maanantai 25. helmikuuta 2019
Raamatun numerot, aikainmerkit, rauha ja turvallisuus Lähi-idässä
Tässä tuore suomentamani profetiaraportti Rapture Ready -sivustolta, jossa kirjoittaja luettelee viisi
Raamatun profetiaan liittyvää uutista viime ajoilta sekä yleisesti huomauttaa kaikkien Raamatun
numeroiden ja merkkien yhteentulemisesta juuri näinä aikoina, jolloin ns. valerauhaa ollaan
sommittelemassa Lähi-itään erityisesti presidentti Trumpin taholta.
------------------------
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Tämä artikkeli olisi liian pitkä, jos käsittelisin kaikkea uutisista, jota on tapahtunut viimeisinä päivinä
liittyen Raamatun profetiaan, joten aion supistaa sen viiteen asiaan, jotka näyttävät erittäin tärkeiltä.
Ensinnäkin, Rapture Ready julkaisi T.W. Tramm'in erinomaisen artikkelin otsikolla ”God’s Numerical
Patterns: Israel’s 70th Year & Bible Prophecy (Jumalan numeeriset mallit: Israelin 70. vuosi ja
Raamatun profetia).” (Löydät sen julkaistuna menemällä osoitteeseen www.raptureready.com,
napsauttamalla Rapture Ready News'ia, ja napsauttamalla 12 Feb 2019 oikeassa reunassa.)
Monet kristityt eivät ymmärrä Raamatun numeroiden merkitystä (ja meidän on oltava varovaisia), mutta
on olemassa laaja yksimielisyys siitä, että Jumala on matemaattinen Jumala, ja Raamatun numerot ovat
merkitseviä (Googlaa ”Bible number 70”; Googlaa ”Bible number 40”; Googlaa ”Bible number 7”; jne.).
Tämä on pointti: Jumala mittaa aikaa monella tavalla (1000 päivää kutsutaan nimellä Millennial Days
(millenniaaliset päivät); 50-vuotisjaksot, joita kutsutaan nimellä Jubilee Cycles (riemuvuosijaksot), 70vuotisjaksot, jne.), Ja kaikki nämä ajan mittaustavat osuvat merkittäviin lukuihin juuri nyt.
Numerot näyttävät sanovan, että maailma on saavuttamassa merkittävän kohdan Jumalan
profeetallisessa kellotaulussa.
Toiseksi, samalla kun merkittävät luvut ovat suuntautumassa yhteen, profeetalliset merkit ovat
lähentymässä toisiaan:
• Väärä profeetta johtaa maailmanuskontoa, ja paavi Francis tekee suuria harppauksia kohti
eräiden uskontojen yhdistämistä.
• Antikristus johtaa maailmanhallitusta, ja globalistit Yhdysvalloissa haluavat maailmanhallitusta niin
kipeästi, että he yrittävät syrjäyttää presidentti Trumpin.
• Vaivanaika (Tribulation Period) alkaa, kun Antikristus vahvistaa seitsemän vuoden rauhanliiton
Lähi-idässä, ja presidentti Trump aikoo julkaista rauhanehdotuksensa Lähi-idän rauhalle
myöhemmin tänä vuonna.
• Raamattu kieltää Israelin ja Jerusalemin jakamisen, ja on olemassa raportteja, että presidentti
Trumpin rauhanehdotuksessa Israel ja Jerusalem jaetaan.
• Maailmanlaajuinen talousromahdus tapahtuu ylöstempauksen (Rapture) jälkeen, ja USA:n
kansallinen velka ylitti juuri 22 biljoonaa dollaria.

• Antikristus ja Väärä profeetta tulevat seuraamaan kaikkea ostamista ja myymistä vaivanaikana, ja
teknologia, jolla tämä tehdään, oli keskustelun aiheena The World Government Summit
-huippukokouksessa aiemmin tässä kuussa, jne.
Kolmanneksi, on ollut monia ehdotuksia Lähi-idän rauhalle, mutta niiden esittämisajankohtana kaikki
numerot ja merkit eivät olleet yhteentulleita.
Presidentti Trumpin rauhanehdotus näyttää olevan ensimmäinen rauhanehdotus, joka esitetään samaan
aikaan, kun kaikki numerot ja merkit ovat lähentymässä toisiaan.
On kulunut hieman yli 70 vuotta (kenties yksi sukupolvi) siitä, kun Israelista tuli valtio, ja kaikki
aikaisemmat rauhanehdotukset olivat ennen Israelin 70-vuotispäivää.
Neljänneksi, Ahdistuksen aika alkaa ylöstempauksen jälkeen, kun Antikristus vahvistaa
rauhansopimuksen monien kanssa seitsemäksi rauhan vuodeksi Lähi-idässä (Dan. 9:27).
Kun Antikristus vahvistaa tuon sopimuksen monien kanssa, maailman johtajat julistavat "peace and
safety (nyt on rauha, ei hätää mitään)" (jotkut ihmiset sanovat "peace and security"). (“Peace and safety”
ja “peace and security” ovat sama asia); ja sitten tulee äkillinen tuho (1. Tess. 5:1-3).
Tähän mennessä iranilaiset ja palestiinalaiset ovat yrittäneet estää rauhansopimuksen, ja arabit ovat
kieltäytyneet neuvottelemasta rauhansopimuksesta, kunnes Israel täyttää palestiinalaisten vaatimukset.
Helmikuun 13.-14. päivinä 2019, USA:n varapresidentti Mike Pence, USA:n ulkoministeri Mike Pompeo
ja presidentti Trumpin vävy Jared Kushner tapasivat Puolan Varsovassa, jossa oli virkamiehiä noin 60
kansakunnasta ”edistämään tulevaisuutta rauhasta ja turvallisuudesta Lähi-idässä.”
Yhdessä pääministeri Netanyahu'n ja 10 arabimaan virkailijoiden kanssa, Hra Kushner kertoi ryhmälle,
että presidentti Trumpin suunnitelma on valmis, se julkaistaan Israelin vaalien 9. huhtikuuta 2019
jälkeen, ja vaikka se on iso riski, hän on optimistinen sen mahdollisuuksista saada hyväksyntä.
Tämän konferenssin tärkeitä päätöksiä rauhan ja turvallisuuden edistämiseksi Lähi-idässä ovat, että Iran
tullaan hoitelemaan ja palestiinalaisten vaatimukset eivät enää estä arabeja ja Israelia olemasta ystäviä,
niin että rauha ja turvallisuus voivat vallita Lähi-idässä.
Kuvia otettiin ja julkaistiin monien johtajien kesken (mukaan lukien Mike Pence, Mike Pompeo, Jared
Kushner, Benjamin Netanyahu ja muut), jotka seisoivat suuren kyltin edessä, jossa luki ”Ministerial To
Promote A Future of Peace and Security in the Middle East (Lähettiläät edistämään tulevaisuutta
rauhasta ja turvallisuudesta Lähi-idässä).”
On vaikeaa nähdä, miten Jumala voi tehdä asioita selvemmiksi kuin kuvat monista virkailijoista, jotka
seisovat kyltin edessä, jossa on sanat ”Peace and security in the Middle East (Rauha ja turvallisuus
Lähi-idässä).”
Family Photo at Ministerial on Peace and Security in the Middle East in Warsaw
https://www.youtube.com/watch?v=fRSuBmDiXRE (13.2.2019)
https://statedept.brightcovegallery.com/detail/video/6001840838001/family-photo-at-ministerial-onpeace-and-security-in-the-middle-east
Viidenneksi, Israelin pääministeri Netanyahu kertoi ryhmälle, että Iran pystyy tuottamaan ydinaseita
kahden vuoden kuluessa, jos Iran päättää tehdä sen.
Hän oli hyvin selväsanainen sodan mahdollisuudesta Iranin kanssa ja siitä mahdollisuudesta, että Israel
ja arabivaltiot tulevat olemaan kumppaneita; ja kahden-vuoden luku osoittaa, että ei kenties mene
kauaakaan, kunnes jotain tapahtuu.
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