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Neljä aikainmerkkiä Raamatun lopunaikojen profetioiden täyttymisestä ajassamme 

Tässä ajankohtaisista Raamatun profetiatäyttymyksistä kiinnostuneille tuore artikkeli Rapture Ready -sivustolta, 
jossa kerrotaan neljästä eri kehityksestä maailmalla, jotka ovat profeetallisia. Onkin mahtavaa seurata kuinka 
Jumala toteuttaa muinaisia profetioitaan. Artikkelin suomensi: Olli R.
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On mahtavaa katsella, kun Jumala virittelee merkittävien Raamatun lopunaikojen profetioiden 
täyttymystä.

Hänen voimansa ja tarkkuutensa on häkellyttävää, kunnioitusta herättävää ja suurenmoista.

Ensinnäkin, menneissä artikkeleissa mainitsin Jumalan sanoneen, että Eufrat-joki kuivuu Ahdistuksen 
aikana (Ilm. 16:12), ja Hän sanoi, että aavikolla tulee olemaan virtauksia ja vesimuodostumia 
tuhatvuotisella kaudella (Jes. 35:6-7).

Minulle on seljennyt, että hän puhui joista kahdessa eri maassa: luultavasti Irakissa ja Israelissa; ja 
merkit ovat aivan vastakkaiset.

Yhdessä valtiossa joki kuivuu, ja toisessa valtiossa jokia (monikko) virtaa autiomaassa.

Se on hämmästyttävää, mutta padot ja noin viiden vuoden kuivuus ovat vähentäneet vuotuista veden 
virtausta suuresti Eufrat-joella.

Kuivuus on vaikuttanut myös Israeliin, mutta se on varannut rahaa suolanpoistolaitosten rakentamiseksi
saadakseen seitsemän jokea (monikko) kunnostetuksi siellä.

Joten yhdessä kansakunnassa, kerran niin uhkean vehreä Hedelmällinen Puolikuu (Fertile Crescent) 
on muuttumassa ruskeaksi joutomaaksi.

Ja toisessa kansakunnassa tehdään valmisteluja veden virtaukselle autiomaassa.

Toiseksi, Antikristus perustaa armeijan päämajansa Israeliin Ahdistuksen aikana.

Elokuun 17. päivänä 2018, YK:n Wannabe-maailmanhallituksen johtaja, pääsihteeri Antonio Guterres, 
julkaisi raportin, jonka mukaan aseistautuneita YK:n joukkoja voitaisiin ottaa käyttöön Israelissa 
palestiinalaisen siviiliväestön suojelemiseksi.

Jumalan profetiat ovat luotettavia: Noin 2500 vuotta sitten Jumala kirjoitti, että Antikristus sijoittaa 
joukkoja Israeliin lopun päivinä ja YK haluaa nyt lähettää joukkoja Israelin maahan (Dan. 11:41-45).

Kolmanneksi, kun Jeesukselta kysyttiin Hänen tulemisensa ja maailmanlopun merkeistä, Jeesus sanoi, 
että maanjäristyksiä tulee monin paikoin (Matt. 24:3-7).

Jotkut raamatunkohdat opettavat, että ne tulevat olemaan kuin synnytystuskia (lisääntyen 
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esiintymistiheydessä ja voimakkuudessa kun aikakauden loppu lähestyy).

Elokuun 24. päivänä 2018, Michael Snyder julkaisi erinomaisen artikkelin zerohedge.com -sivustolla, 
jossa todettiin, että maanjäristysten määrä maapallolla on ollut 50% normaalia suurempi viimeisten 30 
päivän aikana; ja jotkut niistä ovat olleet epätavallisen voimakkaita.

Neljänneksi, se on uskomatonta, mutta marraskuun puolenvälin välivaalit Yhdysvalloissa voivat olla 
tärkeimmät mitä olemme koskaan kohdanneet.

Tiedämme, että pedonmerkkiä käytetään ihmisten kontrolloimiseksi.

Antikristus ja väärä profeetta tunnistavat ja tappavat ne, jotka eivät tue heidän maailmanuskontoaan ja 
maailmanhallitustaan (Ilm. 13:14-18).

Yhdysvallat on nyt siirtymässä tällaiseen skenaarioon, ja se on suuri uhka Amerikalle ja maailmalle.

Yrityksessä kontrolloida sitä, mitä ihmiset ajattelevat, mitä he sanovat ja miten he äänestävät, monet 
sosiaalisen median teknoyritykset (esimerkiksi Apple, Facebook, Google, Spotify, Twitter, jne.) ovat 
alkaneet valvoa sitä, mitä jaetaan heidän foorumeillaan.

Useilta palveluministeriöiltä ja konservatiivisilta ryhmiltä (American Family Radio, Alex Jones, Dennis 
Prager, Jim Hanson, presidentti Trump) on jo väliaikaisesti keskeytetty tai kielletty informaation 
lähettäminen yhden tai useamman näistä mediaryhmistä kautta.

On tehty tutkimuksia, jotka osoittavat, että näin tapahtuu.

Jotkut poliitikot ja tiedotusvälineet syyttävät venäläisiä puuttumisesta viimeisimpiin Yhdysvaltojen 
presidentinvaaleihin, mutta he sanovat vähän tai ei mitään sosiaalisten medioiden sekaantumisesta 
tuleviin Yhdysvaltain välivaaleihin.

Presidentti Trump joutui tappeluun twiitatessaan sosiaalisen median sensuuria vastaan.

Multimiljardööri George Soros on ohjannut miljoonia dollareita mediaryhmille pyrkiessään 
kontrolloimaan ihmisiä ja vaikuttamaan siihen, kuka hallitsee meitä ja kuka luo säännöt.

Näin raportin TV:ssä Stanfordin yliopiston tutkimuksesta, jossa havaittiin, että George Soroksen 
äänestyskoneet heiluttivat viimeisen demokraattipuolueen presidenttiehdokkaan nimityskokouksen 
(Democrat Party Presidential Nomination) rouva Clintonin hyväksi.

Marraskuun välivaalit saattaisivat maksaa amerikkalaisille uskonnon- ja sananvapaudet, heidän 
oikeutensa kokoontua ja kantaa aseita, jne.

Jos näin tapahtuu, amerikkalaiset eivät koskaan saa oikeuksiaan takaisin, ja tuleva saatanallinen 
hallitus tulee olemaan nopealla tiellä saamaan hallinnan maailmasta.

Yhdysvaltain edustajainhuoneen yhteystiedot löytyvät osoitteesta:

https://www.house.gov/representatives

Yhdysvaltain senaatin yhteystiedot ovat saatavilla osoitteessa:

https://www.senate.gov/general/contact_information/senators_cfm.cfm

Yhdysvaltojen Capitol-keskuksen puhelinvaihteen numero on (202) 224-3121. Puhelinvaihdeoperaattori
yhdistää sinut sen senaattorin toimistoon, johon haluat ottaa yhteyttä.

Jopa puolen Amerikan sensurointi ja hiljentäminen ennen marraskuun välivaaleja on käsiteltävä 
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välittömästi.
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