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Kasvavasta hengellisestä pimeydestä esimerkkejä Daymond
Duck'in profetiaraportissa 28.7.2019
Seuraavassa tuore suomentamani profetiaraportti Rapture Ready -sivustolta, jossa kirjoittaja ottaa esille 7
esimerkkiä kasvavasta hengellisestä pimeydestä ajassamme, joka viitoittaa tulevaan Ahdistuksen aikaan.
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Ahdistuksen aikaa (Tribulation Period) kutsutaan pimeyden päiväksi (Sef. 1:15).
Seurakunta ei tule olemaan pimeydessä, koska seurakunta ei ole täällä, mutta suuri joukko tulee
olemaan pimeydessä, koska he eivät valvo (tarkkaile aikainmerkkejä) eivätkä ole valmistautuneita (1.
Tess. 5:1-5).
Tässä on joitakin esimerkkejä kasvavasta hengellisestä pimeydestä:
Ensinnäkin, Robert Schuller rakensi vuonna 1980 kalliin kirkkorakennuksen, nimeltään
Kristallikatedraali (Crystal Cathedral).
Herra Schuller kuoli vuonna 2015, ja roomalaiskatolinen kirkko osti kiinteistön ja rakennuksen 57
miljoonalla dollarilla.
He käyttivät 77 miljoonan dollarin peruskorjauksiin yhteensä 134 miljoonaa dollaria.
Kaliforniassa asuu paljon kodittomia ihmisiä kaduilla, ja roomalaiskatolinen kirkko käytti 134 miljoonaa
dollaria kiinteistöön ja rakennukseen.
Jeesus sanoi Laodikean seurakunnasta, että se oli rikas ja kasvanut tavaroilla eikä tarvinnut mitään,
mutta se oli viheliäinen, kurja, köyhä, ja sokea, ja alaston (Ilm. 3:17).
Muiden asioiden ohella, uskon, että seitsemän kirjettä seitsemälle seurakunnalle ovat profetiaa (Ilm. 1:3;
22:7); ja kirje Laodikean seurakunnalle osoittaa, että kirkko lopettaa hengellisessä pimeydessä ajatellen,
että se on rikas, kun se on köyhä.
Toiseksi, Yhdysvaltain edustajainhuoneessa on kappalainen, roomalaiskatolinen pappi nimeltään
Patrick Conroy.
Pastori Conroy'n tehtävänä on panna jokainen päivä edustajainhuoneessa käyntiin rukouksella, ja hän
on tehnyt sitä vuodesta 2011 lähtien.
Pastori Conroy seisoi 18. heinäkuuta 2019 Yhdysvaltain edustajainhuoneen edessä, nosti molemmat
kätensä ylös ja aloitti demonien karkottamisen (kaikki pimeyden henget, ei Jumalasta olevat henget,
pelkoa aiheuttavat henget, turhaa erimielisyyttä aiheuttavat henget, surumielisyyden henget).
Pidän siitä, mitä pastori Conroy teki, ja rukoilen parempaa tietoisuutta sille, että monien Amerikan
ongelmien taustalla oleva syy on hengellinen pimeys ja demoninen toiminta, joka on tunnustettava
julkisesti ja rukouksella.

Demoninen toiminta ja saatananpalvonta ovat merkkejä Ahdistuksen ajasta (Ilm. 9:21; 13:4).
Kolmanneksi, asiasta on olemassa väärinkäsitystä, mutta monet kristityt uskovat, että rukous vietiin
kouluista vuonna 1962, ja he ihmettelevät, miksi kristillinen kirkko istui paikallaan ja antoi sen tapahtua.
Nyt Yhdysvaltain edustajainhuoneessa on hyväksytty vaarallinen lakiesitys nimeltä Equality Act (tasaarvolaki), joka poistaa kristityiltä heidän sananvapautensa, uskonnonvapautensa, vapauden opettaa
lapsilleen Raamatun totuutta, jne.
Jos tämä hengellisen pimeyden demoninen säädös hyväksytään, vainot tulevat Amerikkaan toisin kuin
mikään, mitä tämä kansakunta on koskaan kokenut.
Kristillisen kirkon ei pitäisi istua paikallaan ja antaa sen tapahtua.
Neljänneksi, Ilmestyskirjan neljä hevosmiestä voidaan pian päästää irti, mutta Ilmestyskirjan neljä
hevosnaista (the squad eli joukkue) ovat jo saapuneet.
Presidentti Trump kehottaa heitä poistumaan isänmaallisuuden puutteen vuoksi ja jatkuvasta kritiikistään
Yhdysvaltoja kohtaan, mutta he yrittävät kääntää tämän väärillä syytöksillä rasismista.
Väärät syytökset ovat merkki viimeisistä päivistä (2. Tim. 3:1-3).
Viidenneksi, 15. heinäkuuta 2015, USA:n oikeusministeri William Barr sanoi, että "identiteettipolitiikka"
(termi niitä varten, jotka arvostelevat jotakuta rasistiksi, homofoobikoksi, islamofoobikoksi,
antisemiittiseksi, jne.) levittää vihaa, jakaa Yhdysvaltoja, sekä estää menestystämme, ja näin se on
hylättävä.
Kuudenneksi, SpaceX:n ja Teslan multimiljardööri toimitusjohtaja Elon Musk puhuu yrityksen
perustamisesta asettamaan tietokonesiruja ihmisaivoihin.
Hän uskoo, että siruja voidaan implantoida ihmisiin heidän kytkemiseksi tietokoneisiin ja heidän
muistinsa parantamiseksi.
Mitä tulee tietokonesirujen istuttamiseen ihmisaivoihin, muista, että pedonmerkki tulee olemaan ihmisen
otsassa tai hänen oikeassa kädessä.
Tiedä, että jos ylöstempaus tapahtuisi tänään, voi vielä kulua muutama vuosi ennenkuin pedonmerkki
pannaan täytäntöön.
Seitsemänneksi, 14. heinäkuuta 2019, kaksi uutta yhdysvaltalaista F-35-hävittäjälentokonetta laskeutui
Israeliin, joten Israeliin toimitettujen koneiden kokonaismäärä on nyt 16 (Israel on tilannut 50).
Turkki haluaa ostaa 100 kappaletta näitä "pelin-muuttajia", mutta presidentti Trump sanoi, ettei hän anna
Turkin ostaa niitä, koska he ostivat joitain S-400-ohjusjärjestelmiä Venäjältä.
Itse näen niin, että Jumala (ei presidentti Trump) esti näiden voimakkaiden suihkukoneiden myynnin
Turkille, koska Hän tiesi, että niitä käytettäisiin Israelia vastaan.
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