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Raamatun profetiaa toteutetaan aivan silmiemme edessä kesällä 2018 

Tässä tuore suomentamani profetiaraportti Rapture Ready -sivustolta, jossa luetellaan kolme asiaa, 
jotka toteuttavat Raamatun profetiaa aivan silmiemme edessä. Erityisesti tulevan ns. Googin sodan 
kehittyminen kolmen pääpelurin – Venäjä, Iran, Turkki – osalta on enteellistä ja toteuttaa profetiaa. 
Myöskin spekulointi Trumpin Lähi-idän rauhansuunnitelmaa koskien, joka esitellään pian, kuuluu 
käsiteltäviin asioihin. Tällä on merkitystä Amerikan hyvinvoinnin kannalta.
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Melkein joka viikko, minulla on suuri kunnia päivittää pientä joukkoa ihmisiä viimeaikaisista 
tapahtumista Raamatun profetian valossa.

Eläkkeellä oleva pastori osallistuu useimpiin päivityksiin, ja minä käyn aina hänen luonaan 
siunausrukousta varten.

Hän kiittää uskollisesti Jumalaa ja rukoilee usein, ”Ymmärrämme, että Raamatun profetiaa toteutetaan 
aivan silmiemme edessä.”

Alla on kolme asiaa, jotka tapahtuvat aivan silmiemme edessä.

Ensinnäkin, 1. elokuuta 2018 venäläinen virkamies kertoi sanomalehdelle, että Venäjä oli onnistunut 
saamaan Iranin, Hizbollah'in ja shiiojen joukot Syyriassa vetäytymään 85 kilometrin etäisyydelle Israelin
rajalta.

Näyttää siltä, että hän valehteli, ja useat muut uutisakanavat toistivat nopeasti hänen valhettaan.

Seuraavien kahden päivän aikana Iranin, Hizbollah'in ja shiiojen joukot siirtyivät lähemmäksi Israelin 
rajaa Golanin kukkuloita pitkin - ei kauemmaksi.

Israelin Goog- ja Maagog-viholliset täyttävät profetiaa aivan silmiemme edessä.

Toiseksi, 8. toukokuuta 2018, presidentti Trump vetäytyi Iranin ydinsopimuksesta ja allekirjoitti 
toimeenpanomääräyksen, jotta Iraniin kohdistettaisiin uudelleen sanktioita.

Joitakin näistä pakotteista oli määrä panna täytäntöön 90 päivässä (6. elokuuta 2018) ja loput 180 
päivässä (4. marraskuuta 2018).

Iranin virallinen valuutta on nimeltään rial ja sen arvo alkoi heti liukua dollaria vastaan.

Inflaatio on iskenyt, ja kansalaiset osoittavat mieltään.

Venäjä kamppailee taloudellisesti kolmen vuoden alhaisen öljynhinnan takia, Krimiä koskevan vuoden 
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2014 liitoksesta sille määrättyjen pakotteiden johdosta, sekä korruption, negatiivisen väestönkasvun ja 
Syyrian tukemisesta johtuvien kustannusten vuoksi, jne.

Turkin liira on laskenut viime aikoina korkokantaongelmien, inflaation, ja pakotteiden vuoksi, jotka 
presidentti Trump määräsi kahdelle hallinnon virkamiehelle johtuen Turkin epäonnistumisesta vapauttaa
amerikkalainen pastori Andrew Brunson.

Eikö olekin mielenkiintoista? Iran, Venäjä ja Turkki tarvitsevat hopeaa ja kultaa, karjaa ja tavaroita; ja, ei
mikään yllätys, Israelilla on kaikki nämä asiat.

Tämä on lisää Raamatun profetiaa, jota ollaan toteuttamassa aivan silmiemme edessä.

Kolmanneksi, 3. elokuuta 2018 ilmoitettiin, että Trumpin hallinto kokoaa henkilökunnan esittelemään 
Trumpin rauhanehdotuksen ja selittämään sekä hoitamaan tapahtumia, joita saattaa seurata.

Jo viikkojen ajan olemme lukeneet, että arabivaltiot ovat valmiita tunnustamaan Israelin olemassaolon 
juutalaisena kansana, tekemään myönnytyksiä ja allekirjoittamaan sopimuksen sillä ehdolla, että PA 
saa itsenäisen valtion Itä-Jerusalem pääkaupunkinaan.

Allekirjoittanut ei voi ennustaa, mitä herra Trumpin rauhanehdotus sanoo. Mutta samalla kun tämä 
keskustelu Israelin jakamisesta on ollut käynnissä, monsterimetsäpalot ovat polttaneet miljoonia 
eekkereitä (1 eekkeri = 0.4 hehtaaria) maata ja yli 1,000 kotia Yhdysvaltojen läntisessä osassa; kuivuus
on tuhonnut viljasatoja ja eläimiä, ja käynnistänyt järvien sekä jokien kuivumisen Yhdysvaltojen 
lounaisosassa; ja ennätyksiä rikkovat lämpötilat ovat aiheuttaneet miljoonille tuhoja.

Vaikka presidentti Trump on ollut hyvä Israelille ja kokenut Jumalan siunauksia Amerikassa, on 
mietittävä sitä, onko Jumala varoittamassa häntä Israelin ja Jerusalemin jakamisesta.

Israelin ja Jerusalemin tulevaisuus ei ole vaakalaudalla, mutta Amerikan hyvinvointi voisi nopeasti 
muuttua aivan silmiemme edessä.
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Suomentajan kommentti:

On aika erikoista, että tänä vuonna, sen jälkeen kun presidentti Trump ilmoitti 
toukokuussa vetäytyvänsä Iranin ydinsopimuksesta, kaikkien kolmen Israelin 
vihollismaan ns. Googin sodassa valuutat ovat romahtaneet USA:n talouspakotteiden 
johdosta, eli Venäjän rupla, Iranin rial ja Turkin liira ovat syöksyneet markkinoilla 
viimeaikoina.
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