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Ensiksi joitakin ajatuksia Parkland High School'in ampumistapauksesta.
Kävin High School'ia 1950-luvun puolivälissä. Meillä oli rukousta ja saarnaamista voimistelusalissa
kerran viikossa. Oli ok rukoilla koulupäivän alussa, lukea Raamattua Kirjasto- ja opintosalissa, viedä
kymmenen käskyä luokkahuoneisiimme ja kertoa opiskelijoillemme, että elämä on pyhää.
Oli ok kertoa opiskelijoille, että Jumalan sana sanoo: ”Älä tapa”. Jokainen opiskelija kuuli sen ja se ei
näyttänyt haittaavan ketään heistä.
Monet opiskelijat asuivat maaseudulla (kaupungin rajojen ulkopuolella). Useimmat heidän
vanhemmistaan olivat aseiden omistajia. Jotkut näistä oppilaista metsästivät urheilun tai ruoan vuoksi.
Oli satunnaista kiusaamista, satunnaista vihaa ja joitain tappeluja, mutta ei koulusurmia aseen kanssa.
Noin kymmenen vuotta valmistumiseni jälkeen Jumala ja Hänen opetuksensa heitettiin ulos useimmista
kouluista.
Jotkut pastorit yrittivät välttää olemasta kiistanalaisia ja he minimoivat synnistä puhumisen
saarnatuolistaan.
Väkivaltaa ja päihteiden väärinkäyttöä palvottiin TV:ssä ja elokuvissa.
Nykyään yhteiskunta näkee tuloksen poliitikkojemme ja tuomioistuintemme henkisestä ja moraalisesta
epäonnistumisesta ja pehmeän lähestymistavan syntiin kirkoissamme.
Voi olla liian myöhäistä lopettaa kaikki kouluampumiset ja on monia näkökulmia ongelmaan
(psykiatriset lääkkeet, yksinhuoltajataloudet, jne.); mutta jos Yhdysvallat ei palaa Jumalan opetuksiin
kouluissamme ja saarnatuoleissa, synti muuttuu pahemmaksi, ei suotuisammaksi.
Hengellinen herätys auttaisi. Myöskin sen kopioiminen, mitä on meneillään Israelin koulujärjestelmässä.
Toiseksi, joitakin ajatuksia Joy Behar'in ehdotuksesta, että varapresidentti Mike Pence on henkisesti
sairas, koska hän ajattelee Jeesuksen puhuvan hänelle (Huom: Juuri ennen kuin tämä artikkeli

lähetettiin julkaistavaksi ja sen jälkeen kun ABC News -uutiskanava sai yli 25,000 valitusta, Behar
sanoi, että hän laski leikkiä, mutta harvat uskoivat häntä).
Raamattu sanoo: ”Näin sanoo Herra” liian monta kertaa, että pystyisin laskemaan; Jeesus opetti, että
demonit voivat puhua; Hän opetti, että Hänen lampaansa tuntevat Hänen äänensä; Pietari opetti, että
Raamatun profetia tuli pyhiltä miehiltä, kun heitä liikutettiin Pyhän Hengen toimesta ja paljon muuta.
Niinpä Raamattu opettaa, että ihmiset voivat kuulla Jeesuksen äänen ja demonien äänen.
Tämän vuoksi on tärkeää, että ihmiset tietävät eron hyvän ja pahan välillä, tunnistavat äänen lähteen ja
kuuntelevat hyvää ääntä, ei pahaa ääntä.
Nikolas Cruz sanoi, että äänet kehottivat häntä ampumaan oppilaita Parkland High School'issa. Joy
Behar'in paasaus osoittaa hänen kiihkoilunsa, joten hän ei ymmärrä tätä, mutta Nikolas Cruz'ille olisi
pitänyt opettaa se, kun Jumala sanoi, ”Älä tapa.”
Valitettavasti se, että Behar ei kuule Jeesuksen ääntä tänään, merkitsee sitä, että hän kuulee sen
Suuren Valkean Valtaistuimen luona (Ilm. 20:11-15), jos hän ei muutu.
Kolmanneksi, joitakin ajatuksia hengellisyydestä Valkoisessa talossa.
Kun kirjoitan tätä artikkelia, presidentti Trumpin Uskonnollinen neuvottelukunta (Faith Advisory Board)
on Israelissa.
Helmikuun 20. päivänä 2018, he käynnistivät historiansa ensimmäisen juutalaiskristillisen
raamattutunnin Israelin Knessetissä (Israelin lakiasäätävä elin; noin 200 ihmistä osallistui).
On mahdotonta ennakoida tällaisen Raamatun opiskelun lopputulosta (144,000 israelilaisen
pelastuminen; koko Israelin pelastuminen; jne.), mutta ei ole koskaan ollut aikaa, jolloin olisi ollut
tärkeämpää vahvistaa meidän juutalaiskristillisiä juuria (presidentti Trump työskentelee
rauhanehdotuksen kimpussa, Googin ja Maagogin taistelu voisi olla häämöttämässä, jne.).
Neljänneksi, 20. helmikuuta 2018, presidentti Trumpin hallinnon jäsenet antoivat lyhyen selonteon YK:n
turvallisuusneuvostolle presidentin rauhanehdotuksesta. He aikovat julkaista yksityiskohdat pian ja
uskovat arabivaltioiden olevan valmiita ratkaisemaan konfliktin.
Israelia pyydetään todennäköisesti luopumaan lisää maa-alueistaan, eikä tämä ole hyvä asia.
Viidenneksi, sota raivoaa yhä Syyriassa ja tilanne muuttuu vaarallisemmaksi päivä päivältä. Yksikin
huono liike voi saada aikaan minkä tahansa määrän sotia, mukaan lukien Damaskoksen
tuhoamissodan sekä Googin ja Maagogin taistelun.
Kuudenneksi, on raportoitu, että FBI (Liittovaltion poliisi), DHS (Kotimaan turvallisuusvirasto) ja DNI
(Kansallisen tiedustelupalvelun johtaja) julkaisevat pian raportin, joka dokumentoi massiivisesta
demokraattipuolueen äänestäjiin kohdistuvasta petoksesta vuoden 2016 vaaleissa. Presidentti Obaman
ja rouva Clintonin yritys kaivaa maata pääministeri Netanyahu'n alta vuoden 2015 vaaleissa näyttää
kääntyvän heitä itseään vastaan.
Prophecy Plus Ministries, Inc.
Daymond & Rachel Duck
duck_daymond@yahoo.com
Lähettänyt Olli-R klo 17.38

