sunnuntai 17. kesäkuuta 2018
Maailman yhteenotto Jumalan kanssa lähestyy aikainmerkeistä päätellen
Tässä mainio artikkeli profeetalliselta Rapture Ready -sivustolta, jossa kerrotaan seitsemästä profeetallisesta
nykymerkistä, jotka ennakoivat yhteenottoa maailman ja Jumalan välillä tyyliin ”niinkuin oli Nooan ja Lootin
päivinä”. Etenkin 4. kohdan, jossa mainitaan Yellowstone'n supertulivuoren heräämisestä tänä vuonna alueella
esiintyneen voimakkaan vulkanismin (geysir-purkaukset) vuoksi, pitäisi toimia hälytysmerkkinä jokaiselle.
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Ensinnäkin, Jeesus puhui Hänen tulemisensa merkeistä, kun Hän sanoi: ”Ja niinkuin kävi Nooan
päivinä, niin käy myöskin Ihmisen Pojan päivinä: he söivät, joivat, naivat ja menivät miehelle, aina siihen
päivään asti, jona Nooa meni arkkiin; ja vedenpaisumus tuli ja hukutti heidät kaikki. Niin myös, samoin
kuin kävi Lootin päivinä: he söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja rakensivat, mutta sinä päivänä, jona
Loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tulikiveä taivaasta, ja se hukutti heidät kaikki, samoin käy sinä
päivänä, jona Ihmisen Poika ilmestyy.”
Jeesus oli muun muassa osoittanut, että ihmiset Nooan ja Lootin päivinä tekivät tavanomaisia
askareitansa (söivät, joivat, menivät naimisiin, jne.) ilman ajatustakaan siitä, että Jumala voisi pian
tuomita heidät syntiensä vuoksi.
Johtuen Nooan päivien synnistä, tulva hukutti koko maailman. Ja Lootin päivinä, tuli ja tulikivi tuhoaisivat
pian Sodoman ja Gomorran; mutta ihmiset eivät olleet huolestuneita siitä, että Jumalan tuomio
laskeutuisi heidän päällensä.
Heidän silmissään kaikki oli normaalia. He jatkoivat jumalattomia harrastuksiaan ilman mitään ajatuksia
yhteenotosta Jumalan kanssa.
Hiljattainen Gallup-kysely muistutti minua tästä. Mielipidetutkijat havaitsivat, että pornografia on
moraalisesti hyväksyttävää 27 prosentille kaikista republikaaneista, 43 prosentille kaikista
amerikkalaisista, ja 53 prosentille kaikista demokraateista. Suuri joukko yksinkertaisesti jättää huomiotta
sen, kuinka Jumala voisi reagoida.
Toiseksi, Jeesus sanoi myös, että tulee olemaan ”maanjäristyksiä monin paikoin” (Matt. 24:7).
Kristillisen seurakunnan aikakaudella on aina ollut maanjäristyksiä, mutta jotkut Raamatun jakeet
osoittavat, että ne lisääntyvät esiintymistiheydeltään ja voimakkuudeltaan (kuten synnytystuskat)
aikakauden lopussa.
Kolmanneksi, äskettäin ilmoitettiin, että Kilauea-tulivuoren huipun lähellä oli yli 500 maanjäristystä
yhdessä 24 tunnin aikajaksossa (eniten koskaan 24 tunnin sisällä tuossa paikassa) ja siellä on ollut
viimeisten 30 päivän aikana yli 12 000 maanjäristystä.

Tämä ei ollut voimakkuuden kasvua, mutta se oli varmasti esiintymistiheyden nousua.
Neljänneksi, Jumala sanoi, että maan päällä tulee näkymään ”tulta ja savupatsaita (fire and vapour of
smoke)” (Apt. 2:19).
Kaksi tulivuorta (Kilauea ja Fuego) ovat sylkeneet tulta, savua ja kuumia myrkyllisiä kaasuja useiden
päivien ajan. Kilauea on polttanut satoja taloja ja rakennuksia. [Myöskin Japanissa purkautui tulivuori
aivan tuoreesti, ks. https://watchers.news/2018/06/16/strong-eruption-at-sakurajima-volcano-pyroclasticflow-ashfall-reported-in-kagoshima-japan/ ja https://www.youtube.com/watch?v=b7zpfWv-hBU. Suom.
huom.]
Fuego on aiheuttanut palovammoja tuhansille ihmisille.
Yellowstone'n kansallispuiston Steamboat-geysir on purkautunut 8 kertaa maaliskuusta lähtien. Tämä on
ennennäkemätöntä niin lyhyessä ajassa. Jotkut räjähdykset ovat olleet hyvin voimakkaita.
Suomentajan kommentti: Kattokaa nyt tästä linkistä, miten geysir on purkautunut 10 kertaa maaliskuun
15. päivästä 2018 aina tähän hetkeen asti (väliä keskimäärin 8 päivää lähtien purkauksesta 27.4.2018,
jolloin P-Korean ja E-Korean johtajat tapasivat historiallisesti maiden rajalla, ollen jumalalliset 777
kuukautta Korean sodan päättäneestä aseleposopimuksesta 27.7.1953). Ennen maaliskuuta aiempi
suuri purkaus oli syyskuussa 2014 ja sitä ennen kesällä 2013 ja sitä ennen keväällä 2005! Eli tosi
harvoin on ollut purkauksia tähän vuoteen mennessä, ainakin kun katsotaan aikajanaa vuodesta 1990
lähtien (Wikipedian mukaan 11 purkausta ennen vuotta 2018). Pasi Toivosen (Mänttä-Vilppula)
”säätieteilijänä” ja ”geologina” pitäisi kiinnittää tähän huomiota. Ks. vielä tämä 13.6.2018 julkaistu video:
https://www.youtube.com/watch?v=7Ek-a2U7TZI (RED ALERT!! Yellowstone preparing to blow!
Scientists reveal!!)
Kilauea'n, Fuego'n ja Steamboat'in yhdistetty toiminta aiheuttaa huolta tietyille tutkijoille.
Viidenneksi, sodat ja huhut sodista ovat myös merkki (Matt. 24:6), ja yhä enemmän näyttää siltä, että
yhteenotto Iranin kanssa on horisontissa.
Presidentti Trump ja pääministeri Netanjahu ovat tehneet selväksi, että Yhdysvallat ja Israel eivät anna
Iranin kehittää ydinaseita.
Presidentti Trump sanoi selkeästi, että Iranille tulee ”tuhoisia seurauksia”, jos kansakunta käynnistää
uudelleen ydinohjelmansa.
Iran ilmoitti 6. kesäkuuta 2018, että se jatkaa rakentamista tehtaalla, joka tuottaa sentrifugeja uraanin
rikastamiselle ydinaseita varten. Heidän armeijansa odottaa, että rakentaminen saadaan päätökseen
noin kuukaudessa.
Myöskin 6. kesäkuuta 2018, presidentti Trump hyväksyi USA:n sotavoimien vahvistamisen Israelissa
valmistautuen sotilaalliseen yhteenottoon Iranin kanssa.
Hän on myös hyväksynyt Israelin sotilaallisten voimavarojen lisäämisen lähettämällä suuren määrän
ilmatankkereita tankkaamaan Israelin lentokoneita ilmassa Iran-iskujen aikana.
Kuudenneksi, kesäkuussa 2018 pidetyssä G7-kokouksessa Kanadassa, presidentti Trump oli
halveksittu; pääministeri Trudeau puukotti Yhdysvaltoja selkään; oli puhetta USA:n eristämisestä muusta
G7-ryhmästä; ja Angela Merkel kehotti EU:ta ottamaan vahvemman roolin globaaleissa asioissa.
Tämä vastaa monien profetiaopettajien mielipidettä, jonka mukaan USA vajoaa ja EU hallitsee Uutta
maailmanjärjestystä Ahdistuksen aikana (Tribulation Period).
Seitsemänneksi, ryhmä kansakuntia, joita kutsutaan Idän kuninkaiksi, tulevat hyökkäämään Lähi-itään
Ahdistuksen aikana (Ilm. 16:12).

Raamattu ei identifioi Idän kuninkaita, mutta jotkut profetiaopettajat ehdottavat, että ne ovat Kiina,
Pohjois-Korea, ja kenties Intia, Japani, jne.
Muutama kuukausi sitten näytti siltä, että presidentti Trump oli lähellä tuhota Pohjois-Korean armeijan, ja
se olisi saattanut tämän profeetallisen skenaarion kyseenalaiseksi. [Todellakin. Kiina ei olisi tykännyt
tästä ollenkaan, kun se olisi menettänyt liittolaisen. Suom. huom.]
Presidentti Trump'in historiallinen sopimus Kim Jong-un'in kanssa mahdollistaa Pohjois-Korean armeijan
roikkua mukana sen Ahdistuksen aikana tapahtuvaa yhteenottoa Jumalan kanssa varten.
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