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Erilaisia aikainmerkkejä helmikuun loppupuolelta 2019, jotka antavat
olettaa viimeisten päivien saapuneen
Tässä tuore suomentamani profetiaraportti Rapture Ready -sivustolta, jossa kirjoittaja käsittelee 7 eri
uutisjuttua viime ajoilta, jotka ovat profeetallisia aikainmerkkejä viimeisistä päivistä nyt. Olemme siis
hyvin lähellä Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen takaisintuloa uskovien ylöstempauksessa!
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Alla on kommenttejani useista jutuista, jotka saivat aikaan uutisotsikoita.
Ensinnäkin, Raamatun mukaan, Israel palaa lain alle, rakentaa temppelin uudelleen, ja palauttaa
eläinuhrit, jne., Ahdistuksen (Tribulation Period) aikana.
Heinäkuun 19. päivänä 2018, Israelin Knesset hyväksyi Israelin 15. perussäännön (15th Basic Law of
Israel), jossa tunnustetaan muun muassa Herran juhlat kansallisiksi juhlapäiviksi.
Tämä oli valtava askel kohti menemistä takaisin lain alle.
Toiseksi, 21. helmikuuta 2019, paavi Francis avasi Vatikaanissa huippukokouksen käsitelläkseen
lasten, nunnien ja muiden seksuaalista hyväksikäyttöä roomalaiskatolisessa kirkossa.
Kahden tunnetun kardinaalin, Burke'n ja Brandmuller'in, avoin kirje kiinnitti huomioni.
He sanoivat, että kirkkoa syytetään vallan väärinkäytöstä (ja sitä tapahtuu ja se on hyvin vakavaa),
mutta ongelma on suurempi kuin pelkkä vallan väärinkäyttö.
Suurin synti on, että papit, jotka tekevät näitä syntejä, ovat hylänneet ”evankeliumin totuuden”.
Minusta tuntuu, että ”Suuri Babylon, maan porttojen ja kauhistuksien äiti (MYSTERY, BABYLON THE
GREAT, THE MOTHER OF HARLOTS AND ABOMINATIONS OF THE EARTH)” on hyvin sopiva otsikko
uskonnollisille huorintekijöille, jotka tekevät näitä asioita (Ilm. 17:5).
Jos nämä sairaat miehet eivät täytä jakeita kohdassa 2. Tim. 3:1-7 (epähurskaita, rakkaudettomia,
hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia, joissa on jumalisuuden ulkokuori, jne.), en tiedä, mitä
tämä Raamatun katkelma tarkoittaa.
Kolmanneksi, minulla oli hiljattain kunnia puhua kirkossa, jossa oli vieraileva pastori seurakunnasta,
joka oli juuri palannut Israelin matkalta.
Vieraileva pastori kertoi minulle: ”Rakennuksia nousee ylös joka puolella Jerusalemia. Siellä oli
rakennusnostureita törröllään ilmassa kaikkialla minne vain katsoin.”
Jerusalem kasvaa joka suuntaan, ja se on Raamatun profetian kirjaimellinen täyttymys.
Neljänneksi, 20. helmikuuta 2019, YK:n Lähi-idän rauhanprosessin erityiskoordinaattori Nikolay

Mladenoy kertoi YK:n turvallisuusneuvostolle, että ”vaara Israelin ja palestiinalaisten väliselle sodalle on
edelleen suuri.”
Tämän YK:n virkailijan mukaan useat tekijät ovat viemässä tilannetta ”katkeamispisteeseen”.
Samalla linjalla jatkaen, 17. helmikuuta 2019, Iranin ulkoministeri sanoi: ”Mahdollisuudet sodalle Israelin
kanssa ovat suuret.”
Itseasiassa Iran on juuri ilmoittanut, että Irania koskevat Yhdysvaltain pakotteet vaikuttavat merkittävästi
ja saavat Iranin kansan kärsimään.
Googin ja Maagogin taistelu ei tapahdu ennen kuin Jumala asettaa koukun, mutta Jumala voi laukaista
tapahtumia sen aikaansaamiseksi ja asettaa koukun milloin tahansa Hän haluaa.
Tiedämme, että ennen Googia ja Maagogia tulee olemaan sota (mahdollisesti Psalmi 83, Jesaja 17,
jne.), mutta ne sodat (sekä Goog ja Maagog) voivat tapahtua nopeassa sarjassa.
Niiden välillä voi olla pitkä aika, mutta emme tiedä, että se on juuri näin.
Viidenneksi, lähtien entisen FBI:n varajohtajan Andrew McCabe'n haastattelusta CBS News'issa, ei
pitäisi olla enää kiistelyä varjohallituksen olemassaolosta Yhdysvalloissa.
McCabe myönsi videolla, että virkamiehet FBI:ssa ja USA:n oikeusministeriössä keskustelivat tavoista
kaataa presidentti Trump.
Hänen tunnustuksensa paljastaa todellisen salaliiton.
Kuudenneksi, minulta on kysytty, varoittavatko presidentti Trumpin neuvonantajat häntä Israelin
jakamisesta, ja uskonko, että hänet valitaan uudelleen.
Helmikuun 26. päivänä 2019 ilmoitettiin, että presidentti Trumpin rauhansuunnitelma kohtaa raivokasta
vastustusta USA:n evankelikaaleilta.
Presidentti Trumpin uskonneuvojat ja useat muut seurakuntajohtajat ovat tehneet hänelle selväksi, että
he vastustavat kaikkia ehdotuksia, jotka vaarantavat Israelin (ylistys Jumalalle).
He kertoivat Hra Trumpille kannattaneensa häntä hänen vahvan Israel-tukensa vuoksi.
Mutta jos hänen kantansa Israeliin on muuttunut, niin heidän kantansa häneen on myös muuttunut.
Artikkeli ei sanonut sitä, mutta uskon, että on olemassa suuri mahdollisuus, ettei hän voi voittaa vaaleja
vuonna 2020, jos hän aikoo panna esiin suunnitelman, joka jakaa Israelin ja Jerusalemin.
Tämä asettaa evankeliset vaa'ankieliasemaan, paiskaa oven selkosen selälleen seuraavia vaaleja
ajatellen ja tuo Jumalan tuomion Amerikalle (tämä vaatii rukousta).
Seitsemänneksi, viime viikkoina useat osavaltiot ovat kiirehtineet poistamaan kaikki rajoitukset abortilta.
Jotkut lausunnot ja ehdotukset vauvojen tappamisesta ovat järkyttäviä.
Kaksi merkkiä viimeisistä päivistä ovat rakkaudettomat ihmiset, ja ne, jotka ovat itsensä rakastajia (2.
Tim. 3:1-5).
Mielestäni, esim. kuka tahansa ihminen, joka kykenee tappamaan normaalin vastasyntyneen vauvan, on
rakkaudeton.
Kuka tahansa äiti, joka pystyy tappamaan hänen normaalin vastasyntyneen vauvansa äidin oman
terveyden suojelemiseksi, on oman itsensä rakastaja (itserakas).

42 miljoonaa aborttia maailmanlaajuisesti vuonna 2018 on 42 miljoonaa syytä uskoa siihen, että
viimeiset päivät ovat saapuneet.
Prophecy Plus Ministries, Inc.
Daymond & Rachel Duck
duck_daymond@yahoo.com
Lähettänyt Olli-R klo 14.38

