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Laskeutuva pimeys Israeliin, Yhdysvaltoihin, maailmaan ja 
kristilliseen seurakuntaan

Tämä tuore suomentamani Rapture Ready -sivuston profetia-artikkeli käsittelee nykyisin laskeutuvaa 
hengellistä pimeyttä neljän eri sektorin kohdalla, jotka näkyvät tämän julkaisun otsikosta. Kaikki 
tällainen on profetoitu Raamatussa viimeisten päivien osalle, joten se ei mitenkään yllätä. Seuraavassa 
siis esimerkkejä tästä nykyajasta, jolloin hengellinen pimeys kasvaa, kunnes Herramme Jeesus Kristus 
palaa takaisin maan päälle.
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Ahdistuksen aikaa (Tribulation Period) kutsutaan Raamatussa ”pimeyden päiväksi” (Jooel 2:1-2; Aamos 
5:18; Sef. 1:15).

Joidenkin kristittyjen ei ole vaikea uskoa, että hengellinen pimeys laskeutuu Israeliin, Yhdysvaltoihin, 
maailmaan ja kristilliseen seurakuntaan.

Ensinnäkin, Israelissa 22. huhtikuuta 2019 (pääsiäissunnuntain jälkeinen päivä Yhdysvalloissa) arviolta 
100 000 juutalaista meni Itkumuurille Temppelivuoren juurelle vastaanottamaan vuosittaisen 
pääsiäissiunauksen juutalaisilta papeilta.

Samana päivänä Temppeli-instituutin juutalaiset papit uhrasivat karitsan, jossa ei ollut vikaa, paikassa, 
joka oli Temppelivuoren näköpiirissä.

He valitsivat paikan, joka on Temppelivuoren näköpiirissä, koska siellä ei ole Temppeliä, mutta 
artikkelissa sanottiin, että ”Temppeli-instituutti on omistautunut Temppelin jälleenrakentamiseen 
Jerusalemissa sijaitsevalle Moorian vuorelle (Temppelivuori).”

Kaikki nämä asiat (koulutetut papit, siunaukset, yhä useammat palvojat, eläinuhri, jne.) ovat siirtymässä 
kohti jälleenrakennettua Temppeliä ja Israelia, joka palaa lain alle (laskeutuu hengelliseen pimeyteen) 
Ahdistuksen aikana.

Onneksi kaikki Israel pelastuu, joten kristittyjen tulisi tukea Israelia (Room. 11:26).

Jumala siunaa niitä, jotka siunaavat Israelia (1. Moos. 12:3).

Mikä tahansa arvo sillä onkin, niin jotkut Raamatunprofetian opettajat ajattelevat, että Temppeli olisi 
rakennettava uudelleen makeanveden lähteelle, jota kutsutaan Gihon'iksi, sijaiten lähellä 
Temppelivuorta.

Huomaa, että Temppeli-instituutti on omistautunut Temppelin jälleenrakentamiseen Moorian vuorelle 
Jerusalemissa, ei Gihon'in lähteelle (ks. 2. Aikakirja 3:1).

Toiseksi, Yhdysvalloissa hengellinen pimeys kasvaa päivittäin (vauvojen surmaaminen syntymänsä 
jälkeen on hyvä asia; Republikaani Ilhan Omar sanoi, että Jeesus on palestiinalainen; Pormestari Pete 
Buttigieg uskoo olevansa homo, koska Jumala loi hänet sellaiseksi; Partioliikettä (Boy Scout) koskeva 
”Perversio -arkisto” näyttää 12 254 seksuaalisen hyväksikäytön uhria, jne.).
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USA:lla on Jumalan Sana, mutta ymmärtämättömät sydämet ovat pimentyneet; ja kehuessaan viisaita 
olevansa he ovat tyhmiksi tulleet (Room. 1:21-32).

Kolmanneksi, maailmassa 21. huhtikuuta 2019 (pääsiäissunnuntai) muslimit räjäyttivät kahdeksan 
kirkkoa ja luksushotellia, tappaen noin 250 ihmistä ja lisäksi haavoittivat lähes 500:aa Sri Lankassa.

Tämä tapahtumaketju sai aikaan merkittäviä uutisia päiväkausiksi; mutta suurta osaa näistä jutuista ei 
raportoitu, tai jos tehtiinkin, niin se tosiasia, että muslimit ovat usein osallisia, jätetään pois.

Open Doors USA sanoi kuitenkin, että keskimäärin 105 kirkkoa ja/tai kristillistä rakennusta poltetaan tai 
tai joutuu hyökkäyksen kohteeksi joka kuukausi (keskimäärin yli 3 päivässä), ja tämän odotetaan 
lisääntyvän kaikkialla maailmassa.

Jumala rakastaa seurakuntaansa, ja helvetin portit eivät sitä voita (Matt. 16:18).

Hän on antanut todellisille kristityille sanoman toivosta ja valosta (evankeliumista), joka on 
parannuskeino laskeutuvalle pimeydelle, josta tämä artikkeli dokumentoi, mutta maailma vainoaa ja 
tappaa sanansaattajia aivan kuten Jeesus sanoi heidän tekevän (Matt. 24:9).

Neljänneksi, Kanadassa 25. huhtikuuta 2019 ilmoitettiin, että Royal Canadian Mint -rahapaja on 
julkaissut uuden yhden dollarin muistokolikon kuvalla, jossa kaksi miestä suutelee keskenään.

Kanadan liittovaltion valtiovarainministeri sanoi: ”Meidän kaikkien pitäisi tunnustaa, että emme ole tämän
polun lopussa - meillä on vielä tekemistä.”

Aloin kirjoittaa, että hän on pistämässä sormeaan Kanadan kristittyjen silmään; mutta ei, hän pistää 
sormensa Jumalan silmään, pettäen itseään ja toisia (2. Tim. 3:1-5, 12-13).

Ainoa asia, joka muuttaa tämän, on Jumalan tuomio ja se tulee.

Viidenneksi, Ranskassa poltettiin äskettäin roomalaiskatolinen katedraali, nimeltään Notre Dame, ja 
joku ehdotti, että se rakennettaisiin uudelleen, jossa huipputornina on muslimien minareetti.

Lopullista päätöstä ei ole tehty, mutta Ranskan presidentti Macron ajattelee ehdottomasti niin, että se on 
jälleenrakennettava kulttuurisen monimuotoisuuden mukaisesti.

Hän on globalisti, jolla on pimeä halu maailmanhallinnolle, avoimille rajoille, kahden valtion ratkaisulle 
Israelissa, ja nyt voimme lisätä maailmanuskonnon.

Poliittisesti korrektit haluavat muistuttaa maailman kansalaisia siitä, että arabit ovat Aabrahamin 
jälkeläisiä (mutta he eivät usko siten kuin Aabraham uskoi). Muslimit uskovat Jumalaan ja Jeesukseen 
(mutta ei Raamatun Jumalaan ja Jeesukseen); Muslimit uskovat rauhaan (mutta heidän ajatuksensa 
rauhasta on kaikkien muiden kuin muslimien kuolema ja islamilaisen maailmanhallinnon sekä 
maailmanuskonnon perustaminen), jne.

Hengellinen pimeys on suurta, kun merkittävän kansakunnan johtaja ajattelee muslimien minareettia 
vanhan palaneen roomalaiskatolisen kirkkorakennuksen huipputornina edistääkseen maailman 
uskontojen välistä rauhaa.

Se kannustaa suurempaan muslimien väkivaltaan, ei vähempään, koska he päättelevät, että he ovat 
voittamassa.

He haluavat, että heidän muslimirakennuksensa ja -symbolinsa ovat korkeammalla kuin kristillisen 
kirkon rakennukset, koska he uskovat sen osoittavan sitä, että heidän uskontonsa on suurempi.

Maailman rauha on loistava idea, mutta sitä ei esiinny ennenkuin Rauhanruhtinas (Maailman Valo) tulee 
hoitelemaan pimeyden ja hallitsemaan maailmaa.



Kuudenneksi, koskien kristillistä seurakuntaa, huhtikuun 2019 lopulla ilmoitettiin, että antisemitismi 
kasvaa Yhdysvalloissa, nuoret ihmiset jättävät kirkkonsa, kun he suuntaavat yliopistoon, yhä useammat 
pastorit pelkäävät puhua moraalisista kysymyksistä, jne.

Tämä laskeutuminen pimeyteen ja uskosta luopuminen täyttää Raamatun profetian.

Parannusta ja herätystä tarvitaan kipeästi.

Prophecy Plus Ministries, Inc.
Daymond & Rachel Duck
duck_daymond@yahoo.com

Lähettänyt Olli-R klo 16.58

https://nokialainen.blogspot.com/2019/05/laskeutuva-pimeys-israeliin.html
mailto:duck_daymond@yahoo.com

	maanantai 6. toukokuuta 2019
	Laskeutuva pimeys Israeliin, Yhdysvaltoihin, maailmaan ja kristilliseen seurakuntaan


