maanantai 24. helmikuuta 2020

8 aikainmerkkiä helmikuussa 2020 siitä, että
ruumiinlunastuksemme on lähellä!
Tässä eilispäivän viikoittainen profetiaraportti Daymond Duck'ilta Rapture Ready -sivustolla, jonka
suomensin. Kirjoittaja esittelee 8 profeetallista aikainmerkkiä sille, että kristityn on syytä katsoa ylös ja
nostaa pää, sillä Jeesuksen tulemus ylöstempauksen muodossa on lähellä.
-------------------------
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Ensinnäkin, koskien ruttotauteja ja nälänhätää, YK varoitti 10. helmikuuta 2020, että
heinäsirkkavitsausten koko ja lukumäärä Afrikassa on ennennäkemätön, ja jos tätä ei ehkäistä, ne
saattavat asettaa noin 2 miljardia ihmistä nälänhätään.
YK lähettää joukkoja, helikoptereita ja ruiskuttimia torjumaan niitä.
Toiseksi, koskien talouden romahdusta, presidentti Trump sanoi, että Yhdysvaltain kansallinen velka ja
budjettivaje ovat uhka Amerikan hyvinvoinnille.
Hän ehdotti 4.6 biljoonan dollarin leikkauksia seuraavan kymmenen vuoden aikana, mutta kongressi ei
todennäköisesti yhdy tähän.
Kolmanneksi, koskien uskosta luopumista ja vainoa, musta pastori kutsuttiin äskettäin tarjoamaan
rukousta Virginian edustajainhuoneen jäsenille.
Hän varoitti, että Jumalan viha lankeaa ihmisten päälle, jotka hyväksyvät lakeja vauvojen abortoimiseksi.
Useat edustajainhuoneen jäsenet käänsivät selkänsä pastorille ja kävelivät ulos.
Neljänneksi, edelleen linjassa yleiseen luopumukseen ja vainoon, Billy Graham'in evenkelinen yhdistys
(BGEA) allekirjoitti sopimukset Franklin'in saamiseksi saarnaamaan seitsemässä Ison-Britannian
suurkaupungissa.
Ihmiset alkoivat kutsua Franklin'ia vihasaarnaajaksi, ja kaikki tapahtumat peruttiin.
BGEA uskoo, että kristittyjen on aloitettava puolustautuminen saadakseen evankeliumia ilmoille.
BGEA pyytää tuomioistuimia valvomaan sopimuksiaan.
Viidenneksi, koskien koronavirusta, rukoile Kiinan kansan puolesta, erityisesti kristittyjen, ja rukoile
Jumalaa tuottamaan parannuskeinon.
Tartunta- ja kuolintapausten määrät ovat lisääntymässä; pelko, kärsimys ja vaikeudet ovat
käsittämättömiä; on ennusteita, että tämä pahenee paljon ja mahdollisesti menee globaaliksi.
Amir Tsarfati ehdotti, että ihmiset saattavat haluta laittaa natriumaskorbaattia (C-vitamiini) veteen ja
juoda sitä kolme kertaa päivässä parantaakseen immuunijärjestelmäänsä.
Mikä tahansa sen arvo onkaan, jotkut uskovat, että Jumala sallii tämän näyttääkseen ihmisille, mitä

ruttotauti voi tehdä ja kuinka tärkeää on olla valmis Tempaukseen koko ajan.
Kuudenneksi, suurinta osaa asioista (viini, vilja, oliiviöljy, jne.), joita käytettiin tai tarjottiin Temppelissä,
oli kasvatettava, valmistettava (tai miten vaan ilmaistuna) erityisellä tavalla.
Jotkut karitsat olivat esikoisia; jotkut viljat olivat sadon ensihedelmää, jne.
Pääsiäislammasta paahdettiin kepillä granaattiomenapuusta; polttopuiden piti olla puusta, joka oli
vähintään 5 vuotta vanha, jne.
Viisi vuotta sitten, tietäen tarvitsevansa erityyppistä puuta uhrien polttamiseksi uudelleenrakennetussa
Temppelissä, juutalainen Sanhedrin aloitti kasvattamaan erityyppisiä puita, joita tarvitaan tuottamaan
hyväksyttävää polttopuuta uhrauksia varten.
He ovat kasvattaneet granaattiomenapuita, setripuita, päiväpalmuja, oliivipuita, kanelipuita, jne.
Helmikuun 10:ntenä 2020, raportoitiin, että puita, joita Sanhedrin istutti 5 vuotta sitten, voidaan nyt
käyttää uudelleenrakennetussa Temppelissä.
Seitsemänneksi, koskien Googin ja Maagogin taistelua, Israel lähetti 11. helmikuuta 2020 viestin
Iranille.
Pohjimmiltaan Israelin viesti oli, että Iranin ei tarvitse sijoittaa joukkoja Syyriaan, ja niin kauan kuin
Iranilla on joukkoja Syyriassa, Israel hyökkää niitä vastaan.
Israelin viesti Iranille oli todennäköisesti seurausta Venäjän sanomisista, joiden mukaan Israelin
hyökkäykset Irania vastaan Syyriassa ovat provosoivia ja hyvin vaarallisia Syyrian kansalaisille, ja jos
sota puhkeaa, Venäjä asettuu Iranin puolelle Israelia vastaan (duhhh, se on raamatullista).
Kaksi päivää myöhemmin Israel ilmoitti perustavansa uuden komentokeskuksen käsittelemään Iranin
uhkauksia.
Kahdeksanneksi, koskien kaiken ostamisen ja myynnin seurantaa, SpaceX ilmoitti 13. helmikuuta
2020, että se aikoo laukaista raketin avaruuteen asettaakseen 60 satelliittia kiertoradalle tulevana
viikonloppuna.
Tämä tekee yhteensä 300 satelliittia, joita SpaceX:llä on kiertoradalla, ja yhtiöllä on lupa asettaa 12 000
lisää kiertoradalle, ja se hakee lupaa lisätäkseen lukumäärän siitä edelleen 30 000:een.
Siinä ei todennäköisesti mene enää kauaa aikaa, kunnes ihmiset kykenevät seuraamaan kaikkea
liiketoimintaa ja näkemään kahden todistajan ruumiit makaamassa Jerusalemin kadulla.
Katso ylös ja nosta pääsi; sillä ruumiinlunastuksesi on lähellä (Luuk. 21:28).
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