
maanantai 26. helmikuuta 2018

Billy Graham ”Johannes Kastajana” Antikristuksen ilmestymiselle -- ilmiö, mikä matkii 
evankeliumien tekstejä! 

Seuraavassa profeetallisia kytköksiäni (päätelmiä) kuuluisan amerikkalaisen pastorin Billy Grahamin 
hiljattaisesta kuolemasta 21.2.2018. Yritin panna tätä tekstiä blogini vieraskirjaan, mutta spam-filtteri 
esti viestin julkaisun jostain syystä (filtteri on asetuksissani niin ”löysällä” kuin mahdollista). 
Hmmm..... No, menee se viesti perille näinkin ja ehkä parempi onkin blogijulkaisuna. Tärkeitä 
päätelmiä, jos ajatellaan, että Donald Trump on Raamatun Antikristus eli ”laiton” tai ”pienisarvi, joka 
kasvaa” (Dan. 7). Mielestäni täysin järkeenkäypää kuvata saatanallinen vastine Jeesukselle ja hänen 
edelläkävijälleen, jotka esiintyvät petoksellisina tietenkin. Paholaisella on aina tapana matkia Jumalaa. 
Lopun ajoille nimenomaan ennustetaan väkevää eksytystä (2. Tess. 2). Arvioikaa kuitenkin 
kirjoitukseni!

----------------------------------

Vieraskirja-viesti, joka hylättiin 26.2.2018

Billy Graham Antikristuksen edelläkävijä ja sanansaattaja, Paavalin "pidättäjä" 2. Tess. 2:6-7 
jakeissa (samoin kuin Johannes Kastaja oli "pidättäjä" Jeesus Nasaretilaiselle)??!! Grahamin kuolema 
ennakoi siis 3. maailmansotaa ja tuhkasta nousevaa Petoa, "ylösnoussutta" Donald Trumpia kuin 
Feeniks-lintu, ollen symboli, joka nähtiin juuri päättyneiden talviolympialaisten avajaisseremoniassa.
Sen on oltava näin. Billy Graham, baptistisaarnaaja, siis "kastoi Trumpin Jordanilla" 
(presidenttikauden alku) ja kuoli pian, kuten Raamatussa kerrotaan käyneen Johannes Kastajallekin 
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tämän Jordanin kastetapahtuman jälkeen, ja näin hänen pitikin vähetä Jeesuksen tieltä 
(Johanneksen omin sanoin). Graham on muuten veljeillyt kaikkien USA:n presidenttien kanssa 2. 
maailmansodan jälkeen lähtien Harry Trumanista. Hän oli "America's pastor" ja Trump on Mr. 
America!

Rev. Billy Graham had counseled US presidents since Truman

http://abcnews.go.com/Politics/rev-billy-graham-counseled-president-truman/story?id=13583583

Billy Graham: Forerunner to Antichrist - PT1

https://www.youtube.com/watch?v=5WWUoXuvYgQ (17.7.2010)

Billy Graham : Forerunner to Antichrist

https://www.youtube.com/watch?v=kxuHRCKmCPo (22.2.2018)

Billy Graham- Satan's Best Pastor for One World Religion (Dr. Gene Kim) (lukekaa 2. Kor. 6)

https://www.youtube.com/watch?v=lkB6ywxydf8 (29.8.2017)

WINTER OLYMPIC GAMES 2018 OPENING ILLUMINATI CEREMONY EXPOSED...

https://www.youtube.com/watch?v=tnV2f4aYm_U (10.2.2018)

Donald Trump Remembers Billy Graham as an ‘American Hero’

http://www.breitbart.com/big-government/2018/02/21/donald-trump-remembers-billy-graham-as-
an-american-hero/ 

Isä ja poika Grahamin lausuntoja Donald Trumpista v. 2016:

https://www.snopes.com/billy-graham-statement-trump/ 

Voihan toki olla niin, että poika Franklin Graham itseasiassa on se saatanallinen vastine Johannes 
Kastajalle ylistämällä Trumpia ja hän puhuikin Trumpin virkaanastujaisissa, mikä voi olla juuri se 
”Johanneksen antama kaste messiaalle Jordanilla”.

http://www.newsweek.com/trump-billy-graham-president-battle-over-evangelist-pastors-legacy-
815162 (21.2.2018)

Franklin Graham last month praised Trump on the president's favorite news show, Fox & Friends, 
saying he “defends the Christian faith more than any president in my lifetime.”

2. Tess. 2:6-10

6. Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy. 
7. Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt 
vielä pidättää, 
8. niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava 
tulemuksensa ilmestyksellä, 
9. tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja 
ihmeillä 
10. ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät 
ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. 

Joh. 3:27-30
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27. Johannes vastasi ja sanoi: "Ei ihminen voi ottaa mitään, ellei hänelle anneta taivaasta. 
28. Te olette itse minun todistajani, että minä sanoin: en minä ole Kristus, vaan minä olen hänen 
edellänsä lähetetty. 
29. Jolla on morsian, se on ylkä; mutta yljän ystävä, joka seisoo ja kuuntelee häntä, iloitsee suuresti 
yljän äänestä. Tämä minun iloni on nyt tullut täydelliseksi. 
30. Hänen tulee kasvaa, mutta minun vähetä.

------------------------------------

Vaikka itse sanonkin, niin minusta tässä edellisessä on profeetallista logiikkaa! Kannattaa myös 
vahvistukseksi lukea nämä seuraavat vieraskirja-viestini 24.-26.2.2018, joissa osoitetaan, että Billy 
Graham oli väärä opettaja (väänsi Kristuksen evankeliumin toiseksi) ja että Donald Trump on lopull. 
Raamatun Antikristus.

-----------------------

Päivämäärä: 24/02/2018, 23:05:46

Jos joku vielä on epävarma Billy Grahamin suhteen, niin ei varmasti enää katsottuaan seuraavan 
videon. Graham kieltää TV-ohjelmassa, että Jeesus on ainoa tie Taivaaseen. Hän oli hyvin 
ekumeeninen maailmanuskonnon kannattaja, eli AK:n käsikassara, väärä profeetta, Illuminatin pyhä 
mies.

Billy Graham Denies Jesus Is The ONLY WAY To The Father

https://www.youtube.com/watch?v=axxlXy6bLH0 

Kerrigan Skelly, Julkaistu 21.4.2007

Billy Graham on the "Hour of Power" show saying that people can get to Heaven another way besides 
through hearing the Gospel of Jesus Christ and then repenting and believing the Gospel. He basically 
says that "good" and "sincere" people who know nothing about Christ are on their way to Heaven.

Osa haastattelusta transkriptiona:

Dr. Schuller: "Tell me, what is the future of Christianity?" 
Dr. Graham: "Well, Christianity and being a true believer, you know, I think there's the body of Christ 
which comes from all the Christian groups around the world, or outside the Christian groups. I think 
that everybody that loves Christ or knows Christ, whether they're conscious of it or not, they're 
members of the body of Christ. And I don't think that we're going to see a great sweeping revival 
that will turn the whole world to Christ at any time. What God is doing today is calling people out of 
the world for His name. Whether they come from the Muslim world, or the Buddhist world, or the 
Christian world, or the non-believing world, they are members of the body of Christ because 
they've been called by God. They may not even know the name of Jesus, but they know in their 
hearts they need something that they don't have and they turn to the only light they have and I think
they're saved and they're going to be with us in heaven." 

Eli käytännössä Graham sanoo, ettei tarvitse syntyä uudelleen päästäkseen Isän luokse Taivaaseen. 
Tällaista oppia opetti mm. Donald Trumpin hengellinen neuvonantaja ja oppi-isä Norman Vincent 
Peale, 33. asteen vapaamuurari.

----------------------

Päivämäärä: 24/02/2018, 23:14:40

Jatkan vielä, että mitä virkaa on sitten enää Jeesuksen lähetyskäskyllä (Matt. 28:19-20), jos 
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Kristuksen ruumiiseen voivat kuulua nekin, jotka eivät ole kuulleet evankeliumia ja vain "hyvinä" 
ihmisinä pääsevät Taivaaseen??

Jeesus (Matt. 28):

19. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja 
Pyhän Hengen nimeen 
20. ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen 
teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti."

-----------------------

Päivämäärä: 25/02/2018, 14:31:50

Kyllä se näin on.. seuraavassa hyvä yhteenveto James Key'lta

New! Christian Testimonies: TRUMP IS THE ANTICHRIST

https://www.youtube.com/watch?v=UxKG6UM9ZWI (26.1.2018)

Trump saattaa saada kuolinhaavan toisessa 9/11-iskussa Amerikkaan ja sitten hänestä tulee globaali 
johtaja ja Israelin "messias", joka vahvistaa liiton (covenant) monien kanssa (Dan. 9:27).

-----------------------

Päivämäärä: 26/02/2018, 00:15:09

Pekka Seppänen: Donald Trump on ehdottomasti vapaamuurareiden kaivattu ja erityisesti 
siionistimuurareiden, jotka pyrkivät rakentamaan uuden Salomonin temppelin Jerusalemiin. 
Rothscildit, valejuutalaiset saatanan synagoogasta, rakastavat Trumpia yli kaiken. Suuri petos on 
käynnissä.

Nämä kaikki -- Robert Schuller, Billy Graham, Norman Vincent Peale (Trumpin pastori) -- voi niputtaa 
yhteen, jotka olivat Antikristuksen maailmanuskonnon tavoittelijoita ja eksyttäviä valekristittyjä.

Trump's Pastor: Norman Vincent Peale (33 Degree Mason)

https://www.youtube.com/watch?v=4r080cRQc7s (2.10.2017)

Trump lienee itsekin vapaamuurari, juuri se rappareiden messias.

-----------------------

Was Billy Graham A High Level Freemason?

https://www.youtube.com/watch?v=mSdpoMyXqP8 (24.2.2018)

In this video we are looking at who Billy Graham may have been really working for. Was he a true God 
fearing Christian or was he playing a role for another cause?

WASHINGTON—On Wednesday, February 28, the late Rev. Billy Graham will be brought to the U.S. 
Capitol, where he will lie in honor in the Rotunda until Thursday, March 1. Members of the public and 
Capitol Hill community are invited to pay their respects to the late reverend while he lies in rest. 
Further logistical information and media guidance will be issued in the coming days.

Upon the arrival of Rev. Graham’s casket, House Speaker Paul Ryan (R-WI) and Senate Majority 
Leader Mitch McConnell (R-KY) will take part in a bicameral service. 
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--------------------------

CONCLUSION (JOHTOPÄÄTÖS)

America is a nation of deception, dressed in the robe of Christianity (Amerikka on eksyttävä 
kansakunta, joka on pukeutunut kristinuskon kaapuun).

Lähettänyt Olli-R klo 23.05 3 kommenttia

3 kommenttia:

1.

Olli-R 27. helmikuuta 2018 klo 0.17
Osmo Pöystin mielipide Grahamista...

http://www.opsti.net/luuppi.htm 

2.

Olli-R 27. helmikuuta 2018 klo 1.02
more...

Cutting Edge varoitti aikoinaan Billy Grahamista. (S. Korhosen suomennos kotisivuillani)

https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/billy_graham_tahraa_evankeli
stan_viittansa_vaihtamalla_rakastavia_lausuntoja_bill_clinton.pdf 

Lainaus:

UUDEN MAAILMANJÄRJESTYKSEN PYHÄ MIES

Kuten tri. Cathy Burns paljastaa mestarillisessa teoksessaan "Billy Graham and His Friends: The 
Hidden Agenda", että Illuminaatti päätti 1896, että kun maailma aloitti lopullisen laskunsa UMJ:een (s.o. 
Antikristuksen valtakuntaan), he tarvitsivat "Pyhän Miehen", joka ohjaisi uskollista seuraajakuntaa 
fundamentalististen kristittyjen suuren enemmistön keskuudessa.

Tämä tarkoituksella luotu "Kristitty Pyhä Mies" olisi suurin esimerkki väärästä kristillisestä johtajasta, 
mitä maailma koskaan on nähnyt, ainakin ennen Antikristuksen ilmestymistä. Hän saarnaisi toistuvasti 
lyhyttä, melko steriiliä evankeliumin sanomaa ja massatiedotusvälineet tukisivat häntä kaikkialla 
maailmassa.

Tämä illuministinen "Pyhä Mies" vakuuttaisi kristittyjen valtavan enemmistön aitoudestaan. Kuitenkin hän
pitäisi yllä jumalattomia suhteita kaikkein jumalattomimpien illuministijohtajien kanssa yli maailman ja 
vähitellen johtaisi aidot kristityt alas väärää polkua kohti Antikristuksen ilmestymistä.

Me uskomme, että Rev. Billy Graham on tämä mies. Tri. Cathy Burns pani merkille, kuinka Graham 
kerskaili jatkuvasti läheisillä henkilökohtaisilla suhteillaan menneiden 40 vuoden kaikkein 
jumalattomimpien illuministijohtajien kanssa ja hän aloitti tutkimuksensa, joka johti hänen kirjansa "Billy 
Graham: A Hidden Agenda" julkaisemiseen, jossa on yli 4400 alaviitettä!
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On murheellista, että tri. Graham osoitti tätä samaa rakkautta suhteisiin pahojen johtajien kanssa 
vaihtaessaan molemminpuolisen rakkauden ja ihailun tunteellisia sanoja koskien sekä Bill että Hillary 
Clinton'ia, hänen "viimeisen ristiretkensä" aikana New York'issa viime viikolla. Tarkastelkaamme tätä 
tarinaa.

-----------------

Billy Graham, Opetukset ja toiminta

https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/billy_graham_--
_opetukset_ja_toiminta.pdf 

3.

Olli-R 27. helmikuuta 2018 klo 14.48
Aika mielenkiintoista..Billy Grahamin syntymästä 7.11.1918 kului 27 vuotta, 7 kuukautta ja 7 päivää 
Donald Trumpin syntymään 14.6.1946!

https://www.timeanddate.com/date/dateadded.html?
d1=7&m1=11&y1=1918&type=add&ay=27&am=7&aw=&ad=7&rec= 

Ja sitten Billy Grahamin elinpäivät olivat mielenkiintoiset 36266 pv. (huom: 3 kuutosta ja 3+6+2+6+6=23)

https://www.timeanddate.com/date/dateadded.html?
d1=7&m1=11&y1=1918&type=add&ay=&am=&aw=&ad=36266&rec= 
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