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Viimeisten päivien viimeiset hetket käsillä -- Daymond Duckin 
profetiaraportti marraskuussa 2019 

Tässä Trumpin suhteen eksyneeltä Daymond Duck'ilta tuore ajankohtaisraportti viimeaikaisista 
Raamatun profetiaan liittyvistä tapahtumista Rapture Ready -sivustolla, jonka suomensin. Kirjoittaja 
käsittelee yhdeksää profeetallista aihealuetta, jotka ovat osoitus siitä, että elämme aivan viimeisten 
päivien lopussa tässä seurakunnan armotalouskaudessa, joka alkoi ensimmäisestä helluntaipäivästä 
Jeesuksen taivaaseenastumisen jälkeen.
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Maailma on ollut viimeisissä päivissä siitä lähtien, kun Pietari julisti saarnansa ensimmäisenä 
helluntaipäivänä Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen (Apostolien teot 2:17), ja nykyiset tapahtumat 
näyttävät osoittavan, että se on nyt laskeutunut viimeisten päivien viimeisiin hetkiin.

Ensinnäkin, marraskuun alussa 2019, presidentti Trump ilmoitti YK:lle, että Yhdysvallat vetäytyy Pariisin
ilmastosopimuksesta.

Presidentti Trump sanoi, että sopimuksessa oli ennemminkin kyse Yhdysvaltojen vaurauden 
uudelleenjakamisesta kuin muuttaa ilmastoa (sen lisäksi, että ilmastomuutos on mielestäni myös huijaus
ja pelottelutaktiikka saada aikaan maailmanhallitus).

Amerikan vetäytyminen tulee voimaan vuoden kuluttua.

Toiseksi, Qatar antaa PA:lle (palestiinalaishallinto) ja Hamas'ille 30 miljoonaa dollaria kuukaudessa, 
mutta Qatar kertoi äskettäin PA:lle ja Hamas'ille, että Qatar lopettaa todennäköisesti heille rahan 
myöntämisen vuoden 2019 lopulla.

Tämä tulee massiivisten leikkausten päälle, joita presidentti Trump on tehnyt, ja se lisää painostusta 
PA:lle ja Hamas'ille hyväksymään presidentti Trump'in ”Vuosisadan sopimuksen” taloudelliset hyödyt ja 
tekee näin rauhansopimuksen todennäköisemmäksi.

Kolmanneksi, Israelin kaksi pääpuoluetta ovat pattitilanteessa uuden hallituksen luomisessa, mutta on 
yksi asia, josta molemmat ovat yhtä mieltä: Israelin olisi liitettävä Jordanin laakso itseensä ja julistettava 
suvereniteetti sen ylitse.

Tämä aiheuttaa viikunapuun (Israel) lehtien puhkeamista (grow; Matt. 24:32).

Neljänneksi, Israel tulee olemaan vauras vuotten lopulla ja viimeisinä päivinä (Hes. 38:11-12).

Israelin rannikolta on löydetty suuria öljy- ja maakaasuvarantoja.

Presidentti Trump on vakuuttanut EU:n lopettamaan öljyn ja maakaasun ostamisen Venäjältä ja 
aloittamaan niiden ostamisen Israelilta, ja se on järkyttänyt Vladimir Putin'ia.
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Tämä vahingoittaa Venäjää taloudellisesti ja tekee Israelista rikkaamman.

Tämän lisäksi kansainvälinen öljy-yhtiö nimeltään Energean ilmoitti, että he olivat suuresti aliarvioineet 
öljyn ja maakaasun määrän, jonka he ovat löytäneet Israelin rannikolta.

Israelilaisen liiketalouteen keskittyvän Calcalist -sanomalehden mukaan Israelin valuutta on nyt 
maailman vahvin valuutta.

Mieti tätä: Israel on siirtynyt joutomaasta vuonna 1948 maailman vahvimman valuutan omaavaksi 
maaksi (pitäisikö minun lisätä tähän vielä karja ja tavarat, hopea ja kulta).

Viidenneksi, useiden raamatunkohtien mukaan kaikki juutalaiset palaavat Luvattuun Maahan kun 
Messias saapuu (mielestäni tämä viittaa Toiseen Tulemukseen; Matt. 24:21).

Useat näkyvät rabbit ovat allekirjoittaneet asiakirjan, jossa sanotaan, että Raamattu (mitzvah) käskee 
kaikkia maan päällä olevia juutalaisia palaamaan Luvattuun Maahan.

Eräs rabbi sanoi: ”On selvää, että olemme nopeasti lähestymässä vedenjakaja-kohtaa juutalaisten 
historiassa, kun kaikki mikä koskee juutalaisia muuttuu.”

En tiedä miten juutalaiset reagoivat, mutta epäilen, että useimmat maalliset tai ei-uskonnolliset 
juutalaiset jättävät huomiotta tämän käskyn, mutta jotkut uskonnolliset juutalaiset suhtautuvat siihen 
vakavasti ja alkavat pian valmistautua muuttaakseen Luvattuun Maahan.

Kuudenneksi, juutalaiset ovat jo rakentaneet rautatien, he rakentavat nyt hotelleja ja ravintoloita, ja he 
juuri äänestivät köysiradan rakentamisesta siirtämään 3000 kävijää tunnissa Temppelivuoren kupeessa 
sijaitsevalle Itkumuurille.

3000 kävijää tunnissa on 30 000 kävijää kymmentuntisessa päivässä, ja siihen ei sisälly vierailijoita, 
jotka saapuvat ajoneuvoilla, busseilla, jne.

Vastustajat yrittävät pysäyttää hankkeen, mutta on selvää, että Israel valmistautuu majoittamaan lukuisia
kävijöitä Temppelivuorelle (ja todennäköisesti jälleenrakentamaan Temppelin).

Seitsemänneksi, 11. syyskuuta 2001, terroristit hyökkäsivät New Yorkissa sijaitseviin World Trade 
Center'in kaksoistorneihin. Presidentti Bush olisi voinut huomauttaa, että islam jakaa maailman kahteen 
osaan: Uskollisten (muslimien) piiriin ja niiden piiriin, joiden kanssa islam on sodassa (kaikki ei-muslimit),
mutta presidentti Bush päätti lepytellä islamia, viitaten islamiin rauhanuskontona jne., koska hän ei 
halunnut vieraannuttaa kaikkia muslimeja.

Presidentti Obama seurasi edellistä poistamalla termejä, kuten ”islamilaiset terroristit”, ”jihad”, jne. 
armeijan koulutusoppaista; ja hän määräsi ulkoministeriön, tiedustelulaitokset ja FBI'n olemaan 
käyttämättä näitä termejä.

Koiria pidetään epäpuhtaina eläiminä islamissa; ja presidentti Trump sanoi, että Al-Baghdadi kuoli kuin 
koira, kuin pelkuri, valittaen ja itkien.

Sen sijaan, että olisi yrittänyt lepytellä islamia, presidentti Trump kutsui sitä siksi, mitä se on. [Voi miten 
eksynyt ja tekopyhä Daymond Duck onkaan. Presidentti Trump teki ensimmäisen valtiovierailunsa 
islamilaiseen maahan, vieläpä islamin emämaahan, Saudi-Arabiaan. Suom. huom.]

Mies, joka murhasi ihmisiä, raiskasi naisia, ja orjuutti naisia sekä lapsia, kuoli kuin saastainen eläin, joka 
hän oli.

On varovainen ilmaus sanoa, että presidentti Trump ei ole kaikkein tahdikkain henkilö maan päällä, 
mutta hänen kielenkäyttönsä oli totuudenmukaisempaa kuin Bushin tai Obaman; ja on tärkeää puuttua 
siihen, mitä jotkut muslimit haluavat tehdä (perustaa maailmanlaajuisen islamilaisen kalifaatin).



Kahdeksanneksi, Iran tavoittelee ydinaseita, koska Iran haluaa perustaa islamilaisen kalifaatin.

Iran on tehostanut ydinmateriaalirikastustaan, ja sillä voisi olla riittävästi ydinmateriaalia pommin 
tuottamiseksi 2-3 kuukaudessa (korkeintaan vuosi).

On tärkeää, että Valkoisessa talossa on joku (vaikka hänellä ei olisi tahdikkuutta), joka tietää, mikä koira 
on, kun hän näkee sellaisen, koska Iran kutsuu Yhdysvaltoja suureksi saatanaksi, ja aika on loppumassa
tässä asiassa. [Yhdysvallat on vapaamuurari-valtio, joten Iran ei ole täysin väärässä. Suom. huom.]

Muuten, äskettäin ilmoitettiin, että Yhdysvallat ja Venäjä kokoavat molemmat joukkojaan Syyriassa.

Googin ja Maagogin taistelu näyttää olevan lähellä.

Yhdeksänneksi, näkemykseni on, että maailman johtajat muodostavat kymmenen aluetta tai 
kymmenen kaupankäynnin kansakuntablokkia ja yhdistävät ne lopulta kymmeneksi poliittiseksi 
kansakunta-alueeksi, joilla kullakin on johtajansa, joista tulee kymmenen kuningasta, tai sarvea, tai 
varvasta, jne.

EU ja USMCA (USA:n, Meksikon ja Kanadan välinen uusi vapaakauppasopimus) ovat esimerkkejä 
alueellisista kaupankäyntiblokeista.

Alueellinen ryhmä kansakuntia, jota kutsutaan Kaakkois-Aasian maiden liitoksi (ASEANin alueellinen 
ryhmä) on juuri tehnyt sopimuksen Kiinan ja viiden muun maan kanssa, joka kattaa kolmanneksen 
kaupankäynnistä maapallolla.

Ymmärrä, että kymmenen kuningasta tai kymmenen sarvea nousevat, ja sitten nousee yhdestoista sarvi
tai pieni sarvi (Antikristus).

Jumala voi nopeuttaa tätä tai hidastaa sitä haluamallaan tavalla.
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