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VUODEN 2017 SUURIMMAT PROFEETALLISET TAPAHTUMAT
Vuosien 1917 ja 1967 profeetallisten suurtapahtumien johdosta myös vuodeksi 2017
odotettiin profeetallista suurtapahtumaa.
Israelissa ei äkkiseltään mietittynä tapahtunut mitään profeetallista
merkkitapahtumaa. Jumalan aivoituksia aavistaen
kuitenkin merkittävä profeetallinen tapahtuma on täytynyt tapahtua!
Mikä on vuoden 2017 merkittävin profeetallinen tapahtuma? Se liittyy kyllä
noihin riemuvuosiin 50 vuoden välein. 100 ja 50
vuotta Jerusalemin vapautuksista olivat merkkinä myös vuodelle 2017! Ylösottoa
odotettiin tai saatettiin odottaa syksyyn 2017
sillä perusteella, että jotakin suurta oli tapahduttava. Vanhan selityksen
mukaan viimeinen 7 vuotta alkaa
valerauhasopimuksella seurakunnan ylösottoineen. Tämä käsitys on kuitenkin
myöhemmin ymmärryksen lisääntyessä saanut
tarkennusta.
Mutta siihen liittyykin suurin merkkitapahtuma. Se oli VIIMEISEN VUOSIVIIKON
ALKAMINEN! Juutalaiskalenterissa vuosi vaihtui
23. 9. 2017, ja siinä alkoi viimeinen vuosiviikko. Asian vahvistukseksi Jumala
antoi suuren auringonpimennyksen Yhdysvaltoihin
samaan aikaan.
Tässä käsityksessä nyt olemme. Syksystä 2017 ei menisi kuin 7 vuotta Messiaan
näkyvään paluuseen! Mutta seurakunnan ylösotto
tapahtuu jo runsas 3,5 vuotta aikaisemmin. Ei vuosiviikon puolivälissä,
silloinhan Antikristus jo rikkoo valerauhan
hyökkäämällä Jerusalemiin. Danielin kirjan lopusta löytyvä 1335 päivää ilmoittaa
tarkimmin ylösoton ajankohdan. 1335 päivää
ennen Messiaan näkyvää paluuta.
Kuitenkin Daniel 9:27 on tarkin ajan ilmaus ilmoittamallaan tapahtumalla
Antikristus vahvistaa Jerusalemia koskevan valerauhan
monien kanssa. Valerauha täytyy tulla ensin ja sitä "rauhaa" ylistettäessä
seurakunta lähtee.
Valerauha on viimeinen merkki ja välttämätön edellytys ylösoton tulolle.
Viimeinen vuosiviikko 23. 9. 2017 alkaneena varmistuu
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jo aikaisemmin. Antikristuksen täytyy tulla ennen valerauhaan ilmestymistään.
Jos Antikristus on Gorba, hän tulee eli palaa
valtaan 2019 tai 2020. Putinin täytyisi väistyä kesken virkakauden ennen sitä ja
tulla uudelleen valituksi 2018. Antikristusta
on turha ainakin toistaiseksi odottaa mistään muualta kuin Venäjältä. Siinäkin
niin, että pitäisi syntyä ensin valtioliitto
Venäjä ja Valko-Venäjä tai vielä kolmaskin valtio mukana.
Harri Veijonen, itsenäisyyspäivänä 2017.

TÄSTÄ TULOSSA TOISEKSI SUURIN
Trump aikoo siirtää lähetystön Jerusalemiin, harkitsee tunnustavansa sen
Israelin pääkaupungiksi.
https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005478029.html
https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005478330.html
Trump tunnusti Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi - Lähi-itä pelkää
levottomuuksia
https://yle.fi/uutiset/3-9965399
Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu kutsui päätöstä "historialliseksi
virstanpylvääksi". Hänen mukaansa nyt mikä tahansa
palestiinalaisten kanssa solmittava sopimus lähtee siitä, että Jerusalem on
Israelin pääkaupunki. Netanjahu kehotti myös muita
valtiota siirtämään Israelin-lähetystönsä Jerusalemiin. (YLE)
UUTISENI PUOLI VUOTTA SITTEN
SIIRTÄÄKÖ USA SUURLÄHETYSTÖN TEL-AVIVISTA JERUSALEMIIN?
1.-2. kesäkuuta 2017 on mielenkiintoinen hetki. USA:ssa on vuosikymmeniä ollut
valmiina laki, että USA:n suurlähetystö
siirretään Tel-Avivista Jerusalemiin. Mutta aina hallitseva presidentti on
siirtänyt lain voimaantuloa puolella vuodella
eteenpäin. Nyt Trumpin aikana on ilmeistä, että presidentti hyväksyy lain. Siitä
voi seurata, että muitakin valtioita tekee
samoin, mutta ennen kaikkea siitä tulee kova poru ellei sotakin arabimaiden
taholta. HV
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HEIKKI KANGAS:
Uskon, että presidentti Trumpin Jerusalemin tunnustaminen Israelin
pääkaupungiksi avaa pitemmän päälle mahdollisuuden
todellisiin rauhanneuvotteluihin, vaikka monet ovatkin nyt luomassa
kauhuskenaarioita Lähi-idän sodasta.
Päivittäiset uutiset 9. 12. 2017
Harri Veijonen
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