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Raamatun mukaista profeetallista kehitystä heinäkuussa 2018 

Tässä uusin Daymond Duck'in profeetallinen kirjoitus Rapture Ready -sivustolta, jossa luetellaan 
Raamatunprofetian mukaisia kehitysaskeleita viime ajoilta, jotka vievät maailmaa kohti ennustettua 
Ahdistuksen aikaa, jolloin Antikristus hallitsee. Artikkelin suomensi: Olli R.

PS. Blogini täyttää tänään 9 vuotta ja tunnetusti luku 9 tarkoittaa Hengen hedelmää ja lopullisuutta. 
Jokainen voi tehdä omat johtopäätöksensä. Ensimmäisen artikkelin julkaisin siis 30.7.2009 ja sen voi 
lukea tästä. (Kaikkiaan julkaistujen blogiartikkelien määrä on nyt 1161 (1+1+6+1=9))
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Ensinnäkin Raamatun mukaan Turkki (Toogarman heimo, pohjan periltä, Hesekiel 38:6) ja Venäjä 
(Maagogin maa, Hesekiel 38:2) ovat liittolaisia, ei vihollisia, päivien ja vuotten lopulla (Hesekiel 38:8, 
16).

Mutta monien vuosien ajan Turkki on ollut väärällä puolella ollessaan Lännen liittolainen ja Venäjän 
vihollinen.

Kuitenkin heinäkuun 8:ntena 2018, Yhdysvaltain NATO-suurlähettiläs varoitti, että Venäjä yrittää vetää 
Turkkia pois sotilasliitosta (ja se toimii).

Toiseksi, Raamatun mukaan Iran (Persia, Hes. 38:5) ja muut hyökkäävät Israelia vastaan päivien ja 
vuotten lopulla.

Iran ja muut voivat iskeä Israeliin ensin, tai ne voivat tehdä sen kostoksi Israelin hyökkäyksestä Iraniin.

Joka tapauksessa 13. heinäkuuta 2018 ilmoitettiin, että Yhdysvallat ja Israel ovat perustaneet yhteisen 
maiden välisen työryhmän nimeltä ”Project Iran (Iran-projekti)” koordinoimaan ja toteuttamaan 
potentiaalisen hyökkäyksen Iraniin.

”Iran-projektia” valvoo neljä komentoryhmää: yksi keskittyy ydinasekohteisiin Iranissa; toinen keskittyy 
ohjusten varastointipaikkoihin ja laukaisualustoihin Iranissa; kolmas keskittyy iranilaisiin kohteisiin 
muissa maissa; ja neljäs keskittyy hyökkäämään Iranin talouteen.

Kolmanneksi, Raamatun mukaan Antikristus tulee EU:sta (Dan. 9:26) ja Saatana antaa hänelle voiman 
johtaa maailmanhallitusta Ahdistuksen aikana (Ilm. 13:3-7).

Heinäkuun 16. päivänä 2018, presidentit Trump ja Putin tapasivat Helsingissä; ja on raportoitu, että he 
ovat vannoneet tuhoavansa Uuden Maailman Järjestyksen (maailmanhallitus), ja EU kehotti nopeasti 
heitä olemaan tekemättä niin.

Tulevan saatanallisen maailmanhallituksen vastustaminen on hyvä asia, mutta he epäonnistuvat siinä.
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Neljänneksi, Raamatun mukaan Väärä profeetta johtaa maailmanuskontoa ja vehkeilee kymmenen 
poliittisen johtajan kanssa (kymmenen kuningasta) väkevöittääkseen heitä, vainotakseen ja 
surmatakseen ne, joista tulee uskovia tuona aikana (Ilm. 17:1-6).

Kirjailija nimeltä Baxter Dmitry kertoi äskettäin, että Vatikaanissa asuva piispa (Athanasius Schneider) 
kertoi sanomalehdelle (La Repubblica, päivämäärää ei annettu, mutta 10. heinäkuuta 2018 nurkilla), 
että Vatikaaniin on tunkeuduttu globalististen johtajien avulla, jotka ovat päättäneet hävittää kristinuskon
Euroopasta ja Lännestä.

Piispa Schneider'in mukaan ”yksi heidän keskeisistä taktiikoistaan merkitsee maahanmuuttajien tulvaa 
Euroopan maihin, jotta he voivat laimentaa mantereen kristillistä perustaa ja muuttaa radikaalisti 
kansallista kulttuuria ja identiteettiä.”

Artikkelissa sanotaan, että paavi Francis on yksi näistä johtajista ja piispa Schneider ehdotti, että 
George Soros maksaa Vatikaanin globalisteille.

Paavi Francis ja uskonnolliset globalistit Vatikaanissa vehkeilevät Uuden Maailman Poliittisten johtajien 
kanssa perustaakseen antikristillisen maailmanuskonnon.

Viidenneksi, Raamatun mukaan Antikristus ja Väärä profeetta pystyvät seuraamaan kaikkea ostamista 
ja myymistä Ahdistuksen aikana (Ilm. 13:15-18).

Heinäkuun 14. päivänä 2018 ilmoitettiin, että useat Baseball-stadionit ovat alkaneet käyttää 
sormenjälkitarkastuksia, jotta kävijät voivat mennä turvatarkastuksen läpi nopeammin.

Fanit voivat maksaa teknologiasta, joka mahdollistaa heille pääsyn stadionille sormenpäittensä 
skannaamisen kautta.

Tulevaisuudessa kasvoskannaus päästää heidät sisään.

Tämän saman linjan mukaisesti Kiina odottaa pian saavansa kasvontunnistustekniikan, joka kykenee 
tunnistamaan mitkä tahansa kasvot, missä ja milloin tahansa.

Kuudenneksi, Raamatun mukaan, juutalaiset jälleenrakentavat juutalaisen temppelin ja palaavat 
eläinuhrauksiin ennen Ahdistuksen ajan puoltaväliä (Dan. 9:27).

Heinäkuun 3:ntena 2018, pääministeri Netanyahu löyhensi joitakin sääntöjä, jotka säätelevät hallinnon 
virkamiesten vierailuja Temppelivuorelle.

Temppelivuorella vierailevien juutalaisten määrä on pieni mutta kasvaa.

Halu jälleenrakentaa temppeli ja paine tehdä niin on höyryn lisäämistä.
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