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Iranin ”madot” -profetia

Kun presidentti Trump veti Yhdysvallat pois Iranin ydinsopimuksesta, Iatollah Khamenei, Iranin 
korkein johtaja, sanoi seuraavaa liittyen presidentti Trumpiin, huhtikuun 9., 2018

Video: https://www.youtube.com/watch?v=mJqxT9iN-rE

Suomennos: 

Iatollah Khamenei: ”Tämä mies (Trump) tulee kuolemaan ja hänen kehonsa tulee muuttumaan 
tuhkaksi ja matojen ja muurahaisten ruuaksi, mutta islamilainen tasavalta (Islamic Republic) tulee 
pysymään pystyssä. ”

Kuitenkin, huhtikuun 6, 2018, Jumala sanoi sanan ”madot” profeetallisessa sanomassaan liittyen 
kansakuntiin, jotka vastustavat Israelia.

Robin D Bullock: Sillä hallitukset tulevat muuttumaan. Eikä vain muuttumaan vaan pysyvästi 
muuttumaan. Sillä minä otan nyt huomioon heidät, jotka tukevat Israelia. Minä havaitsen tuen 
kansakunnilta Israelille. Jokainen kansakunta, joka ampuu raketin Israeliin, minä tulen vaatimaan 
sen heidän sisälmyksistään. Koska minä annoin Israelin valtion siunatakseni maailman perheitä. Ja 
te ammutte heitä raketeilla! Ja he, jotka tukevat noita raketteja, valmistautukaa syömään matoja. 
Koska on varmaa, että ne alkavat kasvamaan vatsoissanne. 

Iatollah Khamenei: He (Iranin viranomaiset) sanovat, että me haluamme jatkaa ydinsopimusta 
näiden kolmen Euroopan valtion kanssa (Iso-Britannia, Ranska, Saksa). En luota heihin myöskään. 

Boris Johnson: Iso-Britannialla ei ole aikomusta vetääntyä ydinsopimuksesta. Sen sijaan me 
aiomme jatkaa yhteistyötä eri osapuolten välillä taataksemme, että Iran jatkaa ydinohjelmansa 
supistamista. Silloin heidän kansansa hyötyy asiasta pakotteiden vähentämisenä, mikä on tuon 
sopimuksen keskeinen kohta. 

Toinen Iso-Britannian ministeri: Me jatkamme uskomista, että Iranin ydinohjelma oli tärkeä askel 
maailman turvallisuuden ylläpitämiseksi. Ja kuten sanoin, on olemassa muita ongelmia, jotka täytyy 
käsitellä.  Minä ja ulkoministeri jatkamme niiden asioiden parissa työskentelyä eurooppalaisten ja 
ulkomaisten yhteistyökumppaneidemme kanssa. 
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Heiko Maas (Saksan ulkoministeri): Kun ydinohjelma on johtanut kohonneeseen turvallisuuteen, 
epävarmuus uhkaa kasvaa nyt, kun Yhdysvallat vetäytyi ja epävarmuus kansainvälisiin sopimuksiin 
on myös uhkaavasti hupenemassa. 

Benjamin Netanyahu (Israelin pääministeri): Sopimus ei työntänyt sotaa etäämmälle. Se itse 
asiassa toi sen lähemmäs. Sopimus ei vähentänyt Iranin aggressiivisuutta. Se dramaattisesti lisäsi 
sitä. Presidentti Trump teki historiallisen liikkeen. Ja tämä on syy siihen, miksi Israel kiittää 
presidentti Trumpin rohkeaa johtamistapaa. 

Malcolm Turnbull (Australian pääministeri): Me kadumme Yhdysvaltojen päätöstä. Ja totta kai 
se oli, presidentti Trump, oli luvannut sen jo kauan sitten. Me rohkaisemme kaikkia osapuolia 
pysymään sopimuksessa mukana ja noudattamaan sitä. Ja varmasti teemme kaiken asian hyväksi.  

Jean Yves Le Drian (Ranskan ulkoministeri): Meidän täytyy myöntää, ettei tuo alue tarvitsee 
yhtään enempää ravistelua, mihin Yhdysvaltojen päätös vetäytyä sopimuksesta provosoi. Me 
haluamme säilyttää tämän sopimuksen ja me haluamme Iranin pysyvän siinä myöskin. 

Robin D Bullock: Minä olen nostanut käteni suojellakseni Israelia. Ja minä olen korottanut ääneni 
löytääkseni kansakunnat. Koska hämähäkit ovat ryömineet kansakuntien suuhun. Mutta minä olen 
asettanut käteni Israelin päälle. Israel. Sanokaa: Israel. Israel. Israel. Minun helmeni kansakuntien 
joukossa. 
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