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Historia lähestyy Ahdistuksen aikaa eli nälänhätä, ruttotaudit ja 
valvonta kehittymässä by Daymond Duck 13.8.2022
Tässä uusin suomentamani pastori Daymond Duck'in profetiaraportti Rapture Ready -sivustolla, jossa 
kerrotaan ajanmerkeistä osoittaen raamatulliseen Ahdistuksen aikaan eli Uuden Maailmanjärjestyksen 
hallinta-aikaan Kristuksen seurakunnan ylösoton jälkeen. Epäselvää kuitenkin on, että hallitseeko 
nykyiset globalistit Ahdistuksen ajassa, vai tuleeko heitä kohtaamaan tuomio ennen Israelin 70. 
vuosiviikkoa (suuri Babylon eli liberaali USA romahtaa), jonka jälkeen heidän vastustajansa, kuten 
presidentti Trump + muut sionistit, tulevat olemaan vallassa. Kallistun jälkimmäiseen, joka tulee 
näkymään väkevänä eksytyksenä (2. Tess. 2:8-12, vrt. kristillinen dominionismi ja sionismi).
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Pahoittelen sitä, että tämä artikkeli on hieman tavallista lyhyempi. Tietokoneeni temppuili, ja kesti kolme 
päivää korjata se.

Mitä tulee nälänhätään ja ruokapulaan: Aiemmissa artikkeleissa on mainittu, että Maailman 
talousfoorumi (WEF) yrittää hallita globaalia maataloutta vähentämällä lannoitteiden ja kemikaalien 
käyttöä, vähentämällä karjan määrää jota karjatilalliset voivat kasvattaa, sekä rohkaisemalla ihmisiä 
syömään hyönteisiä lihan sijaan, jne.

Maankäyttö, ruoan tuotanto ja ilmastonmuutos ovat osa YK:n tavoitetta "Maailmamme muuttaminen: 
Kestävän kehityksen agenda vuodelle 2030".

Palkitun kansainvälisen toimittajan Alex Newman'in 20. heinäkuuta 2022 kirjoittamassa artikkelissa 
Newman uskoo, että:

• "YK haluaa viime kädessä päästä eroon yksityisestä maanomistuksesta."

• YK haluaa "poistaa pienviljelijät, jopa keskikokoiset viljelijät, mailtaan".

• Kommunistit rakastivat niukkuuden ja huollettavien luomista, koska "niin kauan kuin sinulla on 
itsenäisiä ihmisiä, jotka pystyvät pitämään huolta itsestään, hallituksen ei todellakaan tarvitse 
ohjata elämääsi ja kontrolloida kaikkea mitä teet."

• Ruokahuollon hallinta antaa hallitukselle mahdollisuuden "valvoa ihmiskuntaa".

On posketonta uskoa tätä, mutta jos Newman on oikeassa (ja luulen, että hän on, koska WEF sanoo, 
että emme tule omistamaan mitään Uuden maailmanjärjestyksen alaisuudessa), useiden kansakuntien 
johtajat yrittävät ajaa pieniä ja keskisuuria maanviljelijöitä pois liiketoiminnasta ja viedä heidän maansa 
(rajoittamalla lannoitteiden ja kemikaalien käyttöä, säätämällä lakeja, jotka rajoittavat karjan omistamista,
jne.).

Globalistit eivät näytä välittävän siitä, ostavatko Bill Gates, suuret yritykset, tai valtiot (Kiina, jne.) 
tuhansia hehtaareja maata, mutta he haluavat pienten ja keskisuurten viljelijöiden lopettavan 
liiketoiminnan, koska he eivät halua kansalaisten saavan ruokaa yksittäisiltä viljelijöiltä.

Tämän kirjoittajan on helppo uskoa, että heidän toimintansa johtaa nopeasti Raamatussa ennustettuun 
nälänhätään, ruttotauteihin, ja ihmisten hallintaan (Ilm. 6:1-8; 13:11-18).
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Tässä on lisää uutisjuttuja, jotka näyttävät olevan profeetallisesti merkittäviä.

Ensinnäkin, koskien energiakriisiä: Hyperinflaatio ja taloudellinen romahdus Ahdistuksen aikana: 
Elokuun 5:ntenä 2022 raportoitiin, että:

• Espanja määräsi kansalaiset säätämään ilmastointilaitteet yli 27 Celsius-asteeseen (80.6 
Fahrenheit-astetta) tänä kesänä.

• Iso-Britannia on varoittanut kansalaisia, että heidän energialaskunsa kasvavat noin 60% 
lokakuussa 2022 ja enemmän tammikuussa 2023 (Biden'in Venäjä-pakotteet ja Putin'in kosto 
aiheuttavat miljoonille ihmisille vaikeuksia maksaa laskuja, syödä tarpeeksi, jne.).

Toiseksi, koskien luonnonkatastrofeja ja elintarvikepulaa: Elokuun 2:sena 2022 ilmoitettiin, että ankara 
kuivuus on nostanut veden hintaa Kalifornian osavaltiossa 56% tämän vuoden alusta, veden hinta on 
ennätyskorkealla, kuivuus pahenee, ja kasteltavat vilejlykasvit alkavat kärsiä.

Kolmanneksi, koskien luonnonkatastrofeja: 5. elokuuta 2022 ilmoitettiin, että kapea maakaistale Itä-
Kentucky'ssa sai 14–16 tuumaa sadetta neljässä päivässä. Ennätyssateet kahdeksan päivän aikana 
Missouri'ssa, Kentucky'ssa ja Illinois'issa tappoivat 39 ihmistä ja tuhosivat koteja ja viljasatoja.

Neljänneksi, koskien sotia ja sotahuhuja: 5. elokuuta 2022 kerrottiin, että Pohjois-Korea on tarjoutunut 
lähettämään 100 000 sotilasta Ukrainaan taistelemaan Venäjän joukkojen kanssa.

Viidenneksi, koskien islamilaisten pyrkimyksiä tuhota Israel:

• Palestiinan islamilaisen jihadin (PIJ) johtajan pidätyksen jälkeen Länsirannalla, Israel sieti neljä 
päivää terroriuhkauksia ja rajoituksia.

• Elokuun 5:ntenä 2022, Israel kutsui palvelukseen noin 25 000 reserviläistä; Israelin suihkukoneet 
osuivat useisiin kohteisiin Gazassa, tappoivat PIJ:n komentajan Gazassa, ja tappoivat useita 
PIJ:n rakettimiehiä.

• PIJ-terroristit vastasivat 45 minuutin pituisella rakettirumputulella Etelä-Israeliin (useimmat raketit 
jäivät lyhyiksi, laskeutuivat Gazaan, menivät mereen, tai Israelin Iron Dome (Rautakupoli) 
-järjestelmä ampui ne alas).

• Elokuun 6:ntena 2022, PIJ ampui edelleen raketteja Etelä-Israeliin, Israel pidätti 19 jihadistia 
Länsirannalla, ja molemmat osapuolet alkoivat valmistautua useiden päivien yhteenottoon (PIJ 
ampui yhteensä noin 1 100 rakettia Israeliin).

• Elokuun 7:ntenä 2022, Israelin puolustusvoimat (IDF) sanoi parhaan tietonsa mukaan 
eliminoineensa kaikki korkeat PIJ-johtajat Gazasta.

• PIJ pyysi tulitaukoa, ja Israel hyväksyi sen sunnuntai-iltana 7. elokuuta 2022.

Kuudenneksi, koskien petosta, Amerikan heikkenemistä, sekä ostamisen ja myymisen jäljittämistä: 
Elokuun 7. päivänä 2022, Yhdysvaltain senaatti hyväksyi 739 miljardin dollarin harhaanjohtavasti 
nimetyn lain "Inflation Reduction Act (inflaation vähentämislaki)" (Kongressin budjettitoimisto, muutama 
demokraatti, ja kaikki republikaanit sanovat, ettei se alenna inflaatiota).

Lakiesitys:

• Ei sisällä rahaa lisäjoukoille Amerikan puolustamiseksi.

• Ei sisällä rahaa lisäpoliisivoimalle tehdäkseen Amerikan kaupungeista turvallisempia.

• Ei sisällä rahaa Amerikan rajojen lisäturvaamiseksi.

• Rahoittaa noin 87 000 uutta IRS-agenttia (veroagenttia) seuraamaan Yhdysvaltain kansalaisten 
ostamista ja myymistä.

Presidentti Biden lupasi, ettei hän nosta niiden amerikkalaisten veroja, jotka ansaitsevat alle 400 000 
dollaria vuodessa, mutta lakiehdotuksessa määrätään 16.4 sentin vero jokaiselle raakaöljy- ja 
öljytuotetynnyrille, ja se siirretään kaikille, jotka ostavat bensiiniä ajoneuvoon.



(Lisätietoa: 8. elokuuta 2022 Gary Bauer kirjoitti: "On olemassa pari perustaloudellista periaatetta. Yksi 
on se, että et voi verottaa tietäsi ulos taantumasta, ja tämä lakiesitys määrää paljon uusia veroja. 
Toiseksi, et voi tuhlata tietäsi ulos inflaatiokriisistä, ja tämä lakiesitys lisää menoja sadoilla miljardeilla 
dollareilla.")

Seitsemänneksi, koskien Amerikan taantumista ja maailmanlaajuista talouden romahdusta: Monet 
ekonomistit sanovat nyt, että Amerikka on siirtynyt "stagflaation" ajanjaksoon (pysähtynyt talous ja 
jatkuva inflaatio).

Toisin sanoen Amerikan talous romahtaa, mutta hinnat jatkavat nousuaan. (Polttoaineveron 
korottaminen luultavasti takaa sen.)

Kahdeksanneksi, korruptiosta ja maailmanhallituksesta: 8. elokuuta 2022 noin 30 FBI-agenttia 
(luultavasti Amerikan korruptoituneen oikeusministeriön luvalla) teki ratsian entisen presidentin Trump'in 
taloon (Mar-a-Lago) Floridassa.

Nähdäkseni demokraatit (varjohallituksen vaikutuksen alaisina) ovat siirtämässä Yhdysvaltoja Uuteen 
maailmanjärjestykseen (yksi maailmanhallitus), eivätkä he pysähdy mihinkään tuhotakseen kaikki, jotka 
seisovat heidän tiellään (jopa entinen Yhdysvaltojen presidentti).

Ihmisten, jotka eivät ole todella hyväksyneet Jeesusta Vapahtajakseen, erityisesti pelastumattomien 
ihmisten, jotka ovat liittyneet kirkkoon, on ymmärrettävä, että kun Uusi maailmanjärjestys 
(maailmanhallitus) tulee valtaan, he tottelevat tätä hallitusta tai heidät tapetaan.

Ekstremistejä, jotka ovat valloittaneet Yhdysvallat, ei ole tarkoitus erottaa viroistaan.

Trump ei ole ainoa henkilö, jota he vihaavat. He vihaavat myös niitä 75 miljoonaa ihmistä, jotka 
äänestivät häntä. Jos luulet, etteivät he tule perässäsi, pohdi, mitä he ovat tehneet tammikuun 6. päivän 
patriooteille.

• Muista, että he eivät tehneet mitään Antifa- ja Black Lives Matter'in tuhopolttajille ja ryöstelijöille. 
Mieti, mitä he ovat tehneet kenraali Michael Flynn'ille, Steve Bannon'ille, Peter 
Navarro'lle, Roger Stone'lle, Rudy Giuliani'lle, Jeffrey Clark'ille, mielenosoittajille 
koululautakunnan kokouksessa, jne.

• Muista, että he eivät tehneet mitään Hillary Clinton'ille ja Hunter Biden'ille. FBI:n agenteilla oli 
aikaa mennä Mar-a-Lagoon ja käydä läpi Melania Trump'in vaatteet. Mutta heillä ei ole ollut aikaa 
käydä läpi Hunter Biden'in kannettavaa tietokonetta helvetistä.

• Useat viranomaiset ovat sanoneet, että Amerikassa ei ole tarpeeksi miljonäärejä ja miljardöörejä 
tarvitsemaan 87 000 IRS-agenttia lisää. Mutta he aikovat alkaa käyttää digitaalista valuuttaa, jota 
voidaan seurata, ja he tarvitsevat 87 000 IRS-agenttia seuratakseen kaikkia ostojasi ja 
myyntejäsi.

Jotkut FBI:sta ja DOJ:sta ovat korruptoituneita, ja heidät pitäisi asettaa syytteeseen.

Mahdollisuus rehellisiin vaaleihin näyttää vähäiseltä.

Yhdeksänneksi, digitaalisesta valuutasta: 10. elokuuta 2022 ilmoitettiin, että presidentti Biden on 
allekirjoittanut toimeenpanomääräyksen kehittää "digitaalinen dollari" (jota joskus kutsutaan 
keskuspankin digitaaliseksi valuutaksi – CBDC).

Eräs sijoittaja kutsui sitä "askeleeksi kohti käteisen loppua". Sen avulla hallitus voi seurata ostojasi ja 
myyntejäsi ja pakottaa sinut tottelemaan jäädyttämällä pankkitilisi.

Tämä on todella merkki siitä, että historia lähestyy Ahdistuksen aikaa.

Lopuksi, oletko Tempaus-valmis?

https://cwfpac.us17.list-manage.com/track/click?u=b7efcc432f1cbbf3ac70d0824&id=664323a0f0&e=b8ca3bbc6d
https://patriotpost.us/articles/79531-fbi-raids-rudy-giuliani-for-political-payback-2021-04-29
https://cwfpac.us17.list-manage.com/track/click?u=b7efcc432f1cbbf3ac70d0824&id=2c1ff6b2ae&e=b8ca3bbc6d
https://cwfpac.us17.list-manage.com/track/click?u=b7efcc432f1cbbf3ac70d0824&id=69d4dd393d&e=b8ca3bbc6d
https://cwfpac.us17.list-manage.com/track/click?u=b7efcc432f1cbbf3ac70d0824&id=69d4dd393d&e=b8ca3bbc6d
https://townhall.com/tipsheet/mattvespa/2022/07/22/eric-holder-was-found-in-contempt-of-congress-n2610695
https://cwfpac.us17.list-manage.com/track/click?u=b7efcc432f1cbbf3ac70d0824&id=5557a566bd&e=b8ca3bbc6d
https://cwfpac.us17.list-manage.com/track/click?u=b7efcc432f1cbbf3ac70d0824&id=6a2e101987&e=b8ca3bbc6d


Jos haluat olla Tempaus-valmis ja mennä 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 nousi 
ylös kuolleista; pyydä Häntä antamaan syntisi anteeksi, puhdistamaan sinut, tulemaan sydämeesi ja 
olemaan Pelastajasi; kerro sitten jollekin, että olet tehnyt tämän.
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