sunnuntai 10. marraskuuta 2019
Ajankohtaisia aikainmerkki-tapahtumia uskomattomassa ajassa, jossa
elämme vuonna 2019
Tässä hengellisesti sokean, hyvin Trump-mielisen Daymond Duck'in tuore ajankohtaisraportti Rapture
Ready -sivustolta, jonka suomensin. Sanon vain, että pitäkää se mikä hyvää on ja hämmästelkää
Antikristuksen pauloihin kietoutunutta amerikkalaista saarnamiestä, joka ei näemmä ymmärrä
Jeesuksen puheita viimeisten päivien eksytyksestä, mikä on paraikaa käynnissä lusteen ja nisun
erottamiseksi Herramme paluuseen liittyen.
------------------------
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Ensinnäkin, American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) on lobbaava ryhmä vaikuttavia juutalaisia
Yhdysvalloissa.
AIPAC muun muassa kannustaa kongressin jäseniä tukemaan kahden valtion ratkaisua (sopimus, joka
jakaisi Israelin ja Jerusalemin).
Lokakuun 20. päivänä 2019, AIPAC:in päämaja Teksasin Dallasissa vaurioitui vakavasti voimakkaan
tornadon johdosta, joka iski kaupunkiin.
Jotkut kristityt aprikoivat, oliko tämä tuhoisa ja hyvin harvinainen myrsky Jumalan viesti, koska Hän on
varoittanut maailmaa olemaan jakamatta Israelia (Jooel 3:2).
Toiseksi, Antikristus johtaa maailmanhallitusta, ja YK on omaksunut tavoitteen perustaa sellainen
vuoteen 2030 mennessä.
Maailmanhallituksen aikaansaamiseksi vuoteen 2030 mennessä Yhdysvaltojen on heikennyttävä.
Uskon, että globalistit Yhdysvaltojen varjohallituksessa (jotkut kutsuvat sitä syväksi valtioksi (Deep
State)) ajattelivat olevansa hyvällä matkalla kohti vuoden 2030 tavoitetta, kunnes ehdokas Trump lupasi
tehdä Amerikasta jälleen suuren, ja hän teki selväksi, ettei hän luovuta Amerikan suvereniteettia
ryhmälle ihmisiä YK:ssa, EU:ssa ja muualla, joita ei ole valittu vaaleilla ja jotka ovat ei-vastuuvelvollisia.
Syvä valtio päätti yhteistyössä Obaman hallinnon ja Yhdysvaltain edustajainhuoneen
demokraattijohtajien kanssa dumpata Trump'in, ja he ovat vieneet virkarikostutkinnan kipupisteeseen
asti.
Republikaanien takaisinpotkaisu on paljastanut monia yksityiskohtia Dumppaa Trump -liikkeestä, ja nyt
se alkaa vetää mukaansa Hra Obamaa, Clintoneja ja jäänteitä aiemmista hallinnoista.
Vaikka maailmanhallituksen perustaminen vuoteen 2030 mennessä on kyseenalaista, Raamattu on
hyvin selkeä siinä, että maailmanhallitus on tulossa.
Jotkut kysyvät, mitä tapahtuu Yhdysvalloille ja presidentti Trump'ille?

En tiedä, mutta ei ole todennäköistä, että kukaan (syvä valtio, demokraatit, tai presidentti Trump) antaa
periksi.
Amerikka tarvitsee paljon rukouksia, koska tästä voi tulla vaarallista.
Kolmanneksi, kuulin presidentti Trump'in sanoneen, että Yhdysvaltain presidenttinä oleminen on
maksanut hänelle 2-5 miljoonaa dollaria.
Hän lisäsi, että jos hänen pitäisi tehdä se uudestaan, hän tekisi niin, koska se, mitä hän tekee, auttaa
tämän kansakunnan ihmisiä.
Syvän valtion ja muiden globalistien jyrkkä vastustaminen Yhdysvalloissa auttaa tämän kansakunnan
ihmisiä, mutta hän ajaa USMCA:ta (P-Amerikan uusi vapaakauppasopimus), ja se satuttaa meitä.
Hän ilmeisesti näkee Meksikon ja Kanadan kanssa tehdyn kauppasopimuksen hyödyt, mutta hän
näyttää sokaistulta sille tosiasialle, että globalistit käyttävät kauppasopimuksia luodakseen alueellisia
kansakuntaryhmiä, jotka ovat alkusoittoa maailmanhallitukselle.
Meidän pitäisi rukoilla, ettei USMCA poistu koskaan Nancy Pelos'in työpöydältä.
Neljänneksi, olen yksi niistä, jotka lyötiin maahan raporteilla, että presidentti Trump oli hylännyt kurdit.
[Ei mikään yllätys, sillä AK on kaksinaama, joka pettää myös juutalaiset myöhemmin. Suom. huom.]
Nyt luen, että hän on lähettänyt lisäjoukkoja Syyriaan suojelemaan joitain Syyrian öljylähteitä, ja hän
aikoo myydä osan tuosta öljystä ja antaa tuotot kurdeille ISIS-vankien vartioimiseksi, avustaa kurdeja,
jotka auttavat Yhdysvaltoja taistelemaan ISIS:iä vastaan, ja mahdollistaa kurdien ostaa aseita
joukoilleen.
Olen pitkään uskonut, että kurdit tuhoavat uudelleenrakennetun Babylonin kaupungin Ahdistuksen ajan
lopussa, ja nämä öljytulot voisivat antaa heille mahdollisuuden vahvistaa armeijaansa ja varustaa heidät
tämän toteuttamiseen.
Venäjä, Iran ja Turkki vastustivat nopeasti presidentti Trump'in suunnitelmaa myydä Syyrian öljyä ja
antaa tuotot kurdeille.
Heidän on todennäköisesti etsittävä saalista ja ryöstettävää muualta (Israel, Hes. 38:12).
Muuten, olen yleensä vastahakoinen raportoimaan jotakin tämänkaltaista, mutta erittäin arvostettu ja
hyvin vaikutusvaltainen kristitty, jolla on siteitä presidentti Trump'iin ja Israeliin, Mike Evans, uskoo, että
presidentti Trump tunnustaa kurdivaltion Irakin ja Iranin välisellä rajalla jonakin ajankohtana joulun ja
tämän hetken välillä.
Se olisi suuri päänsärky Iranille ja merkittävä etu Yhdysvalloille ja Israelille.
Viidenneksi, on raportoitu, että presidentti Trump'in 28 sotilaan vetäminen Syyriasta on hyödyttänyt
Venäjää, Irania ja Turkkia, mutta ennen kaikkea, se on jättänyt Venäjän valvontavastuuseen.
No, se sopii hyvin siihen, mitä Jumala kertoi profeetta Hesekielille noin 2600 vuotta sitten.
Kuudenneksi, presidentti Trump on luonut jotakin, jota kutsutaan Uskon ja Mahdollisuuksien aloitteeksi
(Faith and Opportunities Initiative) antaakseen uskoville ihmisille äänen hallitusohjelmiin, ja hän on
antanut Paula White Cain'ille työpaikan hänen Valkoisen talon henkilöstössä tätä tarkoitusta varten.
Hän on puheenjohtaja uudessa ryhmässä, jota kutsutaan nimellä One Voice Prayer -liike, joka haluaa
ihmisten rukoilevan Yhdysvaltain hallituksen puolesta kunkin kuukauden ensimmäisen tiistain
keskipäivänä.
Lisätietoja löytyy alla olevista linkeistä.
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Jumala antaa meidän elää uskomattomassa ajassa, ja meille kaikille on erittäin tärkeää varmistaa
pelastuksemme uskon kautta Jeesuksen vuodatetussa veressä ja, kirkkokunnasta riippumatta, rukoilla
kristillisen seurakunnan, rakkaittemme, kansakuntamme ja maailman puolesta.
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Paula White-Cain: ”Jos sanot ei presidentti Trumpille, on kuin sanoisit ei Jumalalle.”

