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Kiinasta on tulossa se entiteetti, joka on profeetallisesti määritelty "Idän kuninkaiden kuninkaaksi".

Kiinan Kommunistisen Puolueen (KKP) johto ei ole nukkunut, kun Biden'in hallinto on joissakin 

tapauksissa tunaroinut ja toisissa suunnitellut kehnosti. Tai ehkä, kuten jotkut sanoisivat, kaikki 

tämä on ns. Uuden Maailmanjärjestyksen keksimä naamioitu suunnitelma; eli globalistit vetelevät 

tämän presidentin naruja, kuten narut monta sukupolvea sitten näkivät katsellessaan Howdy 

Doody'n käydessä läpi temppujaan. Vain me emme näe naruja. Mutta temput ovat varmasti 

ilmeisiä, kun tämä hallinto tanssii globalistien nuottien mukaan.

KKP:n juonittelijat eivät taaskaan ole olleet tietämättömiä Biden'in tunaroinnista - tai siitä, mitä 

tämän ilmeisen syöksykierteen ytimessä on.

Jos yhden maailman porukka odottaa päihittävänsä KKP:n suunnitelmillaan hallita omaa osaansa 

planeetasta ja sitten laajentua kaikkialle muualle, heidän on parasta pitää kiirettä ja toteuttaa 

nerokas suunnitelmansa maan pelastamiseksi.

Kiinan kommunistit itse vetävät marionettinaruista yhdessä Vladimir Putin'in kanssa. Asiat eivät 

näytä kovin hyvältä esimerkiksi globalistien suunnitelmissa jatkaa rahoitusmaailman hallitsemista. 

Kommunistien salaliitto, johon kuuluvat vanhat neuvosto-oligarkit ja nykyaikaisemmat ja 

salaperäisemmät kiinalaiset rahapolitiikan mestarit, näyttää päihittävän ne Lännessä, jotka 

haluavat jatkaa rahamaailman hallitsemista petrodollarin kautta.

Kiinalaiset, jotka ovat pitkään olleet tunnettuja kärsivällisyydestään maailman valloittamisessa, 

näkevät nyt heikkoutta, jota eivät ilmeisesti voi vastustaa - heikkoutta Biden'in johtamassa 

Amerikassa, jonka hallituksen nähdään tanssivan ympäriinsä, kuin se vanha Howdy Doody -nukke 

vuosien takaa.
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KKP on ilmaissut oman näkemyksensä vahvuudestaan antamalla Taiwania koskevien aikeidensa 

tulla tunnetuiksi.

Se on osoittanut halveksivansa Yhdysvaltojen valtaa - tai sen puutetta - antamalla suoran käskyn 

uhkauksen muodossa. Seuraava katkelma kiteyttää kiinalaisten halveksunnan Yhdysvaltojen 

ilmeistä avuttomuutta kohtaan.

BEIJING (Reuters) - Kiina varoitti torstaina ryhtyvänsä voimakkaisiin toimenpiteisiin, jos 

Yhdysvaltain edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi vierailisi Taiwanilla ja sanoi, että 

tällainen vierailu vaikuttaisi vakavasti Kiinan ja Yhdysvaltojen suhteisiin sen jälkeen, kun 

media oli kertonut, että hän lähtisi seuraavalla viikolla.

Kiina pitää demokraattisesti hallittua Taiwania omana alueenaan ja aihe on jatkuva kitkan 

lähde Pekingin ja Washingtonin välillä etenkin, kun otetaan huomioon Yhdysvaltojen vahva 

sotilaallinen ja poliittinen tuki saarelle.

Pelosi'n toimisto ja Taiwanin hallitus eivät ole vahvistaneet mahdollista vierailua, mutta eräät 

japanilaiset ja taiwanilaiset tiedotusvälineet kertoivat, että se tapahtuisi hänen vierailtuaan 

Japanissa tänä viikonloppuna....

Kiinan ulkoministeriön tiedottaja Zhao Fijian kertoi toimittajille, että Peking vastustaa jyrkästi 

kaikenlaista virallista kanssakäymistä Yhdysvaltojen ja Taiwanin välillä ja että Washingtonin 

pitäisi peruuttaa matka.

"Jos Yhdysvallat pitää kiinni omasta tahdostaan, Kiina ryhtyy voimakkaisiin toimenpiteisiin 

kansallisen suvereniteetin ja alueellisen koskemattomuutensa puolustamiseksi. Kaikki 

mahdolliset seuraukset, jotka tästä aiheutuvat, jäävät täysin Yhdysvaltojen vastuulle", hän 

lisäsi antamatta yksityiskohtia. (Martin Quin, "China warns U.S. against House Speaker 

Pelosi visiting Taiwan," Reuters).

Tämän raportin jälkeen puhemies Pelosi on yhtäkkiä sairastunut COVIDiin, tai johonkin muuhun, 

kuten on arveltu. Matka on peruttu ja raportin mukaan hän on sairas, eikä hän voi tehdä sitä.

Ehkä hän oli Washingtonissa Washington DC:ssä järjestetyillä Gridiron Dinner -illallisilla, joilla 

edellytettiin white-tie -pukeutumista. Se oli ilmeisesti COVIDin levittäjä, sillä monet sairastuivat 

kuulemma virukseen tapaamisen jälkeen. Joka tapauksessa matka peruttiin kiinalaisen direktiivin 

jälkeen.



Ajattelen edelleen, että jos Kiina on tuo idän kuninkaiden tuleva kuningas (luvut Ilm. 9 ja 16), se 

aloittaa pian hyökkäyksen naapuriaan Taiwania vastaan. Näin tulee tapahtumaan Amerikan 

heikkouden aiheuttaman tilaisuuden vuoksi. Jos he haluavat käynnistää tällaisen hyökkäyksen, he 

eivät halua komplikaatiota, joka aiheutuisi siitä, että Yhdysvaltojen virkamies, jolla on tällainen 

asema, olisi sotilaallisen voiman tiellä, joka olisi tarpeen tehtävän suorittamiseksi Taiwanilla, kuten 

herra Putin'illa on niin paljon aikaa tehdä Ukrainassa. Varoitus Pelosi'n matkasta on siis annettu.

Jos Kiina on tuon Eufratin itäpuolelta tulevan massiivisen voiman johtaja, sen on - kuten olen jo 

aiemmin ilmaissut - tuotava hegemoniaansa koko Kaukoitä, mukaan lukien Japani, Taiwan ja 

vastaavat, jotka ovat sidoksissa länsivaltoihin.

Samalla, kun seuraamme kaikkien valtasfäärien muotoutumista Raamatun profetian täyttymystä 

varten, uskovien tulisi olla varuillaan siksi, että Kristuksen kutsun aika seurakunnalle on 

kutakuinkin varmasti todella lähellä. Pastoreiden eri puolilla maata ja maailmaa pitäisi antaa 

tällaisia varoituksia. Meidän ei pidä odottaa, että Idän kuninkaat toteuttavat häijyn roolinsa. Meidän 

pitäisi etsiä kaikkien kuningasten Kuningasta.

...odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja Vapahtajamme Kristuksen 

Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä (Tiitus 2:13). 


	Kiinan haaste ja profeetallinen kehitys
	Chinese Challenge and Prophetic Progression
	By Terry James, April 12, 2022

