maanantai 21. tammikuuta 2019
Kolme viestiä tammikuun alkupäiviltä 2019, jotka osoittavat lopunaikojen
olevan käsillä
Tässä tuore suomentamani profetiaraportti Rapture Ready -sivustolta, jossa puhutaan kolmesta
tuoreesta viestistä maailmalta osoittamassa aikojen loppua tällä hetkellä. Nämä viestit kertovat
Raamatun lopunaikojen profetioiden olevan totta nykyajassa.
----------------------
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Ensinnäkin, 7. tammikuuta 2019, paavi Francis jakoi vuosittaisen "Maailman tila (State of the World)"
-viestin ryhmälle, johon kuului diplomaatteja monista kansakunnista.
En tiedä, mutta ehkä paavin "Maailman tila" -viestin otaksutaan koskevan poliittisia kysymyksiä, koska
en pystynyt löytämään muuta siitä.
Näissä kahdessa artikkelissa, jotka luin, ei ollut lainauksia Raamatusta eikä mitään Jeesuksesta, rististä,
lunastuksesta, synnistä tai hengellisistä asioista, joita odottaisin tärkeän kirkon johtajalta.
Paavilla pääpaino oli ilmaston lämpenemisessä, globaalissa hallituksessa, maailmanlaajuisessa
kansalaisuudessa ja yms. asioissa, mutta ei Jumalassa, pelastuksessa, jne.
Yhden artikkeleista mukaan, paavi Francis sanoi, että vähempi kansallinen itsemääräämisoikeus ja
suurempi monenkeskisyys on ratkaisu useimpiin maailman ongelmiin.
En tiedä muista, mutta odotan paavin tietävän, että ratkaisu useimpiin maailman ongelmiin on Jumala, ei
kansojen vähempi itsemääräämisoikeus ja globalismin lisääminen.
Väärät profeetat ja väärät opettajat ovat kaksi lopunaikojen merkkiä, ja sudet lampaiden vaatteissa
voidaan tunnistaa heidän erottautumisestaan Pyhistä Kirjoituksista.
Toiseksi, myös 7. tammikuuta 2019 (sattumoisin tämä on päivä, jolloin Venäjän ortodoksinen kirkko juhlii
joulua), kyseisen ryhmän johtaja varoitti maailmaa siitä, että huipputekniikkaa käyttävät ryhmät keräävät
tietoa ihmisistä yhdessä paikassa ja että tietoja voitaisiin käyttää ihmisten valvontaan.
Tämä tärkeä kirkon johtaja (Moskovan ja koko Venäjän patriarkka) huomautti, että Antikristus saa
määräysvallan koko maailmasta, mukaan lukien maailmanlaajuinen verkko (www), Ahdistuksen aikana,
ja hän hallitsee kaikkia ihmisiä koskevia tietoja yhdestä paikasta.
Antikristus ja Väärä profeetta käyttävät tätä tietoa pakottaakseen ihmiset ottamaan pedon merkin, ja ne,
jotka ottavat sen, eivät mene Taivaaseen.
Edellä mainittujen kahden viestin perusteella, tiedä, että on olemassa vääriä profeettoja ja vääriä
opettajia, mutta Jumala ei jätä kansaansa ilman todellisia profeettoja ja todellisia opettajia.
On mielenkiintoista laittaa viestit, jotka nämä kaksi kirkon johtajaa julkistivat samana päivänä, vierekkäin,
ja vertailla niitä Raamattuun.

Olen rehellisesti sitä mieltä, että ensimmäinen viesti on epäraamatullinen, naurettava ja säälittävä.
Myöskin rehellinen mielipiteeni on, että toinen viesti on raamatullinen ja syvällekäyvä.
Kolmanneksi, tammikuun 9. päivänä 2019 (kaksi päivää kahden ensimmäisen viestin jälkeen)
haastateltiin tekoälyn asiantuntijaa 60 Minutes TV-ohjelmassa, ja hän ennusti, että keinoäly (tässä
tapauksessa tietokoneohjatut robotit, koneet, ajoneuvot, jne.) tulee korvaamaan 40 prosenttia maailman
työpaikoista seuraavien 15 vuoden aikana.
Hän ennusti, että tekoäly (AI) muuttaa maailmaa enemmän kuin mikään historiassa mukaan lukien
sähkö. (Tietenkin hän ajattelee keksintöjä, ei Jeesusta.)
Tekoäly (AI) vähentää ihmisten tarvetta.
Monia ihmisiä tullaan pitämään käytöstä poistettavina (heidän elämäänsä tullaan katsomaan rasitteena
hyödyn sijaan).
Niiden, jotka lukevat tätä ja pitävät sitä pelottavana, pitäisi tietää, että Jumala rakastaa meitä.
Hänen Sanansa on totta, ja jokainen hippu ja murunen siitä tullaan täyttämään riippumatta siitä,
olemmeko peloissamme vai emme.
Jumala lupasi, että Hän ei tee mitään paljastamatta sitä ensin profeetoilleen, ja Hän tekee sen.
Mutta Jumala ei paljastanut näitä asioita PELOITELLAKSEEN meitä.
Jumala paljasti nämä asiat VALMISTELLAKSEEN meitä.
On ehdottoman välttämätöntä, että olemme valmiita ennenkuin kuolemme tai ennenkuin ylöstempaus
tapahtuu, ja ainoa tapa valmistautua on panna uskomme Jeesukseen.
Valmiina olevat voivat iloita näistä asioista, koska tiedämme niiden tarkoittavan sitä, että monet ihanat
asiat ovat matkalla.
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