maanantai 7. tammikuuta 2019
Jumalan profeetallinen kello tikittää kohti jonkin päättymistä vuonna 2019,
jolloin Raamatun lopunaikojen profetiat alkavat toteutua rutosti!
Tässä tuore suomentamani profetiaraportti Rapture Ready -sivustolta, jossa luetellaan useita
nykymerkkejä sille, että Jumalan profeetallinen kello tikittää ja kaikkien pitäisi käyttää aikansa viisaasti.
Aika on lyhyt ja Herramme Jeesus Kristus voi tulla hetkenä minä hyvänsä noutamaan seurakuntansa.
Niinpä nyt ei ole varaa olla tyhmä neitsyt (Matt. 25:1-13).
------------------------
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Ne, jotka sanovat kellon tikittävän, hälyttävät usein siitä seikasta, että aika on lyhyt tai aika on
loppumassa.
He välittävät ajatuksen, että jotakin on päättymässä, ja niiden, joita asia koskee, on pyrittävä
maksimaalisesti hyödyntämään aikansa viisaasti.
Raamattu sisältää profetioita, joiden avulla kiinnostuneet ryhmät voivat tietää, milloin Jeesuksen paluu
lähestyy, mutta ei tarkkaa päivää tai tuntia.
Historia on saavuttanut pisteen, jossa suuret profeetalliset tapahtumat ovat saapumassa näyttämölle.
Kymmenet merkit viittaavat siihen, että Jumalan profeetallinen kello tikittää ja kaikkien pitäisi käyttää
aikansa viisaasti.
Ensinnäkin, viime aikoina tapahtuneita villejä heiluntoja osakkeiden hinnoissa maailmanlaajuisesti
voidaan pitää muistutuksena siitä, että tulee olemaan maailmanlaajuinen talousromahdus
ylöstempauksen jälkeen.
Onneksi markkinat asettuivat jonkin verran, mutta kun Dow Jones'in pörssi laskee yli 4 000 pistettä
yhdessä kuukaudessa ja tabloidin otsikossa lukee, ”Dow on Track for Worst December since 1931 (Dow
matkalla huonoimpaan joulukuuhun sitten vuoden 1931)”, ihmisten tulisi istuutua ja kiinnittää huomiota.
Toiseksi, vuoden 2019 Ruusujen Paraatin Turnauksessa (2019 Tournament of Roses Parade) esiintyi
kuningatar LGBT (seksuaalivähemmistöt) -yhteisöstä, joka uskoi, että hänet valittiin, koska hänen
arvonsa olivat linjassa tuomareiden arvojen kanssa.
Roses Parade -turnauksessa on nyt ollut kolmet LGBT-häät matkustajalautoilla (1989, 2013, 2014),
vuoden 2018 Macy'n Kiitospäiväparaatilla on ollut samaa sukupuolta olevien suutelua, ja Miss
Universum -kilpailussa 2018 on ollut transseksuaalinen kilpailija.
Näyttää siltä kuin Lootin päivät ovat saapuneet.
Kolmanneksi, Grand Junction'in kaupungin ateistit ja vapaa-ajattelijat, Coloradossa, panivat kyltin
mainostaululle, jossa lukee: ”Make Christmas Great Again—Skip Church (Tee joulusta suuri uudelleen –

jätä kirkko väliin).”
He sanoivat kiinnittäneensä kyltin, koska Kirkko syrjii muita kuin kristittyjä, ja koska katoliset ja Jehovan
todistajat ovat korruption ja seksuaalisen hyväksikäytön kyllästämiä.
Näyttää siltä kuin Nooan päivät ovat saapuneet (jumalattomuus, epäusko).
Neljänneksi, joulukuun puolivälissä 2018 ilmoitettiin, että Venäjä, Iran ja Syyria ovat sanoneet, että jos
Israel hyökkää Syyriassa olevaan kohteeseen, he hyökkäävät samankaltaiseen kohteeseen Israelissa.
Pohjimmiltaan he sanoivat, että se on silmä silmästä ja hammas hampaasta.
Joulukuun 25. päivänä 2018, Israel ampui useita ohjuksia bunkkerinmurtaja-pommien kanssa Syyrian ja
Iran-mielisten sotilaskohteita vastaan Damaskoksen esikaupunkialueilla.
Syyria vastasi ampumalla voimakkaan pitkän kantaman ohjuksen Israeliin, joka putosi aukealle pellolle
tekemättä juurikaan vahinkoa.
Seuraavana päivänä Venäjä sanoi, että jos Israel tekee yhtään lisää ilmaiskuja Syyriaan, niin syyrialaiset
kostavat laukaisemalla pitkän kantaman ohjuksia Israelin sydämeen.
Raamattu opettaa, että Israel ja Syyria joutuvat sotaan lopun päivinä ja Syyrian Damaskos tuhotaan
yhdessä yössä.
Viidenneksi, 26. joulukuuta 2018 ilmoitettiin, että YK työskentelee globaalin yhtiön nimeltä Accenture
kanssa kehittääkseen ja toteuttaakseen maailmanlaajuisen tunnistusjärjestelmän ja tietokannan, joka
pakotetaan kaikille maan päällä oleville vuoteen 2030 mennessä.
Jumala on ohjaksissa, mutta jos YK voi saavuttaa tämän tavoitteen vuoteen 2030 mennessä, se
tarkoittaa sitä, että ylösotto (Rapture) lähestyy.
Kuudenneksi, 27. joulukuuta 2018 ilmoitettiin, että Venezuela palkkasi kiinalaisen yrityksen luomaan
kansallisen tunnistusjärjestelmän, niin että yritys, jonka he palkkasivat, suositteli samanlaista
järjestelmää kuin on Kiinan sosiaalinen luotto-pistejärjestelmä, ja yli 70% venezuelalaisista on jo
rekisteröitynyt siihen.
Sosiaalinen luotto-pistejärjestelmä perustuu poliittisen järjestelmän tukemiseen.
Venezuelalaiset, jotka tukevat poliittista järjestelmää, saavat korkean sosiaalisen luotto-pistemäärän, ja
venezuelalaiset, jotka vastustavat sitä, saavat alhaisen sosiaalisen luotto-pistemäärän.
Hallitus aikoo käyttää kansalaisen sosiaalista luotto-pistemäärää sen määrittämiseksi, onko kyseisellä
henkilöllä pääsyä julkisiin etuuksiin, ruokaan, lääkkeisiin, jne.
Tämä ei ole pedonmerkki, mutta se on suuri askel kohti pedonmerkkiä, ja ylöstempaus tulee
tapahtumaan ennenkuin jokin samankaltainen menee maailmanlaajuiseksi.
Lopuksi, 27. joulukuuta 2018 ilmoitettiin, että Kiina laittaa siruja vaatteisiin seuratakseen minne kaikkialle
heidän kansalaisensa menevät.
Kiina panee siruja myös hattuihin ja kypäriin, jotka voivat lukea ihmisten aivoaaltoja.
On kysyttävä, ollaanko tai tullaanko näitä vaatteita, hattuja tai kypäriä myymään Yhdysvalloissa.
Kukaan ei tiedä, kuinka paljon aikaa on jäljellä Jumalan profeetallisessa kellossa, mutta siinä ei
luultavasti ole paljonkaan aikaa enää; se tikittää ja kello on täsmällinen, joten meidän pitäisi käyttää
aikamme viisaasti.
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