maanantai 11. maaliskuuta 2019
Merkkien yhteentulemista helmi-maaliskuussa 2019, mikä osoittaa
aikakauden loppuun
Tässä tuore suomentamani profetiaraportti Rapture Ready -sivustolta, jossa käsitellään kuutta eri
tapausta tai aikainmerkkiä viime päiviltä, jotka omaavat jonkinlaisen profeetallisen merkityksen. Näiden
merkkien myötä havaitaan selvä suuntaus kohti antikristillistä maailmanjärjestystä, joka seuraa
seurakunnan ylösottoa. Huom. rivien välistä paistaa kirjoittajan myönteinen näkemys nyky-Israelista ja
presidentti Trumpista, ja se voi harhauttaa. Pitäkää se mikä hyvää on. Daymond Duck, kuten yleensä
Rapture Ready -ministeriö, vaikuttaa eksyneeltä Hra Trumpin suhteen.
------------------------
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Ensinnäkin, tällä viikolla ilmoitettiin, että Israelin pääministeri Netanyahu'lle tullaan asettamaan kolme
syytettä lahjuksien vastaanotosta ja korruptiosta.
Hra Netanyahu väittää olevansa syytön, ja tulevat kuulemiset voivat kestää jopa vuoden.
Niille, jotka ovat huolissaan Israelin tulevien vaalien lopputuloksesta, tiedä, että Jumala nostaa johtajia ja
Jumala alentaa johtajia.
Hän päättää, kuka hallitsee Israelia ja mistä syystä.
Ja jos joku on unohtanut tai ei tiedä sitä, Israelin armeijan päällikkö on itseasiassa Jumala; ja Israeliin
tullaan hyökkäämään, mutta se ei koe tappiota.
Toiseksi, maaliskuun 1. päivänä 2019, juutalainen profetian opettaja (joka on myös kristitty) nimeltä
Amir Tsarfati ehdotti, että ihmiset, jotka yrittävät kaataa presidentti Trump'in, ovat samoja ihmisiä, jotka
yrittävät kaataa pääministeri Netanyahu'n.
Hän uskoo, että he haluavat presidentti Trump'in ja pääministeri Netanyahu'n poistuvan, koska
molemmat miehet vastustavat yhden-maailman hallitusta, yhden-maailman uskontoa, yhden-maailman
taloutta, avoimia rajoja, Jerusalemin jakamista, jne.
Hra Tsarfati'n mukaan globalistit uskovat, että presidentti Trump'in ja pääministeri Netanyahu'n
korvaaminen mahdollistaa sellaisten ihmisten nousun, jotka ovat halukkaampia tukemaan
maailmanhallitusta ja todennäköisemmin allekirjoittavat rauhansopimuksen.
Kolme päivää myöhemmin puhuin paikallisen pastoriryhmän kanssa, ja jotkut heistä olivat juuri
palanneet Israelin matkalta.
He kertoivat minulle, että heidän kiertueoppaansa kertoi heille samasta asiasta, mikä koskee yritystä
syrjäyttää presidentti Trump ja pääministeri Netanyahu.
Yksi pastori sanoi: ”Pidän sitä mielenkiintoisena, että on olemassa kaksi valtiota, jotka on perustettu
Jumalan Sanalle: Israel ja Yhdysvallat, ja globalistit haluavat heikentää näiden kahden maan johtajia
perustaakseen maailmanhallituksen ja maailmanuskonnon.”

Saatanallinen maailmanhallitus, jossa on johtaja, joka ajattelee olevansa Jumala, hylkää varmasti
raamatullisen maailmankuvan. [En ole ihan samaa mieltä. Antikristus tuskin on ateisti, sillä silloin ei olisi
mitään väkevää lopunajan eksytystä, joka on ominaista tälle ajalle (2. Tess. 2:8-12). Suom. huom.]
Kolmanneksi, senaattori Bernie Sanders oli 1. maaliskuuta 2019 The View talkshow -ohjelmassa, kun
hän sanoi: ”Maailman parhaiden tiedemiesten mukaan meillä on kaksitoista vuotta aikaa aloittaa
merkittävä hiilidioksidipäästöjen leikkaaminen.”
Kaksitoista vuotta vie maailman maaliskuun 1. päivään 2031.
Ilmainen terveydenhuolto, ilmainen koulutus, jne. ovat houkuttimia saada kontrolli jokaisesta, ja
ilmastonmuutos on pelottelutaktiikkaa pakottaa jokainen osaksi maailmanhallintoa vuoteen 2030
mennessä.
Bernie Sanders ja Alexandria Ocasio-Cortez ennustavat nyt avoimesti tuomiota ja synkkyyttä 12
vuodessa, jos maailma ei hyväksy ilmastonmuutosta siihen mennessä, ja molemmilla poliittisilla
puolueilla on seuraajansa, jotka ovat samaa mieltä heidän kanssaan.
Neljänneksi, 28. helmikuuta 2019 Jerusalemiin satoi yli viisi tuumaa (1 tuuma = 2.54 cm) vettä, ja
Galilean meri on noussut yli viisi jalkaa (1 jalka = n. 30 cm) tänä talvena.
Israel voisi käyttää hyväkseen enemmänkin sadetta, mutta tämä on ollut ihmeellinen siunaus, ja Jumala
täyttää Hänen profetioitaan.
Viidenneksi, helmikuun 2019 viimeisellä viikolla Perhetutkimusneuvosto (Family Research Council,
FRC) arvosteli 12 demokraattia siitä kun he esittivät, että jotkut presidentti Trump'in ehdokkaista
hallinnon työpaikoille ovat epäpäteviä palvelemaan kristillisen uskonsa vuoksi.
Ainakin kolmen näistä demokraateista odotetaan tavoittelevan puolueensa ehdokkuutta Yhdysvaltain
presidentiksi vuonna 2020.
En ole lukenut mistään, että nämä poliitikot olisivat sanoneet jotakin negatiivista muslimiuskon
omaavista ihmisistä, jotka palvelevat tärkeissä Yhdysvaltain komiteoissa.
Mutta nämä poliitikot uskovat, että kristityt ovat epäpäteviä joihinkin hallinnon työpaikkoihin heidän
kristillisen uskonsa vuoksi.
Heidän uskonnollinen puolueellisuutensa osoittaa, että lisää äärimmäistä vainoa on tulossa.
Kuudenneksi, kunnia Yhdistyneelle Metodistikirkolle (United Methodist Church (UMC)), joka kieltäytyi
poistamasta kieltoaan samaa sukupuolta oleville avioliitoille ja gay-pastorien pappisvihkimykselle, sekä
vaatien tiukempaa rangaistusta niille, jotka rikkovat näitä kirkon kieltoja (ei rajoittuen, vaan pyytämällä
niitä, jotka eivät noudata kieltoa, etsimään toinen kirkko).
Jumalalle kiitos siitä, että kaksi suurinta protestanttista kirkkokuntaa Yhdysvalloissa (babtistit ja
metodistit) pitävät edelleen kiinni Raamatusta näissä asioissa.
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