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Talon herra on tulossa (Mark. 13:35) useiden viimeaikaisten
tapahtumien perusteella
Tässä heinäkuun 2019 ensimmäinen Daymond Duck'in profetiaraportti Rapture Ready -sivustolta, jossa
esitellään kahdeksan tuoretta aikainmerkkiä sille, että Jeesus on pian tulossa takaisin, jossa yhdistyy
tuomio maailmalle ja uskollisen seurakunnan ylösotto taivaallisiin (Ilm. 3:10). Merkit ovat selvääkin
selvemmät kun niitä peilataan Raamatun lopunaikojen profetioihin. Ole siis valmis ja pyhittäydy
Herralle karttamalla sitä pahaa, jolla maailma on saastuttanut itsensä Nooan ja Lootin päivien mittoihin.
Profetiaraportin suomensi: Olli R.
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Viime päivinä sattui useita tapahtumia, jotka näyttävät viittaavan siihen, että talon herra (Jeesus) on
tulossa pian (Mark. 13:34-37).
Ensinnäkin, Kurdistan viittaa kurdien (muinaisten meedialaisten) maahan.
Vanhan testamentin aikoina se oli osa Assyrian valtakuntaa, sitten se oli osa Babylonian valtakuntaa, ja
sitten se oli osa Meedo-Persian valtakuntaa.
Tänäpäivänä Kurdistan on jaettu, ja sen osat ovat neljässä valtiossa: Turkki, Syyria, Irak ja Iran.
Uskon Raamatun profetian opettavan, että kurdit saavat takaisin entisen voimansa aikakauden lopussa.
Jesaja ennusti, että Egyptistä rakennetaan valtatie Israelin läpi Assyriaan (Kurdistan) tuhatvuotisen
valtakunnan aikana (Jes. 19:23-25), ja Herra siunaa Egyptiä, Israelia ja Assyriaa sinä päivänä.
Jesaja ja Jeremia ennustivat, että meedialaisten (kurdien) henki tuhoaa Babylonin Ahdistuksen aikana
(Jes. 13:9, 17-22; Jer. 51:11, 28).
Ilmestyskirjan Johannes sanoi Babylonin tuhoutuvan tulen kautta yhdessä hetkessä (Ilm. 18:8-10).
Nämä profetiat täyttyvät, mutta kurdit tarvitsevat vahvan sotilaallisen voiman, jos he aikovat tehdä sen.
Kurdeja on noin 40 miljoonaa.
Turkki, Syyria, Irak ja Iran pelkäävät heitä, he sortavat heitä, kieltävät heiltä modernit aseet, jne.
Vuonna 2016 Irakin kurdit päättivät järjestää kansanäänestyksen julistaakseen itsenäisyytensä Irakista.
He eivät luoneet kurdivaltion rajoja, mutta he uskoivat, että kansanäänestys antaisi luvan.
Vuonna 2017 he äänestivät siitä ja se hyväksyttiin.
Vuonna 2018 Irak ja Iran hyökkäsivät kurdeja vastaan Kirkuk'in kaupungissa.
Kurdit luopuivat kaupungista, mutta kieltäytyivät mitätöimästä heidän äänestystään itsenäisyydestä.

27. kesäkuuta 2019 ilmoitettiin, että kristillisten johtajien valtuuskunta, mukaan lukien joitakin presidentti
Trump'in hengellisiä neuvonantajia, kävi epävirallisella vierailulla kurdien sotilasviranomaisten luona
Irakissa.
Kurdit antoivat ymmärtää, että he ovat Israelia lukuun ottamatta Amerikan ainoa liittolainen Turkissa,
Syyriassa, Irakissa ja Iranissa (neljä kurdeja sortavaa maata).
He ehdottivat, että Yhdysvallat tarvitsee kurdeja, ja kurdit haluaisivat olla Yhdysvaltain liittolainen ja
Yhdysvaltain avun vastaanottaja.
Nämä kristilliset johtajat lupasivat välittää viestin presidentti Trump'ille.
Toiseksi, 21. kesäkuuta 2019, korkealle rankattu Saudi-Arabian diplomaatti teki useita hätkähdyttäviä
lausuntoja.
Hän sanoi muun muassa, että on aika normalisoida Israelin ja arabien väliset suhteet; sodan aikakausi
Israelin kanssa on ohitse; arabimaailma ihailee Israelin menestystä ja haluaa kopioida sen;
palestiinalaishallinto on vastuuton kun ei edes harkitse presidentti Trump'in rauhanehdotusta; sekä
Jerusalemin ja pyhien paikkojen asema on ratkaistavissa oleva kysymys.
Huomaa, että rauhansopimus on mahdollinen, muut maat huomaavat Israelin menestyksen (Venäjä,
Iran, Turkki, jne., näkevät Israelin hopean ja kullan, jne.), ja Saudi-Arabia asettuu poliittisesti Israelin
kanssa riviin, kuten tulee käymään Googin sodan aikana.
Kolmanneksi, 25.-26. kesäkuuta 2019, Jared Kushner järjesti Bahrainissa ”rauhan työpaja”
-konferenssin keskustellakseen presidentti Trump'in ”vuosisadan diilin” taloudellisesta osasta.
Monet maailman johtajat, mukaan lukien jotkut arabimaista, olivat läsnä.
Jared Kushner kertoi ryhmälle: ”Me kaikki olemme samaa mieltä seuraavista tavoitteista: Haluamme
nähdä rauhan, turvallisuuden ja vaurauden koskevan palestiinalaisia, Israelia ja jokaista muuta kaikkialla
maailmassa.”
On liian aikaista sanoa, että tämä on liiton (covenant) alku, jonka Antikristus lopulta vahvistaa, mutta
monien maailmanjohtajien kokouksessa Jared Kushner sanoi, että kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että
tavoitteemme on rauha, turvallisuus (peace and safety) ja vauraus palestiinalaisille, Israelille ja koko
maailmalle.
Tiedä, että ylöstempaus on ennen 7-vuotista rauhanliittoa monien kanssa, ja kun ihmiset sanovat rauha
ja turvallisuus (peace and safety), äkillinen tuho laskeutuu maailman ylle.
Neljänneksi, seuraten Jared Kushner'in työpajaa koskien presidentti Trump'in ”vuosisadan diiliä”, jossa
hän ehdotti 50 miljardin dollarin käyttämistä kymmenen vuoden aikana palestiinalaisten elämän
parantamiseksi, Jason Greenblatt, presidentti Trump'in kansainvälisten neuvottelujen erityisedustaja,
sanoi sijoittajien kertoneen hänelle, että he voisivat saada sen toteutumaan, jos poliittinen osa
hyväksytään.
Niinpä raha tehtaiden, teiden, sairaaloiden, jne. rakentamiseksi Gazassa on saatavilla, jos poliittiset
kysymykset voidaan ratkaista (arvottomalla rauhansopimuksella).
Viidenneksi, 27. kesäkuuta 2019, YK järjesti kansainvälisen konferenssin käsittelemään ”Israelin
menettelytapoja ja toimenpiteitä, joilla pyritään muuttamaan Jerusalemin luonnetta, jolla on merkittäviä
poliittisia, oikeudellisia ja sosioekonomisia seuraamuksia.”
Eikö olekin kiinnostavaa? Jumala tekee Jerusalemista juovuttavan maljan ja väkikiven koko maailmalle
Ahdistuksen aikana (Sak. 12:2-3), ja YK:ta (globaali ryhmä) häiritsee se, mitä tapahtuu Jerusalemissa.

Kuudenneksi, 25. kesäkuuta 2019, Amir Tsarfati kertoi, että Venäjän talous on vaikeuksissa pakotteiden
takia, ja juutalaisten maahanmuuttajien määrä Venäjältä Israeliin on noussut noin 400:sta per kuukausi
noin 1200:een kuukaudessa.
Venäjän taloudelliset ongelmat ja juutalaisten maahanmuutto Israeliin ovat merkkejä viimeisistä päivistä
ja vuotten lopusta (Hes. 38:8, 12).
Seitsemänneksi, 27. kesäkuuta 2019 ilmoitettiin, että Israel uskoo Venäjän häirinneen israelilaisten
siviililentokoneiden GPS-navigointijärjestelmiä noin kolmen viikon ajan (Venäjä kieltää sen).
Ottaen huomioon, mitä Raamattu kertoo Googin sodasta, ei ole kohtuutonta uskoa, että Venäjä haluaisi
häiritä lentokoneiden GPS-navigointijärjestelmiä Israelissa.
Kahdeksanneksi, 16. kesäkuuta 2019, rakennuksen vahtimestari Mount Auburn'in presbyteerikirkossa
Ohion Cincinnati'ssa, Dan Davidson, oli pukeutunut drag-kuningattareksi nimeltä Sparkle Leigh.
Sparkle käytti purppuranväristä mekkoa, meikkiä ja korkokenkiä.
Sparkle seisoi kirkon oven edessä tervehtimässä ihmisiä, kun he astuivat sisään (Minusta tuntuu, että
Auburn on vain nimellisesti kirkko).
Jumalanpalveluksen lasten osuuden aikana, Sparkle nousi lavalle ja luki tarinaa Harvey Milk'istä ja
sateenkaarilipusta (”The Story of Harvey Milk and The Rainbow Flag”) ollen mahdollisesti vastakohta
lasten kasvattamiseksi tavalla, joka heidän suhteen pitäisi tehdä.
Sparkle olisi voinut lukea Raamattua ja jakaa Raamatun kertomuksen lasten kanssa (sellaisen kuten
mitä tapahtui Sodomalle ja Gomorralle), mutta Sparkle halusi puhua Harvey Milk'istä ja
sateenkaarilipusta (Lootin päivät, uskosta luopuminen, ja vielä pahempaa, pahan kääntäminen hyväksi
ja sillä pöyhisteleminen kirkossa, jne.).
Todelliset tapahtumat kuten tämä, on syy siihen, miksi uskon, että talon herra on tulossa (ja pian).
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