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Amerikkalainen unelma on ohi kun historia lähestyy aikakauden
loppua, jolloin maailmanhallitus perustetaan by Daymond Duck
15.8.2021
Tässä ikäänkuin jatko pastori Daymond Duck'in edelliselle profetiaraportille viikko sitten Rapture
Ready -sivustolla, jossa käsiteltiin laajasti koronarokotuksia ja niiden pohjalta luotavaa Pedon merkkiä
AK:n maailmanhallituksen aikana. Suomentamassani artikkelissa Daymond luettelee monia asioita,
jotka puhuvat sen puolesta, että amerikkalainen unelma on ohi. Aikakauden lopun merkit, joista
Raamattu ennustaa, ovat käsillä.
--------------------
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”Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja” (2. Tim. 3:1).
Huomaa, että ”pahat ihmiset ja petturit menevät yhä pitemmälle pahuudessa, eksyttäen ja eksyen” (2.
Tim. 3:13).
Yhdysvaltojen kansalaisten oikeutta uskonnonvapauteen, sananvapauteen, vapauteen ostaa ja myydä,
jne. ollaan haastamassa varjohallituksen halulla rajoittaa ja/tai valvoa amerikkalaista uskonnon-, sanan-,
sekä osto- ja myyntivapautta, jne.
Covid on maailmanlaajuinen lääketieteellinen kriisi, jonka jumalaton varjohallitus loi perustellakseen
maailmanhallituksen, maailmanuskonnon ja globaalin seurantajärjestelmän luomisen orjuuttamaan
kaikkia maan päällä.
Yleisölle kerrotaan, että todisteita rokotuksista (passeja, henkilökortteja, yms.) tarvitaan Covid-19:n
hallitsemiseksi, vaikka totuus on, että Covid-19 ja sen muunnokset ovat työkalu, jota rikkaat ja
vaikutusvaltaiset käyttävät saattaakseen kaikki ihmiset heidän valvontaansa.
On mahdollista ja ehkä todennäköistä, että tätä rokotustodistusta seuraa lopulta kristillisten ryhmien ja
instituutioiden sulkeminen ja vainoaminen perustuen heidän tukeensa raamattuopetukseen ja tuen
puuttumiseen globalistiselle agendalle (jumalaton maailmanhallitus, jumalaton maailmanuskonto, abortti,
homoseksuaalien oikeudet, jne.).
Ennen kuin vaino saavuttaa huippunsa, kristityt poistetaan (temmataan) tältä maapallolta, ja ovi avataan
sepposen selälleen jumalattomalle varjohallitukselle valitsemaan johtaja, joka ottaa itselleen diktatoriset
valtuudet maan päällä.
Hänen ilmestymisensä jälkeen heidän nk. rokotustodistuksensa tullaan todennäköisesti kehittämään
datajärjestelmäksi, jota käytetään sen määrittämiseksi, kuka voi ostaa ja myydä, kuka voi elää ja kuolla.
(Älä unohda sitä, että jotkut johtajista, jotka haluavat pakottaa kaikki rokotuksiin, ovat samoja ihmisiä,
jotka haluavat vähentää maapallon väestön lähes 8 miljardista noin puoleen miljardiin; monet tukevat
aborttia, homoavioliittoja, eutanasiaa, jne.).
Jumala sallii näiden jumalattomien globalistien valita johtaja hallitsemaan seitsemän vuoden ajan, mutta
lopulta Jumala saa heidät katumaan sitä, mitä ovat tehneet, koko ikuisuuden ajaksi.
Eräs lukija lähetti äskettäin allekirjoittaneelle sähköpostiviestin, joka sisälsi osan tohtori Franklin

Graham'in pitämästä puheesta Floridan baptistikirkossa.
Tohtori Graham sanoi: "Amerikkalainen unelma on päättynyt."
Lukijoiden on ymmärrettävä, että se, joka sanoi "Amerikkalainen unelma on päättynyt", on yksi maailman
arvostetuimmista saarnaajista, ei fanaatikko eikä profetianopettaja, mutta Amerikan on romahdettava,
jos globalistit aikovat saavuttaa tavoitteensa maailmanhallituksesta ja maailmanuskonnosta vuoteen
2030 mennessä tai ennen sitä.
• Tässä on toisto viime viikolla kirjoittamastani artikkelista: Heinäkuun 27:ntenä 2021, entinen
ulkoministeri Mike Pompeo sanoi: "Romahdus sisältäpäin on mahdollista ... Maahanmuutto ilman
assimilaatiota, laittomat huumeet, ihmiskauppa, kiistanalaiset vaalit ja inflaatiovaara ovat tulleet
välineiksi tasavaltamme hajottamiseksi, mikä varmasti on yritys kohti kansallista itsemurhaa."
Haluan lopettaa avauspuheenvuoroni tällä tavalla: Emme ole vielä nähneet Pedon merkkiä (ihmisiä ei
piikitetä oikeaan käteen tai otsaan; ihmiset eivät ota Pedon nimeä, numeroa tai merkkiä;
rokottamattomat ihmiset voivat edelleen ostaa ja myydä useimmissa paikoissa; jne.).
Toisaalta näemme teknologian ja menettelytapojen maailmanlaajuisen kehityksen ja edistymisen, jonka
monet erinomaiset Raamatun profetian opettajat uskovat johtavan Pedon merkkiin (pakollinen
noudattaminen, työpaikan menettäminen joillekin, passien kehittäminen, vaatimus hallituksen
tietokannoista ihmisten seuraamiseksi, vaatimus estää rokottamattomien pääsy kauppoihin ostamaan tai
myymään, kristinuskon vastaisen retoriikan leviäminen, jne.).
Muista myös se tosiasia, että seurakunta temmataan vähintään 3½ vuotta (ja ehkä enemmänkin) ennen
kuin teknologian ja menettelytapojen globaali kehitys ja edistyminen tulee voimaan Pedon merkkinä
(Helvetin portit eivät voita Jumalan seurakuntaa).
Tässä on muita syitä uskoa siihen, että historia lähestyy aikakauden lopun Raamatun ennustuksia ja
amerikkalainen unelma on ohi.
Ensinnäkin, kun Jeesukselta kysyttiin Hänen tulemisensa merkeistä, Hän listasi nälänhädät, ruttotaudit,
maanjäristykset, jne. (Huomaa, että sanat ovat monikossa, niin että on useampi kuin yksi nälänhätä,
useampi kuin yksi ruttotauti, jne.; Matt. 24:7).
Nykyään maailma yrittää käsitellä Covid-19'aa, deltaa (Intian muunnos), Lambdaa (Perun muunnos) ja
Epsilon-muunnosta (ruttotauti monikossa, engl. pestilences).
Toiseksi, 6. elokuuta 2021, Kalifornia ilmoitti, että kuivuuden aiheuttama matala vedenpinta on
pakottanut osavaltion toiseksi suurimman vesivoimalaitoksen sulkemisen ensimmäistä kertaa padon
valmistumisen jälkeen vuonna 1977.
Osavaltio voi saada sähköä muista järjestelmistä.
Lisätietoja: Elokuun 4:ntenä 2021, Dixie -maastopalo tuhosi Kalifornian Greenville'n, noin 1200 ihmisen
kultakuumekaupungin (5 päivää myöhemmin Fox News raportoi, että noin 600 rakennusta on palanut ja
noin 13 000 on vaarassa palaa).
Lisätietoja: 6. elokuuta 2021 raportoitiin, että Powell-järvi Utahin ja Arizonan rajalla, Iso Suolajärvi
Utahissa ja Mead-järvi Nevadassa ovat saavuttaneet ennätysalhaiset tasot tänä kesänä.
Tiedoksi: Kuivuudella on tuhoisa vaikutus viljan, karjan, sikojen ja lampaiden tuotantoon Yhdysvalloissa
(erittäin suuri osa Amerikan elintarvikkeista).
Tiedoksi: Kreikassa, Italiassa, Turkissa, Libanonissa ja Venäjällä esiintyy myös ennennäkemättömiä
maastopaloja.
Kolmanneksi, Ahdistuksen aikana maailma jaetaan kahteen ryhmään: Niihin, jotka ottavat Pedon
merkin, ja niihin, jotka kieltäytyvät ottamasta Pedon merkkiä.

Nykyään maailmaa ollaan jakamassa kahteen ryhmään: Niihin, jotka on rokotettu, ja niihin, jotka eivät
ole rokotettuja.
Neljänneksi, 9. elokuuta 2021, World Net Daily julkaisi Wayne Allen Root'in artikkelin, jossa sanottiin:
• Republikaanit pyysivät "papereita" maahanmuuttajilta, jotka olivat murtautuneet maahamme.
Rikollisia. Demokraatit sanoivat: "Ei, se on rasismia."
• Republikaanit pyysivät ”papereita” kahden vuoden välein liittovaltion vaaleja varten sen
osoittamiseksi, että sinulla on äänioikeus. Demokraatit sanoivat: "Ei, se on rasismia."
• Nyt demokraatit haluavat Yhdysvaltojen kansalaisia – ei laittomia ulkomaalaisia, ei rikollisia –
vaan tässä maassa syntyneitä patriootteja esittämään paperinsa 24/7. Tarvitsemme papereita
päästäksemme ravintoloihin, baareihin, yökerhoihin, konsertteihin, kasinoihin, kokouksiin ja
hotelleihin sekä noustaksemme junaan, lentokoneeseen tai bussiin. Tarvitsemme papereita
päästäksemme supermarkettiin, tai kuolemme nälkään – kaikki rikoksen olla rokottamaton vuoksi.
Huomautus: Yhdysvaltain senaattori Rand Paul sanoi, että Yhdysvallat on tienhaarassa, ja hän kehottaa
Yhdysvaltojen kansalaisia "vastustamaan pikkutyrannien ja byrokraattien mandaatteja, lukituksia ja
haitallisia menettelytapoja".
Viidenneksi, 6. elokuuta 2021, Natural News raportoi, että Yhdistynyt kuningaskunta on myöntänyt
rakentavansa varastoalueita ruumiille Lontoon 32 kaupunginosassa ja itse Lontoo City'ssä.
Näitä varastoalueita rakennetaan, koska hallitus odottaa kuolemantapausten kasvavan seuraavien
viiden vuoden aikana johtuen heidän yrityksistä pakottaa ihmiset rokotuksiin (jotkut ihmiset, jotka eivät
saa ostaa ja myydä, tulevat nälkäisiksi, sairastuvat, jne.).
Kirjoittajan kommentti: On tavallista, että jotkut ihmiset kysyvät, kuinka pahaksi Jumala antaa sen mennä
ennenkuin Hän tempaa seurakuntansa. Kukaan ei tiedä vastausta tähän, mutta tilanne pahenee, ja
kristittyjen on kaikkialla rukoiltava sen suhteen.
Kuudenneksi, 31. heinäkuuta 2021, Carnival Cruise Ship Vista -risteilyalus lähti Galveston'ista,
Teksasista, jolloin kaikki aluksella olivat rokotettuja (jokainen vieras, jokainen miehistön jäsen, jokainen
henkilökunnan jäsen, kaikki rokotettuja; ei yhtään rokottamatonta ihmistä aluksella).
Elokuun 8:ntena 2021 raportoitiin, että pieni joukko ihmisiä laivalla on saanut positiivisen Covid -testin.
Seitsemänneksi, Jumala lupasi siunata niitä, jotka siunaavat Israelia, ja kirota ne, jotka kiroavat Israelia
(1. Moos. 12:3).
• Elokuun 4:ntenä 2021, Libanonia hallitseva Iranin tukema terroristiryhmä Hizbollah ampui kolme
rakettia Israeliin.
• Elokuun 5:ntenä 2021, Israelin suihkukoneet iskivät terroristikohteisiin Libanonissa ensimmäistä
kertaa 15 vuoteen, ja presidentti Biden ilmoitti antavansa terroristivaltiolle 100 miljoonan dollarin
taloudellisen avun (lainattua rahaa, joka lisää inflaatiota Yhdysvalloissa).
• Elokuun 6:ntena 2021, Hizbollah'in joukot ampuivat 19 rakettia Libanonista Israeliin, ja Israel
vastasi tykistötulella.
• Elokuun 8:ntena 2021, uusi kovan linjan Iranin presidentti Raisi tapasi terroristiryhmien Hamas,
Hizbollah, Palestiinan Islamilainen Jihad (PIJ) ja huthien johtajia, ja lupasi tukea heidän
terroristitoimintaa, kunnes Israel voitetaan.
Kirjoittajan kommentti: Tämä voi helposti karata käsistä ja johtaa useiden ennustusten täyttymiseen (Ps.
83, jos kyseessä on sota; Damaskoksen tuho, kuten Jes. 17 ennustaa; Googin ja Maagogin taistelu,
kuten profetoidaan Hes. 38-39 luvuissa; aika näyttää.).
Kahdeksanneksi, väkivalta on nousussa, ja jotkut poliitikot haluavat riistää poliisilta rahoituksen ja ottaa
aseet pois lakia noudattavilta kansalaisilta, mutta globalistinen tavoite on vain osittain estää kansalaisia

puolustamasta itseään rikollisia vastaan.
Globalistinen tavoite on ensisijaisesti estää kansalaisia puolustamasta Yhdysvaltoja varjohallituksen
aikomalta Yhdysvaltojen haltuunotolta.
• Riippumatta siitä, onko tällä merkitystä, tuhannet ihmiset ovat marssineet Pariisissa ja muissa
Ranskan kaupungeissa neljä viikkoa peräkkäin protestoidakseen vapauksiensa menettämistä.
• Elokuun 6:ntena, mielenosoituksia puhkesi Torinossa, Italiassa.
Yhdeksänneksi, 6. elokuuta 2021, Fox & Friends -ohjelman vieras sanoi, että Covid -deltavariantin
voimakkain puhkeaminen on käynnissä Teksasissa ja Floridassa, ja näissä kahdessa osavaltiossa
Biden'in hallinto on ottanut eniten vastaan Covid -tartunnan saaneita siirtolaisia.
Kymmenenneksi, koskien maailmanlaajuisia pandemioita ja Pedon merkkiä: The Times of Israel kertoi
25. heinäkuuta 2021 tutkimuksesta, joka havaitsi, että ihmiset, jotka on rokotettu ennen helmikuuta
2021, saavat kaksi kertaa todennäköisemmin koronaviruksen kuin kesäkuussa 2021 rokotetut, johtuen
kahdesta syystä: 1) Heidän rokotteidensa teho laskee ajan myötä ja ne muuttuvat vähemmän
tehokkaiksi joka päivä; ja 2) Deltamuunnos on tarttuvampi kuin alkuperäinen Covid-19, ja siksi se pystyy
paremmin voittamaan heidän heikkenevän rokotusvastustuskykynsä.
Tutkimusta johtanut lääkäri sanoi: "Meidän on ehdottomasti harkittava kolmatta rokotetta."
Allekirjoittaneen mielestä globalistit haluavat ihmisten ottavan ensimmäisen, toisen, kolmannen,
neljännen, viidennen, jne. rokotuksen, kunnes he tuovat sisään Pedon merkin.
Päivitys: Moderna sanoi 5. elokuuta 2021, että tiedot osoittavat vasta-ainetasojen huomattavaa laskua
6-8 kuukautta rokotetun henkilön toisen pistoksen jälkeen, joten rokotetut tarvitsevat tehostepiikin tänä
syksynä.
Kirjoittajan kommentti: Vain muistutuksena Yhdysvaltojen kansalaisille, kun presidentti Biden sanoi: "Et
saa Covid -tautia, jos sinulla on nämä rokotteet."
Yhdenneksitoista, koskien maailmanhallitusta: On yleisesti tiedossa, että Maailman talousfoorumi
(WEF) haluaa perustaa maailmanhallituksen ja poistaa yksityisen kiinteistöjä koskevan omistusoikeuden
vuoteen 2030 mennessä tai ennen sitä.
WEF tuotti jopa videon, jossa sanottiin: "Et tule omistamaan mitään ja olet onnellinen."
Viikko sitten julkaistussa artikkelissani ”Kehittymässä nyt” lainattiin Tony Koretz'ia, joka sanoi:
”Maailmanlaajuinen lääketieteellinen diktatuuri on nousussa.”
Lisäsin, että "on vaikea kieltää sitä, että varjohallitus käyttää vaaleilla valitsemattomia henkilöitä
sanelemaan käytäntöjä kansakunnille kaikkialla maailmassa."
Elokuun 3:ntena 2021, tartuntatautien valvonta- ja ehkäisykeskus (CDC) pidensi Yhdysvaltojen hallinnon
määräämää vuokralaisten häätökieltoa, ollen asiakirja, joka sallii vuokralaisten olla maksamatta vuokria
alueilla, joilla on korkea Covid -taso.
Toisin sanoen, kiinteistönomistajien, jotka ovat vuokranneet talonsa, huoneistonsa, jne. jollekin toiselle,
on suoritettava asuntolainalyhennykset (jos kiinteistön omistajalla on asuntolainaa), maksettava talon,
huoneiston, jne. pitämisestä kunnossa ja kiinteistön omistaja ei voi häätää vuokralaista maksamattomien
vuokrien takia (vuokralainen voi asua talossa ilmaiseksi ja kiinteistön omistajan on maksettava laskut).
Se tosiasia, että CDC (lääketieteellinen ryhmä) voi pakottaa yksityiset kiinteistönomistajat suorittamaan
kiinteistömaksut ja antaa vuokralaisten asua kiinteistössä ilmaiseksi, näyttää varmastikin siltä, että
maailmanlaajuinen lääketieteellinen diktatuuri on ottanut vallan.
Kiinteistöjen todelliset omistajat eivät ole tyytyväisiä maksujen suorittamiseen kun eivät saa mitään

vuokratuloja.
Kahdenneksitoista, 4. elokuuta 2021, liittyen Merkkiin otsassa ostamista ja myymistä varten,
raportoitiin, että Amazon käyttää nyt kämmenskannereita 53 Amazon'in omistamassa myymälässä, ja se
aikoo laajentaa ohjelman muihinkin myymälöihin Yhdysvalloissa.
Asiakkaat voivat käyttää yksinkertaista käsiskannausta maksamiseen, tunnistautua, ja Amazon antaa
heille 10 dollarin tarjoushyvityksen rekisteröitymiseen.
Ennen viimeistä sanaani, pastori Keith Watts pyysi minua sisällyttämään tämän kappaleen artikkeliini
(jotain, mitä en voi alkaa jakaa palveluministeriöille kaikkialla maailmassa): ”Pyydän kaikkia
rukoussotureita ympäri maailmaa liittymään kanssamme rukous-, paasto- ja katumuspäivän viettoon 16.
elokuuta 2021 Filippiinien vuoksi ja yli 110 950 213 arvokkaan sielun puolesta. Me paastoamme
heräämisestämme nukkumaanmenoon asti, ja rukoilemme Filippiinien kadonneiden sielujen puolesta.”
Lopuksi, oletko Tempaus-valmis?
Jos haluat olla Tempaus-valmis ja päästä Taivaaseen, sinun täytyy syntyä uudelleen (Joh. 3:3). Jumala
rakastaa sinua, ja jos et ole tehnyt näin, myönnä vilpittömästi, että olet syntinen; usko, että Jeesus on
neitseestä syntynyt, synnitön Jumalan Poika, joka kuoli maailman syntien tähden, haudattiin ja
herätettiin kuolleista; pyydä Häntä antamaan syntisi anteeksi, puhdistamaan sinut, tulemaan sydämeesi
ja olemaan Vapahtajasi; kerro sitten jollekin, että olet tehnyt tämän.
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