maanantai 31. joulukuuta 2018
Jumala liikkuu kohti profetioidensa, kuten Googin sodan (Hes. 38-39),
täyttämistä presidentti Trumpin poliittisten päätösten kautta
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on pannut tuulemaan virkakaudellaan ja kenties Jumalan
aivoitusten mukaisesti, jotta Raamatun lopunaikojen yksi tärkeimmistä profetioista toteutuisi pikaisesti
– nimittäin Googin ja Maagogin sota (Hesekiel 38-39). Ensiksi Trump päätti vetäytyä Iran-sopimuksesta
viime keväänä (vain ärsyttääkseen Venäjää ja sen liittolaisia), ja nyt hän päätti vetää joukkonsa pois
Syyriasta, joka antaa Venäjälle, Iranille ym. mahdollisuuden temmeltää vapaasti Syyriassa, mikä
tietenkin on järkytys Israelille. Kaikki tämä on Googin nostatusta sotaan Israelia ja Amerikkaa vastaan
“vuotten lopulla”. Pian tulee tapahtumaan. Seuraava suomentamani profetiaraportti Rapture Ready
-sivustolta kertookin juuri tästä Jumalan liikkumisesta toteuttamaan suunnitelmansa, jonka
ykköstavoitteena on saada Israel turvautumaan Jumalaan, kun se joutuu pulaan. Jumala tekee tällä
tavalla itsensä tiettäväksi.
------------------------
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Aidot profetian ystävät tietävät, että Jumala liikkuu kohti tiettyä päämäärää tai tavoitetta: Hänen Sanansa
jokaisen hitusen ja murusen täyttämistä.
Esimerkkinä on presidentti Trump'in päätös vetää nopeasti kaikki Yhdysvaltain joukot pois Syyriasta.
Ensinnäkin, profetian opettaja ja ex-sotilasmies Sean Osborne muistuttaa meitä siitä, että Israelia
suojelee Jumala, että Jumala on ohjaksissa ja tämä on osa Jumalan suunnitelmaa.
Presidentti Trump ei voi tehdä mitään ilman Jumalan lupaa.
Toiseksi, profetian opettaja Amir Tsarfati sanoi, että Jumala liikkuu ja Amerikan vetäytyminen nopeuttaa
Googin ja Maagogin taistelun alkamista.
Monet Raamatun profetian opiskelijat ovat odottaneet Googin ja Maagogin taistelua tapahtuvaksi jo
pitkään, mutta se ei ole vaan alkanut.
Se tapahtuu, kun Jumala on valmis siihen, ja USA:n vetäytyminen voisi olla signaali siitä, että Jumala on
valmistautumassa.
Senaattori Marco Rubio sanoi: ”Iran tehostaa toimintaansa Etelä-Syyriassa (lähellä Israelin rajaa), mikä
houkuttelee lisääntyviin Israelin iskuihin, jotka voisivat johtaa uuteen ja paljon tappavampaan Israel vs.
Hizbollah sotaan.”
Hän on luultavasti oikeassa, ja Iranin tehostunut toiminta nopeuttaa Googin ja Maagogin taistelun
alkamista.
Vaikuttaa kohtuulliselta uskoa, että tämä tehostettu toiminta tulee olemaan lähiviikkoina, ei seuraavina
kuukausina tai vuosina.
Kolmanneksi, Googin ja Maagogin taistelussa Tarsiin kauppiaat ja kaikki nuoret leijonat (ehkä Englanti,

Yhdysvallat, ym.) loikoilevat ja esittävät kysymyksiä saaliin ottamisesta ilman että auttaisivat Israelia
(Hesekiel 38:13).
Raamattu osoittaa, että Jumala saa Israelin kohtaamaan vihollisensa yksin (ilman Yhdysvaltoja ja muita)
niin, että Jumala saa kunnian, eikä kukaan muu (Hes. 39:6-7).
Neljänneksi, Yhdysvaltain joukkojen poistaminen Syyriasta avaa oven Venäjälle, Iranille ja heidän
islamilaisille liittolaisille koota nopeasti (tarkoittaa hyvin nopeasti) joukkonsa hyökkäykseen Israelia
vastaan, ja me tiedämme, että Jumala sanoi Israelin vihollisten nousevan ja tulevan kuin rajuilma (Hes.
38:9), mikä viittaa siihen, että he kokoontuvat nopeasti (tarkoittaa hyvin nopeasti) vihoviimeiseen
epätoivoiseen yritykseen ryöstää ja tuhota Israel.
Viidenneksi, Israelin viranhaltijat ovat ällistyneitä presidentti Trump'in päättämästä Yhdysvaltain
joukkojen vetämisestä Syyriasta, mikä tarkoittaa sitä, että Jumala ajaa Israelia luottamaan enemmän
Häneen ja Hänen lupauksiinsa sekä turvautumaan vähemmän presidentti Trump'iin ja hänen
lupauksiinsa.
Kuudenneksi, pääministeri Netanyahu sanoi, että Israel suojelee itseään, mutta Raamatun mukaan
Israelia suojelee arkkienkeli Mikael (Dan. 12:1), eikä Venäjällä ja sen liittolaisilla ole mahdollisuutta.
Seitsemänneksi, on ilmoitettu, että diplomaatit, jotka työskentelevät Yhdysvaltain ulkoministeriölle
Damaskoksessa, tullaan myös vetämään pois.
USA:n diplomaattien läsnäolo Damaskoksessa voisi olla yksi syy siihen, miksi Israel on ollut haluton
pommittamaan joitakin Damaskoksen osia.
Ylistä Jumalaa siitä, että Hän poistaa Amerikan diplomaatit Damaskoksesta ennenkuin tämä kaupunki
lakkaa olemasta eräänä yönä (Jes. 17:1,14).
Mietihän sitä; joukkojemme vetäminen Syyriasta ennenkuin Israel pudottaa ison pommin Damaskokseen
voisi olla hyvä asia.
Kahdeksanneksi, presidentti Trump haluaa vahvistaa Amerikan joukkoja Irakissa, joka on sama asia,
kuin Amerikan joukkojen vahvistaminen lähemmäksi Irania.
Ne, jotka uskovat, että Babylonin muinainen kaupunki (Irakissa) jälleenrakennetaan, saattavat pitää tätä
kiehtovana, koska Irakin turvallisuus vaikuttaa Babylonin turvallisuuteen.
Läheisesti yhteenkuuluvassa asiassa, Jumala kehotti Googia varustautumaan ja olemaan valmiina
Googin ja Maagogin taisteluun, ja olemaan varalla liittolaisiaan varten (Hes. 38:7).
On raportoitu, että Venäjä sallii Iranin ja sen tukemien ryhmien liikkua Syyriassa Venäjän lipun alla.
Venäjän lippu ei todennäköisesti suojaa Venäjän liittolaisia Israelin pommikoneilta, ja se ei varmasti
suojele heitä Jumalan vihalta (Hes. 39:1-6).
Lopuksi, kun kirjoitan tätä, Yhdysvaltain liittovaltio on osittaisessa hallinnon sulussa.
Jokaisen Yhdysvaltain kansalaisen on ymmärrettävä, että globalistit käyttävät maahanmuuttoa
kansakuntien epävakauttamiseksi ja luovat kriisin, joka antaa heille mahdollisuuden aikaansaada
maailmanhallinto.
Globalismi ja avoimet rajat (ei muurin kustannukset) ovat todellisia kiistakysymyksiä, jotka johtivat
osittaiseen hallinnon sulkemiseen.
Todellisten kristittyjen ei tarvitse olla huolissaan maailmanhallituksesta, mutta suuri joukko, myös monia
maahanmuuttajia, tullaan mestaamaan tuon hallinnon toimesta.

Niiden, jotka vastustavat maailmanhallitusta, on seistävä presidentti Trump'in takana koskien hallinnon
sulkua ja rajamuuri-kysymystä.
Yksi syy sille, miksi presidentti Trump antoi USA:n joukoille vetäytymiskäskyn Syyriasta, on hinta
maksettavaksi kun ajatellaan USA:n joukkojen ihmishenkiä ja Yhdysvaltain veronmaksajien dollareita.
Liian monet ihmiset jättävät huomiotta nämä maksettavat hinnat ja laittoman maahanmuuton
aiheuttamat kustannukset meidän koulujärjestelmille (opettajien on puhuttava vieraita kieliä), elintarvikeja etuisuusavulle, terveydenhuoltojärjestelmille, lainvalvonnalle, Yhdysvaltojen kansalaisten elämään,
jne.
Jos olemme lähellä ylöstempausta, olemme myöskin lähellä maailmanlaajuista talousromahdusta.
Yhdysvaltain velka on noin 22 biljoonaa dollaria, ja korot ovat nousussa (luultavasti tehden Amerikalle
mahdottomaksi päästä eroon velasta).
Yhdysvalloilla ei ole enää varaa toimia maailmanpoliisina; kouluttaa, ruokkia ja lääkitä miljoonia
maahanmuuttajia; ja meidän ei ehdottomasti pidä unohtaa sitä, että Jumala huolehtii Israelista.
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