perjantai 3. toukokuuta 2019

Totuutta USA:sta ja Donald Trumpista (videolinkkejä)
PÄIVITETTY 4.5.2019
Seuraavan tekstin poimin tuoreen Paul Begley -videon kahdesta kommentista 2.5.2019 (nimimerkki
Joalan Pinto). Kommentoija halusi näpäyttää Trump-palvoja Begley'ta, jonka videoissa näkyy taustalla
aina liehuva Amerikan lippu. Hän (Pinto) tiivistää mainiosti muutamilla esimerkeillään sen, että USA on
petovalta (Danielin kirjan 4. peto eli elpynyt Rooman valtakunta), jota hallitsee nykyään Raamatun
Antikristus. USA on perusta Ilmestyskirjan pedolle (maailmanhallitus), jonka hallitsija on siis Donald J.
Trump (nimi Donald tarkoittaa "ruler of the world"), jolle annetaan vaivanajassa (Israelin 70.
vuosiviikko) 42 kuukauden hallinta-aika puhua suuria sanoja ja pilkkapuheita. Trump on juurikin
suurisuu (Big Mouth) ja täynnä itseään (narsisti). Trump toteuttaa tarkalleen kaikki luonnehdinnat
lopullisesta Antikristuksesta Raamatun profetia-sivuilla. Olen näistä kertonut jo aikaisemmin blogissani
(ks. pääsivulla osasto: Donald Trumpista artikkeleita ja sivustoja).

Tässä englanninkielisinä ja suomennettuina Joalan Pinto'n kaksi kommenttia
(suomennokset suluissa tekstin jälkeen):
Revelation 13:4 "And they worshipped the dragon which gave power unto the beast: and
they worshipped the beast, saying, Who is like unto the beast? who is able to make war
with him?" (Ilmestyskirja 13:4 (KR 33/38) -- "Ja he kumarsivat lohikäärmettä, koska se oli
antanut sellaisen vallan pedolle, ja kumarsivat petoa sanoen: "Kuka on pedon vertainen, ja
kuka voi sotia sitä vastaan?") ?ﾟﾇﾸ
?ﾟﾇﾦ
? Despite recently closing hundreds of bases in Iraq
and Afghanistan, the United States still maintains nearly 800 military bases in more than 70
countries and territories abroad—from giant “Little Americas” to small radar facilities.
Britain, France and Russia, by contrast, have about 30 foreign bases combined. (Huolimatta
siitä, että Irakissa ja Afganistanissa on viime aikoina suljettu satoja tukikohtia, Yhdysvallat
ylläpitää edelleen lähes 800 sotilastukikohtaa yli 70 maassa ja alueilla ulkomailla valtavista "Pikku Amerikoista" pieniin tutka-asemiin. Britannialla, Ranskalla ja Venäjällä sitä
vastoin on yhteensä noin 30 ulkomaista tukikohtaa.)
-----------Donald J Drumpf was born at 10:54 am in the morning on June 14, 1946, during a blood
moon. Link: (Donald J Drumpf syntyi kello 10:54 aamulla 14. kesäkuuta 1946 verikuun
aikana. Linkki:)
https://www.youtube.com/watch?v=tb615pYqZLY
Donald J Drumpf officially opened the United States embassy in the city of Jerusalem, Israel.
Link: (Donald J Drumpf avasi virallisesti Yhdysvaltain suurlähetystön Jerusalemin
kaupungissa, Israelissa. Linkki:)
https://www.youtube.com/watch?v=UM3Hi1R1NEw
Donald Trump currently has a team which has been led by his son in law Jared Kushner who
is trying to usher a peace deal between Israel and Palestine, which he, Donald J Drumpf,
most likely will confirm by signing an accord on a dotted line with his notorious signature.
Link: (Donald Trumpilla on tällä hetkellä tiimi, jota on johtanut hänen vävynsä Jared
Kushner, joka yrittää aikaansaada Israelin ja Palestiinan välisen rauhansopimuksen, jonka
hän, Donald J Drumpf, mitä luultavimmin tulee vahvistamaan allekirjoittamalla sopimuksen
pisteviivan päällä olevan pahamaineisen allekirjoituksensa kanssa. Linkki:)
https://www.youtube.com/watch?v=18G1U7_vSJM

The Sanhedrin Institute, which was reinstated on October 13, 2006, minted a silver halfshekel coin with Donald J Drumpf's face engraved on it right next to the Persian King Cyrus.
Link: (Sanhedrin-instituutti, joka palautettiin 13. lokakuuta 2006, löi hopeisen puolisekelikolikon, johon kaiverrettiin Donald J Drumpfin kasvot aivan Persian kuningas Kooreksen
viereen. Linkki:)
https://www.youtube.com/watch?v=SiDEY5EnxF4
Donald J Drumpf admitted he has never asked God for forgiveness. He spiritually follows the
positive thinking beliefs of a deceased Occultist by the name of Doctor Norman Vincent
Peale. Link: (Donald J Drumpf myönsi, ettei hän ole koskaan pyytänyt Jumalalta
anteeksiantoa. Hän seuraa hengellisesti positiivisen ajattelun oppeja kuolleelta okkultistilta
nimeltään tohtori Norman Vincent Peale. Linkki:)
https://www.youtube.com/watch?v=EaIiamtNdv0
https://youtu.be/NVTc-VEhZhw?t=206 (tässä tekstitys suomeksi kun Trumpia
haastatellaan)
Donald Trump wants to desperately biometrically track all Americans via eyeball scanning,
saliva swabs, fingerprint scanning, and microchip implanting. Link: (Donald Trump haluaa
epätoivoisesti jäljittää biometrisesti kaikkia amerikkalaisia silmämunan skannauksen,
sylkinäytteiden, sormenjälkiskannauksen, ja mikrosirun istutuksen kautta. Linkki:)
https://www.youtube.com/watch?v=PsYn8DuD7yA
Donald Trump is the boy and the man portrayed in the Charlotte, North Carolina Bank of
America Mural and the Denver Airport Mural. Look at the dark-skinned almond-eyed
woman/man next to the strawberry blonde haired boy swinging a hammer around world
leaders. Doesn't she look like Melania? Links: (Donald Trump on poika ja mies, jotka on
kuvattu Pohjois-Carolinan Charlotte'ssa sijaitsevassa Bank of America'n seinämaalauksessa
ja Denverin lentoaseman muraalissa. Katsokaa tummaihoista manteli-silmäistä
naista/miestä mansikkamaisen vaaleahiuksisen pojan vieressä, joka heiluttaa vasaraa
ympärillään maailman johtajia. Eikö hän näytäkin Melania'lta? Linkit:)
https://www.youtube.com/watch?v=vAet7p15Jak
https://www.youtube.com/watch?v=6MwNkUOuCJU
https://www.youtube.com/watch?v=OOKil_VuOao
Trump has Assyrian blood. Link: (Trumpilla on assyrialaista verta. Linkki:)
https://www.youtube.com/watch?v=joKBjnYjF4I
Donald Trump Serta Mattress Commercial 911 subliminal. Link: (Donald Trump Serta-patja
mainoksessa, jossa alitajuntaan vaikuttava 911 -ohjelmointi. Linkki:)
https://www.youtube.com/watch?v=-l3pCbeigdU
"Image of the Beast. God Emperor Trump at Italian Festival." ("Kuva pedosta. Jumalakeisari
Trump italialaisella festivaalilla.")
https://youtu.be/LYZRwYdtTM4
Pompeo says God may have sent Trump to save Israel from Iran (Pompeo sanoo, että
Jumala on saattanut lähettää Trumpin pelastamaan Israelin Iranilta)

https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-47670717
Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu sanoo nimeävänsä Golanin kukkuloilla
sijaitsevan kaupungin Trumpin mukaan.
https://www.jpost.com/Breaking-News/Netanyahu-I-will-name-a-Golan-town-after-Trump587690
-----------------Lisäisin vielä muutaman videolinkin, joissa näytetään miten kuuluisa I, Pet Goat 2 -filmi ennusti Donald
Trumpin presidenttiyden jopa vuoden tarkkuudella (eli 2016). PG2-filmi julkaistiin 24. kesäkuuta 2012.
https://youtu.be/ekTHT1fVDG0?t=96 (Trump Predicted in 2012 by I Pet Goat ii)
https://www.youtube.com/watch?v=zrY58YnxnDE (MORE Proof Trump Predicted in Pet Goat ii)
https://youtu.be/xn0ylqfGSqk?t=550 (Proof Trump Was Predicted in Pet Goat ii, Trumpin presidenttiys
ennustettu myös Simpsoneissa)
Vieraskirjaani kirjoitin 25/01/2019, 15:49:23 seuraavaa koskien vuotta 2016 PG2-filmissä:
Jos joku vielä tämän videon nähtyään kieltää PG2:n ennaltatietämyksen Trumpin valinnasta v. 2016,
niin hän ei ole järjissään.
TRUMP PREDICTED! I, PET GOAT II NEW DETAILS
https://www.youtube.com/watch?v=tZ9a_ikAM1I (16.11.2018)
Trump's election and the division and destruction caused by it is predicted in a mural in I, Pet Goat II.
-----------------Joten, voiko kukaan kyseenalaistaa tämän kaiken edellä mainitun perusteella sen, että Illuminati
(vapaamuurarit yms.) ovat jo vuosia sitten tienneet Trumpin noususta Amerikan ja lopulta koko
maailman johtajaksi, josta on annettu lukuisia vihjeitä näkyvillä paikoilla? Jos kutsuu itseään kristityksi,
niin parhaassa tapauksessa asioista täysin tietämätön ja pahimmassa tapauksessa sokea tai vilpillinen
ulkokullattu fariseus (kuuluu nykyajan saatanan synagoogaan, Ilm. 3:9) voi kieltää sen, että Donald
Trump on Antikristus. Jumala lähettääkin väkevän eksytyksen nyt viimeisinä päivinä seulomaan jyvät
akanoista (nisu vs. luste), jotta tiedettäisiin kenellä on rakkaus totuuteen ja kuka on mielistynyt
vääryyteen (2. Tess. 2:9-12). Varoituksena tästä eksytyksestä Herramme Jeesus sanoi Öljymäen
puheessaan heti aluksi omilleen eli opetuslapsille, jotka kysyivät aikakauden lopun merkeistä, seuraavaa:
"Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä.." (Matt. 24:4), ja myöhemmin Hän sanoi: "Sillä vääriä
kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin
että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin." (Matt. 24:24)
Lähettänyt Olli-R klo 1.08
2 kommenttia:

1.
Olli-R 4. toukokuuta 2019 klo 14.57
Jos joku vielä on sen kannalla, ettei Raamattu puhu USA:sta mitään, niin katsokoon seuraavat Brother
James Key'n profeetalliset videot.

Mystery Babylon, US Empire, the Pope, World Church & Noahide Laws
https://www.youtube.com/watch?v=d1SXCafQXwE (30.4.2019)
The Bible Speaks About the USA
https://www.youtube.com/watch?v=Qq4LregrC0M (20.7.2018)
Amerikka on siis elpynyt Rooman valtakunta ja New York on sen keskus, Mysteeri Babylon (Ilm. 17, 18).
Jos haluaa lisää todisteita, niin voi katsoa pääkaupunki Washingtonissa olevia lukuisia roomalaisia patsaita
puhumattakaan Capitol-kukkulasta.
Danielin kirja puhuu 4. pedosta eli Rooman valtakunnasta, joka elpyi USA:n muodossa (moderni tulkinta):
7:7 Sen jälkeen minä näin yöllisessä näyssäni, ja katso, oli neljäs peto, kauhea, hirmuinen ja ylen väkevä;
sillä oli suuret rautaiset hampaat, ja se söi ja murskasi ja tallasi tähteet jalkoihinsa. Se oli erilainen kuin
kaikki edelliset pedot, ja sillä oli kymmenen sarvea.

2.
Olli-R 5. toukokuuta 2019 klo 23.20
Erinomainen Veli James Key'n video vuodelta 2017.
Antichrist Trump: Assyrian & Roman Heritage (Micah 5:6 & Dan 9:26)
https://www.youtube.com/watch?v=atcpFOR8HHE
Beware of deceivers with a political agenda who tell you the Assyrian Antichrist is Obama. The Assyrians
are not a dark-skinned people and they are in no way related to Kenyans. Donald Trump is the Assyrian
Antichrist who is of Assyrian AND Roman heritage.

