maanantai 8. huhtikuuta 2019
Jokainen päivä voi nyt olla alku suurelle profeetalliselle tapahtumalle, kuten
3. maailmansodalle!
Tässä tuorein suomentamani Lähi-idän profetiaraportti Rapture Ready -sivustolta. Kirjoittaja käy läpi
tapahtumia Israelin ja Gazan konfliktin ympärillä maaliskuun viimeiseltä 8 päivältä. Nämä ovat kriittisiä
aikoja (ns. valerauha, 1. Tess. 5:1-3) ja jokainen päivä voi olla laukaisin jollekin suurelle kehitykselle
Lähi-idässä ja muualla. Yksikin virhe Gazan militanteilta (tai FalseFlag -isku Israelissa) ja se voi
aiheuttaa suursodan alueella, joka laajenee ja vetää mukaansa monia kansakuntia eri puolilta maailmaa.
On mahdollista, että I, Pet Goat 2 -filmissä esitetty moskeijaisku kuvaa uuden Gazan sodan alkamista
hetkenä minä hyvänsä tänä keväänä.
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Ei ole liian epätavallista kuulla, että joku sanoo: ”Raamatun profetia ottaa muotoaan tai täyttyy joka
päivä.”
Tämä on päivittäinen raportti tapahtumista 24.-31.3.2019.
Sunnuntaina 24. maaliskuuta: Sean Osborne (eschatologytoday.blogspot.com) kirjoitti, että jotkut
ennakoivat väkivaltaa presidentti Trump'in Golan-tunnustuksen vuoksi, jossa Golanin kukkulat
tunnustetaan Israelin suvereeniksi alueeksi.
Maanantaina 25. maaliskuuta: Presidentti Trump allekirjoitti asiakirjan, jossa tunnustetaan Israelin
suvereniteetti Golanin kukkuloiden suhteen. Pääministeri Netanyahu oli Washingtonissa allekirjoittamista
varten ja väkivalta puhkesi, kun terroristit ampuivat raketin Gazasta Israeliin, joka osui taloon ja
vahingoitti seitsemää ihmistä, mukaan lukien kahta lasta.
Hra Netanyahu supisti vierailunsa lyhyeen, määräsi kaksi divisioonaa joukkoja sijoitettaviksi asemiin
lähelle Gazaa, ja kutsui palvelukseen 1000 reserviläistä. Vielä 60 rakettia ammuttiin Israeliin ja Israel iski
kymmeniin kohteisiin Gazassa.
Tiistaina 26. maaliskuuta: Terroristit ampuivat 30 uutta rakettia Israeliin; IDF iski 15 uuteen kohteeseen
Gazassa; ja pääministeri Netanyahu sijoitti lisää joukkoja asemiin lähelle Gazaa.
Anonyymia vanhempaa terroristia siteerattiin sanomalehdessä kun hän oli sanonut, että Iran tilasi
maanantaina tapahtuneet terrori-iskut Israelia vastaan.
Egyptin virkamiehet vahvistivat, että iranilaiset käynnistivät Israeliin kohdistuvan väkivallan.
Keskiviikkona 27. maaliskuuta: Terroristit ampuivat lisää raketteja Israeliin; IDF iski uusiin kohteisiin
Gazassa; IDF käynnisti suuren hyökkäyksen Iranin kohteisiin Syyriassa; ja joissakin raporteissa todettiin,
että Syyriassa olevista Iranin asemista kuultiin voimakkaita räjähdyksiä useiden tuntien ajan.
Torstaina 28. maaliskuuta: Pääministeri Netanyahu vahvisti edelleen Israelin joukkoja Gazan lähellä; hän
sanoi, että hyökkäys Gazaan on viimeinen keino; ja hän sanoi, että Israel jatkaa pyrkimyksiään estää
Irania tuomasta aseitaan ja joukkojaan Syyriaan.

Perjantaina 29. maaliskuuta: Palestiinalaiset ja terroristit nakkasivat satoja palopommeja ja kranaatteja
kohti Israelin joukkoja, ja niihin vastattiin tankeista ammutuilla kranaateilla, jotka suunnattiin
terroristikohteisiin Gazassa.
Egyptin neuvottelijat yrittivät koko viikon ajan välittää tulitaukoa; terroristit kuitenkin pitivät yllä
vaatimuksiaan, mukaan lukien Temppelivuorta ja Jerusalemia koskevat kysymykset—juovuttava malja
(Sak. 12:2), mutta mitään ei voitu saada aikaan.
Terroristit uhkasivat suurilla mielenosoituksilla pitkin Gazan rajaa Israelin kanssa, ja pääministeri
Netanyahu varoitti, että yksikin virhe voi johtaa sotaan.
Presidentti Trump antoi käskyn Yhdysvaltojen ylläpitämille karttapalveluille osoittamaan, että Golanin
kukkulat ovat osa Israelia.
Raportoitiin, että Arabiliitto on suunnitellut sunnuntai-kokouksen arvostelemaan presidentti Trump'ia, joka
tunnusti Golanin kukkulat Israelin alueeksi.
Kirjoittajan mukaan, arabit kritisoivat presidentti Trump'in päätöstä tunnustaa Jerusalem Israelin
pääkaupungiksi ja siirtää Yhdysvaltain suurlähetystö Jerusalemiin, mutta he eivät tehneet mitään sen
suhteen.
Kirjoittajan mielestä he tekevät samoin koskien Golanin kukkuloita: arvostelevat presidentti Trump'ia,
mutta eivät tee mitään sen suhteen, koska he tarvitsevat Yhdysvaltojen ja Israelin apua Iranin kanssa.
Lauantaina 30. maaliskuuta: Rajalla oli mielenosoituksia; räjähdyslaitteita ja kranaatteja heitettiin Israelin
joukkoja kohti; IDF ampui laukauksia ja käytti kyynelkaasua; jotkut ihmiset loukkaantuivat (yksi
kriittisesti).
Sunnuntaina 31. maaliskuuta: Egyptiläiset sovittelijat saivat viimein aikaan jotakin edistystä tulitaukoa
ajatellen, mutta harvat uskovat, että terroristit ja heidän iranilaiset kiihottajat pitäytyvät siinä kovin
pitkään.
Tässä on pointti: Kun opetuslapset halusivat tietää Jeesuksen tulemuksen merkeistä, Hän sanoi, että
tulisi olemaan sotia ja sanomia sodista, ja Hän kehotti heitä katsomaan viikunapuuta (Israel).
Jokainen päivä voisi olla päivä, jolloin joku tekee jotain, joka käynnistää sodan Israelin tai kokonaisen
sarjan sotia Israelin kanssa, jotka liittyvät Raamatun aikakauden lopun profetioihin.
Yksikin virhe voisi olla alku suurelle tapahtumalle, joka vetää mukaansa monet kansakunnat ja
merkitsee sitä, että maailmanlopun päivät ovat saapuneet.
Kaikki merkit viittaavat siihen, että ihmisten on oltava valmiita, ja ainoa tapa olla valmis on vilpittömästi
hyväksyä Jeesus.
Jumala ei paljastanut näitä asioita pelotellakseen ihmisiä.
Hän paljasti nämä asiat osoittamaan ihmisille, että Hän on todellinen; Hän on elossa; Hän on edelleen
valtaistuimella; Hän on ohjaksissa ja Hänen Sanansa on totta; ja Hän osoittaa tämän jokaisena
ohikiitävänä päivänä.
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