perjantai 12. kesäkuuta 2020

Amir Tsarfati kulkee harhassa palvoen Trumpia, idoliaan! (VIDEO)
Mitä valtakuntaa Samuel Korhosen (Bileamin Aasi) mainostama Amir Tsarfati palvoo kun haluaa
Tempauksen (Rapture) tapahtuvan ainoastaan siinä tapauksessa, että Donald Trumpia ei valita toiselle
kaudelle marraskuun pressanvaaleissa?! Voidaan siis perustellusti kysyä: Mitä oleminen Jeesuksen
kanssa hänelle merkitsee? Katso seuraavaksi valppaan hengellisen vartiomiehen tekemiä
välihuomautuksia videossaan Amir Tsarfatin hiljattaisiin puheisiin.
The Error of Amir Tsarfati: Behold Israel
https://troo.tube/videos/watch/feab9e30-a36d-4f3b-9d74-5b32799bdcbd (alkuperäinen 10.6.2020)
Juutalaisena Amir on mennyt Joh. 5:43 ansaan. Hämmästyttävän asian tästä tekee se, että Amir on
kristitty, jonka pitäisi tuntea Raamatun aikakauden lopun profetiat ja sitä myöten Antikristuksen
tuntomerkit. Amir ylläpitää ajankohtaista profetia-blogia, mutta ei sanallakaan käsittele Trumpin Lähiidän rauhandiiliä, joka jakaa Israelin maan. Tämä ”rauhandiili” on jatkuvasti esillä varsinkin Israelin
uutismediassa. Tässä vielä tekijän esittely äskeiseen videoonsa suomennettuna.
Olen tehnyt tämän videon varoittaakseni ja nuhdellakseni veljeäni Kristuksessa, Amir
Tsarfatia, joka kulkee harhassa.
Amir Tsarfati ja hänen kyseenalaistamaton, kritiikitön Donald Trumpin korottaminen, on
paljastettava ja sen on loputtava. Olen tehnyt tämän videon käyttämällä Amirin omia
sanoja (Amir Tsarfatin Lähi-idän päivitys 8.6.2020: https://beholdisrael.org/middle-eastupdate-39/). Amir on vilpillinen, kun kyse on "vuosisadan rauhansopimuksesta" ja sen
profeetallisista vaikutuksista. Vaikka hän esittää tarjoavansa "Lähi-idän päivityksen" Israelin
kansalaisen nimissä, jota seuraa sadattuhannet veljet Kristuksessa odottaen häneltä
informaatiota, hän pitää seuraajiaan tietämättöminä siitä, mitä Israelissa todella tapahtuu.
Amir mainitsee kaikki hienot asiat, jotka Donald Trump on tehnyt Israelille, ja hän päättää
lopettaa juurikin siihen. Amir ei puhu huoneessa olevasta "Quid Pro Quo (vaihtokauppa)"elefantista, mikä on se tosiasia, että "vuosisadan rauhansopimus" jakaa Jumalan liitolla
vahvistetun maan, tunnustamalla ja mainitsemalla "Palestiinan valtion" yhteensä 180
kertaa. Puolitotuudet ja tärkeät pois jättämiset ovat yhtä pahoja kuin valheet.
"Vuosisadan rauhansopimuksen" aihe on kaikkialla Israelin uutisissa ja Lähi-idän
tiedotusvälineissä. Se on ehdottomasti keskustelluin aihe Israelin poliittisessa elämässä.
Silti Amir päättää olla edes mainitsematta sitä. Miksi näin on ja miten se voidaan selittää
rationaalisesti? Johtuuko se siitä, että Amir pelkää loukkaavansa seuraajiaan (jotka ovat
pääasiassa amerikkalaisia kristittyjä) totuudella? Israelin maata ollaan jakamassa - ja näin
on monien juutalaisten ja kristittyjen mukaan - mutta Amir muina miehinä jättää huomiotta
tämän tosiasian johtuen pelkästään hänen horjumattomasta ja sokeasta tuestaan Donald
Trumpille.
Jos keskustelu on lähtökohdiltaan sellaista, että se laskeutuu "Vasen vs. Oikea", "Sininen vs.
Punainen", "Republikaani vs. Demokraatti" -jakoihin, tai ylistetään presidenttejä ja
osakemarkkinoiden nousuja, niin silloin saatetaan keskittyä väärään valtakuntaan.
--Luukkaan evankeliumi:
6:26 Voi teitä, kun kaikki ihmiset puhuvat teistä hyvää! Sillä niin tekivät heidän isänsä
väärille profeetoille.
------------------------Lopuksi sanon suoraan: JOS JEESUS TULISI TÄNÄÄN, KAIKKI VALEHTELIJA TRUMPIA

KANNATTAVAT KRISTITYT TAI NIIN SANOTUT KRISTITYT JÄÄVÄT POIS
TEMPAUKSESTA TÄNNE MAAN PÄÄLLE VAIVANAIKAAN JA LUSTEKRISTITYT
TUOMITAAN JEESUKSEN SANOJEN MUKAISESTI. JOS SIIS VIELÄ TUET TRUMPIA,
TEE ÄKKIÄ PARANNUS, SILLÄ VÄKEVÄ EKSYTYS ON KÄYNNISSÄ SEULOMAAN JYVÄT
AKANOISTA ELI TOTUUDEN RAKASTAJAT VÄÄRYYTEEN MIELISTYNEISTÄ!!!
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