keskiviikko 19. joulukuuta 2018
Israel eli viikunapuu Raamatussa on merkkien merkki aikakauden lopulle
nykyään
Tässä tuoreessa suomentamassani Rapture Ready -sivuston artikkelissa mielenkiintoinen rinnastus
presidenttien Harry S. Truman ja Donald J. Trump välillä, kun ajatellaan heidän merkitystä Israelin
kansakunnan kohtaloihin nyt viimeisen Viikunapuu-sukupolven aikana, jonka päättyessä Jeesus tulee
takaisin maan päälle. Vaikka Harry Truman oli 33. asteen vapaamuurari ja Donald Trump on ilmeinen
Raamatun Antikristus, niin Jumala käyttää näitä vääriä kristuksia välikätenään Israelin
ennallistamiseksi. Väärä hengetön Israel ei kuitenkaan vallitse ikuisesti, vaan oikea Israel tulee esille
Danielin 70. vuosiviikon aikana, jolloin juutalaiset kääntyvät oikean Messiaansa, Yeshua Hamashiach'in,
puoleen. Sitä ennen kuitenkin Israel tekee liiton kuoleman eli Antikristuksen kanssa, josta joutuvat
maksamaan (Jes. 28:15). Seuraavan artikkelin kirjoittaja on sokea tämän asian suhteen ja ei ymmärrä
lopunaikojen eksytystä, joka on Raamatussa profetoitu tälle ajalle.
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Jotkut sanovat, että Harry S. Truman luki Raamatun läpi useammin kuin yhden kerran hyvin nuorella
iällä (esikoulu).
He sanovat, että hänen äitinsä opetti hänelle monia asioita Raamatusta, ja hän kehotti häntä olemaan
aina sympaattinen juutalaisia kohtaan.
Vuonna 1934 Truman valittiin palvelemaan yhtenä Yhdysvaltain senaattorina Missourin osavaltiosta.
Yksi Truman'in parhaista ystävistä (ja entinen liikekumppani) oli sekulaari juutalainen nimeltä Eddie
Jacobson.
Herra Jacobson kehotti herra Truman'ia selvittämään, voisiko hän saada Luvatun Maan tunnustetuksi
juutalaisten kotimaana (Viikunapuu).
Vuonna 1943 Truman pyysi juutalaisille kotimaata Lähi-idässä.
Useat maailman johtajat, arabit, Yhdysvaltain ulkoministeriö ja puolustusministeriö sekä muut kritisoivat
häntä voimakkaasti tämän tekemisestä.
Tammikuun 20. päivänä 1945, senaattori Harry S. Truman'ista tuli varapresidentti, presidentti Franklin D.
Roosevelt'in alaisuudessa.
Huhtikuun 12. päivänä 1945, noin kaksi ja puoli kuukautta myöhemmin, presidentti Franklin D. Roosevelt
kuoli.
Varapresidentti Harry S. Truman'ista tuli yhtäkkiä presidentti Harry S. Truman.
Ennen kuin herra Truman päätti presidentti Roosevelt'in kauden, hän päätti pyrkiä seuraavissa vaaleissa
Yhdysvaltain presidentiksi vuonna 1948.

Hänen republikaaninen vastustajansa oli mies nimeltä Thomas Dewey.
Monet ihmiset sanoivat presidentti Truman'ille, että hän joutuisi luopumaan tuestaan juutalaisten
kotimaalle Lähi-idässä tai muutoin häntä ei valittaisi.
He sanoivat, että herra Truman leikki tulella, mutta hän oli itsepäinen ja hän kieltäytyi antamasta periksi,
koska hänen mielestään Yhdysvaltojen pitäisi auttaa juutalaisia saamaan oma kotimaa.
Toukokuun 14. päivänä 1948 (lähes kuusi kuukautta ennen Yhdysvaltojen presidentinvaaleja) Israel
julisti itsenäisyytensä.
Pres. Truman ei antanut hänen valituksi tulemisen halunsa olla esteenä tuelleen Israelille.
Ilman kampanjaa tai kampanjan kanssa, hän välittömästi tunnusti Israelin kansakunnan.
Raamattu kertoo Jumalan sanoneen Aabrahamille, että hän siunaa niitä, jotka siunaavat Israelia, ja
kiroaa ne, jotka kiroavat Israelin (1. Moos. 12:3).
Vaalit pidettiin syksyllä 1948, ja kaikki olivat varmoja siitä, että presidentti Truman häviää vaalit.
Jotkut sanomalehdet itseasiassa valmistelivat artikkeleita ilmoittaakseen, että Thomas Dewey oli voittaja
ennenkuin kaikki äänet oli laskettu.
Chicago Tribune'n etusivun otsikossa luki, ”Dewey voittaa Truman'in”.
Mutta kun kaikki äänet laskettiin, Harry S. Truman oli voittanut vaalit.
Jumala nostaa johtajia ja Hän tuo alas johtajia.
Ehkäpä meidän pitäisi kysyä, kun Israel julisti itsenäisyytensä vuonna 1948, oliko se sattumaa, että
mahtavimman maan päällä olevan kansakunnan presidentti oli mies, jonka äiti opetti häntä olemaan
ystävällinen juutalaisia kohtaan?
Oliko se sattumaa, että yksi presidentin parhaista ystävistä oli juutalainen, joka pyysi häneltä apua
saamaan Luvatun Maan tunnustetuksi juutalaisten kotimaana?
Oliko se sattumaa, että tämä mies oli varapresidenttinä, kun presidentti Roosevelt kuoli?
Oliko se sattumaa, että lähestulkoon kukaan ei ajatellut, että herra Truman voitaisiin valita johtuen hänen
tuestaan Israelille, mutta hän kuitenkin tuki Israelia ja hän voitti?
Noin kuuden kuukauden päästä, tulen olemaan 80-vuotias, ja muistan hämärästi presidentti Truman'in.
Muistelen, että hän oli kiistanalainen ja itsepäinen.
Muistan kuulleeni vitsin, jossa sanottiin, että hän sai aivovamman, kun muuli potkaisi häntä päähän
Missourissa.
Vitsin mukaan viranomaiset poistivat muulin aivot ja siirsivät ne presidentti Truman'iin.
Hypätään historiassa 68 vuotta eteenpäin vuoteen 2016 ja mieheen nimeltä Donald J. Trump.
Herra Trump'illa ei ole koskaan ollut poliittista pestiä elämässään, mutta hän päätti pyrkiä Yhdysvaltain
presidentin virkaan.
Hän ympäröi itsensä evankelisilla kristityillä, jotka pyysivät häntä siirtämään Yhdysvaltain Israelinsuurlähetystön Tel Aviv'ista Jerusalemiin.

Yksi hänen parhaista kavereista, harras juutalainen nimeltä David Friedman, kehotti häntä siirtämään
Yhdysvaltojen suurlähetystön Israelissa Tel Aviv'ista Jerusalemiin.
Herra Trump tuli juutalaisesta taustasta; mutta hänellä oli moraaliton menneisyys ja monet sanoivat, että
hän on vitsi, hänellä ei ole mahdollisuutta tulla valituksi, jne.
Monet kehottivat häntä olemaan siirtämättä Yhdysvaltain suurlähetystöä Jerusalemiin.
Jotkut sanoivat, että Yhdysvaltain suurlähetystön siirtäminen Jerusalemiin laukaisisi 3. maailmansodan.
Mutta presidentti Trump'in sanotaan olevan itsepäinen ja kiistanalainen henkilö (kuten presidentti
Truman), eikä hän antanut periksi.
Vaaliyönä lähes jokainen ajatteli Hillary Clinton'in voittaneen.
Jumala sanoi, että hän siunaa niitä, jotka siunaavat Israelia, ja kiroaa ne, jotka kiroavat Israelin.
Donald Trump valittiin Yhdysvaltain presidentiksi; hän nimitti hurskaan juutalaisystävänsä, David
Friedman'in, Yhdysvaltain Israelin-suurlähettilääksi, ja hän siirsi Yhdysvaltojen suurlähetystön
Jerusalemiin päivälleen 70 vuotta, kenties yksi sukupolvi, siitä päivästä, jolloin Harry S. Truman tunnusti
Israelin kansakuntana.
Raamattu sanoo, että voimme nähdä Jeesuksen paluun lähestyvän (Heb. 10:25).
Kun opetuslapset kysyivät Jeesukselta Hänen tulemuksensa ja maailman lopun merkistä, Hän kehotti
heitä katsomaan viikunapuuta (tarkkaile Israelia, Matt. 24:3, 32-34).
Lähes 2000 vuoden ajan, ei ollut mitään Viikunapuuta, jota katsoa (ei mitään Israelin kansakuntaa
tarkkailtavaksi); mutta Psalmin 90:10 elinkaaren (70-80 vuotta) puitteissa, kaksi miestä, jotka kulkivat
monien ihmisten neuvojen vastaisesti ja heille kerrottiin, ettei heitä valittaisi, tulivat kuitenkin vaaleilla
valituksi.
Tänään on olemassa juutalainen kansakunta Luvatussa Maassa. Israel valtasi Itä-Jerusalemin vuonna
1967, ja Yhdysvaltain suurlähetystö on nyt Jerusalemissa.
”Mutta oppikaa viikunapuusta (Israel) vertaus: 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. Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki nämä tapahtuvat.”
(Matteus 24:32-34)
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---------------------Suomentajan lisäys: Vähän numerologiaa. Ylihuomenna, jolloin on talvipäivänseisaus (21.12.2018),
Donald Trump on ollut virassaan 700 pv. ja Israelin valtio on tuolloin 70 vuoden, 7 kuukauden ja 7
päivän ikäinen (=777). Muistetaan vielä se, että Donald Trump oli presidentinvirkaan astuessaan juuri
70 vuoden, 7 kuukauden ja 7 päivän ikäinen. Jos ennusmerkit pitävät paikkansa, kuten se, että Donald
Trump syntyi 700 pv. ennen Israelin valtion syntymistä 14.5.1948 (selvä linkki Trumpin ja Israelin
välillä), niin voidaan odottaa jotain merkittävää tapahtuvaksi Israelin suunnalta tällä viikolla, joka johtaa
ns. Googin sotaan. Tässä Googin sodassa Israelilta riisutaan oma voima ja se joutuu turvautumaan
Jumalaan. Se onkin lähtölaukaus Israelin viimeiselle 70. vuosiviikolle (Dan. 9:27), jolloin Israel kokee
lopullisen lunastuksen.
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