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Voimme nähdä Raamatun profetian täyttyvän elinaikanamme, kun Israelin 
ihme on tapahtunut Luvatussa maassa 

Tässä lähinnä Israelin ihmeeseen (vuoden 1948 jälkeen) perustuva tuore profeetallinen artikkeli Rapture
Ready -sivustolta, jossa kirjoittaja luettelee asioita, jotka ovat merkkinä sille, että Raamatun profetiaa 
ollaan täyttämässä nykyaikana. Pian saamme todistaa Jeesuksen paluuta. Suomentajana: Olli R.
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https://www.raptureready.com/2018/09/23/can-see-daymond-duck/ 

Kaksi viikkoa sitten kirjoitin artikkelin nimeltä ”Jaakobin lampaat (Jacob's Sheep)”.

Ystävä kertoi minulle, että Day Discovery -ministeriö tuotti hienon videon muutama vuosi sitten 
nimeltään ”Betlehem: Beyond the Christmas Story (Beetlehem: Joulun tarinan lisäksi)”.

Se koskee Karjatornia (Tower of the Flock), ja sitä voi tarkastella ilmaiseksi lataamalla ilmaisen 
sovelluksen osoitteessa https://dod.org/programs/bethlehem-beyond-the-christmas-story/.

Se on 23 minuuttia pitkä ja selostajana toimii Jimmy DeYoung; se kertoo Jeesuksen syntymästä, ja se 
kuvaa kedolla olevia lammaspaimenia lampaidensa kanssa, jotka muistuttavat Jaakobin lampaita 
kuvissa, jotka ovat olleet uutisissa.

Opetuslapset kysyivät Jeesukselta: ”Sano meille: milloin se tapahtuu, ja mikä on sinun tulemuksesi ja 
maailman lopun merkki?” (Matt. 24:3)

Hän sanoi muun muassa: ”Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus (Israelin symboli; Hoos. 9:10; Jer. 24:1-
10); 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.” (Matt. 24:32-35)

Mielestäni kaikkien merkkien yhteentuleminen (convergence) on suurin merkki, ja aivan sen alapuolella 
on Israelin perustaminen ja juutalaisvaltion ihmeellinen kasvu.

Tällä viikolla luin Isi Leibler'in 9. syyskuuta 2018 kirjoittaman artikkelin nimeltä 5779: A New Year of 
Hope (5779: Uusi toivon vuosi) – www.wordfromjerusalem.com

Seuraavassa muutamia mainitsemisen arvoisia tosiasioita:

Vuonna 1948 Israelista tuli jälleen kansakunta.

Vuonna 1967 Israel valtasi Itä-Jerusalemin ja Länsirannan, mukaan lukien Temppelivuoren. Israel liitti 
pian itseensä nämä alueet, Itä-Jerusalemin ja Länsirannan. Viikunapuu oli kasvussa.

Vuonna 2018 Yhdysvallat siirsi Israelin-suurlähetystönsä Jerusalemiin.

70 vuodessa, vuosina 1948-2018, Israelin väkiluku kasvoi noin 800 000 ihmisestä yli 8 miljoonaan 
ihmiseen.
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Israel lähti pisteestä, jossa se oli joutomaata, kasvaen kansakunnaksi, jolla on 2-3 satoa vuodessa.

Israel lähti pisteestä, jossa se oli rutiköyhä kansakunta, olemaan yksi vauraimmista kansakunnista maan
päällä.

Israel lähti pisteestä, jossa se oli vain vähäisen teknologian omaava kansakunta, olemaan yksi 
huipputeknisimmistä kansakunnista maan päällä.

Israel lähti pisteestä, jossa sillä ei ollut käytännössä lainkaan tuotantolaitoksia, omistamaan enemmän 
startup-yrityksiä asukasta kohden kuin on millään muulla maalla maan päällä.

Israel lähti pisteestä, jossa sillä ei ollut käytännöllisesti katsoen mitään työpaikkoja, olemaan 
kansakunta, jolla on yksi alhaisimmista työttömyysasteista maan päällä.

Israel lähti pisteestä, jossa se omisti hyvin vähän vettä, omaamaan suolanpoistolaitoksia, jotka 
kastelevat viljelyskasveja autiomaassa.

Israel lähti pisteestä, jossa se toi maakaasua ulkomailta, viemään itse maakaasua ulkomaihin.

Israel lähti pisteestä, jossa sillä oli kaksi sadonkorjuu-lentokonetta, omaamaan yhdet suurimmista 
ilmavoimista maan päällä. 

Israel lähti pisteestä, jossa sillä ei ollut käytännössä lainkaan armeijaa, omaamaan yhden suurimmista 
armeijoista maan päällä.

Ihme on tapahtunut Luvatussa maassa elinaikanamme.

Roomalainen juutalaisen kansan hajotus (diaspora) on ohi.

Viikunapuu on nuori ja laittaa esille lehtiä.

Katso ylös! Nosta pääsi! Jeesuksen paluu on lähellä.

Syyskuun 13. päivänä 2018 ilmoitettiin, että Yhdysvallat vastustaa kaasuputkilinjan rakentamista 
Venäjältä Saksaan, joka toimittaisi maakaasua myös EU:hun.

Presidentti Trump haluaa EU:n alkavan ostaa maakaasua Israelista.

Tämän toteutumisella olisi kielteinen vaikutus Venäjän talouteen ja lisäisi Venäjän halukkuutta tarttua 
Israelin rikkauksiin.

Viime viikolla Turkin korkotaso nousi 24 prosenttiin, mikä auttaa lisäämään Turkin halukkuutta kaapata 
Israelin varallisuus.

Uskon, että Antikristus nousee valtaan EU:ssa ja lähtee ”valloittajana ja valloittamaan (conquering and to
conquer)” (Dan. 9:26, Ilm. 6:1-2). [Tässä kohdin koko Rapture Ready -sivusto erehtyy, sillä juutalaiset 
pettävä Donald Trump on lopull. Antikristus. Suom. huom.]

Hän tarvitsee vahvan armeijan tekemään tätä.

Syyskuun 11. päivänä 2018 pitämässään puheessa EU:n pääjohtaja Jean-Claude Junker kritisoi 
presidentti Trump'ia irtautumisesta kansainvälisistä sopimuksista.

Hän sanoi: ”EU:n täytyy pullistella lihaksiaan maailmanvaltana”; ”On tullut aika EU:n suvereniteetille”; 
”EU:n pitäisi liikkua eteenpäin armeijan luomiseksi, joka ei ole riippuvainen Yhdysvalloista”, jne.

Toinen artikkeli kertoi, että EU on päättänyt kasvattaa armeijansa kokoa nopeasti 700 prosentilla.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Startup-yritys


Raamatun profetiaa ollaan täyttämässä, ja voimme nähdä sen.
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