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Amerikka ja Venäjä nyt UMJ:n tiellä, mutta ne poistuvat ns. Googin sodassa 
(Hes. 38, 39) 

Tässä valaisevan ytimekäs tuore suomentamani artikkeli profeetalliselta Rapture Ready -sivustolta, jossa
Daymond Duck kiteyttää nykytilanteen, kun presidentti Putinin johdossa oleva konservatiivinen Venäjä 
ja presidentti Trumpin johdossa oleva konservatiivinen Amerikka jarruttavat globalistien unelmaa 
Uudesta Maailman Järjestyksestä eli UMJ:stä. Tätä voisi verrata Paavalin mainitsemaan laittoman eli 
Antikristuksen ”pidättäjään” Toisen Tessalonikalaiskirjeen luvussa 2:6-7. Todennäköisesti pian syttyvä 
ns. Googin sota tulee vaikuttamaan niin, että nämä kaksi maailman voimakkainta valtiota tuhoavat 
toisensa (osittain) ydinsodassa (Hes. 39:6) ja tilalle tulee UMJ maailmanhallituksineen, jossa EU:lla on 
merkittävä rooli. Tämä noudattaa Hegeliläistä Suunnitelmaa eli TEESI X ANTITEESI = SYNTEESI. 
Myöskin illuminaattien Ordo Ab Chao (Kaaoksesta Järjestys) pätee 3. maailmansodan jälkeen. 
(Feeniks-lintu nousee tuhkasta)
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Viime artikkelini huomautti, että presidentit Donald Trump ja Vladimir Putin ovat vannoneet tuhoavansa 
Uuden maailmanjärjestyksen (UMJ: tuleva maailmanhallitus, maailmanuskonto ja globaali 
talousjärjestelmä).

Kuten oli odotettua, EU (tulevan Antikristuksen koti) pyysi heitä nopeasti olemaan tekemättä niin. 
Globalistien pesäpaikka rakastaa UMJ:tä.

Ymmärrä, että presidentti Donald Trump haluaa tehdä Amerikasta jälleen suuren ja presidentti Vladimir 
Putin haluaa tehdä Venäjän taas suureksi.

Molemmat johtajat ovat yhtä mieltä siitä, että on väärin, jos pieni ryhmä globalisti-elitistejä kaappaa 
yhteiskunnan kolme tukipylvästä (politiikka, uskonto ja talous) ja pakottaa jokaisen maan päällä 
olevaisen elämään sääntöjensä mukaisesti.

Presidentit Trump ja Putin uskovat, että heidän kansakuntansa yhteinen vaikutus voi pysäyttää UMJ:n, 
mutta heidän kumppanuutensa ajatustapa aliarvioi globalisti-elitistit, jotka omistavat, valvovat ja pitävät 
vaikutusvaltansa alla suurta osaa valtavirran mediasta sekä monia globaaleja johtajia.

Tämä voi olla syy sille miksi presidentit Trump ja Putin saavat osakseen niin paljon kritiikkiä.

Mutta ajattele sitä. UMJ on nyt edennyt siihen pisteeseen, että kahden voimakkaimman maan päällä 
olevan valtion johtajat ovat päättäneet puhaltaa yhteen hiileen yrittääkseen tuhota sen. On mahdollista, 
että he voivat hidastaa sitä, mutta Raamattu opettaa, että heidän pyrkimyksensä sen tuhoamiseksi 
tulevat epäonnistumaan.

Tätä samaa polkua pitkin, hiljattaisen artikkelin otsikossa sanotaan, ”YK vaatii, että Trump käyttää 
amerikkalaista verorahaa ”palestiinalaisten” rahoittamiseksi huolimatta siitä, että suurin osa rahasta 
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menee murhanhimoisten terroristien palkkioihin” (Jews News; July 28, 2018; Ben Ariel).

Presidentti Trump ei todennäköisesti anna YK:n kertoa hänelle, kuinka käyttää amerikkalaista verorahaa,
mutta on tärkeää ymmärtää, että tuleva Antikristus ja Väärä profeetta yrittävät hallita kaikkea ostamista 
ja myymistä.

Lisää tätä samaa polkua pitkin. Presidentti Trump veti Yhdysvallat pois Pariisin ilmastosopimuksesta, 
lakkasi avustamasta Vihreää ilmastorahastoa (Green Climate Fund) ja UNICEF'ia, vähensi Amerikan 
avustuksia WHO:lle (Maailman terveysjärjestö), jne.

George Soros sanoi, että hän ja muut ovat kuluttaneet vuosikymmeniä UMJ:n luomisessa ja presidentti 
Trump on yksiselitteisesti tuhoamassa heidän suunnitelmansa.

Tätä tukee aiempi lausunto siitä kritiikistä, jota presidentti Trump saa osakseen. Globalisti-elitistit ovat 
raivostuneita.

Minulla oli äskettäin etuoikeus osallistua Lamb & Lion Ministries'in profetiakonferenssiin.

Se oli yksi hienoimmista konferensseista, joihin olen koskaan osallistunut; ja alla löydät muutamia 
likimääräisiä lausuntoja, joita jotkut puhujat tekivät. Sanon likimääräisiä, koska osa puhujista puhui 
nopeammin kuin kykenen kirjoittamaan.

Tri Robert Jeffress sanoi, ”Eräs mielipidekysely osoitti, että 60 prosenttia evankelikaaleista uskoo, että 
on olemassa enemmän kuin yksi tie Taivaaseen.”

Bill Koenig sanoi, ”Neljätoista asiaa pitää olla paikoillaan, jotta Googin sota voisi syttyä, ja niistä kaikki 
ovat täällä tänään.”

Jan Markel kutsui Raamatunprofetiaa ”sanomaksi, jonka kristillinen kirkko on saattanut huonoon valoon.”

Tri Dave Reagan sanoi, ”Daniel kirjoitti historian etukäteen paremmin kuin useimmat historioitsijat ovat 
kirjoittaneet siitä menneenä tapahtumana.”

Hän sanoi, ”Kukaan ei voi tehdä Amerikasta jälleen suurta ilman Jumalaa;” ja hän lainasi Tri Adrian 
Rogers'ia: ”Maailma on muuttumassa upean synkäksi”, ja Jan Markel: ”Maailma ei hajoa. Maailma on 
tulossa yhteen.”

Pastori Billy Crone kysyi, ”Ettekö tajua, että Ahdistuksen aika on tulossa ja me emme tule pysäyttämään 
kehitystä, mutta parannuksenteko seurakunnissa voi viivyttää sitä?”

Rabbi Jonathan Cahn sanoi: ”Vaikka ihmiset eivät tiedä sitä, saatana tuntee Raamatun profetian;” ja hän
sanoi: ”Jos olet toivonut voivasi elää lopun päivissä, onnittelut, sinä olet siellä.”

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

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

Suomentajan kommentti:

Kaiken edellämainitun valossa tuntuisi loogiselta, että lopull. Antikristus eli 
laittomuuden ihminen tulisi EU:n tai Euroopan sisältä, mutta näin ei välttämättä tarvitse 
olla. Kun USA romahtaa, maailma jakautuu 10 supervaltioon (vrt. Danielin 10 sarvea, 
Dan. 7:7, 24), jotka muodostavat maailmanhallituksen. Pohjois-Amerikka muodostaa 
yhden näistä 10 hallintoalueesta eli syntyy Pohjois-Amerikan Unioni, joka on pitkään ollut
globalistien suunnitelmissa. Sen keskuspaikkana voi olla Denverin kaupunki 

http://raamattu.fi/1933,38/Dan.7.html
mailto:duck_daymond@yahoo.com
http://christinprophecy.org/


Coloradossa, jota sanotaan myös UMJ:n keskukseksi (Illuminatin päämaja), koska sinne 
on rakennettu 1990-luvun alussa runsaasti vapaamuurari- ja NWO-symboliikkaa sisältävä
kansainvälinen lentoasema (USA:n suurin) ja kätkettynä sen alapuolella sijaitsee 
maanalaisia tunneleita ja bunkkereita, kuin maanalaisena kaupunkina, Amerikan eliittiä 
varten, jonne heidät luultavasti majoitetaan ydinsodan tai jonkun muun suurkatastrofin 
jälkeen. Huomioitava asia tässä kaikessa on se, että lentoaseman muraaleissa eli 
seinämaalauksissa kuvataan Uutta Maailmaa (New World), jonka johdossa näyttää olevan
USA:n nykyinen presidentti Donald Trump, joka on kuvattu eräässä muraalissa 
vaaleahiuksisena saksalaisnuorukaisena (Trumpilla on isänsä puolelta saksalaiset 
sukujuuret; Don Drumpf = 666). Myöskin hänen vaimonsa, Melania Trump, on kuvattu 
tässä vapaamuurarien muraalissa miehensä rinnalla. (Miten on mahdollista, että v. 1994 
jo tiedettiin Melaniasta?!) Näin ollen onkin luultavaa, että Raamatun Antikristus on 
presidentti Donald Trump (uusi Hitler), eräänl. vapaamuurarikristus ja (vale)messias, 
joka poliittisen uransa alussa on ”pieni sarvi” (Dan. 7:8, 24-25) eli kansallinen johtaja, 
mutta hän harjoittaa petosta ja kasvaa voimassaan, tullen lopulta maailmanhallitsijaksi 
(nimi Donald muuten tarkoittaa ”maailmanhallitsijaa (ruler of the world)”, ks. 
https://www.behindthename.com/name/donald). Ikäänkuin vahvistukseksi omaan 
tulkintaani Donald Trump kuvataan myös USA:n suurimman pankin, Bank of America'n, 
pääkonttorin muraalissa, jossa näkyy vaaleahiuksinen saksalaispoika ja kuunpimennys 
(Trump syntyi kuunpimennyksen aikaan 14.6.1946).

Lopuksi hyviä linkkejä Denverin uuteen lentoasemaan, Bank of Americaan ja Trumpiin 
liittyen.

https://www.independent.co.uk/travel/the-darkest-conspiracy-theories-about-denvers-
bizarre-airport-a7808376.html

https://www.youtube.com/watch?v=nr7Vkt_w-vY (Secret DOOMSDAY BASE Under 
Denver Airport Exposed! 5/31/16)

https://www.youtube.com/watch?v=NN8DO-Xv9wA (7 Creepy Conspiracy Theories About
The Denver Airport)

https://www.youtube.com/watch?v=JjjIy1DO0gs (Denver Airport Conspiracy Theory: A 
Documentary (part 1))

https://www.youtube.com/watch?v=FCk--OjjSmI (Denver New World Airport & Bank of 
America Paintings)

https://www.youtube.com/watch?v=FWZbIEPi2QM (Donald & Melania Trump Prophecy 
in Nasty DIA Mural)

https://www.youtube.com/watch?v=7haAxniJ4IA (TheGroxt1 and the BANK of AMERICA 
MURAL (IT'S NOT PRINCE WILLIAM!!))

Lähettänyt Olli-R klo 23.15
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