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Profeetallisia aikainmerkkejä Jeesuksen pikaisesta tulosta 
ajankohtaisraportissa maaliskuun puolivälissä 2019 

Tässä tuore suomentamani Rapture Ready -sivuston ajankohtaispäivitys viimeaikaisista profeetallisista 
aikainmerkeistä, jotka osoittavat Vapahtajamme pikaiseen paluuseen seurakuntaansa varten. Varsinkin
presidentti Trumpin rauhansuunnitelman ympärillä pyöriviä asioita käsitellään.
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Ensin, se oli AOC (Alexandria Ocasio-Cortez). Sitten se oli Bernie Sanders. Nyt se on Beto O'Rourke.

Maaliskuun 13. päivänä 2019, entinen Teksasin osavaltion kansanedustaja ja ehdokas Yhdysvaltain 
senaattiin, Beto O'Rourke, käynnisti kampanjansa tullakseen Yhdysvaltain presidentiksi.

Hän käytti tapahtumaa hyväksi sanomalla: ”Meillä on 12 vuotta aikaa korjata planeetta tai koemme 
ihmiskunnan sukupuuttoon kuolemisen.”

On liian aikaista tietää, ketä globalistit tukevat, mutta voimme olla varmoja siitä, että he laittavat suurta 
rahaa ehdokkaansa taakse, saadakseen ehdokkaalleen suotuisan kattavuuden tiedotusvälineissä, ja 
saadakseen laittomat maahanmuuttajat äänestämään, missä vain voivat, jne.

Toisessa tapauksessa, äskettäin ilmoitettiin, että mormonikirkon presidentti, Russell M. Nelson, ja paavi
Francis pitivät suhteita rakentavan kokouksen Rooman Vatikaanissa.

Raamattu ei paljasta väärän profeetan identiteettiä, mutta minun on myönnettävä, että paavi Francis'in 
teologia, sanat ja toimet asettavat hälytyskellot soimaan.

Kolmannessa tapauksessa, äskettäin ilmoitettiin, että kaikki kansainväliset matkustajat joutuvat 
käymään läpi kasvoskannauksen Yhdysvaltojen 20 suurimmalla lentoasemalla ensi vuoden loppuun 
mennessä.

Edellä mainitut kolme juttua vaikuttavat maailmanhallintoon, maailmanuskontoon ja kaikkien ihmisten 
seurantaan (asiat, jotka tapahtuvat seurakunnan ylöstempauksen jälkeen).

Neljännessä tapauksessa, Jason Greenblatt, presidentti Trump'in erityisavustaja, joka työskentelee 
Jared Kushner'in kanssa Hra Trump'in rauhansuunnitelmassa, järjesti Valkoisessa talossa neljän tunnin
kokouksen 7. maaliskuuta 2019 ohjeistaakseen Trump'in uskonneuvonantajia ja muita hyvin-tunnettuja 
vieraita (John Hagee, Joel Rosenberg, jne.) asian tiimoilta.

Hra Rosenberg kirjoitti blogiinsa hiljattain, että sen jälkeen kun kokous keskeytyi, hän lounasti 
varapresidentti Mike Pence'n kanssa, ja sitten he tapasivat presidentti Trump'in, ulkoministeri Mike 
Pompeo'n, ja kansallisen turvallisuusneuvonantaja John Bolton'in, presidentin virkahuoneessa, jossa 
he keskustelivat Israelista, Jerusalemista, Iranista ja Pohjois-Koreasta.

En tiedä, tuleeko kokouksesta esiin mitään hyvää, mutta olen iloinen voidessani tietää, että näistä 
asioista keskusteltiin luotettavan Raamatun profetian asiantuntijan kanssa tällaisena aikana kuin nyt.

Meidän johtajiemme täytyy tietää, mitä Raamattu sanoo, ja meidän on rukoiltava, että Jumala ohjaa 
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heitä ja käyttää heitä täyttämään Hänen tahtonsa.

Mitä tulee presidentti Trump'in rauhansuunnitelmaan, minusta tuntuu, että Joel Rosenberg uskoo, että 
suunnitelma julkaistaan; se on täynnä hyviä asioita PA:lle; PA luultavasti hylkää sen; ainakin muutamat 
arabimaat päättävät, että pattitilanne on kestänyt tarpeeksi kauan; jotkut luovat diplomaattisuhteet 
Israelin kanssa; ja lopulta tulee olemaan rauhansopimus.

Mitään ei valotettu siitä, mitä sanottiin Jerusalemista, Iranista, jne., muuta kuin se tosiasia, että Iranin 
uhka saa jotkin arabimaat ajattelemaan uudelleen heidän kantaansa Israeliin.

Arabien ja Israelin suhteiden osalta, 13. maaliskuuta 2019, pääministeri Netanyahu paljasti, että Israel 
pitää salaisia kokouksia noin puolen tusinan arabi- ja islamilaiskansakunnan kanssa nopeuttaakseen 
normalisointiprosessia.

Näiden tapaamisten taustalla on Iranin ydinuhka, ja yksi merkittävimmistä seikoista on tarve nopeuttaa 
Israelin tunnustamista.

Nämä kansat tietävät, että Iranin välitön tavoite on Israelin tuhoaminen, mutta Iranin lopullinen tavoite 
on shiialaisen maailmanuskonnon ja -hallituksen perustaminen.

Heidän jatkuva olemassaolonsa sunni-islamilaisina riippuu Iranin pysäyttämisestä, ja sen on 
tapahduttava pian.

Mitä tulee Raamatun profetiaan, monilla kristillisen kirkon jäsenillä on sormensa korvissaan ja päänsä 
hiekassa, mutta siitä ollaan keskusteltu Valkoisessa talossa; merkittäviä tapahtumia esiintyy päivittäin, 
ja Jeesus on tulossa pian – riippumatta siitä, oletko valmis vai et.
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