
sunnuntai 29. joulukuuta 2019

Viimeaikaisia profeetallisia paljastuksia Daymond Duck'in 
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Tässä tuore suomentamani profetiaraportti Rapture Ready -sivustolla, jossa ajankohtaisia uutisia 
Raamatun profetian valossa viitaten ajan lyhyyteen. Ennen kaikkea Israel on nyt profetian 
polttopisteessä, sillä Jumala on alkamassa toteuttaa suurta ennallistamista tämän juutalaiskansan 
suhteen, kun samalla pakanoiden armotalouskausi lähestyy loppuaan ja ylöstempaus tapahtuu piakkoin. 
Kannattaa siis olla hereillä (hengellisesti valvova uskova), ettei se päivä yllätä niinkuin varas.
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Ensinnäkin, aikakauden lopussa, monet kansakunnat luovuttavat suvereniteettinsa, ja Antikristukselle 
annetaan valta niiden ylitse.

Tämä näyttää muotoutuvan, ja on ollut useita raportteja siitä, että USMCA (Yhdysvaltain, Meksikon ja 
Kanadan taloudellinen sulautuminen) luovuttaa Yhdysvaltojen suvereniteetin.

Yhdysvaltain edustajainhuone äänesti 19. joulukuuta 2019 USMCA:sta ja hyväksyi sen.

Yhdysvaltain senaatin on vielä äänestettävä siitä, mutta lakiesityksen odotetaan menevän läpi myös 
senaatissa.

Meksiko on jo hyväksynyt lakiesityksen, mutta vastustaa muutoksia, joita edustajainhuone teki siihen 
lakiesityksen hyväksymisen yhteydessä.

Kanada sanoi, että maa hyväksyy lakiesityksen heti, kun se menee läpi Yhdysvalloissa.

Kun lakiehdotus hyväksytään kaikissa kolmessa maassa, vie todennäköisesti vähän aikaa ennenkuin se
tulee voimaan.

Toiseksi, Raamatun mukaan Israelista tulee vauras ja voimakas kansakunta aikakauden lopussa.

Joulukuun 16. päivänä 2019, pääministeri Netanyahu sanoi: ”Israel on dynaamisin innovaatiovaltio 
maailmassa. Minä en sano tätä, mutta näin monet muut sanovat.”

Kolmanneksi, 16. joulukuuta 2019, profetian asiantuntija Amir Tsarfati kertoi, että Venäjä, Iran ja Turkki 
ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jossa tuomitaan Israel hyökkäämisestä vihollisiaan vastaan Syyriassa.

Näyttää siltä, että Venäjä, Turkki ja Iran pyrkivät suojelemaan Iranin joukkoja niiden valmistautuessa 
hyökkäämään Israeliin.

Nämä kansakunnat voisivat käyttää mitä tahansa Israelin hyökkäystä tai virhettä tekosyynä sodan 
aloittamiseen. [Tätä Israelin seuraavaa siirtoa Syyriassa minä todella odotan. Se voi olla laukaisin. 
Suom. huom.]

Neljänneksi, sikarutto on 100-prosenttisesti kuolettava sioille, ja se on tuhonnut miljoonia (enemmän 
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kuin puolet) sioista Kiinassa.

Sikaruttoa on nyt löydetty 50 maasta, ja se on tappanut noin 30 000 sikaa Indonesiassa.

Viidenneksi, Ahdistuksen ajan (Tribulation Period) alussa, Israelissa on oltava pelastettuja juutalaisia, 
koska Jumala kutsuu kaksi säkkipukuista todistajaa ja 144 000 Israelin lasta julistamaan evankeliumia.

Messiaaninen rabbi Israelissa kertoi 9. joulukuuta 2019, että hyvä uutinen Jeesuksesta alkaa levitä koko
Israeliin.

Hän lisäsi, että messiaanisten ministeriöiden kasvu Israelissa on todiste siitä, että Jumalan käsi on 
Israelin päällä.

Tarkemmin sanottuna, Israelissa on nyt yli 175 000 messiaanista juutalaista.

Kuudenneksi, Raamatun mukaan Jerusalemia tullaan jälleen asuttamaan omassa paikassaan – peräti 
Jerusalemissa (Sak. 12:6b).

Joulukuun 6. päivänä 2017, presidentti Trump tunnusti Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi.

Raamatun mukaan Israelin vuoret antavat hedelmänsä ja viljansa Jumalan ihmisille aikakauden lopussa 
(Hes. 36:8, 29).

Yhdysvallat tunnusti 21. maaliskuuta 2019 Israelin suvereniteetin Golanin kukkuloihin (allekirjoitettu 25. 
maaliskuuta).

Raamatun mukaan juutalaiset palaavat Samariaan ja istuttavat viinitarhoja (Jer. 31:5).

Trump'in hallinto julkaisi 18. marraskuuta 2019 uuden asiakirjan, jonka mukaan Samariassa olevat 
siviilien siirtokunnat eivät ole laittomia.

Raamatun mukaan Juudeassa tulee olemaan juutalaisia, kun Antikristus saastuttaa 
uudelleenrakennetun Temppelin Ahdistuksen ajanjakson puolessavälissä (Matt. 24:16).

Trumpin hallinto julkaisi 18. marraskuuta 2019 uuden asiakirjan, jonka mukaan Juudeassa olevat siviilien
siirtokunnat eivät ole laittomia.

Raamatun mukaan Jumala lupasi tehdä Aabrahamista suuren kansan (1. Moos. 12:2).

Joulukuun 11. päivänä 2019, presidentti Trump antoi toimeenpanomääräyksen, joka tunnustaa Israelin 
kansakuntana.

Raamatun mukaan, juuri ennenkuin Jeesus nousi taivaaseen, hän kertoi opetuslapsilleen: ”te tulette 
olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin 
saakka” (Apt. 1:8b).

Presidentti Trump kannattaa sitä, että juutalaisia asuu Jerusalemissa, Juudeassa, Samariassa ja 
muualla.

Seitsemänneksi, 10. joulukuuta 2019 ilmoitettiin, että Obaman, Bushin ja Clintonin hallintojen 
alaisuudessa Israelin oli tehtävä myönnytyksiä vihollisilleen saadakseen avustusta Yhdysvalloista.

Mutta presidentti Trump on siirtänyt Yhdysvaltain suurlähetystön Jerusalemiin, tunnustanut Israelin 
suvereniteetin Golanin kukkuloiden suhteen, vetänyt Yhdysvallat pois Iranin ydinsopimuksesta, ja 
ilmoittanut, että juutalaiset siirtokunnat Juudeassa ja Samariassa ovat laillisia pyytämättä Israelia 
tekemään edes yhtä myönnytystä. [Tässä se eksytys juuri piileekin kun ollaan niin Israel-ystävällisiä, 
eikä sitten tajuta, että kaikki on vain suurta eksytystä, jolla juutalaiset saataisiin palvomaan väärää 
Messiasta, Antikristusta, joka tulee omassa nimessään (Joh. 5:43), ja joka astuu lopulta juutalaisten 3. 
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Temppeliin kuuluttamaan itsensä Jumalaksi (2. Tess. 2:4). Suom. huom.]

Jumala nostaa johtajia ja Jumala tuo alas johtajia. [Trumpin kohdalla, jotta Raamatun AK-profetiat 
toteutuisivat. Suom. huom.]

Vaikuttaa selvältä, että Jumala käyttää presidentti Trump'ia täyttääkseen tärkeitä aikakauden lopun 
profetioita.

Kahdeksanneksi, 12. joulukuuta 2019, Boris Johnson valittiin ylivoimaisesti Yhdistyneen 
kuningaskunnan pääministeriksi.

Hän sanoi itseään intohimoiseksi sionistiksi, joka rakastaa Israelin kansaa.

Hänen ensimmäinen virallinen toimenpiteensä vastavalittuna Ison-Britannian pääministerinä oli tehdä 
laittomaksi julkisten elinten työskentely ryhmien kanssa, jotka boikotoivat Israelia.

Hän liittyy presidentti Trump'iin vahvana Israelin liittolaisena.

Yhdeksänneksi, 19. joulukuuta 2019, Maailmanpankki varoitti, että nousevien ja kehittyvien maiden 
velka kasvaa nopeammin ja suuremmissa määrin kuin milloinkaan viimeisen 50 vuoden aikana.

Ei ole epätavallista, että Maailmanpankki antaa tällaisia varoituksia, mutta Maailmanpankki ja IMF 
näyttävät olevan huolestuneempia kuin koskaan.
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