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Tuoreita profeetallisia tapahtumia toukokuussa 2019 

Tässä uusin suomentamani profetiaraportti Rapture Ready -sivustolta, jossa otetaan esille 7 
ajankohtaista tapahtumaa viime päiviltä, joilla on profeetallista merkitystä. Aika on lähellä!
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Ensinnäkin, useimmat niistä, jotka seuraavat Raamatun profetiaa, ovat tietoisia pääministeri 
Netanyahu'n, presidentti Trump'in ja numeroiden 7 ja 70 välisestä yhteydestä.

Esimerkiksi Netanyahu oli ollut virassaan 7 vuotta, 7 kuukautta ja 7 päivää silloin, kun Trump valittiin 
vaaleilla.

Presidentti Trump valittiin presidentiksi 77 valitsijamiesäänen marginaalilla, ja hän oli iältään 70 vuotta, 7
kuukautta ja 7 päivää, kun hänet vihittiin virkaanastujaispäivänä.

Presidentti Trump syntyi 700 päivää ennenkuin Israelista tuli kansakunta, joten presidentti Trump'in 70-
vuotispäivän ja Israelin 70. vuosipäivän välillä oli 700 päivää.

Kuitenkin äskettäin ilmoitettiin, että presidentti Trump'in ulkoministeri Mike Pompeo on 70. henkilö, joka 
pitää tuota virkaa hallussaan, ja hän astui virkaansa Israelin olemassaolon 70. vuotena.

Näissä numeerisissa tosiasioissa näyttää olevan liian paljon yhteensattumia, enkä halua mennä yli 
laidan; mutta on mahdollista, että Jumala yrittää kertoa meille jotain (ehkä sen, että Hän on ohjaksissa ja
toimii, tai ehkä jotain on muuttunut tai alkanut).

Toiseksi, eräs lukija lähetti äskettäin minulle linkin Gary Stearman'in videoon, jossa haastateltiin Tom 
Horn'ia Prophecy Watchers -ohjelmassa (The Rabbis and Donald Trump, 6. toukokuuta 2019).

Nämä tunnetut profetian opettajat keskustelivat Valkoisen talon vierailusta useita kuukausia sitten, kun 
joukko ortodoksijuutalaisia rabbeja kävi siellä.

Juutalaiset rabbit (joista ainakin yksi on todennäköisesti juutalaisen Sanhedrin'in jäsen) halusivat 
presidentti Trump'in tulevan ”vuosisadan diilin” antamaan Israelille luvan Temppelin 
jälleenrakentamiselle.

Vastustusta ja vaikeuksia, ehkä sotaa, on odotettavissa, mutta ajatus rauhansuunnitelmasta, joka pitää 
sisällään luvan jälleenrakentaa Temppeli ja on käsiteltävänä muutaman viikon ajan, on kiehtova.

Kolmanneksi, 9. toukokuuta 2019 ilmoitettiin, että Nancy Pelosi sanoi olevansa sitä mieltä, että ”Israelin
valtion perustaminen on yksi suurimmista saavutuksista 20. vuosisadalla; se oli poliittinen, maan 
virallinen perustaminen.”

Raamatun mukaan se on ihme, joka on suurempi kuin Israelin lähtö Egyptistä Mooseksen päivinä, 
suurempi kuin Kymmenen vitsausta, Punaisenmeren jakautuminen, jne.
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Neljänneksi, paavi Francis on edelleen siinä (NWO-agendassaan) (puhe Vatikaanissa 2. toukokuuta 
2019).

• Hän viittasi maailmanhallintoon ”yhteisenä hyvänä”.
• Hän tuomitsi ne kansakunnat, jotka vaativat liiallista itsemääräämisoikeutta.
• Hän kehotti perustamaan yhteisöjä, joiden valta on suurempi kuin valtioiden.
• Hän sanoi sellaisia asioita kuin Väärän profeetan otaksutaankin sanovan, kun hän pönkittää 

Antikristuksen nousua.

Suomentajan kommentti: Daymond Duck on edelleen harhapoluilla. Antikristus ei ole 
vasemmistolainen vaan äärioikeistolainen, militaristinen eksyttäjä, joka vastustaessaan Franciscuksen 
kaltaisia vasemmistolaisia globalisteja nousee valtaan, kuten Hitler teki sosiaalidemokraattien suhteen 
1930-luvulla. Ks. erinomainen Brother James Key'n video tästä aiheesta: 
https://www.youtube.com/watch?v=Zx9422CWckU (17.5.2019)

Viidenneksi, tässä on joitakin hyviä uutisia vaihteeksi:

Toukokuun 6. päivänä 2019, Amir Tsarfati, tunnettu Raamatun profetian opettaja, matkusti Washington 
DC:hen osallistuakseen rukousaamiaiselle ja puhuakseen noin 30 Kongressin jäsenelle Israelin 
tukemisen raamatullisesta merkityksestä.

Koko Kongressin olisi pitänyt olla siellä, mutta kiitän Jumalaa siitä, että hän on varoittanut näitä johtajia 
Israelin tukemisen raamatullisesta merkityksestä.

Hän siunaa niitä, jotka Israelia siunaavat ja kiroaa ne, jotka Israelia kiroavat.

Kuudenneksi, Lähi-itä on räjähtämäisillään presidentti Trump'in Iran-pakotteiden vuoksi.

Iranin kostotoimet aiheuttavat maailman öljymarkkinoille vaaran.

Yksi väärinkäsitys voisi johtaa useiden profetioiden täyttymiseen.

Seitsemänneksi, Ilmestyskirjan kolmas ratsastaja on hyperinflaatio ja taloudellinen romahdus.

Amerikan kiista Kiinan kanssa asettaa maailmantalouden vaaraan.

Jeesus kehotti valvomaan ja rukoilemaan.
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