen ja kunnioittamaan presidentti Trump'ia Jerusalemin tunnustamisesta Israelin 
pääkaupungiksi.

Kolikon myynnistä saatua tuloa käytetään pappien kouluttamiseksi palvelemaan Temppelissä ja 
tarvittaessa auttamaan seuraavan Temppelin uudelleenrakentamisen kustannuksissa.

18. kesäkuuta 2019 ilmoitettiin, että juutalaisella Sanhedrin'illä on suunnitelmia lyödä toinen kolikko.

Tämän kolikon on määrä kunnioittaa kuningas Daavidia valmistautumisessa tulevaan Daavidin 
dynastiaan (muistakaa, että Jeesus on kuningas Daavidin jälkeläinen, ja hän palaa perustamaan 
maallisen valtakunnan).

Se on myös muistutus siitä, että Temppelin uudelleenrakentamisen lisäksi juutalaisten on palautettava 
Daavidin dynastia.

Kuningas Daavidin nimi, kruunu, ja Raamatun jae, joka on kirjoitettu kolmella kielellä (heprea, arabia ja 
englanti), ovat kolikossa.

Raamatun jakeessa lukee: ”Niin Daavid osti puimatantereen ja härät viidelläkymmenellä hopeasekelillä.”
(2. Sam. 24:24)

Nämä kolme kieltä ovat muistutus juutalaisille, arabeille ja englanninkielisille ihmisille siitä, että 
Raamattu sanoo Israelin ostaneen Temppelivuoren.

Sanhedrin'in mukaan käydään keskustelua siitä, rakennetaanko Temppeli uudelleen ennen Messiaan 
ilmestymistä, vai sitten kun Hän ilmestyy.

Mutta kuinka olkoonkin, Sanhedrin uskoo, että juutalaisten pitäisi aloittaa Temppelin jälleenrakentaminen
mahdollisimman pian.



Joka tapauksessa Sanhedrin uskoo, että Temppeli on jälleenrakennettava ja kuningas Daavidin 
jälkeläinen tulee hallitsemaan Israelissa.

Kolmanneksi, tällä viikolla, USA tuli vain muutaman minuutin päähän hyökkäyksestä Iraniin.

Yhdysvaltain hyökkäys Irania vastaan olisi voinut (sanoin siis voinut) johtaa muihinkin sotiin, kuten 
hyökkäykseen Israeliin, Damaskoksen tuhoutumiseen, Googin ja Maagogin taisteluun, jne.

Jotkut profetian opettajat uskovat, että nämä ovat Ahdistuksen ajan (Tribulation Period) tapahtumia, 
mutta minä uskon, että ne ovat ennen Ahdistusta esiintyviä tapahtumia.

Onneksi nämä asiat voivat olla lykättyjä, mutta niitä ei ole peruutettu (Jumalan sana on täytettävä, mutta 
se tapahtuu ainoastaan Hänen aikataulussaan).

Joka tapauksessa, jos hyökkäys Irania vastaan olisi aloittanut nämä aikakauden lopun tapahtumat tällä 
viikolla, ne olisivat tulleet maailman ylle kuin paula.

Useimmat ihmiset olisi yllätetty ollessaan syömässä ja juomassa, menemässä naimisiin tai kihloihin, 
suorittaessaan heidän päivittäistä liiketoimintaansa ikäänkuin mitään merkittävää ei olisi käynnissä Lähi-
idässä, jne.

Hyödyllistä mainita tahi ei, huhtikuun lopussa 2019, Israel luovutti tietoja presidentti Trump'ille Iranin 
suunnitelmista hyökätä Yhdysvaltojen tukikohtiin ja aluksiin Lähi-idässä.

Ulkoministeri Mike Pompeo varoitti Irania siitä, että yhdysvaltalaissotilaiden kuolemiin vastattaisiin 
hyökkäyksellä Iranin joukkoihin sen maaperällä.

Kun Iran ampui alas miehittämättömän lennokin, presidentti Trump pyysi Yhdysvaltain armeijaa 
neuvomaan oikeasuhtaisessa vastauksessa.

Yksi sotilaallinen suositus oli hyökätä useisiin paikkoihin Iranissa.

Kun hän hyväksyi hyökkäyksen, presidentti Trump sai tietää, että suunnilleen 150 iranilaista sotilasta 
olisi voinut kuolla.

Hän päätti, että 150 iranilaisen sotilaan tappaminen johtuen miehittämättömän droonin tuhoamisesta oli 
liiallinen vastareaktio, ei oikeasuhtainen vastaus.

Hänelle kerrottiin, että jos hän tappaisi Iranin sotilaita, Iran voisi käyttää sitä tekosyynä surmatakseen 
Yhdysvaltain joukkoja, ja se voisi aloittaa sodan, jossa kuolisi paljon ihmisiä.

Hän peruutti alkuperäisen hyökkäyksen, määräsi voimakkaita pakotteita Iranin johtajille ja 
kyberhyökkäyksen Iranin raketti- ja ohjusjärjestelmien komento- ja valvontakeskukseen (TIEDOKSI: Iran
sanoi, että kyberhyökkäys ei onnistunut).

Toisin sanoen: Presidentti Trump kosti Iranille, kun se ampui alas Yhdysvaltain lennokin, mutta hän 
valitsi suunnitelman, joka ei surmaa Iranin joukkoja, koska hän ei halunnut antaa Iranille tekosyytä 
käynnistää hyökkäystä, jossa kuolee yhdysvaltalaisia sotilaita.
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