Aikaisemmat profetiat, tulleet Liisan kautta
1. Lopunaikaa koskeva profetia, joka on tässä linkissä PDF ja MP3.
https://biblecenter.se/arkisto/profetiat/Lopunaikaa_koskeva_profetiaOnline_rukouskokouksessa_tullut_21-11-2020.pdf
https://biblecenter.se/arkisto/profetiat/Lopunajan_profetia2020-1121_Online_Rukous_piirissa.mp3
2. Seurakunnan tilaa koskeva profetia video https://youtu.be/TCHLR3l74rk
ja MP3
http://www.biblecenter.se/arkisto/profetiat/Seurakunnan_tila_profetia_Online_rukous_20
2020-11-29_Alkusanat_Jukka.mp3

3. PROFETIA SEURAKUNTAA KOHTAAVASTA VAINOSTA, tullut
jakoon 2020-12-27
Tämä kertoo samasta, seurakuntia kohtaavasta tulevasta vainosta, joka on
maailmanlaajuinen.
Vainot tulevat kohtaamaan kaikkia ns. "elävässä uskossa Jeesukseen" olevia, ei
nimikristittyjä. Nimikristityt luopuvat tuolloin pelastavasta uskosta, kun vainot alkavat
koventua ja he ovat niitä, josta Raamattu sanoo: "meistä he ovat lähteneet, mutta he eivät
olleet yhtä meidän kanssamme". Lisäksi Raamattu perustelee luopumuksen syyn: "...jos he
olisivat olleet yhtä meidän kanssamme, he olisivat pysyneet meidän kanssamme..."
Mutta luopujien täytyy tulla julki, jotta lopun aikana seulottaisiin "jyvät akanoista".
Raamattu kertoo, että tämän seurauksena poika nousee isäänsä vastaan ja isä poikaansa
vastaan, ja miniä anoppiansa vastaan ja päinvastoin ja he antavat toisensa (oikeat uskovat)
kuolemalle alttiiksi...
Jeesus kertoo saman näinkin: "En Minä Ole tullut tuomaan rauhaa vaan miekan".
Koska usko ei ole joka miehen, meidän tulee "kuulla" Jumalan äänen, jonka Hän puhuu
Pyhän Hengen kautta kaikille Jeesuksen omille:
Meidän tulee Venäjän uskovien antaman mallin mukaan "mennä maan peittoon" ja puhua
vain kun olemme varmat, että Jeesus kehottaa, puhumaan.
Tätä tukee Raamatun sana: "Älkää heittäkö helmiä sioille, etteivät he kääntyisi (karkaisi
kimppuunne) ja raatelisi teitä" ja tämäkin: "Älkää antako pyhää koirille"... Tarkoittaa samaa.
Meidän tulee tiedostaa, että paholainen käyttää rakkaimpia, läheisimpiä jokaista tosi
uskovaa vastaan. Näin käy tahattomastikin, mutta tulee aika, ja joidenkin elämän piirissä
olosuhteet jo ovatkin, että omat läheiset antavat viranomaisille sukunsa, puolisonsa ja
tuttavansa, rakkaatkin ystävänsä alttiiksi.

Suomessa on vaikeaa ymmärtää tätä ja siksi emme osaa varautua siihen, että jo nyt
seurakuntiimme on soluttautuneena valheveljiä, valhesiskoja, valheapostoleja. Heidän
agendansa on joko tietoista tai tiedostamatonta:
He levittävät eripuraa ja saavat aikaan myös hajaannusta. Heidän mukaansa lähtevät
sellaiset, jotka eivät ole juurtuneet Raamattuun vaan saarnaajiin. Jos ihmisellä ei ole juurta
itsessään, hän on kuin ilmaan istutettu puu, joka kaatuu kun vähän tönäistään.
Tapani Suonto kuvailee tässä mainiosti sitä aikaa, johon olemme ajautumassa. Näistä
asioista Jeesus kehotti minuakin 1999 syksyllä varoittamaan. Eräs vakava ja tärkein merkki
on juutalaiset ja heidän vainojen tason seuraaminen:
"Kun kuulet maailmalta ja näet, että juutalaisten vainot kovenevat niin, myös minun omieni
vainot ovat silloin koventuneet"
Jeesus kertoi, että "vainot ovat jo alkaneet muualla maailmassa ja ne tulevat myös Suomeen
ja kaikkiin Pohjoismaihin (Ruotsi, Norja, Tanska) ja muihin maihin..."
Juutalaisia tullaan auttamaan Israeliin asti. On luontevaa, että Jeesusta oikeasti rakastavat
uskovat saavat käskyn henkeensä ja lähtevät viemään heitä suurena karavaanina. Näin että
silloin Suomesta lähtee suuri oikeista uskovista koostuva sopulilauma. Tämä tarkoittaa, että
jokainen kuulee sisäisesti kehotuksen lähteä. Harva "kuulee" auditiivisen äänen, mutta
kokee, että on sisäunen pakko lähteä. Moni myy omaisuutensa, koska tietää, ettei palaa
takaisin. Lauma lähtee Suomesta ja siihen liittyy kaikista ympäröivistä maista juutalaisia ja
heidän auttajiaan.
Kun tämä lauma on poistunut, valtaa "metsästäjät", jotka Jumala nosti ajamaan juutalaiset
omista maistaan Israeliin, ne lähtömaat. Jumalan viha kohtaa silloin rajuilmana Sodoman ja
Gomorran sekä Nooan päivien syntiä ja hävittäjä tulee "tuulen siivillä".
Kaikki ne jotka on tiedetty olevan oikeita Jeesuksen uskovia eivätkä lähde kun Henki
käskee...tapetaan ja siinä kuolee muitakin heidän ohellaan. Jumala hylkää sinä päivänä
kaikki pohjoisen maan asukkaat, koska he ovat hyljänneet Jumalan ja käskynsä. Jumalan
ruoska kohtaa silloin, kaikkia luopuneita, syntiin rakastuneita. Sinä päivänä nähdään, että
Jumala, joka on rakkaus, on myös kuluttavainen tuli, kaikkea syntiä ja saastaisuutta vastaan.
Sinä päivänä ei voi kukaan enää paeta, joka ei ole lähtenyt kun käsky sydämeen annettiin.
Tämä saarna valmistaa meidät rukousalttarille ja kehottaa avaamaan sisäiset korvat kuulla...
Niin kuin Profetian henki sanoo seurakunnalle: "Se, jolla on korvat, kuulkoot tai olkoot
kuulematta, jolla on silmät, nähkööt tai olkoot näkemättä".
Toisaalla sanotaan "Paaduta tämän kansan korvat, etteivät he kuulisi korvillaan ja silmät,
etteivät he näkisi silmillään, sillä paatunut on tämän kansan sydän"...ja "etten Minä heitä
parantaisi..."

Tapani Suonto on kuullut sanoman saanut sydämelleen ja julistaa oikeaa sanomaa!!! Voi
niitä pappeja, eli Jumalan pyhiä, jotka kuulevat, eivätkä varoita ymmärtämätöntä kansaa,
joka ei lue sanaa...
Siunattua päivää teille kaikille, rakkaat postituslistallani olevat ystävät
https://youtu.be/nKB1m2h3BvQ

Mikäli julkisesti jaettavia profetioita tulee lisää, ne löytyy tästä kansiosta MP3 ja PDF
tiedostoina.
http://www.biblecenter.se/arkisto/profetiat
Tässä saatavilla ilmaiseksi Raamattuja PDF muodossa, Raamatun sanakirja yms.
https://biblecenter.se/arkisto/raamattu/
Napsauta edelleen kansioihin. Tiedosto avataan napsauttamalla tai ladataan iitselle aloittaen hiiren
oikealla napilla tai älylaitteilla painamalla sormella pidempään tiedostonimeä. Jos surffaat mobiillla
Zoomaa ensin niin näet paremmin nämä nettiin avoimet kansiot.

Jeesus on Herra & Jesus är Herren Start portaali josta
helposti löytyy Raamatut PDF MP3 ja ohjelmat, myös FB
ryhmät ja YouTube kanavat suomi ja svenska.

https://start.biblecenter.se/

