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45 raamatullista syytä sille, että Donald J. Trump on Antikristus 
(VIDEO)

Nyt alkaa ihmiset herätä Yhdysvalloissa Trumpin suhteen. Uusia Trump-vastaisia YouTube-kanavia 
syntyy, jotka yhdistävät Trumpin Raamatun Antikristukseen. Tässä eräs. 

https://www.youtube.com/channel/UCDazXRxG-h1-FnjHt_s_jmg/videos

Poimin yhden hyvän videon. Ensiksi tekijän esittely siihen (suomennos alempana).

This bible prophecy video is a MUST WATCH for any Christian who cares about the truth. Dozens of 
bible verses are referenced, and they all point directly to Donald J. Trump as being the Antichrist. This 
video is 100% ad-free, and is not promoting a book or DVD.

Tämä Raamatun profetiaan liittyvä video on PAKKO KATSOA jokaiselle kristitylle, joka välittää 
totuudesta. Kymmeniin Raamatun jakeisiin viitataan, ja ne kaikki osoittavat suoraan, että Donald J. 
Trump on Antikristus. Tämä video on 100% mainokseton, eikä siinä mainosteta kirjaa tai DVD:tä.

Tämä Trump-video menee aika nopeasti ja suosittelenkin, että toistatte sen puolinopeudella ja samalla 
tekstitys päällä. Toivottavasti osaatte sen verran englantia, että pääsette jyvälle.

45 Biblical Reasons Donald J Trump is the Antichrist - FULL VIDEO | Bible Prophecy 666

https://www.youtube.com/watch?v=SQN7y5I9poc (22.9.2020)

Kyllä on hienoa tulkintaa. Esim. tämä Ilmestyskirjan kohta AK:sta (Ilm. 6:1-2, 1. sinetti), jossa puhutaan 
jousesta (bow) mutta ei nuolista. Seppelettä vastaa englantilaisessa käännöksessä sana crown eli kruunu,
joka taas yhdistyy koronaan (corona). Antikristukselle annetaan kruunu tai korona.

Ilm. 6:1-2 (KJV)

1 And I saw when the Lamb opened one of the seals, and I heard, as it were the noise of thunder, one of 
the four beasts saying, Come and see.
2 And I saw, and behold a white horse: and he that sat on him had a bow; and a crown (=corona, jonka 
Trump sai) was given unto him: and he went forth conquering, and to conquer.

Trump esiintyy vääränä jeesuksena ja jousen eli älykännykän ampumat "nuolet" ovat hänen twiittejään, 
eli voima on hänen kädessään.

https://nokialainen.blogspot.com/2020/10/45-raamatullista-syyta-sille-etta.html
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Miika 2:1 (KJV)

1 Woe to them that devise iniquity, and work evil upon their beds! when the morning is light, they 
practise it, because it is in the power of their hand.

Tästä videon kohdasta alkaa tuon raamatullisen syyn #31 selitys.

https://youtu.be/SQN7y5I9poc?t=2505 (alkaa 41:45)

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

Levittäkää tätä Trump-videota eteenpäin yhteisöissänne, jotta tämä kavala trumppilainen petos 
saataisiin kitkettyä pois mahdollisimman monen suomalaisen uskovan sydämestä. Pahoin kuitenkin 
pelkään, että erityisesti tämän AK Trumpin kohdalla toteutuu VT:n Jesajan luvussa 6:9 esitetyt Herran 
sanat profeetalle, jotka kuuluvat: "Mene ja sano tälle kansalle: 'Kuulemalla kuulkaa, älkääkä ymmärtäkö,
näkemällä nähkää, älkääkä käsittäkö.' Paaduta tämän kansan sydän, koveta sen korvat, sokaise sen 
silmät, ettei se näkisi silmillään, ei kuulisi korvillaan, ei ymmärtäisi sydämellään eikä kääntyisi ja 
parannetuksi tulisi." Toivottavasti olen väärässä Suomen kristityistä (tai ”kristityt”), mutta Paavali 
ennusti viimeisille päiville Antikristukseen liittyvän väkevän eksytyksen, jolla seulottaisiin jyvät 
akanoista eli totuuden rakastajat vääryyteen mielistyneistä (2. Tess. 2:8-12). Varokaa muuten vääriä 
opettajia/profeettoja Suomen siionissa, jotka levittävät valhetta Trumpista kehuen häntä, ja näitä ovat 
mm. Samuel Tuominen, Juha Ahvio, Mauno Mattila sekä Jarmo Eklund.

Lopuksi Trump-videon tekijältä: (Huom. tekijä jakaa tässä videonsa kuuteen erilliseen osavideoon, jos 
haluaa keskittyä tiettyyn osa-alueeseen Antikristusta koskien)

PLEASE NOTE: This is the original video I made a few months back, and it has a couple of image quality 
issues. When I get time, I'll go back and redo this video and polish it up for better viewing. If you do not 
wish to watch this one-hour video in one viewing, you may find it broken down into 6 parts on my 
channel. Thanks for your understanding.

*******************************************************************************
FULL SERIES BELOW
*******************************************************************************
*Antichrist Trump - 45 Biblical Reasons That Donald J. Trump is the Antichrist*
Part One: “The Name of the Antichrist” - https://youtu.be/wLAmo6kpvAM
Part Two: “The Traits of the Antichrist” - https://youtu.be/8YroQOSj-5A
Part Three: “The Satanic Factor” - https://youtu.be/ou_AFukirco
Part Four: “The Strong Delusion” - https://youtu.be/sPMeoAyh9ZM
Part Five: “The New World Order” - https://youtu.be/uNwvzo8pkvg
Part Six: “World Ruler” - https://youtu.be/XG6Bvx_Lo54
Full Video: https://youtu.be/SQN7y5I9poc

*******************************************************************************
Thanks for watching and may God bless you and your family. :-)
*******************************************************************************

REFERENCES COMING SOON
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