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Yhdysvaltain vuoden 2020 presidentinvaalit olivat kiistanalaisimmat ja korruptoituneimmat vaalit
Amerikan historiassa (on raportoitu, että lähes 80% republikaaneista, noin 30% riippumattomista ja
17% demokraateista uskoo, että tapahtui petoksia).
Varjohallitus ja globalistinen eliitti ovat käyttäneet laitonta vaalia korvaamaan presidentin, joka
halusi asettaa Amerikan etusijalle, presidentillä, joka ajaa maailmanhallitusta ja nämä ihmiset ovat
nyt lähempänä kauan vaalimaansa tavoitetta, maailmanhallitusta, maailmantaloutta ja jumalatonta
globaalia uskontoa, kuin mitä koskaan ovat olleet.
Viime artikkelissani kerroin, tohtori James Dobson'in sanoneen, että republikaanien kahden
senaatin paikan menetys Georgiassa johtaa "kansanhallituksen, kansan toimesta ja kansan
puolesta" menetykseen, koska demokraatit lisäävät senaatin paikkoja (Washington DC ja Puerto
Rico) ja tuomareita Yhdysvaltain korkeimpaan oikeuteen.
Republikaanit menettivät molemmat paikat, joten jos tohtori Dobson on oikeassa, vaalipetokset
maksoivat Amerikalle "kansanhallituksen, kansan toimesta ja kansan puolesta".
Varjohallitus ja globalistinen eliitti ovat saaneet demokraattisen puolueen kautta hallinnan
jokaisesta Yhdysvaltojen hallinnon haarasta, eikä ole mitään keinoa pysäyttää Yhdysvaltojen
suvereniteetin antautumista.
Demoniset voimat ovat vallanneet Amerikan, eikä kansakuntamme tule milloinkaan toipumaan.
Uskolliset Raamatun profetian tutkijat eivät ole yllättyneitä: Olemme jo pitkään opettaneet, että
Raamattu ennustaa seuraavaa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Israelin valtio tullaan perustamaan uudelleen (se on perustettu),
seurakunta tulee penseäksi (se on).
tulee olemaan globaaleja pandemioita (pahempia kuin Covid),
kristittyjen vaino (sulkemisia, pastoreita pidätetään, kirkkoja sakotetaan),
globaaleja taloudellisia ongelmia (biljoonien dollareiden stimulus-pakketteja, monien maiden talous
romahduspisteessä),
globaali nälänhätä (työttömyys ja nälkä leviävät),
törkeä moraalittomuus ja kauhistukset Jumalalle (abortti, LGBTQ jne.),
petos lisääntyy (sensuuri, valehtelu jne.),
tekniikka kaiken ostamisen ja myymisen seuraamiseksi (tulossa kuvaan nyt),
käteisen poistaminen (digitaaliset valuutat ovat nyt tulossa käyttöön),

•
•
•
•

10 kuninkaan tulo maailmaan (tämä voidaan hyväksyä pian Suuressa Nollauksessa),
että Yhdysvaltojen on heikennyttävä (se näyttää tapahtuvan nyt),
maailmanhallitus (Biden aikoo ajaa sitä),
antikristuksen uskonto (demokraatit ovat poistaneet Jumalan puolueestaan) jne.
Tämä on hengellinen sota; Amerikka ei ole enää kristillinen kansakunta; Biden ja Harris ovat
ilmoittaneet, että he näyttävät vihreää valoa globalisaatiolle, liittyvät uudelleen Maailman
terveysjärjestöön WHO, ajavat vihreää uutta sopimusta (the Green New Deal), avaavat Amerikan
rajat ja paljon muuta.
Petos on muuttanut Amerikan yhden puolueen maaksi; äänestys oli arvoton; pelko, turhautuminen
ja huoli leviävät; monet pastorit ovat hiljaa; heidän seurakuntansa ovat kuin lampaat, joilla ei ole
paimenta susilauman edessä; se ei ole helppo aika kristityille ja patriooteille; tämä on
todennäköisesti Amerikan viimeinen taistelu (last stand); kansalaiset ovat järkyttyneitä; ja on paljon
epävarmuutta, mitä tulevaisuus tuo tullessaan meille, lapsillemme, lapsenlapsillemme jne.
Tämä on saanut minut esittämään seuraavia ajatuksia:

• Jumala ei ole yllättynyt, hän hallitsee edelleen ja seurakuntaa on kehotettu tarkkailemaan näitä
asioita, profetia on toteutumassa ja nämä asiat osoittavat, että tämä nykyinen sukupolvi voisi olla
viimeinen (Mt. 24:32-34).
• Jan Markell sanoi: "Asiat eivät ole hajoamassa; ne ovat putoamassa paikoilleen” ja pastori
J.D.Farag sanoi:" Jumala ei yritä tehdä sinua onnelliseksi. vaan yrittää saada sinut valmiiksi."
• Tämä maailma ei ole kristityn toivo eikä koti; kristityn toivo ei ole antikristillinen maailmanhallitus,
korruptoituneet poliitikot, poliittisesti motivoituneet tuomarit ja tuomioistuimet, eikä mikään muu
kuin seurakunnan tempaus (Joh. 11:11; Tt. 2:13).
• Tempauksen tarkoitus on antaa kristityille tieto ja lohdutus koskien heidän ja edesmenneiden
läheistensä tulevaisuutta (1.Ts. 4:13-18).
• Kristityt eivät ole yksin (Joh. 14:16).
• Tuonelan portit eivät voita seurakuntaa (Mt. 16:18)
• Mikään ei voi erottaa kristittyjä Jumalan rakkaudesta (Room. 8:38-39).
• Kristittyjen tulisi asettaa kiintymyksensä taivaaseen, pysyä lujina, elää Jumalan sanan mukaan,
pitää mielessä Kristuksen tuomioistuin ja tietää, että syntimme löytävät meidät (Kol. 3:2; Mt. 4:4;
2.Kor. 5:10; 4.Moos. 32:23).
• Penseä asenne, pastoreiden vaikeneminen ja seurakuntalaiset, jotka tuntevat hyvin vähän
Raamattua, merkitsevät aikakauden loppua (Ilm. 3:15-18).
• Pelastumattomien tulisi nopeasti ja vilpittömästi syntiensä anteeksiantamiseksi.asettaa
luottamuksensa Jeesukseen (ei kasteeseen eikä kirkkoon kuulumiseen). (Snl. 3:5-7; Joh. 3:16;
14:6).
• Kristittyjen tulisi rakastaa muita, tehdä hyviä töitä, käydä kirkossa, viedä evankeliumia (kaikille,
mutta erityisesti perheelleen), rukoilla usein, rukoilla Jerusalemin rauhan puolesta jne. (Hepr.
10:24-25; Mk. 16:15; Ps. 122;6).
• Kristittyjen tulisi tarkkailla ajanmerkkejä ja rukoilla, että Jumala katsoisi heitdät arvollisiksi
tempaukseen, ennenkuin Ahdistuksen aika tulee (Lk. 21:36).
• Tiedä, että Jumala nostaa johtajat ja Jumala kaataa johtajat. Hänellä oli syy asettaa Trump virkaan
ja hänellä on syy Trump'in poistamiselle ja syy Biden'in asettamiselle virkaan. Olen taipuvainen
uskomaan, että Jumala on nyt valmis sallimaan maailmanhallituksen edetä ja Trump olisi ollut
tiellä.
• Jumalan profetioiden on toteuduttava ja jokaisesta tilanteesta seuraa hyvää (Ilm. 1:1; Room. 8:28).
Seuraavassa ajatuksiani vähän eri linjoilla:
• 6. tammikuuta 2021 vihainen väkijoukko hyökkäsi ja rikkoi Yhdysvaltojen Capitol-rakennusta, ja
traagisesti yksi ihminen kuoli melkein välittömästi ja useita muita kuoli, useita poliiseja loukkaantui
ja tuli omaisuusvahinkoja.

• Poliitikot ja asiantuntijat syyttivät välittömästi Trump'ia, mutta kongressin, FBI:n, CIA:n, median ja
Yhdysvaltain korkeimman oikeuden täytyy jakaa vastuu (on myös raportoitu, että Antifa ja Black
Lives Matter olivat mielenosoittajien joukossa ja vastuussa osasta väkivaltaa. 7. tammikuuta
ilmoitettiin, että kaksi Antifan jäsentä oli jo tunnistettu kasvojentunnistustekniikan avulla. Jotkut
virkamiehet kieltävät sen, mutta he osoittautuivat valehteleviksi jo Russian Collusion -huijauksessa.
• Barack Obama ja Chuck Schumer ovat kerskuneet muuttavansa Amerikan perusteellisesti ja he
ovat olleet mukana.
• Edustajainhuone yritti kaataa Trump'ia neljän vuoden ajan, syytti häntä valheellisesti, asetti turhaan
hänet syytteeseen ja sivuutti Biden'in ja Clinton'in rikokset.
• FBI, CIA ym. valehtelivat ja väärin perustein syyttivät ihmisiä, koska halusivat poistaa Trump'in ja
koska tuskin mitään on saatu aikaan.
• Erikoissyyttäjä nimitettiin tutkimaan Clinton'eja ja Russian Collusion -huijausta ja yleisölle on
luvattu raportoida vuosien ajan, mutta sitä ei ole koskaan tehty ja se todennäköisesti salataan.
• Poliitikot, tiedotusvälineet ja jotkut poliisit väittävät, että me olemme lakien kansakunta, mutta he
ovat jättäneet huomiotta neljä vuotta kestäneen Antifan ja BLM:n mellakoinnin, ryöstelemisen,
polttamisen, ihmisten vahingoittamisen ja poliisia vastaan hyökkäämisen.
• Huolimatta musertavasta todistusaineistosta vaalipetoksesta, tuomarit ovat kieltäytyneet
kuulemasta todisteita, Yhdysvaltain korkein oikeus ei ole tehnyt mitään ja joidenkin mielestä
väkivalta on ainoa vastaus (Jumala on ainoa vastaus).
• Viisaat alkoivat heti sanoa, että "meidän on tultava yhteen", mutta se ei tapahdu, koska
vasemmiston määritelmä "yhteen tulemiselle" on, että oikeiston on täydellisesti alistuttava.
Vasemmisto ei tule koskaan hyväksymään rajoituksia abortille, seksuaaliselle perversiolle,
huumeille jne. (Ilm. 9: 20--21), eivätkä tosi kristityt tule täydellisesti luovuttamaan.
Yksinkertaisesti sanottuna väkivalta on väärin, mutta Washington on korruptoitunut ja rikki;
turhautuminen alkoi kasvaa ennen Trump'in vaalikampanjaa. Miljoonat eivät halua roskasakin
hallintaa, yhden puolueen hallintaa, äänensä kuulemattomuutta, Amerikan rajojen avaamista,
Amerikan suvereniteetin luovuttamista, YK: n pelastumattomien diplomaattien sallimista kertoa
USA:lle mitä lakeja meidän on säädettävä, erilaisia äänestyssääntöjä erilaisille ihmisille, Clinton'ien
ja Biden'ien rikosten ohittamista, poliisia vastaan hyökkäämistä, poliisin rahoituksen poistamista ja
tuomareita, jotka sivuuttavat lain ja päättävät oman poliittisen puolueensa eduksi.
Surettaa sanoa, mutta en usko, että kongressi kuuntelee. Raamatunprofetian mukaan abortti,
perversiot, huumeet ja globalismi tulevat räjähtämään; sananvapaus ja uskonnonvapaus
vähenevät; uskovien vainot ja antisemitismi lisääntyvät; väkivalta lisääntyy; seurakuntaan ei tule
mitään herätystä ja Jumala lähettää pian Ahdistuksen ajan käsittelemään jumalatonta hallitusta
Amerikassa ja muualla maailmassa.
Toisaalta olen iloinen voidessani sanoa, että Jumala kuuntelee kansansa valituksia. Maailma on
pimeä, mutta valoa on tulossa ja nämä traagiset tapahtumat ovat syitä toivoon (1.Ts. 5:4-9).
Kristityn tulevaisuus on loistava ja maailmanhallituksen ja Ahdistuksen ajan läheisyys tarkoittaa,
että seurakunnan tempaus on lähellä.
En osaa määritellä kuinka lähellä, mutta uskon rehellisesti, että seuraavien neljän vuoden aikana
10 ihmisen nimittäminen johtamaan maailmanhallitusta on selvästi mahdollista.
Seuraavassa lisää tarinoita, jotka pääsivät uutisiin:
Yksi, mitä tulee vääriin syyttäjiin, niin demokraatit ylistivät ja pelastivat mellakoijia, ryöstelijöitä ja
tuhopolttajia joissakin kaupungeissa, mutta tammikuun 7. päivänä 2021 Biden kutsui niitä, jotka
hyökkäsivät Capitol-rakennukseen, mellakoijiksi, kapinallisiksi ja kotiterroristeiksi.”
Joissakin raporteissa sanottiin, että sadattuhannet ihmiset osallistuivat Save America -marssiin ja
noin 40-50 000 meni Capitol'ille.

Siten suurin osa Washington'iin menneistä eivät osallistuneet väkivaltaan.
Väkivalta on väärin ja jos demokraatit haluavat "tulla yhteen", niin heidän pitäisi tunnistaa, että
suurimmalla osalla Washingtoniin menneistä on laillisia valituksia, jotka on käsiteltävä ja
tunnustettava totuus Antifan ja BLM:n osallistumisesta.
Valitettavasti on kaikki syyt uskoa, että tekopyhyys, valhe ja petos vallitsevat.
Kaksi, yksi TV-kommentaattori sanoi, että syy, miksi Pelosi, Schumer, Ilhan Omar ym. haluavat
erottaa Trump'in virasta alle kahdessa viikossa, on, että erottaminen tekee hänet
kelpaamattomaksi pyrkimään presidentiksi 4 vuoden kuluttua.
Ilmeisesti he eivät tiedä, että heillä ei ole mitään valtaa sen suhteen, kuka pyrkii presidentiksi
neljän vuoden kuluttua, koska Jumala on se, joka nostaa johtajamme.
Mielestäni Yhdysvaltain presidentti voi neljän vuoden kuluttua hyvinkin olla yksi kymmenestä
Antikristuksen alaisesta kuninkaasta (en aseta päivämäärää tempaukselle).
Sanoa, että vaalit varastettiin, ei muuten ole syytettävä rikkomus.
Kolme, koskien Googin ja Maagogin taistelua 4. tammikuuta 2021 Iran ilmoitti rikastavansa
uraania nyt 20-prosenttiseksi.
Israelin pääministeri Netanyahu sanoi, että Iran yrittää kehittää ydinaseita, eikä Israel salli heidän
tehdä sitä.
Olen sanonut sitä pitkään, mutta viimeiset päivät, Googin ja Maagogin taistelun viimeiset vuodet
voivat olla lähellä (Hes. 38:8,16).
Neljä, 6. tammikuuta 2021 pastori Franklin Graham sanoi: ”Me (Amerikka) olemme pulassa.
Uskon, että Jumalan tuomio on tulossa, sillä kansakuntamme synnit ovat suuria ja ne ovat löyhkä
Luojamme sieraimissa."
Viisi, mitä tulee nälänhätään, niin 7. tammikuuta 2021 Bloomberg ilmoitti, että globaalit
elintarvikkeiden hinnat nousivat joulukuussa 2020 korkeimmalle tasolleen kuuteen vuoteen ja
todennäköisesti nousevat edelleen vuonna 2021.
Ruuan korkeampien hintojen odotetaan lisäävän inflaatiota.
Kuusi, paikka, jonka uskotaan olevan se, missä Johannes Kastaja kastoi Jeesuksen, on Israelin ja
Jordanian välisellä alueella ja määriteltiin sotavyöhykkeeksi yli 50 vuotta sitten.
Alueelle asetettiin maamiinoja ja ihmisiä varoitettiin pysymään poissa.
Kaksi vuotta sitten Israel aloitti maamiinojen poistamisen ja alue on nyt julistettu turvalliseksi.
10. tammikuuta 2021 kerrottiin, että jokin ryhmä kiersi aluetta ja piti siellä kasteseremonian.
Seitsemän, koskien Trump'in sekä kristillisten ja konservatiivisten verkkosivustojen sensuuria, niin
10. tammikuuta 2021 ilmoitettiin, että Biden'illa on ainakin 14 Amazon'in, Apple'n, Facebook'in,
Google'n ja Twitter'in nykyistä tai entistä johtajaa valmiina palvelemaan hallinnossaan tai
neuvomaan hänen siirtymätiimiään.
Mielestäni yksi sensuurin ensisijaisista syistä on vaientaa jokainen, joka vastustaa Amerikan
suvereniteetin luovuttamista maailmanhallitukselle.

Kahdeksan, 10. tammikuuta 2021 ilmoitettiin, että Biden'in verkkosivustolla olevassa viestissä
sanotaan, että hänellä on suunnitelmia voittaa NRA (Kansallinen kivääriseura) ja "lopettaa
pyssyväkivallan epidemia".
Siitä ei ole paljon tarkempaa tietoa, mutta NRA:n mukaan Biden tulee tekemään "yhteisen iskun
aseiden omistajien oikeuksia vastaan”
Lopuksi, Jumala rakastaa sinua ja jos et ole vielä tehnyt sitä, niin tunnusta vilpittömästi, että olet
syntinen; usko, että Jeesus on neitseestä syntynyt synnitön Jumalan Poika, joka kuoli maailman
syntien vuoksi, haudattiin ja herätettiin kuolleista; pyydä häntä antamaan anteeksi syntisi,
puhdistamaan sinut, tulemaan sydämeesi ja olemaan Vapahtajasi. Kerro sitten jollekulle, että olet
tehnyt tämän.
Prophecy Plus Ministries, Inc.
Daymond Duck
duck_daymond@yahoo.com

