
keskiviikko 22. maaliskuuta 2017

Trumpin Amerikka muodostamassa pedon kuvaa Ilmestyskirjan toisena petona (VIDEO) 

Tässä http://www.worldslastchance.com/ -sivustolta poimittu mielenkiintoinen profeetallinen video, johon upotin 
suomenkielisen tekstityksen. Alkuperäisen videon nimi: Breaking News! The Image to the Beast is forming 
NOW! Tämä video julkaistiin YouTubessa 12.1.2017. Videossa käsitellään paljon roomalaiskatolista uskontoa ja 
paavia lopun ajassa, joka on tärkeää myös siksi, että tänä vuonna vietämme Lutherin alullepaneman 
protestanttisen uskonpuhdistuksen 500-vuotisjuhlaa.

Mielenkiintoista tässä alkuperäisessä videossa on se, että roomalaiskatolinen kirkko nähdään Ilmestyskirjan 1. 
petona (Ilm. 13:1-10) ja Amerikka vasta 2. petona (Ilm. 13:11-18), joka luo pedon kuvan ja saa ihmiset palvomaan
1. petoa, katolisuutta tai paavia, pedonmerkin avulla.  Eli siis päinvastoin kuin yleisesti luullaan, uskonnollinen 
valtakeskus onkin maallisen regimentin yläpuolella ja Amerikka teknologisena osaajana voi hyvinkin olla se 
katolisen kirkon oikea käsi, joka kehittää pedon kuvan ja pedonmerkin yleismaailmallista Antikristuksen (paavin) 
palvontaa varten. Näin ollen Uusi Maailman Järjestys 3. maailmansodan jälkeen tulee olemaan eräänl. teokratia, 
vääristelmä Kristuksen tuhatvuotisesta valtakunnasta (Ilm. 20), jossa Jeesus Kristus on korkein johtaja ja delegoi 
valtaansa kuningas Daavidille Jerusalemissa. Nykyinen paavi Franciscus on muuten hyvin suosittu maailmalla ja 
hänen hyvin "jeesusmainen" käytöksensä matkien Jeesus Nasaretilaista saattaa olla se petos, joka eksyttää 
maailman ihmiset. Hän voi saada jopa kuolinhaavan, joka paranee ihmeenomaisesti.

Nykyään parhaaksi malliksi teokraattisesta hallinnosta käy Iranin valtio, jossa korkeinta valtaa pitää maan ylin 
hengellinen johtaja ajatollah Ali Khamenei ja häntä alempana on maan presidentti Hassan Rouhani. Olisiko siis 
niin, että tuhatvuotista valtakuntaa edeltävässä 7-vuotisessa vaivanajassa eli saatanallisessa Uudessa Maailman 
Järjestyksessä (NWO), korkeinta valtaa pitää todellakin maaplaneetan ylin hengellinen johtaja, joka on 
maailmanuskontoa johtava roomalaiskatolinen paavi, joka identifioituu lopulliseksi Antikristukseksi, vale-
Jeesukseksi. Paavinvallan kuolinhaava paranee (Ilm. 17:8), kun paavi saa jälleen myös poliittista valtaa. Esim. 
Martti Luther piti paavia Antikristuksena, joka tapatti aitoja kristittyjä (Ilm. 17:6). Sama toistunee vaivanajassa 
kun niitä, jotka eivät hyväksy roomalaiskatolista kirkkoa, eli ota pedonmerkkiä, odottaa kuolemanrangaistus. 
Paavin arvonimestähän saadaan pedon luku 666, kun katsotaan mitä lukee paavin tiarassa (Vicarius Filii Dei = 
666). Tässä linkissä paavia pidetään karitsansarvisena Ilmestyskirjan Vääränä profeettana (2. peto), mutta entäpä 
jos paavi onkin itse Antikristus (1. peto), jolla on korkein valta, kuten seuraavasta videostani voi päätellä?! Näin 
häntä alempana olisi USA:n presidentti, joka olisi se Ilmestyskirjan uskonnollinen Väärä profeetta puhuen kuin 
lohikäärme (Ilm. 13:11). Ja hän olisi paavin oikea käsi, eräänl. väärä Daavid-kuningas (Israelin valemessias), joka
hallitsee sitten Jerusalemista käsin vaivanajan jälkipuoliskolla matkien Kristuksen tuhatvuotisen valtakunnan 
oikeaa Daavidia maan päällä. Eräässä Infowars'in videossa Alex Jones muuten sanoo Donald Trumpia uudeksi 
kuningas Daavidiksi, kun Trump voitti presidentinvaalit 2016. Hmmm... hyvin paljastavaa siis.

Uusi USA:n presidentti Donald Trump on hyvin uskonnollinen ja suosii väärennettyä kristinuskoa, jota 
roomalaiskatolisuus edustaa, ja tämä uskonsuuntaus mainitaan Ilmestyskirjassa suurena Babylonina tai porttona 
(Ilm. 17). Trump pyrkii tekemään kristinuskosta Amerikassa poliittisen vaikuttajan, joten kristillinen 
dominionismi, joka on epäraamatullista, näyttelee merkittävää osaa Trumpin hallinnossa, jota tukee mm. NAR-
liike. Näin peto, jolla on kuin karitsan sarvet, mutta joka puhui kuin lohikäärme (Ilm. 13:11), saattaa todellakin 
olla Trumpin Amerikka. Trump itse on jonkinlainen nationalistinen Antikristus (tosiasiassa Väärä profeetta, joka 
nousee maasta), ja globalistinen paavi on häntä korkeammalla ollen tulevan maailmanhallituksen korkein johtaja 
eli Raamatun Antikristus, joka nousee kansojen merestä.

Tässäpä siis mietittävää lukijoille ja lisää pureskeltavaa alla olevassa videossa, joka on tekstitetty suomeksi. 
Vaikka olen aikaisemmin pitänyt Trumpia lopullisena AK:na, niin on hyvä tuoda esille muitakin varteenotettavia 
profeetallisia näkökantoja. Koetelkaa sanoma ja pitäkää se mikä hyvää on. Emme tosiaan voi sanoa mitään 
varmaa näistä lopun ajan petojutuista, mutta sen uskon varmasti, että elämme tämän aikakauden viimeisiä päiviä 
ennenkuin Herramme Jeesus Kristus palaa maan päälle!
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Denverin lentokentän seinämaalaus vuoden 1992 tienoilta jossa näkyisi olevan ainakin pari tunnettua 
henkilöä ja koskettaen tätä aikaa. 

Donald Trump & Melania and the Denver International Airport Mural
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