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Tapahtumien merkittävä eskaloituminen tulossa kun Israel ja Yhdysvallat 
aikovat toimia Irania vastaan 

Tässä tuoreessa suomentamassani Daymond Duck'in viikoittaisessa profetiaraportissa Rapture Ready 
-sivustolla viisi profeetallista aikainmerkkiä selostettuna. Näistä merkittävintä on vihjaus tapahtumien 
eskaloitumiseen lähiaikoina Persianlahden alueella, kun Irania vastaan on tehty sotilaallinen 
koordinointisuunnitelma Israelin ja Yhdysvaltojen toimesta. Joten 3. maailmansota kolkuttaa ovella ja 
samalla Herran paluu omiaan varten (Ilm. 3:10)!
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Ensinnäkin, paavi Franciscuksen mukaan, ne, jotka uskovat Raamatun olevan kirjaimellisesti totta, ovat
vitsaus (este tai häiritsijä) tällä planeetalla.

Paavin kritiikki johtuu hänen voimakkaasta osallistumisestaan maailmanhallituksen ja 
maailmanuskonnon edistämiseen.

Hän ei näytä uskovan Raamatun jakeita, joissa sanotaan, että tuleva maailmanhallitus ja 
maailmanuskonto ovat pahoja (saatanallisia).

Jonkin verran merkittävää on se, että hän hyökkää niitä vastaan, jotka uskovat Raamatun sanoihin, 
koska tulevan maailmanuskonnon johtaja tulee vainoamaan uskovia.

Paavi Franciscus ilmaisi viime viikolla tukensa kahden valtion ratkaisulle (Israelin maan jakaminen).

Jälleen, hän ei selvästikään usko Raamattuun, kun siinä sanotaan, että Jumala teki liiton antaakseen 
koko Israelin maan Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin jälkeläisille heidän sukupolviensa aikana ikuisiksi 
ajoiksi (Israel).

Ja hän ei myöskään usko Raamattuun, kun se sanoo, että Jumala vetää kansakunnat Harmagedonin 
taisteluun kansansa hajottamisen ja maansa jakamisen vuoksi.

Ajattele sitä, paavi Francis on jesuiitta, katolisten ryhmään kuuluva, joka on kuuluisa vastustamaan 
ensimmäistä King James (Kuningas Jaakko) -raamattukäännöksen julkaisemista.

He yrittivät jopa salamurhata kuningas Jaakon estääkseen Raamatun julkaisemisen ”tavallisten ihmisten
kielellä”.

He mieluummin kertoivat ihmisille, mitä Raamattu sanoo, kuin antaakseen heidän itsensä lukea sitä, ja 
tämä ei ilmeisesti ole muuttunut paavi Franciscuksen suhteen.

Ihmiset, jotka luottavat epäuskoiseen, joka kertoo heille, mitä Raamattu sanoo, ovat vaarassa.

Toiseksi, Yhdysvaltojen Iraniin kohdistamat pakotteet toimivat, ja Iranin kansa kärsii.

Iran on myöntänyt tappaneensa noin 1000 mielenosoittajaa, haavoittaneensa tuhansia ja vanginnut vielä
tuhansia lisää, ja suurimmalta osin maailman johtajat ovat omituisen hiljaisia.
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Valitettavasti heidän hiljaisuutensa jatkuu todennäköisesti siihen asti, kunnes Israel vahingoittaa 
palestiinalaista terroristia Gazassa.

Sitten, heistä tulee yhtäkkiä tuohtuneita.

Kolmanneksi, aika, jolloin kansakunnat pelkäävät voimakasta Yhdysvaltain armeijaa, on ohi.

Joulukuun 3. päivänä 2019, Iranin tukemat šiialaiset irakilaiset terroristit ampuivat viisi rakettia suureen 
Yhdysvaltain armeijan tukikohtaan Irakissa.

He eivät pelänneet hyökätä Yhdysvaltain tukikohtaan.

Yhdysvallat reagoi hyökkäämällä rakettien laukaisualustoihin.

Neljänneksi, 1. joulukuuta 2019, presidentti Trump puhui puhelimessa pääministeri Netanyahu'lle.

Jotkut raportit kertoivat, että he olivat saaneet päätökseen Iranin vastaisen sotilaallisen 
koordinointisuunnitelman.

Tämä on vähän epämääräistä, mutta se ei enteile hyvää Iranille.

Viidenneksi, 5. joulukuuta 2019 raportoitiin, että Yhdistynyt kuningaskunta, Ranska ja Saksa ovat 
ilmoittaneet YK:lle, että Iran kehittää ohjuksia, jotka voivat kuljettaa ydinaseita.

Joidenkin aikaisempien raporttien mukaan Iranilla voisi olla riittävästi rikastettua ydinmateriaalia pommin 
rakentamiseksi joulukuun 2019 loppuun mennessä, ja Yhdysvallat sekä Israel ovat ilmoittaneet, etteivät 
anna sen tapahtua.

Kun Iran rakentaa ohjuksia ja rikastaa uraania, näyttää selvältä, että tapahtumien merkittävä 
eskaloituminen on tulossa.

Tämä artikkeli on lyhyt, mutta aikatauluni on ollut viime aikoina ylitsepursuava, ja lähden kaupungista 
haastatteluun sekä konferenssiin.
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