maanantai 25. toukokuuta 2020

Herran tulemus on käsillä, josta todisteena useat profeetalliset
aikainmerkit toukokuussa 2020
Tässä tuore suomentamani Daymond Duck'in profetiaraportti Rapture Ready -sivustolla, jossa
muistutetaan Jeesuksen paluun läheisyydestä nykyaikana, kun monet tapahtumat maailmalla
koronaviruskriisin johdolla viittaavat siihen suuntaan. Jeesuksen paluu tapahtuu ensivaiheessa uskovien
(morsiusseurakunnan) ylöstempauksen muodossa ja 7 vuotta sen jälkeen (jolloin on Ahdistuksen
ajanjakso) Jeesus palaa kirjaimellisesti maan päälle perustamaan tuhatvuotisen rauhanvaltakuntansa
(Ilm. 20:1-7).
-----------------------------
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Eräs lukija lähetti minulle äskettäin Hal Lindsey'ltä lainauksen, ”Herran tulemus on käsillä” (Jaak. 5:8).
Tämä suuri profetian opettaja huomautti, että ”käsillä” ei tarkoita sitä, että Tempaus (Rapture) tapahtuisi
tulevina vuosina (vaikka se voisi olla niin).
”Käsillä” tarkoittaa sitä, että Tempaus tapahtuu milloin tahansa ilman varoitusta.
”Käsillä” on kehotus jokaiselle sukupolvelle olla valmiina lähtemään milloin tahansa, koko ajan.
Tässä asiassa on paljon väärinkäsityksiä.
Jumala kertoi Aadamille, että jos hän haukkaisi hyvän ja pahan tiedon puun hedelmää, hän kuolisi sinä
päivänä (1. Moos. 2:17).
Aadam söi hedelmästä, mutta hän ei kuollut 24 tunnin sisällä; hän kuoli ollessaan 930-vuotias (1. Moos.
5:5).
1000 vuotta ihmisen silmissä on sama kuin yksi päivä Jumalalle (Ps. 90:4; 2. Piet. 3:8).
Jotkut kristityt uskovat, että ”viimeiset päivät” viittaavat toisinaan 7000 vuotta kestävän jakson päiviin 5,
6 ja 7 (kaksi tuhatvuotista jumalapäivää, joita kutsutaan seurakunnan aikakaudeksi, ja yksi tuhatvuotinen
jumalapäivä, jota kutsutaan millenniumiksi (Heb. 1:1-2; 1. Piet. 1:20; Jaak. 5:3; 2. Piet. 3:3).
Ensimmäiset 4 jumalapäivää (4000 vuotta; vastaa meidän sunnuntaita, maanantaita, tiistaita ja
keskiviikkoa) kuluivat Aadamista Jeesuksen ensimmäiseen tulemiseen.
Viimeiset 3 jumalapäivää (viimeiset 3000 vuotta; 2 päivää seurakunnan aikaa ja yksi lepopäivä, jota
kutsutaan millenniumiksi; vastaavat meidän torstaita, perjantaita ja lauantaita) kuluvat Jeesuksen
ensimmäisestä tulemuksesta millenniumin loppuun.
Älä unohda sitä, että Pietari kutsui seurakunnan alkua helluntaina Jooelin viimeisten päivien profetian
täyttymykseksi (Apostolien teot 2:16-18).
Päivät 5 ja 6 (kaksi tuhatvuotista jumalapäivää) alkoivat, kun Pyhä Henki ”vuodatettiin” helluntaina
(Apostolien teot 2:17), ja ne päättyvät, kun Pyhä Henki ”otetaan pois” tieltä seurakunnan Tempauksessa
(2. Tess. 2:7).

Se on kiistanalaista, mutta katolisen perinteen mukaan Jeesus ristiinnaulittiin ja kristillinen kirkko aloitti
toimintansa v. 30 jKr. (toiset sanovat, että vuosina 30-33 jKr.)
Nyt, ota huomioon se tosiseikka, että YK:n tavoite maailmanhallituksesta vuoteen 2030 mennessä on
tarkalleen 2000 vuotta tai kaksi jumalapäivää kristillisen kirkon mahdollisesta perustamisvuodesta.
Alla on enemmän syitä uskoa siihen, että kristillinen kirkko voisi olla seurakunta-aikakauden viimeisissä
hetkissä (viimeisten päivien viimeiset tunnit Jumalan kellossa).
Ensinnäkin, mitä tulee kaikkien ihmisten seurantaan, uusi lakiehdotus nimeltään Covid-19 Testing,
Reaching, And Contacting Everyone (TRACE) Act on hyväksytty ja allekirjoitettu.
TRACE sai alkunsa edustajainhuoneesta, ja jostakin oudosta syystä se on numeroitu H.R. 6666 -laiksi.
H.R. 6666 varaa 100 miljardia dollaria niiden ihmisten jäljittämiseen ja seuraamiseen, jotka ovat olleet
kosketuksissa jonkun kanssa, jolla on (tai on ollut) koronavirus, ja se vihjaa lisärahan käyttämiseen
tulevaisuutta varten (seuranta, joka voi ulottua Ahdistuksen ajanjaksoon).
Valvontaan sisältyy mobiilitestausasemat; käynnin ihmisten kodeissa, jos välttämätöntä; vaatii (pakottaa)
ihmisiä testattaviksi koronavirusta varten; ja ”muita tarkoituksia” (lause, jossa on pahaenteisiä sävyjä).
Tämä on lisätodistetta siitä, että Pedon Merkki -profetia on kirjaimellinen, ja Ahdistuksen aika voi olla
lähellä.
Toiseksi, toukokuun puolivälissä 2020, Los Angeles'in pormestari, Kaliforniassa, kertoi aikovansa
lähettää kaupungin työntekijöitä ja vapaaehtoisia vierailemaan uhmakkaissa yrityksissä, jotka ovat
avoinna ja kehottavat heitä sulkemaan vapaaehtoisesti.
Ihmisiltä, jotka kieltäytyvät sulkemasta vapaaehtoisesti, katkaistaan vedet ja sähköt (kaupunki ei myy,
eivätkä yritykset saa ostaa vettä ja sähköä).
TIEDOKSI: Jos haluat lisätietoja näistä kahdesta ensimmäisestä kohdasta, kuuntele pastori J.D. Faragin
sanomaa tästä linkistä: https://www.youtube.com/watch?v=RPvghpK3oxk
Kolmanneksi, 12. toukokuuta 2020, Kansallisen allergiaan ja tartuntatauteihin keskittyvän instituutin
(NIAID) johtaja, tohtori Anthony Fauci, puhui Yhdysvaltain senaatin komitealle koronavirusrokotteen
kehittämisestä, kun hän sanoi olevansa varovaisesti optimistinen, mutta "Ei ole mitään takeita siitä, että
rokote on todella tehokas.”
Rukoile, että tehokas rokote löytyy, mutta tiedä, että ihminen ei voi tehdä mitään ilman Jumalan lupaa, ja
varmista, että olet pelastettu, jos hän ei myönnä lupaa sille.
Neljänneksi, 11. toukokuuta 2020, Israel ilmoitti, että Israelin terveysministeriö alkaa välittömästi tarjota
vapaaehtoisia verikokeita nykyisillä klinikoilla.
Israelin terveysviranomaiset uskovat, että jotkut ihmiset ovat saattaneet altistua virukselle ja kehittäneet
immuniteetin sille.
Nämä viranomaiset aikovat testata 100 000 vapaaehtoista vasta-aineiden takia, jotka osoittavat
immuniteettia.
Jos jotkut ihmiset ovat immuuneja virukselle, heitä ei tarvitse rokottaa tai panna karanteeniin; he voivat
palata töihin, matkustaa, jne.
Jos tämä on totta, laki, joka edellyttää kaikkien maapallon ihmisten rokottamista ja tatuointia, voi olla
tarpeeton.

Viidenneksi, 15. toukokuuta 2020, Kalifornian Sorrento Therapeutics'in johtohenkilöt kertoivat
löytäneensä koronavirusvasta-aineen, joka on ollut sataprosenttisen tehokas laboratoriokokeissa.
He sanoivat, että vasta-aine suojaa terveitä soluja virukselta ja ne pääsevät eroon siitä 4 päivässä.
Kuudenneksi, koskien maailmanuskontoa ja sen uskosta luopumista, 10. toukokuuta 2020, mahdollinen
(painotus sanalle mahdollinen) Väärä profeetta, paavi Franciscus sanoi: ”Uskon, että jos hänet (Trump)
valitaan uudelleen, Jumala hylkää kaikki Hänen siunauksensa Amerikalle, ja saattaa nähdä sopivaksi
hävittää sen maan tasalle, kuten Sodoman ja Gomorran.”
Paavi Franciscuksen pitäisi tietää, että Sodoman ja Gomorran ongelma oli homoseksuaalisuus, ei
Trump'in kaltaiset ihmiset (1. Moos. 19:1-28).
Paavi Franciscus on poikennut perinteisestä roomalaiskatolisesta opetuksesta (ja paavi Benedictuksen
opetuksesta), jonka mukaan homoseksuaalisuus on epäkristillistä.
Mitä tulee Amerikan tulevaisuuteen, Anne Graham Lotz (Billy Graham'in tytär) sanoi sen hyvin: ”Me
amerikkalaiset olemme jo vuosien ajan käskeneet Jumalaa menemään pois kouluistamme,
hallinnostamme ja elämästämme. Ja Herrasmies kun on, niin uskon, että Hän on kaikessa rauhassa
poistunut taka-alalle. Kuinka voimme odottaa Jumalan antavan meille siunauksensa ja suojelunsa, jos
vaadimme Hänen jättävän meidät rauhaan?”
Seitsemänneksi, 14. toukokuuta 2020, Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo oli Israelissa: 1)
yrittääkseen edistää presidentti Trump'in ”rauha hyvinvointiin” -ehdotusta, ja 2) keskustellakseen
Juudean ja Samarian osien liittämisestä Israeliin.
Nämä kaksi kysymystä liittyvät profetioihin, joiden on tapahduttava Tempauksen jälkeen.
• Antikristuksen on vahvistettava rauhansopimus ennen kuin Ahdistuksen ajanjakso voi alkaa (Dan.
9:27; seurakunnan Tempauksen jälkeen voi tapahtua nopeaa liikettä, sekä monet arabit alkavat
erkaantua palestiinalaisista ja siirtyä kohti Israelia).
• Palestiinalaiset haluavat kaikki juutalaiset pois Juudeasta ja Samariasta, mutta Jeesus paljasti,
että siellä on oleva Temppeli, ja juutalaiset asuvat Juudeassa Ahdistuksen ajanjakson puolivälissä
(Matt. 24:15-16).
Vastineeksi Israelin kirjalliselle vakuutukselle, jonka mukaan Israel pyrkii vilpittömästi neuvottelemaan
lopullisesta rauhansopimuksesta palestiinalaisten kanssa, Yhdysvallat on valmis tunnustamaan, että
Israel voi liittää itseensä noin 30 prosenttia Juudeasta ja Samariasta (Israelissa on tapahtunut
jonkinlaista horjumista uhkailujen vuoksi, joita on annettu YK:sta, EU:sta, palestiinalaisilta, Jordanialta ja
muilta, mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että Israel aikoo äänestää siitä suunnilleen heinäkuun 1.
päivänä 2020).
Trump'in rauhanesityksen edistäminen ja 30 prosenttia Juudeasta ja Samariasta liittäminen ei tarkoita
sitä, että Ahdistuksen aika olisi lähellä (Danielin profetian kymmenen kuningasta eivät ole vielä
ilmestyneet, Elia ei ole ilmestynyt, jne.), mutta näyttää selvältä, että Ahdistuksen ajanjakso on
muotoutumassa, ja Israelin jakamisella on pahaenteisiä vaikutuksia Harmagedonin taisteluun (Joel 3:2).
Pääministeri Netanyahu sanoi: ”Mielestäni tällä (Israelin uudella hallituksella) on mahdollisuus
edistää rauhaa ja turvallisuutta (peace and safety) perustuen yhteisymmärrykseen, jonka
saavutin presidentti Trump'in kanssa viimeisen vierailuni aikana Washingtoniin tammikuussa.”
Rauhan ja turvallisuuden edistäminen on tärkeä merkki siitä, että Ahdistuksen ajanjakso voi olla lähellä
(1. Tess. 5:3), ja Trump'in rauhanesitys on kuin bensan heittämistä liekkeihin.
Israelin ja Yhdysvaltojen laatima kartta, joka jakaa Luvatun Maan (jos sopimukseen päästään) ja asettaa
70 prosenttia Juudeasta ja Samariasta syrjään mahdollista Palestiinan valtiota varten, Israelin
siirtokuntarakentamisen jäädyttäminen 70 prosentin osalle Juudeasta ja Samariasta neljäksi vuodeksi, ja
10 000 juutalaisen hylkääminen palestiinalaisten hallintaan ylittää Jumalan varoitukset.

Lopuksi, jokaisella yksilöllä ja kansakunnalla on aina toivoa.
Jumala on kaikkivoipainen, Jumala voi tuhota, Jumala voi vapauttaa, ja Jumala tarjoaa toivoa henkilöille
ja kansakunnille, jotka eivät tunne Häntä tai jotka ovat hylänneet Hänet (Jer. 1:10; 2. Aikakirja 7:14).
Mutta Raamattu on hyvin selvä siinä, että Jeesuksen tosiasiallinen hyväksyminen Herrakseen ja
Vapahtajakseen on ainoa tapa pelastua (Joh. 14:6; Apostolien teot 4:12), ja Tempaus on tämän
viimeisen sukupolven ainoa toivo (Titus 2:13).
Varmista, että luotat Jeesukseen etkä mihinkään muuhun, hivuttaudu lähelle Häntä, kadu syntejäsi, ja
riippumatta siitä mitä tapahtuu, tulet olemaan voittaja (Joel 2:11-13).
Koska Tempaus on käsillä, aika toimia on nyt.
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