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Raamatullisen Ahdistuksen ajan indikaattoreita helmikuussa 2020
Tässä tuore suomentamani Daymond Duck'in profetiaraportti Rapture Ready -sivustolla, jossa luetellaan
tämänhetkisiä aikainmerkkejä sille, että Danielin 70. vuosiviikko eli Raamatun Ahdistuksen aika
ihmiskunnalle voisi alkaa pian. Varsinkin presidentti Trumpin hiljattainen rauhansuunnitelman
julkistus vie lähelle Dan. 9:27'n toteutumista, jolloin Ahdistus alkaa.
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Ensinnäkin, runsas sade Israelissa on johtanut veden vapautumiseen Galilean mereltä ensimmäistä
kertaa vuosikymmeniin.
Israelin uskomattomasta ruoantuotannosta tulee uskomattomampaa.
Toiseksi, monenlaiset vitsaukset, jotka ovat mittasuhteiltaan raamatullisia, aiheuttavat tuhoa ympäri
maailman.
Syyskuusta 2019 lähtien, Australian vuosikymmeniin pahimmat maastopalot ovat tappaneet 28 ihmistä,
tuhonneet yli 3000 kotia, polttaneet 15-20 miljoonaa eekkeriä (1 eekkeri = 0.4 hehtaaria) maastoa, ja
tappaneet ehkä jopa miljardi eläintä.
Hyvä uutinen on, että rankkasateet ovat sammuttaneet monia tulipaloja, mutta salamatulvat ovat nyt
ongelma.
Tällä hetkellä miljardit heinäsirkat hotkivat viljasatoja Somaliassa, Saudi-Arabiassa, Pakistanissa,
Keniassa, Ugandassa, Etiopiassa, Djiboutissa ja Etelä-Sudanissa. (On vain vähän jäljellä, jota ihmiset ja
eläimet voivat syödä; ajattele nälänhätää.)
Noin kaksi kolmasosaa Kiinan sioista on kuollut sikainfluenssaan, sianliha on nyt ylellisyyttä, joillakin
kiinalaisilla ei ole ollut sianlihaa syötäväksi noin kuuteen kuukauteen, ja jotkut ovat siirtyneet
halvempaan lihaan (kanit ja koirat; ajattele mustan hevosen ratsastajaa; Ilm. 6:5-6).
Kiinassa kuoli äskettäin 4500 kanaa H5N1-lintuinfluenssavirukseen.
Koronavirus on saanut Kiinan julistamaan kansallisen hätätilan, Maailman terveysjärjestö on julistanut
maailmanlaajuisen terveysuhan, Yhdysvallat on julistanut kansallisen terveyskriisin, muut maat ovat
ryhtymässä samankaltaisiin toimiin; ja on ollut useita raportteja siitä, että todelliset tilastotiedot ovat
huomattavasti aliraportoituja.
Yhdysvallat yrittää hillitä sitä, mutta jos tauti tekee matkaansa Meksikoon, Amerikan avoin raja sallii sen
levitä, ja Yhdysvallat tulee olemaan avuton pysäyttämään sitä.
Niitä on muuten vaikea löytää (enkä suosittele mitään), mutta pestäviä, viruksentorjuntaan soveltuvia tai
biologisesti estäviä kasvosuojuksia on olemassa (Googlesta tietoa).
Kolmanneksi, mitä tulee vainoon, Kiinan johtaja Xi Jinping määräsi kirkkoja ja ristejä tuhottaviksi, hän
käski kirjoittaa Raamatun uudelleen, määräsi kylttien asettamisen kirkkojen luokse, joissa kielletään

kaikkien alle 18-vuotiaiden pääsy kirkkoon, ja pakotti ihmiset palvomaan häntä kuin hän olisi Jumala.
Ehkä on aika kysyä Xi Jinping'iltä, onko hän Jumala, miksi hän ei lopeta vitsauksia, jotka tappavat
Kiinassa ihmisiä ja sikoja.
Kenties on aika kysyä, näyttääkö todellinen Jumala Xi Jinping'ille ja maailmalle, kuka todella on
ohjaksissa.
Neljänneksi, 5. helmikuuta 2020, www.breakingisraelnews.com julkaisi David Sidman'in kirjoittaman
artikkelin, jonka mukaan rabbi Shlomo Amar, Israelin entinen sefardijuutalaisten päärabbi, kertoi
äskettäin yhdelle ryhmälle: ”Kaikki tämän sukupolven suuret rabbit sanovat, että Messias on
paljastamaisillaan itsensä. Kaikki merkit, joita profeetat antoivat, kaikki merkit, jotka on ennustettu
Gemara'ssa, Mishna'ssa, Midrash'issa, kaikki esiintyvät yksitellen. Meidän täytyy vain pysyä vahvoina
vähän kauemmin.”
Artikkelissa sanottiin myös toisen rabbin ilmoittaneen, että "Messiaan saapuminen tekisi tyhjäksi
presidentti Trumpin Lähi-itää koskevan suunnitelman aloittamisen".
On syytä huomauttaa, että monet rabbit uskovat sukupolvemme näkevän kaikki Messiaan merkit kun ne
tulevat esiintymään.
Pre-Trib (Ahdistusta edeltävään) -tempaukseen uskovat kristityt ovat sitä mieltä, että seurakunta
temmataan ennenkuin Antikristus vahvistaa Lähi-idän rauhansuunnitelman, mutta he tuntevat surua siitä
tosiasiasta, että juutalaiset omaksuvat väärin Antikristuksen Messiaakseen.
Viidenneksi, mitä tulee presidentti Trump'in Lähi-idän rauhansuunnitelmaan, jota nyt kutsutaan
”Rauhaksi hyvinvointiin”, palestiinalaishallinto (PA), Arabiliitto ja monet muut ovat itseasiassa hylänneet
sen.
Mutta ymmärrä, että kukaan ei odottanut heidän hyväksyvän ensimmäistä tarjousta, eikä kenenkään
pitäisi uskoa, että heidän tekemä hylkäyksensä tarkoittaa sitä, että suunnitelma on kuollut.
Vastoin joidenkin ennusteita, että arabit hyökkäävät välittömästi Israeliin, niin useat arabimaat
lämmittävät suhteita Israeliin ja rohkaisevat PA:ta olemaan sulkematta ovea.
Helmikuun 3. päivänä 2020 (6 päivää sen jälkeen kun presidentti Trump julkisti rauhanehdotuksensa),
pääministeri Netanyahu tapasi Sudanin nykyisen johtajan (95-prosenttisesti muslimivaltio, jossa on noin
43 miljoonaa ihmistä ja Arabiliiton jäsen), ja Sudan & Israel sopivat lopettavansa kaikki ”vihamieliset
toimet ja asenteet vastavuoroisesti”.
Pian sen jälkeen Tunisian YK-suurlähettiläs auttoi laatimaan YK:n päätöslauselman, joka tuomitsi
presidentti Trump'in ”Rauha hyvinvointiin” -ehdotuksen.
Tunisia (98-prosenttisesti muslimivaltio, jossa on noin 11 miljoonaa ihmistä) kutsui äkkiä takaisin
suurlähettiläänsä ja erotti hänet rauhanehdotuksen tuomitsemisesta kuulematta heitä ensin.
Tiedä myös, että Yhdysvallat, Israel, Saudi-Arabia, EU, Sudan, Bahrain ja Oman puhuvat tapaamisesta
Egyptissä keskustellakseen presidentti Trump'in rauhanesityksestä, ja he yrittävät saada Jordanian ja
PA:n osallistumaan.
Huomaa, että nämä arabimaat eivät ole menneet sotaan Israelia vastaan.
He puhuvat tapaamisesta Israelin kanssa keskustellakseen mahdollisuuksista edistää neuvotteluja.
Älä myöskään unohda sitä tosiasiaa, että joukko tapahtumia (sota Syyrian kanssa, sota Hizbollah'in
kanssa, Iranin ydinpommi, jne.) voisi muuttaa tilannetta.
Ei ole epäilystäkään siitä, että Ahdistuksen ajan alussa on rauhansuunnitelma (ja kaikki merkit näyttävät

osoittavan siihen, että Ahdistuksen aika voisi olla lähellä).
Vain Jumala tietää, tullaanko presidentti Trump'in ehdotus neuvottelemaan kyseiseksi suunnitelmaksi vai
tuleeko olemaan toisenlainen suunnitelma.
Presidentti Trump, ulkoministeri Mike Pompeo, Yhdysvaltain entinen YK-suurlähettiläs, sekä monet muut
ovat kertoneet palestiinalaisille, että tämä saattaa olla heidän viimeinen mahdollisuutensa saada oma
valtio.
Yhdysvallat on jopa sanonut Mahmoud Abbas'ille, että odotettavissa oleva Egyptin kokous voisi olla
palestiinalaisten viimeinen mahdollisuus saada oma valtio.
Kuka tietää, mutta jos tämä on viimeinen tilaisuus jakaa Israelin maa, se voisi olla tuo suunnitelma.
Huomaa myös, että liitto vahvistetaan ”monien” kanssa, mutta mikään ei sano, että ”moniin” sisältyy PA.
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