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Hämmästyttävää Raamatun profetian toteutumista ajassamme, kun 
presidentti Trumpin hallinto tekee myönnytyksiä Israelille 

Tässä tämän Trump-mielisen Daymond Duck'in tuore viikoittainen profetiaraportti Rapture Ready 
-sivustolta, jonka suomensin. Ajoittaisen Trump-kehumisen lisäksi tärkeää informaatiota profeetallisesta
kehityksestä Lähi-idässä, joka lopulta johtaa Jeesuksen paluuseen maan päälle. Monet asiat ovat nyt 
kehittymässä juuri siihen suuntaan Israelissa kuin niiden pitäisikin Raamatun profetian nojalla. Myös 
muualla tapahtuu profetioiden mukaista liikehdintää.
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Tarkastellessani viime päivien tapahtumia, minulla kävi mielessä, että meillä on hämmästyttävä Jumala, 
uskomaton Raamattu ja elämme ihmeellisiä aikoja.

Ensinnäkin, Jumala lupasi siunata niitä, jotka siunaavat Israelia, ja kirota ne, jotka kiroavat Israelia (1. 
Moos. 12:3).

Trumpin hallinto julkaisi 18. marraskuuta 2019 uuden asiakirjan, jossa sanotaan, että juutalaisten siviilien
siirtokunnat Juudeassa ja Samariassa eivät ole laittomia.

Kaksi päivää myöhemmin, virkarikossyytteet näyttivät olevan romahtamassa, ja hänen 
kannatuslukemansa mielipidekyselyissä nousivat.

Kaksi viimeaikaista kyselyä jopa osoittivat voimakasta nousua presidentti Trumpille mustien ja latinojen 
keskuudessa.

Toiseksi, Jumala sanoi, ettei mikään Israelia vastaan tähdätty ase tule menestymään (Jes. 54:17).

Marraskuun 19. päivänä 2019, ennen päivänkoittoa, Iran laukaisi neljä voimakasta ohjusta kohti Israelia 
Syyriasta käsin huolimatta siitä, että Israel on varoittanut Syyriaa olemaan antamatta muiden (Iran, 
Hizbollah, jne.) hyökätä Israeliin Syyrian alueelta.

Israelin Iron Dome (Rautakupoli) -torjuntaohjusjärjestelmä ampui alas Iranin ohjukset, ja hyökkäys 
epäonnistui.

Sinä yönä Israelin suihkukoneet ampuivat kymmeniä ohjuksia Iranin päämajarakennuksiin, varastoihin ja
armeijan tukikohtiin Syyriassa.

Kun Syyria yritti ampua alas Israelin suihkukoneita, Israel hyökkäsi Syyrian ohjuspattereihin.

Oli raportteja Iranin ja Syyrian varustuksien massiivisesta tuhoamisesta.

Kolmanneksi, Iranin varhain aamulla tapahtuneen hyökkäyksen ja Israelin myöhään illalla tapahtuneen 
vastauksen välillä, Israel piti kabinettikokouksen, jossa Israelin uusi puolustusministeri, joka on 
ortodoksijuutalainen, luki siunauksen Israelille.
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Hänen siunausrukouksensa oli taivaalliselle Isälle, Kalliolle ja Israelin Lunastajalle (kuulostaa 
Jeesukselta).

Hän kutsui Israelin perustamista Messias-lupauksen aluksi, kun kaikki juutalaiset kootaan takaisin 
Luvattuun Maahan.

Hän pyysi Jumalaa lähettämään pikaisesti Messiaan, Daavidin pojan, Jumalan oikeaksi osoittautumisen 
edustajan, lunastamaan ne, jotka odottavat Häntä heidän vapauttamisekseen.

Hän tunnusti, että Herra, Israelin Jumala, on kuningas ja hänen hallitsemisensa on ehdoton.

Neljänneksi, kun palataan presidentti Trumpin asiakirjaan, jonka mukaan juutalaisten siviilien 
siirtokunnat Juudeassa ja Samariassa ovat laillisia, presidentti Trump on lisäksi tunnustanut Jerusalemin
Israelin pääkaupungiksi, siirtänyt Yhdysvaltain suurlähetystön Jerusalemiin, sulkenut PA:n 
(palestiinalaisten) toimiston Washingtonissa, katkaissut rahoituksen PA:lle, ja tunnustanut Golanin 
kukkulat Israelin suvereeniksi alueeksi.

Mitä presidentti Trump tekee seuraavaksi (hyväksyykö Temppelin rakentamisen, onnistuuko ”vuosisadan
sopimuksen” läpiviemisessä, vai kenties jotain muuta)?

Näyttää ehdottomasti siltä, että Jumala käyttää presidentti Trumpia nopeuttamaan Raamatun profetian 
toteutumista. [Tämä pitää kyllä paikkansa. Illuminati ja sen edustajat toteuttavat Raamatun profetiaa. 
Esim. Rothschildit, ollen kasaarien pankkimafia, rahoittivat Israelin valtion perustamisen ja olivat 
muutenkin sen takana. Lue http://nwohavaintojapromo.blogspot.com/2016/06/rothschildit-rahoittivat-ja-
tilasivat.html, Suom. huom.]

Ymmärrä nämä kolme asiaa: 1) YK, EU, arabit ja muut vaativat palestiinalaisia saamaan suurimman 
osan tai kaiken Juudeasta ja Samariasta (kahden valtion ratkaisu) Palestiinan valtioksi, jonka 
pääkaupunki on Jerusalem; 2) Palestiinan radikaalit vaativat juutalaisvapaata valtiota (valtiota, jossa ei 
ole juutalaisia Juudeassa ja Samariassa); ja 3) Jeesuksen mukaan Juudeassa tulee olemaan juutalaisia,
kun Antikristus saastuttaa uudelleenrakennetun Temppelin Ahdistuksen ajan puolivälissä (Matt. 24:16).

Presidentti Trump on juuri todennut, että juutalaisten on laillista elää Juudeassa.

Jeesus sanoi myös: ”Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus: kun sen oksa jo on tuore ja lehdet 
puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä. Samoin te myös, kun näette tämän kaiken, tietäkää, että
se on lähellä, oven edessä. Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki nämä 
tapahtuvat.”

Presidentti Trumpin alaisuudessa, viikunapuu on hento (nuori) ja levittää lehtiä (laajentaa rajojaan), ja 
juutalaisten läsnäolo Juudeassa asettaa näyttämön ihmisille paetakseen vuorille (luultavasti Petra), 
jossa heitä suojellaan yliluonnollisesti kolmen ja puolen vuoden ajan.

Suomentajan kommentti: Jeesus tosiaan sanoi Matteuksen luvussa 24:15-16, että juutalaisia on 
Juudeassa Antikristuksen aikana: ”Kun te siis näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu profeetta
Danielin kautta, seisovan pyhässä paikassa-joka tämän lukee, se tarkatkoon-silloin ne, jotka 
Juudeassa ovat, paetkoot vuorille;”

Viidenneksi, Antikristus ilmestyy EU:sta; ja tuo tuomittu kansakuntaryhmä päätti antaa yhteislausunnon,
jossa Yhdysvallat tuomittiin siitä, kun se sanoi, että juutalaisten ei ole laitonta asettua Juudeaan ja 
Samariaan. [Daymond Duck ei tajua mitään. Juutalaiset eivät ikimaailmassa vastaanottaisi Euroopasta 
tulevaa Antikristusta. Sen sijaan he vastaanottavat Trumpin messiaanaan (Joh. 5:43), joka myöhemmin 
pettää heidät (Dan. 9:27). Juutalaisten jäännös pelastuu (Sak. 13:8-9). Suom. huom.]

Yhteisen lausunnon antaminen edellyttää kaikkien 28 EU-maan hyväksyntää.

Unkari ilmoitti äänestävänsä EU:n yhteistä lausuntoa vastaan, ja se romutti EU:n kohdistaman 
Yhdysvaltojen tuomitsemisen.
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EU hylkäsi ajatuksen yhteisestä lausunnosta, mutta jatkoi sanomaan, että juutalaiset siirtokunnat 
Juudeassa ja Samariassa ovat kansainvälisen oikeuden nojalla laittomia.

Presidentti Trump siunasi Israelia, ja Jumala siunasi Yhdysvaltoja (esti tuomion).

Kuudenneksi, pääministeri Netanyahu kiitti Yhdysvaltoja ja sanoi: ”Tämä politiikka kuvastaa 
historiallista totuutta – että juutalaiset eivät ole ulkomaalaisia siirtomaaherroja Juudeassa ja Samariassa.
Itseasiassa, meitä kutsutaan juutalaisiksi, koska olemme Juudean kansaa.”

Hän lisäsi, että ne, jotka kiistävät Israelin laillisen oikeuden asettua Juudeaan ja Samariaan, ”kieltävät 
totuuden, historian ja todellisuuden kentällä.”

Raportoitiin, että hän aikoo nopeuttaa prosessia, jossa Jordanin laakso liitetään Israeliin, ja Arabiliitto on 
kutsunut koolle hätäkokouksen 24. marraskuuta 2019 keskustelemaan tilanteesta.

Seitsemänneksi, yli 200 rabbia, mukaan lukien Israelin ylimmät rabbit, lähettivät kirjeen presidentti 
Trumpille, jossa kiitettiin häntä sen tunnustamisesta, että israelilaisilla on oikeus asua Juudeassa ja 
Samariassa.

He kertoivat hänelle profeetta Jeremian sanoneen, että juutalaiset palaisivat Samariaan ja istuttaisivat 
sinne viinitarhoja (Jer. 31:4, 22).

He sanoivat, että sukupolvemme näkee profeetta Jeremian ennustusten toteutuvan sanasta sanaan.

Nämä juutalaiset rabbit ovat tietoisia jostakin, mistä monet kristillisen kirkon jäsenet ja johtajat ovat 
päättäneet olla halukkaasti tietämättömiä (Jumala täyttää jokaisen hitusen ja hippusen Raamatun 
profetiasta).

Kahdeksanneksi, Jumala sanoi, että Venäjä ja sen liittolaiset nousevat kuin pilvi peittääkseen maan, 
kun ne hyökkäävät Israeliin (Hes. 38:9).

Marraskuun 17. päivänä 2019 ilmoitettiin, että Venäjä on siirtänyt joukkoja ja varusteita Syyriaan 
muuttamaan pienen lentotukikohdan suureksi armeijan ilmatukikohdaksi, johon voi majoittaa paljon 
hävittäjiä ja rahtia.

Yhdeksänneksi, suuria ihmisjoukkoja vainotaan ja tapetaan Ahdistuksen aikana.

Marraskuun 18. päivänä 2019 ilmoitettiin, että jotkut globalistit ja YK haluavat torjua ilmastomuutosta 
vähentämällä maapallon väestöä.

Yhdysvaltain poliitikot, jotka haluavat korvata kapitalismin sosialistisella hallinnolla, eivät tunnista vaaraa,
jonka he aiheuttavat Amerikalle.

Kymmenenneksi, aiemmissa artikkeleissa on mainittu, että Floridan kuvernööri Ron DeSantis ja 
Floridan hätätilannejohtaja Jared Moskowitz vierailivat Israelissa tämän vuoden toukokuussa.

Fox News kertoi, että he menivät Jerusalemin Temppelivuorelle, missä he kirjoittivat rukouksen 
paperinpalaselle ja työnsivät sen halkeamaan Itkumuurissa.

Yhdysvaltain vuoden 2019 hurrikaanikausi päättyy 30. marraskuuta, ja toistaiseksi mikään hurrikaani ei 
ole iskenyt Floridaan.

Yhdenneksitoista, seurakunnan armotalouskauden päättymistä leimaa uskosta luopuminen.

Paavi Franciscuksen mukaan, homoseksuaalisia taipumuksia vastaan puhuvat ovat osa vihan kulttuuria.

Minua hämmästyttää se, että joku tällainen raamatullisesti taitamaton voi tulla paaviksi ja pysyä 



sellaisena.
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