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Tuoreita merkkejä lopun päivistä täällä kun raamatullinen Ahdistuksen aika 
lähestyy 

Tässä profeetalliselta Rapture Ready -sivustolta tuore ajankohtaisartikkeli, jossa kerrotaan neljästä 
viimeaikaisesta tapahtumasta, jotka kielivät siitä, että elämme tämän aikakauden loppuvaiheita. 
Varsinkin tiettyjen israelilaisten vakaa aikomus jälleenrakentaa pian kolmas juutalainen Temppeli 
Jerusalemin Temppelivuorelle on merkittävä juttu kun ajatellaan Jeesuksen takaisintuloa omilleen 
ylöstempauksessa. Artikkelin suomentaja: Olli R.

-------------------------
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Lukijat huomaavat, että tämä artikkeli kirjoitettiin ennenkuin ensimmäinen tapahtuma esiintyi (koska 
tulen olemaan poissa tietokoneeltani viikon ajan).

Viime viikolla ystäväni lähetti minulle uusimman kopion Temppelivuorta ja Israelin maata uskollisesti 
varjelevan liikkeen (The Temple Mount & Land of Israel Faithful Movement) uutiskirjeestä 
(www.templemountfaithful.org).

Tämän ryhmän perusti Gershon Salomon, IDF-upseeri, joka osallistui Itä-Jerusalemin ja Temppelivuoren
valtaukseen Israelin kuuden päivän sodan aikana.

Hra Salomon'in ryhmä on sitoutunut jälleenrakentamaan kolmannen Temppelin temppelivuorelle.

He tekevät vuosittaisen marssin Temppelivuorelle herättämään huomiota asialleen.

Syyskuun 26. päivänä 2018, Hra Salomon'in ryhmä aikoo marssia Temppelivuorelle seuraavista syistä:

Ensinnäkin, juhlistamaan sitä tosiasiaa, että kuningas Daavid perusti Jerusalemin Israelin 
pääkaupungiksi ja kuningas Salomo rakensi ensimmäisen Jerusalemin temppelin yli 3000 vuotta sitten.

Toiseksi, kiittääkseen Jumalaa Pyhien kirjoitustensa täyttämisestä ja tehdessään Jerusalemista jälleen 
Israelin pääkaupungin.

Kolmanneksi, muistuttamaan ihmisiä siitä, kun profeetat sanoivat, että Temppeli tullaan rakentamaan 
uudelleen lopunaikoina ja he uskovat, että tapahtumat, joita esiintyy, ovat merkkejä siitä, että lopun 
päivät ovat täällä.

Neljänneksi, muistuttamaan maailmaa, että Jerusalem oli Israelin pääkaupunki jo ennen kuin monet 
nykyään olemassa olevista kansakunnista syntyivät ja että Temppelivuori, Jerusalemin kaupunki, ja koko
moderni Israel ovat niiden rajojen sisäpuolella, jotka Jumala lupasi Aabrahamille ja Israelin lapsille.

Viidenneksi, kertoakseen maailmalle, että Jumala palautti Israelin kansakunnan 70 vuotta sitten 
täyttämään Hänen liittonsa sukupolvessa, joka on elossa nykyään.

Kuudenneksi, kiittääkseen Jumalaa juutalaisten ja Pyhän maan lunastamisesta.
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Seitsemänneksi, kiittääkseen Jumalaa, joka antoi juutalaisten palata Luvattuun maahan.

Kahdeksanneksi, luvatakseen uskollisuutta pyrkimyksiinsä jälleenrakentaa Temppeli tässä 
sukupolvessa.

Yhdeksänneksi, kertoakseen maailmalle, että Israelin jumala on tuonut kansansa takaisin 
Temppelivuorelle, Jerusalemiin ja Israelin maahan, ja siitä paikasta heitä ei tulla enää koskaan ajamaan 
maanpakoon tai viemään pois.

Mieti, mitä onkaan sanottu tässä sen tosiasian valossa, kun jotkut profetiaopettajat odottavat Temppelin 
tulevan rakennetuksi uudelleen tempauksen jälkeen, Antikristuksen saastuttavan sen, ja juutalaisten 
hylkäävän sen Ahdistuksen ajan viimeisen 3,5 vuoden aikana.

Toinen tapahtuma koskee ilmoitusta, jonka mukaan Amazon.com, Inc. aikoo avata 3 000 Amazon Go 
-kauppaa.

Ostajilla tulee olemaan sovellus älypuhelimessaan, jota voidaan skannata, kun he astuvat sisään 
myymälään.

Käteisraha, kassanhoitajat, kassakoneet, maksukortit, korttien lukijat ja kassajonot tulevat olemaan 
vanhentuneita.

Asiakkaita laskutetaan automaattisesti, kun he menevät ulos ovesta.

Jos matkapuhelimessa oleva sovellus toimii, niin oikeanlainen Merkki ihmisen otsassa tai oikeassa 
kädessä toimii; ja seuraava vaihe voi olla pakottaa ihmiset ottamaan tällainen käyttöön.

Kolmas mielenkiintoinen tapahtuma koskee WikiLeaks'in perustajan Julian Assange'n joitakin 
viimeaikaisia kommentteja.

Hän sanoi, että ”Maailmanlaajuinen valvonta tulee pian olemaan täysin väistämätöntä.”

Hän lisäsi, että ”Sukupolvi, joka nyt syntyy ... on viimeinen vapaa sukupolvi.”

Neljänneksi, Raamattu ei sano sitä, mutta monet profetian opettajat uskovat, että juutalaiset pakenevat 
paikkaan, jonka nimi on Petra, Ahdistuksen ajan puolivälissä.

Hyvä ystävä lähetti minulle linkin 14 minuutin videoon koskien Petraa; ja se on paras, jonka olen nähnyt.
Se on https://www.youtube.com/watch?v=YK1bwnqXvX4&feature=youtu.be

Lopuksi, eräs lukija on pyytänyt minua kehottamaan pyhiä, jotka lukevat tätä artikkelia, rukoilemaan, että
Jumala käyttää tulevia vaaleja oikeudenmukaisen hallintotavan toimeenpanemiseen Amerikassa.

En voi kirjoittaa kaikkea, mitä ihmiset pyytävät minua kirjoittamaan, mutta olen täysin samaa mieltä siitä, 
että tarvitsemme paljon ihmisiä, jotka rukoilevat hallituksemme ja tulevien vaalien puolesta.

Ei vähempää kuin Tri. James Dobson, joka on James Dobson -perheinstituutin ja Family Talk Radio 
-radio-ohjelman perustaja, on kirjoittanut, että "Voimalliset sosiaaliset liikkeet ja intohimot ovat 
'tuulenpuhallusta (blowing in the wind)', ja useimmilla niistä on vaarallisia vaikutuksia perheinstituutioon, 
uskonnonvapauteen, lapsiimme ja syntymättömiin vauvoihin, sekä ylipäätään koko maahan.” [Tämä 
James Dobson on muuten presidentti Trumpin yksi neuvonantajista ja kristillinen hereetikko, joka 
saarnaa harhaoppista Uskonsana -oppia, mikä kuuluu menestysteologiaan. Hän on myös kristillinen 
dominionisti (Valtakunta Nyt -oppi) ollen Amerikan uskonnollisen oikeiston yksi avainjohtajista – jo Bush 
nuoremman kaudella. Lue http://nokialainen.blogspot.com/2017/04/donald-trump-ja-menestysteologit-
hanen.html & http://www.heinola.org/~patato/lukijat/tpu/mac6.php. Suom. huom.]

Hiffasitko? Vaikutusvaltainen ja suuresti arvostettu kristitty varoittaa, että seuraavilla vaaleilla on 
vaarallisia vaikutuksia perheisiimme, uskonnonvapauteen, lapsiimme, jne. [Mitä tämä Daymond Duck 
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oikein kuvittelee? Ettäkö maailma voisi muuttua paremmaksi kun lähestymme Jeesuksen takaisintuloa?!
Suom. huom.]

Älä erehdy sen suhteen: satoja miljoonia dollareita ohjataan sosialisteille ja voimakkaille 
yhteiskunnallisille liikkeille, jotka haluavat tuhota Yhdysvallat ja korvata sen maailmanhallituksella. [Ei 
suuren Babylonin tuhoa voi estää (Ilm. 18). Suom. huom.]

Tämän sukupolven lasten ja lastenlasten tulevaisuuden pitäisi olla tärkeä huolenaihe jokaiselle kristitylle.
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