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Aikakauden lopun indikaattoreita huhtikuussa 2019
Tässä Rapture Ready -sivustolta tuore suomentamani profeetallinen ajankohtaisraportti, jossa kerrotaan
neljästä eri indikaattorista osoittamassa aikakauden loppuun eli miten Raamatun profetia on
täyttymässä nykypäivänä varsinkin Israelin ja kristillisen kirkon suhteen.
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Joka päivä on uutisissa indikaattoreita siitä, että aikakauden loppu on lähellä.
Pohdi näitä esimerkkejä.
Ensinnäkin, Jerusalem tulee olemaan juovuttava malja ja väkikivi koko maailmalle aikakauden lopussa
(Sak. 12:3).
Huhtikuun 7. päivänä 2019, paavi Francis ja Marokon kuningas antoivat yhteisen lausuman, jonka
mukaan Jerusalem on ”ihmiskunnan yhteinen perintö ja erityisesti kolmen monoteistisen uskonnon
seuraajille”.
Kuten ymmärrän, paavi ja kuningas sanoivat, että Jerusalem on maailman perintö ja etenkin kristittyjen,
juutalaisten ja muslimien perintö, koska nämä uskonnot jäljittävät juurensa Aabrahamiin.
Tämä ”yhteinen lausunto” täyttää Raamatun profetian haastamalla Jerusalemin omistusoikeuden ja
dokumentoimalla toisen paavi Francis'in ottaman askeleen kohti maailmanuskontoa.
Huhtikuun 16. päivänä 2019, PA:n tiedottaja Nabil Abu Rudeineh sanoi: ”Niin kauan kuin Jerusalem ei
ole neuvottelupöydällä, Trump'in Lähi-idän rauhansuunnitelma ei ole myöskään pöydällä.”
Huomaa molemmista näistä esimerkeistä, että Jerusalem on väkikivenä.
Toiseksi, monet Raamatun profetian opettajat uskovat, että Hesekielin luvut 36-39 koskevat tapahtumia,
jotka ovat esiintymässä tai ottamassa muotoaan tällä hetkellä.
Huomaa nämä sanat Hesekielin luvusta 36:
•

”Profetia Israelin vuorille” (Hes. 36:1a, KJV)

•

”Mutta te, Israelin vuoret, teette lehvänne ja kannatte hedelmänne minun kansalleni Israelille”
(Hes. 36:8a, KR 33/38)

•

”Minä annan teidän kukkuloillanne kulkea ihmisten, kansani Israelin; ja he ottavat sinut
omaksensa, ja sinä tulet heille perintöosaksi, ja sinä et enää tästälähin riistä heidän lapsiansa.”
(Hes. 36:12, KR 33/38)

Huhtikuun 16. päivänä 2019, Presidentti Trump'in Lähi-idän neuvonantaja julkaisi uuden kartan, joka
osoittaa, että Golanin kukkulat ovat nyt osa Israelia.

Huhtikuun 18. päivänä 2019, Yhdysvaltain ulkoministeriö ilmoitti muuttavansa Yhdysvaltain
ulkomaansuhteiden käsikirjaa siten, että Golanin kukkuloilla syntyneillä Yhdysvaltain kansalaisilla tulee
olemaan passeihinsa merkittynä syntymäpaikaksi ”Israel”, ei ”Syyria”.
Golanin kukkulat ovat Israelin omaisuutta.
Kolmanneksi, monet Raamatun profetian opettajat uskovat, että Venäjä, Iran, Turkki ja muut
hyökkäävät Israelin vuoria (Golanin kukkulat, jne.) vastaan viimeisinä päivinä ja vuotten lopulla
anastaakseen Israelin alueen ja rikkaudet.
Huomaa nämä sanat Hesekielin luvusta 38:
•

”Pitkien aikojen perästä sinä saat määräyksen, vuotten lopulla sinun on karattava maahan, joka
on tointunut miekan jäljiltä, koottu monien kansain seasta, -mentävä Israelin vuorille, jotka
kauan aikaa olivat olleet rauniomaana; se on tuotu pois kansojen seasta, ja he asuvat turvallisina
kaikki tyynni.” (Hes. 38:8)

•

”Saba ja Dedan ja Tarsiin kauppiaat ja kaikki heidän nuoret jalopeuransa kyselevät sinulta:
'Oletko sinä menossa saalista saamaan, ryöstettävää ryöstämään? Oletko koonnut joukkosi
kantamaan hopeata ja kultaa, ottamaan karjaa ja omaisuutta, suurta saalista saamaan?'” (Hes.
38:13)

Huhtikuun 15. päivänä 2019 ilmoitettiin, että taas yksi uusi kaasukenttä on löydetty Israelin rannikolta, ja
tämä vahvistaa Israelin asemaa maailmanlaajuisena energia-suurvaltana.
71-vuotisen olemassaolonsa aikana (14. toukokuuta 1948 lähtien) Israel on muuttunut köyhyyden
vaivaamasta joutomaasta globaaliksi energia-suurvallaksi omaten suuria rikkauksia.
Neljänneksi, Raamattu opettaa, että tulee olemaan uskosta luopuminen kristillisessä kirkossa, kun
Jeesuksen paluu lähestyy (1. Tim. 4:1).
Huhtikuun 13. päivänä 2019 ilmoitettiin, että paavi (emeritus) Benedictus XVI on kirjoittanut artikkelin
saksalaiseen Klerusblatt -aikakauslehteen. Artikkelissa paavi Benedictus kirjoitti, että jos katolinen kirkko
todella haluaa olla uskottava, sen täytyy palata Jumalan tykö. Hän syytti katolisen kirkon
moraalittomuudesta ”Jumalan poissaoloa”.
Kun kirjoitan tätä artikkelia, se on päivä ennen pääsiäissunnuntaita, ja ajattelen, että monet ihmiset
menevät kirkkoon huomenna (pääsiäinen), mutta Jumala ei ole siellä.
Kohdalleni ei ole sattunut koskaan, että paavi (tai emerituspaavi) sanoisi niin, että katolisessa kirkossa
on Jumalan poissaolo, mutta olen hänen kanssaan samaa mieltä; ja valitettavasti, se on myös ongelma
kaikissa pääkirkkokunnissa.
Ilman mitään yllykettä, Indianan osavaltion South Bend'in kaupungin gay-pormestari Pete Buttigieg
kritisoi hiljattain julkisesti varapresidentti Pence'n kantaa samaa sukupuolta oleviin avioliittoihin.
Hra Buttigieg'in mukaan Mike Pence'n maailma pitää sisällään ongelman Luojan kanssa, ei hänen
kanssaan.
Pastori Franklin Graham puhui tästä. Hän sanoi: ”Me emme määritä syntiä - Jumala tekee sen
Sanassaan, Raamatussa.”
Hän sanoi: ”Herra pormestari, jotta totuus pääsisi esiin, kysymys ei ole siitä, onko jollakin ongelma sen
suhteen kuka sinä olet – kysymys koskee sitä, että meillä kaikilla on ongelma Jumalan suhteen
syntiemme vuoksi, ja se koskee jokaista yksittäistä ihmistä.”
Hän lisäsi, että Jumala ei muutu.

Yksi syy siihen, miksi katolisessa kirkossa on Jumalan poissaolo samoin kuin joissakin pääkirkkokuntien
seurakunnissa ylösnousemuspäivänä (pääsiäinen), johtuu siitä, että pastori ja monet niistä, jotka
osallistuvat kirkonmenoihin, ovat hylänneet sekä Jumalan että Hänen Sanansa.
He ovat kuin valkeiksi kalkittuja hautoja, jotka ovat ulkoapäin kauniita heidän uusissa
pääsiäisvaatteissaan, mutta jotka ovat sisäpuolelta täynnä kuolleitten ihmisten luita ja kaikkea saastaa,
koska he kirjoittavat omaa Raamattuaan, määrittelevät uudelleen synnin, tuomitsevat uskolliset, jne.
(Matt. 23:27).
Rukoile, että Jumala herättää enemmän Franklin Graham'in kaltaisia saarnaajia, joilla on rohkeutta
kertoa tälle kadotetulle ja kuolevalle maailmalle totuus.
Prophecy Plus Ministries, Inc.
Daymond & Rachel Duck
duck_daymond@yahoo.com
Lähettänyt Olli-R klo 17.30

