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Raamatun profetia on ehdottomasti totta nykypäivän valossa

Tässä Rapture Ready -sivustolta tuore suomentamani profetiaraportti, jossa annetaan 7 esimerkkiä siitä, 
että Raamatun lopunajan profetia on toteutumassa näinä päivinä ja ei mene enää kauaa kunnes 
taivaallinen Ylkä (Jeesus) noutaa morsiamensa tuuliin ja pilviin pois Ahdistuksen ajasta, joka seuraa 
Jumalan tuomiota eli 3. maailmansotaa (Ilm. 3:10). Sanon tämän kaikella vakavuudella, että kannattaa 
pyrkiä hääjoukkoon mukaan, ettei jäisi tyhmänä neitsyenä maailmanlaajuiseen ydinsodan aikaan, jolloin
on itku ja hammasten kiristys. Jeesuksen 10 neitsyen vertaus Matteuksen luvussa 25 on mitä 
ajankohtaisin raamattuopetus tähän nykypäivään.
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Päivittäin uutiset osoittavat edelleen, että Jumalan Sana, mukaan lukien Raamatun profetia, on 
ehdottomasti totta.

Tässä on useita esimerkkejä:

Ensinnäkin, äskettäin ilmoitettiin paavi Francis'in kertoneen Marokon kuninkaalle, että Jerusalem on 
ihmiskunnan ”yhteinen isänperintö (common patrimony (inheritance)) ja koskee erityisesti kolmen 
monoteistisen uskonnon seuraajia”.

Tulkitsen tämän tarkoittavan sitä, että paavi Francis uskoo Jerusalemin kuuluvan maailmalle ja erityisesti
kolmelle uskonnolle, jotka jäljittävät juurensa Aabrahamiin.

Jos olen oikeassa, paavi Francis on joko täysin pimeydessä siitä, mitä Raamattu opettaa tai hän on 
väärä opettaja, joka ei usko Raamattuun.

Jumala ei ole ristiriidassa Hänen kirjoitetun Sanansa kanssa.

Toiseksi, minulla oli hiljattain kunnia puhua Keski-Amerikan profetiakonferenssissa Tulsassa, 
Oklahoman osavaltiossa.

Tri Mike Gendron, entinen roomalaiskatolinen ja Raamatun profetian asiantuntija, oli yksi puhujista.

Tohtori Gendron on entinen yritysjohtaja ja Proclaiming the Gospel -ministeriön perustaja.

Hän on omistanut elämänsä paljastamaan vääriä oppeja roomalaiskatolisessa kirkossa.

Sanoin Mike'lle: ”En ole valmis sanomaan, että paavi Francis on Väärä profeetta, mutta myönnän, että 
hän on saanut minut miettimään sitä. Mitä mieltä olet?"

Mike'n vastaus meni jotenkin näin: ”Jos olemme niin lähellä Herran paluuta kuin näyttää, meidän on 
myönnettävä, että hän on ainoa ehdokas näyttämölle.”

Sain vaikutelman, että Mike uskoo roomalaiskatolisen kirkon ja islamin tulevan yhteen muodostaakseen 
maailmanuskonnon, ja paavi Francis on todennäköisin henkilö johtamaan sitä.

Kun otetaan huomioon paavin ikä (82) ja että hänen olisi oltava elossa ja aktiivinen 7-vuotisen 
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Ahdistuksen ajan loppuun asti, niin maailmanuskonnon pitäisi olla lähellä.

Kolmanneksi, Raamattu on selvä siinä, että Jumala on Luvatun maan jakoa vastaan.

Kolme päivää ennen Israelin vaaleja 9. huhtikuuta 2019, kyselyt osoittivat, että pääministeri Netanyahu 
häviäisi vaalit.

TV-haastattelussa 6. huhtikuuta 2019, pääministeri Netanyahu lupasi laajentaa Israelin suvereniteettia 
kaikkiin Länsirannan juutalaissiirtokuntiin, jos hänet valitaan uudelleen.

Hän sanoi, ettei hän salli palestiinalaishallinnon (PA) hallita Länsirannan juutalaisasutuksia.

Hän voi antaa PA:lle määräysvallan eräissä Länsirannan arabiyhteisöissä, mutta hän ei salli heille 
erillistä armeijaa, ilmavoimia, jne.

Hra Netanyahu'n vahvin vastustaja kutsui näitä lupauksia vastuuttomiksi, ja vaaliasetelma kääntyikin 
yhtäkkiä päälaelleen.

Hra Netanyahu otti raamatullisen kannan Luvatun maan jakamiseen, ja hän tuli takaa seuraavien 
kolmen päivän aikana voittaakseen uudelleenvalinnan.

Neljänneksi, opetuslapset kysyivät Jeesukselta hänen tulemuksensa merkeistä ja aikakauden 
päättymisestä (Matt. 24:3).

Hän sanoi muun muassa: ”Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus: kun sen oksa jo on tuore ja lehdet 
puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä. Samoin te myös, kun näette tämän kaiken, tietäkää, että
se on lähellä, oven edessä. Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki nämä 
tapahtuvat. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa.” (Matt. 24:32-35)

Huomaa kaksi asiaa: 1) Jeesus sanoi, että kun Israel on nuori ja kasvava, te tiedätte, että Hänen 
paluunsa on lähellä, ja 2) Lähellä tarkoittaa juutalaisten sukupolvea, joka näkee kaikkien profetioiden 
yhteentulemisen, eikä se mene pois ennenkuin kaikki on täytetty.

Vuonna 1948 Israelista tuli jälleen kansakunta.

Vuonna 1967 Israel valtasi takaisin Itä-Jerusalemin, Temppelivuoren ja Golanin kukkulat.

Vuonna 2018 USA siirsi suurlähetystönsä Jerusalemiin.

Vuonna 2019 Yhdysvallat tunnusti Israelin suvereniteetin Golanin kukkuloihin.

Vuonna 2019 pääministeri Netanyahu kertoi aikovansa liittää Länsirannan juutalaissiirtokunnat Israeliin.

Israel on kirjaimellisesti nuori ja kasvava kansakunta, joka on pian 71-vuotias.

Viidenneksi, maaliskuun lopulla 2019, San Antonio'n kaupunki Teksasissa kielsi Chick-Fil-A 
-pikaruokalaketjua harjoittamasta liiketoimintaa (osto ja myynti) kaupungin lentoasemalla yhtiön 
uskonnollisten vakaumusten vuoksi.

Tämä on hyvä esimerkki pedonmerkistä, jota käytetään pakottamaan ihmiset, jotka haluavat ostaa ja 
myydä, tukemaan maailmanhallituksen dogmia.

San Antonio'ta on pyydetty harkitsemaan uudelleen päätöstään estää Chick-Fil-A -ketjua ostamasta ja 
myymästä tuotteitaan omistajan uskonnollisten vakaumusten takia, ja meidän pitäisi rukoilla, että he 
tekevätkin niin.

Sillä välin, tukekaa Chick-Fil-A:ta pysymään pystyssä Jumalan Sanalla avulla.



Kuudenneksi, 13. huhtikuuta 2019, Israel iski Iranin kohteisiin lähellä Venäjän tukikohtaa Syyriassa.

Israel on ottanut vastuun iskuista; on raportoitu, että useita Syyrian, Iranin ja Iran-mielisten sotilaita kuoli,
lisäksi 17 haavoittui, ja satelliittikuvat osoittavat, että tuho oli laajaa.

Iranilaiset ovat raivoissaan, koska Venäjä ei yrittänyt ampua alas israelilaisia hävittäjiä.

Kävi ilmi, että presidentti Trump oli lähettänyt Vladimir Putin'ille takaovi-viestin, jotta hän jättäisi Israelin 
hävittäjät rauhaan.

Hra Putin ymmärtää, että presidentti Trump voisi suojella Israelia, jos Venäjä alkaa yrittää ampua alas 
Israelin hävittäjiä.

Rukoilkaa, että Yhdysvallat jatkaa Israelin tukemista.

Seitsemänneksi, tällä viikolla ilmoitettiin, että Israelin rannikolta on löydetty uusi kaasukenttä.

Tämä vakiinnuttaa Israelin aseman maailmanlaajuisena energia-suurvaltana.

Se lisää myös todisteita siitä, että Jumalan Sana, mukaan lukien Raamatun profetia, on ehdottomasti 
totta.
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