maanantai 25. marraskuuta 2019
Jumala liikkui marraskuun alussa ja puolivälissä 2019 eri tavoilla
toteuttaakseen Raamatun profetiaa
Tässä Trumpiin eksyneeltä Daymond Duck'ilta viikoittainen profetiaraportti Rapture Ready -sivustolla,
jonka suomensin. Artikkelissa kerrotaan kuudesta eri tavasta, joilla Jumala liikkui marraskuun
ensimmäisellä puoliskolla 2019. Vaikka kirjoittaja onkin Trump-mielinen eikä ymmärrä AK:n luonnetta
raamatullisesti, hänellä on tietoa eri asioista, joilla on profeetallista merkitystä. Varsinkin Lähi-idän
tapahtumat nykyisin ovat huomionarvoisia.
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Tässä on tapoja, joilla Jumala liikkui marraskuun alussa ja puolivälissä 2019:
Ensinnäkin, Israelissa oli sotia ja huhuja sodista.
Israel surmasi 12. marraskuuta 2019 Iranin rahoittaman Palestiinan Islamilainen Jihad (PIJ) -järjestön
komentajan Gazassa, joka oli vastuussa kymmenien Israeliin kohdistuvien terrori-iskujen
järjestämisestä.
Israel yritti myös salamurhata PIJ:n komentajan Iranin tukeman esimiehen Damaskoksessa, mutta vain
haavoitti häntä ja hän pakeni.
Seuraavien 50 tunnin aikana PIJ ampui yli 400 rakettia Israeliin, ja Israelin puolustusvoimat (IDF) vastasi
hyökkäyksillä PIJ:n kohteita vastaan Gazassa.
Tulitauko astui voimaan 14. marraskuuta 2019, mutta PIJ rikkoi sitä satunnaisesti.
Marraskuun 15. päivänä 2019, PIJ ampui Beershebaan (250 000 ihmisen kaupunkiin) kaksi suurta
rakettia, jotka Iron Dome (Rautakupoli-ohjuspuolustus) ampui alas.
Israelilla oli 15. marraskuuta 2019 vahvistamaton raportti siitä, että Libanonin Hizbollah aikoi osallistua
PIJ:n tukemiseen.
Israel iski 16. marraskuuta 2019 ennen aamunkoittoa useisiin Hamas-kohteisiin Gazassa.
Tässä vaiheessa noin kolmekymmentä palestiinalaista oli surmattu, yli 100 oli haavoittunut, ja yli 60
israelilaista loukkaantui (kukaan ei kuollut).
Se, minne tämä suuntautuu tästä hetkestä lähtien, on mahdotonta ennustaa, mutta jossain vaiheessa
tämä johtaa muihin sotiin, kuten Googin ja Maagogin taisteluun.
Muuten: 10. marraskuuta 2019 ilmoitettiin, että Iran on aloittanut rakennustyöt toisella ydinreaktorilla.
Marraskuun 11. päivänä 2019 raportoitiin, että venäläinen sukellusvene nähtiin Israelin aluevesillä
lähellä Keski-Israelia kolme kuukautta aiemmin.
Toiseksi, Benjamin Netanyahu on toiminut Israelin pääministerinä ja puolustusministerinä useita

kuukausia.
Marraskuun 12. päivänä 2019, ensimmäisen päivän aamuna, kun raketteja ammuttiin Israeliin,
pääministeri Netanyahu vannotutti Naftali Bennett'in puolustusministeriksi.
Herra Bennett vietti jäljellä olevan päivän rakettien käsittelemiseen, mutta hän on kotoisin
uskonnollisesta perheestä; hän on harras juutalainen, ja heti kun pystyi, hän pukeutui uskonnollisiin
vaatteisiin (a Tallit) ja meni synagogaan rukoilemaan (oikea asia tehdä).
Israelin vaalikiistassa on pääasiassa kyse siitä, tuleeko Israelista uskonnollinen vai maallinen
kansakunta.
Raamatun mukaan Israelista tulee uskonnollinen kansakunta, se menee takaisin lain alle,
jälleenrakentaa Temppelin, jatkaa eläinuhrauksia, jne.
Israelin puolustusministeri on harras juutalainen, mies, joka tukisi tällaista.
Kolmanneksi, USMCA (Yhdysvallat-Meksiko-Kanada) -sopimus koskee Pohjois-Amerikan taloudellista
integraatiota (Pohjois-Amerikan unionin luominen).
Jos USA:n edustajainhuone ja Yhdysvaltain senaatti hyväksyvät sen, se luo ei-vastuullisen
vapaakauppakomission (Free Trade Commission), josta jotkut sanovat, että se luovuttaa Yhdysvaltojen
suvereniteetin maailmanhallitukselle.
Presidentti Trump haluaa, että USMCA hyväksytään ennen vuoden 2019 loppua.
Nancy Pelosi kertoi 14. marraskuuta 2019, että sopimus Valkoisen Talon kanssa voisi olla piakkoin, ja
hän haluaa hyväksyä sopimuksen ennen tämän vuoden loppua.
Neljänneksi, Raamattu opettaa, että Jumala kokoaa linnut herkuttelemaan niiden ruumiilla (ennenkuin
ne haudataan), jotka kuolevat Israelin vuorilla Googin ja Maagogin taistelussa (Hes. 39:17), sekä niiden
ruumiilla, jotka kuolevat Harmagedonin taistelussa (Ilm. 19:17-18).
Israel juhli 11. marraskuuta 2019 uuden vierailukeskuksen avaamista vieraille tarkkailemaan ja
valokuvaamaan miljoonia lintuja, jotka muuttavat Israelin läpi vuosittain.
He kutsuvat Hula-laakson vierailu- ja koulutuskeskusta yhdeksi maailman top 10 vertaansa vailla
olevasta paikasta.
Viidenneksi, Raamattu opettaa, että Israelilla on karjaa ja tavaroita vuotten lopulla & viimeisinä päivinä
(Hes. 38:8,12,16).
Marraskuun 9. päivänä 2019 ilmoitettiin, että israelilaiset maatalouden harjoittajat pyytävät hallitukselta
apua, koska palestiinalaiset kieltäytyvät tuomasta Israelin naudanlihaa.
Israelin maatilalliset väittävät, että Palestiinan boikotti on laitonta ja maksaa heille rahaa.
Kuudenneksi, tulee olemaan luopuminen tai lähteminen uskosta (departing from the faith) aikakauden
lopulla, ja paavi Franciscuksen luopumus on käytännöllisesti katsoen ällistyttävää.
Marraskuun 11. päivänä 2019 kerrottiin, että paavi Franciscus piti lehdistötilaisuuden 10. syyskuuta
2019, jossa hän sanoi, että ihmiskunnan on määrä totella YK:ta, koska se on luotu kansainväliseksi
organisaatioksi.
Paavin tiedeakatemia lupasi 28. lokakuuta 2019 tukensa YK:n kestävän kehityksen tavoitteille (väestön
vähentäminen, abortit, seksuaalivähemmistöjen (LGBQT) -oikeudet, maailmanhallitus vuoteen 2030
mennessä, jne.).

Maailmanhallitus on tulossa, ja sen yksi ja ainoa johtaja tulee olemaan saatananpalvoja, tappaa
miljoonia uskovia, tappaa kummankin säkkipukuisen todistajan, vainoaa Israelia ja on kenties homo.
[Ihan kuin tässä viitattaisiin Barack Obamaan, ”shakkilaudan mustaan ruutuun”, eikä puhuta – kuten
pitäisi – eksyttäjä Trumpista, joka on nyt ”shakkilaudan valkoinen ruutu”, mutta muuttuu vaivanajan
puolivälissä ”mustaksi ruuduksi”. Kyllä Daymond Duck on pihalla Raamatun AK-opetuksista. Trumpin
numero on muuten 88 ja shakkilaudassa on 8x8 ruutua. Suom. huom.]
Odotan, että paavi tuntee pyhät kirjoitukset, ja olen järkyttynyt siitä, että hänen mielestään koko
ihmiskunnan tulisi totella YK:ta, mutta toisaalta, Antikristusta tukee lammasten vaatteissa oleva susi, jota
kutsutaan Vääräksi profeetaksi (Hmmm ... mutta tämä paavi vanhenee. Mietiskelen?).
Jumala liikkuu täyttääkseen jokaisen hitusen ja hippusen Hänen Sanastaan riippumatta siitä, onko kyse
uskosta luopumisesta, maailmanhallituksesta, Googin ja Maagogin taistelusta, Harmagedonin
taistelusta, tai pienistä asioista, kuten lintujen paluusta tai karjankasvatuksesta Israelissa.
Hänen sanansa on hämmästyttävä, ja ihmisten on varmistettava, että he luottavat Jeesukseen.
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