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Missä olemme Jumalan profeetallisella aikajanalla 
lähestyessämme vuoden 2019 loppua? 
Tässä oiva kirjoitus Rapture Ready -sivuston Nearing Midnight -osastolla reilu viikko sitten, jossa 
kirjoittaja Terry arvioi missä kohtaa profeetallista aikajanaa olemme nyt tämän vuoden lähestyessä 
loppuaan. Suomentamani artikkeli jakautuu kolmeen pääalueeseen, jotka ovat Israel, kulttuurin kehitys 
länsimaissa ja Roomalaiskatolinen kirkko maailmanuskonnon edistäjänä.
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Suuntaus kohti Ahdistusta

Samalla kun tämä vuosi lähestyy loppuaan, on mielestäni hyvä idea arvioida, missä voisimme olla 
Jumalan profeetallisella aikajanalla.

Varmasti millä tahansa Jumalan Raamatun profetiakellon todellisen tarkkailijan mittarilla, hetki on 
myöhäinen. Yritetään selvittää tarkalleen kuinka myöhäinen tuo hetki on.

ISRAEL ON KULKEMASSA KOHTI AHDISTUKSEN AIKAA

Viimeaikaiset uutiset vain jatkavat kehittymistä siihen suuntaan, että Israelista on tulossa Sakarjan kirjan 
luvun 12 mukaisesti ”juovuttava malja ja väkikivi kaikille kansoille yltympäri”. Hesekielin lukujen 38-39 
kuvaamaa Googin ja Maagogin sota on selvästi näköpiirissä.

Jumalan profeetallinen kello, kuten minä ja monet muut Raamatun profetian fundamentalistiset 
opiskelijat uskovat, on tietysti Israelin kansakunta. Ymmärryksen saaminen siitä, mitä tapahtuu tuossa 
juutalaisvaltiossa, jonka Jumala on valinnut prototyypiksi suhteissaan maapallon kaikkiin kansakuntiin, 
on hyvä paikka aloittaa arviointimme.

Jotkut uutisotsikot, jotka osoittavat oikeaksi tämän tosiasian, voidaan nähdä tuoreista Rapture Ready 
News -viesteistä.

• Kuinka Israel vs. Iran -sota voi alkaa 

Ohjukset tulevat matalalla oltuaan melkein tunnin ajan ilmassa, ja kun ne osuvat, ne tulevat aivan 
horisontin yläpuolelta. Hyökkäyksen todistajat muistavat myöhemmin, että ohjukset eivät pudonneet 
taivaalta. Ne lensivät kohteisiinsa suoraan kuin luoti. Droonit iskevät vain muutamaa minuuttia 
myöhemmin. Ne ovat lentäneet kauemmin matalissa korkeuksissa, lähteneet matkaan Irakissa, menneet
Syyrian puolelle, ja sitten rajan yli Israeliin.

• RAPORTTI: Trump ja Netanyahu viimeistelevät sopimuksen ollakseen sotilaallisia 
liittolaisia Googin sodassa 

• Israelin armeija sanoo Hizbollah'in jatkavan sinnikkäästi huolimatta viimeaikaisista 
takaiskuista 
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Vuoden kuluttua siitä, kun rajat ylittävä Hizbollah'in tunneliverkosto paljastui, Israelin armeija sanoo, että 
Libanonin militanttiryhmä on vahvistanut läsnäoloaan epävakaalla rajaseudulla. Sotilasviranomaisten 
mukaan tunneleiden tuhoaminen eivätkä Hizbollah'in viimeaikaiset kotimaiset ongelmat ole heikentäneet
ryhmän halua valmistautua uuteen konfliktiin Israelin kanssa.

• Googin ja Maagogin jälkeläiset yhdistävät Venäjän ja Iranin yhteisessä sotaharjoituksessa 

”Ihmislapsi, käännä kasvosi kohti Googia Maagogin maassa, Roosin, Mesekin ja Tuubalin ruhtinasta, ja 
ennusta häntä vastaan” (Hes. 38:2). Iran ilmoitti viime viikolla järjestävänsä ensimmäistä kertaa yhteisiä 
sotaharjoituksia Kiinan ja Venäjän kanssa. Yksi rabbi, päivien lopun asiantuntija, totesi, että tämä 
saattaa yhteen kaikki elementit ”päättämään koko historian”.

• Erdoğan'in tärkein neuvonantaja vaatii ”islamilaista armeijaa Palestiinaan”: Uhkaa 
pommittaa Israelia 

Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoğan'in vanhempi neuvonantaja sanoi viime viikolla, ettei 
islamilaisen maailman ”ole mahdollista” luopua Jerusalemista, ja kehotti luomaan islamilaisen 
”Palestiinan armeijan”.

• Demokraattien hallitsema kongressi hyväksyi tänään ”kahden valtion ratkaisu” 
-päätöslauselman, jossa Israelia vaaditaan jakaantumaan ja antamaan maata Palestiinan 
valtion luomiseksi. 

KULTTUURIN KEHITYS KOHTI SODOMAA

Kulttuurinen ja yhteiskunnallinen rappeutuminen kohti Sodoman ja Gomorran kaltaista toimintaa on 
kasvamassa.

• Maksullisen Hallmark -televisiokanavan toimitusjohtaja sanoo, että yritys on avoin LGBTQ-
ystävällisten jouluelokuvien tekemiselle 

Toimitusjohtaja Hallmark Channel -yhtiössä, joka tunnetaan aarreaitastaan tervehenkisiä ja luonteeltaan 
juustomaisia joululeffoja, sanoi äskettäisessä haastattelussa, että yritys on ”avoin” kuvaamaan elokuvia, 
joissa johtavat roolihahmot ovat homoseksuaaleja.

• HUOMIO: Drag-kuningatar myöntää ”valmentavansa” lapsia Story Hour -tapahtumissa 

Drag-kuningattaret ovat tarkoituksellisesti ”valmentamassa” seuraavaa sukupolvea hyväksymään LGBT-
ideologia, kun he lukevat lapsille julkisissa kirjastoissa drag-kuningattarien ”story hour” -tapahtumissa, 
yhdysvaltalainen drag-kuningatar myönsi.

• * Twitter muuttaa käyttöehtoja pedofiilisisällön sallimiseksi, mukaan lukien NAKED 
(alaston) -lapset 

”Taiteelliset kuvaukset alastomista alaikäisistä ei-seksuaalisessa yhteydessä tai ympäristössä voidaan 
sallia rajoitetussa määrässä tilanteita, esimerkiksi kansainvälisesti tunnettujen taiteilijoiden teokset, 
joissa alaikäiset ovat tärkeä osa”, toteaa Twitterin uusi sääntö.

• J. J. Abrams: ”The Rise of Skywalker (Skywalkerin nousu)” -elokuvassa tulee olemaan 
LGBTQ-edustus 

Ohjaaja J.J. Abrams väittää toteuttaneensa lupauksensa esitellä enemmän LGBTQ-kohtauksia Tähtien 
sota -maailmassa tulevan elokuvan ”Rise of Skywalker” kautta. Vaikka roolihahmot Finn ja Poe eivät 
olekaan rakastavaisia, Abrams sanoi, että edustus tulee kuitenkin olemaan ilmeinen.

• Ihmiskauppa Amerikassa pahimpien joukossa maailmassa: Raportti 

Yhdysvallat luokitellaan jälleen yhdeksi maailman pahimmista ihmiskaupan maista. Ulkoministeriön 
äskettäin julkaiseman raportin mukaan vuonna 2018 ihmiskaupan uhreille kolme suurinta alkuperämaata
olivat Yhdysvallat, Meksiko ja Filippiinit.

KAPINASSA MYLVIVÄ USKONTO

Paavi Franciscuksen johtama maailmanuskonto kiristelee hampaitaan Taivaan Jumalaa kohti.

• *Paavi Franciscus julistaa, että kristilliset fundamentalistit ovat ”vitsaus” 



Varokaa fundamentalistisia ryhmiä: jokaisella on omansa. Myös Argentiinassa on pieni 
fundamentalistinen nurkkaus. Ja yrittäkäämme veljeyden myötä mennä eteenpäin. Fundamentalismi on 
vitsaus ja kaikissa uskonnoissa on jonkinlainen fundamentalistinen ensimmäinen serkku, joka 
muodostaa ryhmän. Ilmeisesti nämä huomautukset koskevat kaikkien uskontojen fundamentalisteja. 
Mutta mainitsemalla Argentiinan, paavi teki erittäin selväksi, kuka hänen todellinen kohteensa oli. 
Argentiinassa ei ole ”muslimifundamentalisteja” tai “hindufundamentalisteja”. Fundamentalistit, joihin hän
viittasi, ovat Argentiinan kristillisiä fundamentalisteja, ja seuraavassa lauseessaan hän tuomitsi tällaiset 
ihmiset ”vitsauksena”.

• Ilhan Omar johtaa katolisen kirkon islamilaista rukousta 

Ilhan Omar julkaisi äskettäin omituisen videon itsestään lausuen muslimirukouksen katolisen kirkon 
alttarin edessä. Tapahtumaan osallistui yli 20 kongressiedustajaa, samoin kuin muslimien 
uskontojenvälisen dialogin johtaja… jolla on siteitä myös Muslimiveljeskuntaan ja Hamasiin.

• Armeija sanoo, että uskovaisten ryhmä ei voi enää laittaa Raamatun jakeita koirien 
nimilaattoihin valituksen jälkeen 

Kun armeijan kapteeni Russell Rippetoe tapettiin taistelutoiminnassa 2. huhtikuuta 2003 – Operaatio 
Irakin Vapauden ensimmäinen taistelu-uhri – silloinen presidentti George W. Bush puhui siitä, kuinka 
Rippetoe'lla oli koiransa nimilaattaan kaiverrettuna ”Joosua 1:9”.

• Paavi etenee maailmanuskonnon agendassaan: Esittelee buddhalaiselle johtajalle 
manifestin 

Paavi Francis päätti hänen kolmipäiväisen vierailunsa Thaimaassa viime lauantaina tapaamiseen 
Thaimaan korkeimman buddhalaisen patriarkan Somdej Phra Maha Muneewong'in kanssa Bangkokin 
Ratchabophit -temppelissä. Kokous pidettiin 150 vuotta vanhan Buddhaa esittävän kultaisen patsaan 
edessä. Paavi noudatti buddhalaista tapaa riisumalla kenkänsä. Kokouksen aikana, paavi antoi 
buddhalaiselle patriarkalle julistuksen ihmiskunnan veljeydestä (Declaration on Human Brotherhood). 
Oletatte, että paavi on katolinen, mutta hän ei todellakaan toimi kuten katolinen”, Rabbi Asore sanoi. 
”Nämä liitot, hänen tekonsa, eivät todellakaan ole sitä mitä katolinen tekisi.”

Edellä oleva on vain rajallinen yleiskatsaus satoihin tämänkaltaisiin ja muita luokkia edustaviin 
raportteihin, joita voitaisiin käyttää arvioinnissamme. Mutta riittää, kun sanon, että riippumatta siitä mihin 
suuntaan profeetallinen tarkkailija katsoo, voidaan nähdä Ahdistuksen ajan pahaenteisten pilvien 
kiehuvan horisontissa.

Tämä kaikki ei tarkoita synkkyyttä ja tuomiota kristitylle, vaan loistavaa näkymää, jota ei voida kuvata. 
Ylöstempaus on vain millisekunnin päässä milloin tahansa, kun suoritamme tehtäviämme vartijoina 
muurinaukossa.

–Terry

Lähettänyt Olli-R klo 23.35
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