
maanantai 26. marraskuuta 2018

Tuoreita tapahtumia marraskuulta 2018, jotka lähentävät (tosi) kristittyjä 
kohti lopullista määränpäätä 

Tässä profeetalliselta Rapture Ready -sivustolta tuore suomentamani aikainmerkki-raportti, jossa 
luetellaan 7 tapahtumaa menneiltä marraskuun viikoilta (viikot 45-47), jotka kertovat tämän aikakauden
lopun lähestymisestä. Varsinkin Lähi-idässä merkittävät Raamatun lopunajan profetiat sodista ym. ovat 
toteutumaisillaan. Oli aivan hiuskarvan varassa pari viikkoa sitten, ettei suurempi selkkaus olisi syntynyt
Gazan alueella, kun Hamas ampui satoja raketteja Etelä-Israeliin. Jumalan kellossa aika ei 
ilmeisestikään ollut vielä suursodalle (Hes. 38, 39), jonka tullessa maan päällä oleva Kristuksen 
morsiusseurakunta kokee ylöstempauksen taivaallisiin (Ilm. 3:10).
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Kristityt kuulevat usein ihmisten sanovan: ”En tiedä, milloin ylöstempaus tapahtuu, mutta sen tiedän, että
se on yhden päivän lähempänä tänään kuin se oli eilen.”

Kristityt ovat muukalaisia ja pyhiinvaeltajia maan päällä (Heb. 11:13). Tämä maailma ei ole kotimme ja 
lähestymme jatkuvasti lopullista määränpäätämme.

Useat tällä viikolla esiintyneet tapahtumat näyttävät puhuvan äänekkäästi ja selkeästi tästä asiasta.

Ensinnäkin, on raportoitu, että yksi kolmasosa roomalaiskatolisen kirkon piispoista peittelee 
pedofiilipappeja, ja Vatikaani on estänyt Yhdysvaltojen katolisten konferenssia (U.S. Conference of 
Catholics) toimimasta asettuakseen tällaista vastaan.

Olisi vaikea keksiä parempaa esimerkkiä roomalaiskatolisen kirkon hengellisestä porttoudesta kuin 
piispat, jotka käyttävät seksuaalisesti hyväkseen lapsia, ja paavi, joka ei anna kirkon kohdata sitä.

Jotkut saattavat sanoa, että tämä on anti-katolista retoriikkaa, mutta on raportoitu, että monet katolilaiset
ovat eri mieltä siitä, mitä heidän johtajansa tekevät, ja näitä ihmisiä lähtee kirkosta joukoittain.

Toiseksi, hänen ensimmäisessä saarnassaan seurakunnalle, Pietari sanoi, että tulee näkymään verta, 
tulta ja savupatsaita maan päällä ennenkuin Herran päivä tulee (Tribulation Period arrives) (Apt. 2:19-
20); ja savu noin 250 000 eekkeristä (1 eekkeri = 0.4 hehtaaria) palavaa maastoa ja yli 10 000 palavasta
kotitalosta (yli 14 000 rakennelmaa), polttaen Kaliforniaa, ovat saaneet viranomaiset kehottamaan 
kansalaisia pysymään sisätiloissa ja käyttämään suojaavia kasvopeitteitä.

Kalifornian historian tappavimmat tulipalot ovat supistaneet Paradise -kaupungin rauniokasaksi ja 
saaneet San Franciscon ja Oaklandin omaamaan pahimman ilmanlaadun maailmassa.

Kolmanneksi, Israel pyysi hiljattain Ranskaa toimittamaan lopullisen varoituksen Libanonille: 
Sammuttakaa Hizbollah'in ohjustehtaat Libanonissa tai Israel hyökkää niitä vastaan.

Neljänneksi, 12.-13. marraskuuta 2018, Hamas ampui noin 460 rakettia ja lisäksi kranaatteja Israeliin, 
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jotka lähettivät yli 100 israelilaista sairaalaan vähäisten vammojen ja järkytyksen takia.

Pääministeri Netanyahu'lla oli valta murskata Hamas, mutta hän uskoi, että Hamas yrittäisi houkutella 
hänet täysimittaiseen sotaan, joka voisi muuttua Googin ja Maagogin taisteluksi.

Hän uskoi, että Hamasin murskaaminen heikentäisi Israelin kasvavaa ystävyyttä arabimaiden kanssa, 
heikentäisi Israelin yhteishankkeita arabien kanssa Irania vastaan, ja tuomitsisi presidentti Trumpin 
rauhansuunnitelman.

Siksi hän suostui tulitaukoon, joka lähes kaatoi hänen hallituksensa.

Israelin puolustusministeri Avigdor Lieberman erosi kun hän sai tietää tulitauosta; ja Israelin 
opetusministeri Naftali Bennett uhkasi erota, jos häntä ei valittaisi korvaamaan Hra. Lieberman'ia 
puolustusministerinä.

Israelin armeija vastusti Hra. Bennett'in nostamista puolustusministeriksi, ja ainoa tapa, jolla pääministeri
Netanyahu pystyi estämään Hra. Bennett'iä eroamasta ja kaatamasta Netanyahu'n hallitusta, oli sopia 
siitä, että Israelin armeija toimii vieläkin aggressiivisemmin terrorismia vastaan tulevaisuudessa.

Ymmärrä, että herra Netanyahu'lla ei ole kontrollia siihen, milloin Googin ja Maagogin taistelu alkaa.

Jumala on ohjaksissa, ja taistelu alkaa, kun Jumala vetää Googin ja hänen sotajoukkonsa Israelin 
vuorille, ei päivääkään aikaisemmin eikä päivääkään myöhemmin (Hes. 38:4).

Mutta ajattele sitä. Jos pääministeri Netanyahu olisi lähettänyt IDF:n Gazaan, Googin armeija voisi olla 
marssimassa kohti Israelia, kun luet tätä, ja se olisi selvä merkki siitä, että vuotten loppu, viimeiset päivät
ja mahdollisesti lopputunnit ovat saapuneet.

Joka tapauksessa, herra Netanyahu'lla on nyt kaksi virkaa Israelissa: pääministerin ja 
puolustusministerin virat, ja herra Netanyahu on luvannut vastata kovemmin terrori-iskuihin 
tulevaisuudessa.

Muuten, suuresti arvostettu juutalainen rabbi, Pinchas Winston, IDF:n entinen päärabbi, sanoi, että 
konflikti Hamasin kanssa voisi käynnistää Googin ja Maagogin sodan, päivien lopun selkkauksen, joka 
jouduttaa messiaanista lunastusta (konflikti, joka johtaa Messiaan tulemiseen lunastamaan Israel).

Viidenneksi, 11. marraskuuta 2018 tienoilla, ilmoitettiin, että ruotsalainen implantoitavien sirujen 
valmistaja järjestää kokouksia isojen brittiläisten yritysten kanssa, jotka työllistävät satoja tuhansia 
ihmisiä, vakuuttaakseen nämä yritykset, jotta ne vaatisivat työntekijöiltään sirutuksen.

Yrityksille kerrotaan, että ne säästävät aikaa ja rahaa poistamalla kulkuluvat, tunnukset, henkilökortit, 
ovenavaajat, kellokorttilaitteet, jne.

Jotkut näiden yritysten työntekijät ovat järkyttyneitä siitä, että heiltä voidaan vaatia sirun ottamista, ja 
kieltäytymällä siitä, he voivat saada potkut työstään.

Ahdistuksen aikana ihmiset joutuvat valitsemaan sen välillä, ottavatko pedonmerkin vai haluavatko tulla 
tapetuiksi.

Kuudenneksi, 11. marraskuuta 2018, presidentti Trumpin Lähi-idän erityislähettiläs Jason Greenblatt 
sanoi, että Yhdysvallat haluaa presidentti Trumpin rauhanehdotuksen olevan lopullinen ratkaisu Lähi-
idän konfliktiin; ja jos Trump-ehdotus epäonnistuu, Yhdysvallat ei enää tuhlaa yhtään enempää aikaa 
työstääkseen sopimusta.

Seitsemänneksi, on raportoitu, että YK vaatii kurinpalautusta niille, jotka vastustavat globalismia 
(maailmanhallitus).

Tämä on merkittävä askel kohti niiden vainoa ja tappamista, jotka eivät ota pedonmerkkiä Ahdistuksen 



ajan jälkimmäisellä puoliskolla.

Maailma on tummenemassa, mutta tosi kristityt lähestyvät lopullista määränpäätään.
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