torstai 1. lokakuuta 2020

Vapaamuurarillinen Uuden Maailmanjärjestyksen symboliikka
Abraham Accord -kolikossa, joka liittyy Donald Trumpin
masinoimaan Abraham Accord -rauhansopimukseen hiljattain
(VIDEO)
Tässä aika lyhyt postaus, jossa esittelen Petri Paavolan tuoreen paljastusvideon Abraham Accord
-rauhansopimukseen (jonka pääarkkitehti oli Donald Trump) liittyvästä temppelikolikosta, joka löytyy
sivulta https://www.temple-coins.com/products/abraham-accord-historic-peace-treaty-between-israeland-uea. Antaa Petrin itse kertoa mistä videossa on kyse. (Videon julkaisija SaulusMedia)
Petrin esittely videoon:
Jumalan sanan profetia kertoo valherauhasta ja uuden maailmanjärjestyksen valtaannoususta, jossa
antikristus johdattaa ihmiskunnan palvomaan saatanaa. Abraham Accord kolikon symbolit kertovat
uuden maailmanjärjestyksen suunnitelmasta ja päämäärästä, joka johtaa myös saatanan palvomiseen.
Lopunaikana pimeyden voimat kääntävät hyvän pahaksi ja pahan hyväksi, joka tulee johtamaan
maailmanlaajuiseen vainoon Jeesuksen opetuslapsia kohtaan. Jumala on kansansa turva ja apu myös
lopunaikana. Videolla painotetaan sitä, että jos ei siitä puhu ja kerrota avoimesti mitä pimeys puuhaa
lopunaikana, niin se voi johtaa jopa uskovan hyväksymään pimeyden tekoja, jota edustaa muun muassa
Abraham Accord rauhansopimus, joka on todellisuudessa osa ja palanen lopunajan tulevasta
valherauhasta. Videolla tuodaan esille Jumalan sanan totuutta ja Raamatullista uskoa, joka perustuu
Herran Jeesuksen vereen ja sovitustyöhön.
--------------------Jumalan sanan profetiat ja Abraham Accord kolikon uuden maailmanjärjestyksen
symboliikka
https://www.youtube.com/watch?v=nS3djnyMWE8 (22.9.2020)
Hyvä siis, että joku sanoo totuuden Trumpista Suomen Siionissa, jota väärät opettajat/profeetat ovat
hehkuttaneet vuodesta 2016 lähtien. Kavahtakaa sellaisia Trumpin juoksupoikia kuten Juha Ahvio,
Samuel Tuominen, Mauno Mattila, jne.
Trump on Raamatun Antikristus tai vapaamuurarikristus, eksyttäjä (väärä kristus), joka vahvistaa liiton
monien kanssa 7-vuotisen vaivanajan alussa (Dan. 9:27). Petrin video paljastaakin Trumpin
vapaamuurarillisuuden, jonka hän peri hengelliseltä mentoriltaan, 33. asteen vapaamuurari Norman
Vincent Peale'lta. Trump ei muuten pysty lausumaan jaettakaan Raamatusta ex tempore
(ks. https://www.youtube.com/watch?v=ERUngQUCsyE). Nyt järki käteen kaikki te, jotka olette
hurahtaneet Trumpiin! Vielä ei ole liian myöhäistä katua.
Hyvä sivusto paljastaen Trumpin profetiassa: http://www.brotherjameskey.com/
Lopuksi vielä kirjallisena Petri Paavolan erinomaiset analyysit (raamatunprofetia + vapaamuurarius)
tästä uudesta AK Trumpin masinoimasta Lähi-idän valerauhasta ja siihen liittyvästä kolikosta.
Israelin ja arabiemiraattien sopimus rauhasta
http://www.kotipetripaavola.com/israelinjaarabiemiraattiensopimusrauhasta.html (22.8.2020)
Abraham Accord temppelikolikko ja uusi maailmanjärjestys
http://www.kotipetripaavola.com/abrahamaccordtemppelikolikkojauusimaailmanjarjestys.html (17.9.2
020)

Jeesus tulee pian! Maranatha!
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