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Tämä sukupolvi kokee vapauden lopun kun Amerikka luovuttaa 
suvereniteettinsa tulevalle Antikristuksen maailmanhallitukselle, 
ja tätä laittomuutta edistetään rokotepasseilla, jotka kehittyvät 
ajan mittaan Raamatun lopulliseksi Pedon merkiksi by Daymond 
Duck 16.1.2022
Tässä pastori Daymond Duck'in tuore profetiaraportti Rapture Ready -sivustolla, jonka pääteemana on 
amerikkalaisten (+muiden) vapauden menetys käynnissä olevan koronap(l)andemian johdosta, joka 
toimii rokotepassiensa myötä alkuna tulevalle Antikristuksen järjestelmälle, jossa hallitus määrää 
kaikesta, mitä kansalaiset saavat tehdä. Tapansa mukaisesti Daymond listaa sitten tuoreita tapahtumia, 
joilla on merkitystä profeetallisesti. Artikkelin suomensi: Olli R.
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Vapauden loppu (The End of Freedom) :: By Daymond Duck

Published on: January 16, 2022 by RRadmin7 Category: Daymond Duck, General Articles

https://www.raptureready.com/2022/01/16/the-end-of-freedom-by-daymond-duck/

Ilmestyskirjan luvussa 13:7 lukee, ”Ja sille (Antikristus) annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan [kansa,
joka pelastuu Tempauksen jälkeen] ja voittaa heidät, ja sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kansat
ja kielet ja kansanheimot.”

Antikristus hallitsee kaikkia sukukuntia, kieliä ja kansoja (johtaa maailmanhallitusta, mukaan lukien 
Yhdysvallat).

Antikristuksen hallinnon täytyy olla voimakkaampi kuin Amerikan hallituksen.

Amerikan on luovutettava tai menetettävä suvereniteettinsa, ja siitä globalismissa ja Uudessa Maailman 
Järjestyksessä (UMJ) on kyse.

Meille on tärkeää tietää, että YK on sopinut maailmanhallituksen perustamisesta vuoteen 2030 
mennessä tai aikaisemmin.

Jos Jumala sallii globalistien perustaa maailmanhallituksen vuoteen 2030 mennessä, Tempaus tapahtuu
ennen sitä.

Eräs lukija lähetti seuraavan linkin videoon, jonka jotkut saattavat haluta katsoa.

https://www.youtube.com/watch?v=B9kbQdwHHbY&t=186s

Videon mukaan:

• Nykyään amerikkalaiset ovat vapaita tekemään mitä haluavat, paitsi missä heitä kielletään lailla.

• Covid-rokotepasseja käytetään muuttamaan tapaa, jolla asioita tehdään nykyään, niin että 
amerikkalaiset joutuvat pian uuden ja erilaisen järjestelmän alaisuuteen, joka ei salli heidän tehdä 
mitään muuta kuin mitä hallitus on antanut heille luvan puitteissa tehdä.

• Täyden rokotuksen ottaminen ei estä amerikkalaisia joutumasta tämän tulevan uuden 
järjestelmän sääntöjen alaisiksi.

• Lupa matkustaa, syödä ravintolassa, työskennellä, ostaa jne. riippuu hallituksen uusien sääntöjen
noudattamisesta, ja uusia sääntöjä muutetaan niin usein kuin hallitus haluaa muuttaa niitä.
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• Jos jotain tapahtuu ja kansalainen on päivän tai kaksi myöhässä seuraavan rokotuksen tai 
tehosterokotteen ottamisesta, hän on jo poissa järjestelmästä ja häntä estetään matkustamasta, 
syömästä, jne.

• Vielä pahempaa on, että tätä järjestelmää suunnitellaan laajennettavaksi, se on jo käytössä 
Kiinassa, ja se tulee pian Amerikkaan ja koko maailmaan.

• Se, mitä amerikkalaiset kokevat tänään, on vain esimakua tulevasta.

• Suuret teknologiayritykset valvovat, keräävät ja tallentavat jo nyt valtavia määriä tietoa kaikista 
ihmisistä.

• Valvontakameroita on kaikkialla, mutta jotain pahempaa on tulossa: Rangaistus niille, joiden 
nähdään rikkovan hallituksen uusia vaatimuksia.

• Kun rokotepassista tulee laki, rangaistukset tulevat, eikä paluuta ole.

• Vapaus sammutetaan.

• Sallivatko amerikkalaiset tämän sukupolven olevan vapauden loppu?

Alla on joitain tapahtumia, jotka saivat aikaan uutisotsikoita tällä viikolla.

Ensinnäkin, koskien Amerikan rappeutumista: Tammikuun 6:ntena 2022 kerrottiin uuden kyselyn 
osoittaneen, että 76.8% vastaajista (yli kolme neljästä) uskoo nyt, että "amerikkalainen yhteiskunta ja 
kulttuuri ovat rappiotilassa."

Se oli presidentti Obama (ei tämä kirjoittaja), joka sanoi: "Olemme viiden päivän päässä Amerikan 
Yhdysvaltojen perustavanlaatuisesta muuttamisesta."

Se oli Joe Biden (ei tämä kirjoittaja), joka sanoi: "Myönteinen tehtävä, joka meillä on nyt, on todella luoda
uusi maailmanjärjestys" (maailmanhallitus).

Toiseksi, koskien tulevaa jumalatonta maailmanhallitusta, maailmanuskontoa ja kristittyjen vainoa: 
Tammikuun 8:ntena 2022 kerrottiin, että tunnettujen evankelisten pastoreiden koalitio Kanadassa on 
vastustanut uutta kanadalaista lakia (Bill C-4), joka sallii rikosoikeudellisen syytteeseenpanon kristittyjä 
vastaan, jotka puhuvat avoimesti homoseksuaalisuutta ja transsukupuolisuutta vastaan Kanadassa.

Ryhmä ilmaisi vastustuksensa lakia kohtaan lähettämällä kirjeen, jossa he kritisoivat Kanadan 
parlamentin jäseniä siitä, että he kiirehtivät lakiehdotuksen läpivientiä ilman keskustelua tai julkista 
kommenttia, jossa Raamatun seksuaalisuutta ja sukupuolta koskeva opetus määritellään "myytiksi".

Lain mukaan niitä, jotka uskovat "myyttiin", että on vain 2 sukupuolta (mies ja nainen) ja sanovat 
uskovansa siihen, voidaan nyt uhata 5 vuoden vankeustuomiolla.

Kolmanneksi, ajatellen niitä, jotka pitävät Raamattua myyttien kirjana: 19. joulukuuta 2021 kerrottiin, 
että uusi tutkimus muinaisesta akveduktista Jerusalemissa viittaa siihen, että akveduktin rakensi Pontius
Pilatus (Rooman johtaja, joka hallitsi Israelia noin vuodesta 26-27 jKr. noin vuoteen 36-37 jKr).

Raamatun mukaan, Pontius Pilatus tuomitsi Jeesuksen kuolemaan.

Se tosiasia, että arkeologia vahvistaa edelleen Raamatun päivämäärät, paikat, nimet, opetukset, jne., on
erittäin tärkeää.

Neljänneksi, koskien vaarallisia aikoja ja maailmanhallitusta (rajaton maailma): Tammikuun 7. päivänä 
2022, jolloin oli kulunut 2 vuotta siitä, kun Yhdysvallat salamurhasi kenraali Qassem Suleimani'n, Iranin 
islamilaisen vallankumouskaartin komentajan, hänen seuraajansa vannoi kostoa amerikkalaisia vastaan 
heidän kodeissaan Yhdysvalloissa.

Huolimatta tästä uhkauksesta lähettää terroristeja hyökkäämään Yhdysvaltain kansalaisia vastaan 
Yhdysvaltojen sisällä, Amerikan raja Meksikon kanssa on edelleen täysin auki terroristeille.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Akvedukti


Viidenneksi, 1. tammikuuta 2022 oli sapatti Israelissa, ja juutalaisten pyhät kirjoitukset tuolle päivälle 
koskivat Egyptin seitsemättä vitsausta (Tulta ja rakeita; 2. Moos. 9:18-26).

Juutalaisten ollessa synagoogissa lukemassa Kirjoituksia, "viiriäisen kokoisia" rakeita ja salamoita 
(välkkyvää tulta) putosi maahan eräässä egyptiläisessä kaupungissa Punaisenmeren rannalla.

Oliko tämä sattumaa vai viesti Jumalalta, on kiistanalaista, mutta se on tosiasia, että juutalaiset uskovat 
siihen, että Jumala lähettää vitsauksia aikakauden lopussa, ja niin tapahtui.

Kuudenneksi, koskien Lähi-idän rauhansopimusta, joka aloittaa Ahdistuksen ajan: Tammikuun 2:sena 
2022, molemmista puolueista koostunut edustajainhuoneen ja senaatin jäsenten ryhmä käynnisti 
vaalikokouksen vahvistaakseen normalisointisopimukset, joita useat arabivaltiot ovat allekirjoittaneet 
Israelin kanssa "laajentaakseen rauhan ympyrää" Israelin ja muiden kansojen välillä.

Seitsemänneksi, koskien nälänhätää: 8. tammikuuta 2022 ilmoitettiin, että useat yhdysvaltalaiset 
supermarketit raportoivat tyhjistä hyllyistä ja kasvavasta huolesta koskien mahdollista puutetta lihasta, 
kananmunista ja perunoista.

(Lisätietoja: Raportoitiin, että Japanin McDonald's on lopettanut ranskalaisten perunoiden myynnin 
suurille ja keskisuurille tilauksille (se on pieni tai ei mitään), Kentucky Fried Chicken Keniassa on 
poistanut ranskalaiset perunat ruokalistaltaan, ja Etelä-Afrikan perunalastujen tuottajilla on ongelmia 
saada tarpeeksi perunoita heidän lastujensa tuottamiseksi.)

(Lisätietoja: 10. tammikuuta 2022 ilmoitettiin, että saattaa kulua kuukausia, ehkä 6 kuukautta, ennen 
kuin joidenkin kauppojen hyllyt täydentyvät normaaleille tasoille.)

(Lisätietoja: 12. tammikuuta 2022 kerrottiin, että inflaatio on aiheuttanut 7% hintojen nousun vuoden 
takaiseen verrattuna. Tämä on suurin nousu 40 vuoteen.)

Kahdeksanneksi, koskien petosta ja suurta pahuutta: 12. tammikuuta 2022 raportoitiin, että vuodetut 
sotilasasiakirjat DARPA:sta (Defence Advanced Research Project Agency eli puolustusalan edistyneiden
tutkimushankkeiden virasto) näyttävät osoittavan, että ivermektiini ja hydroksiklorokiini tunnistettiin 
parantajiksi Covid'ille (lääkkeiksi, jotka parantavat Covid-taudista) huhtikuussa 2020.

Jos tämä on totta, joku on saatettava vastuuseen siitä, että kansalaisilta on evätty pääsy Covid-
lääkehoitoon.

Lääkintähenkilöstölle, joka on menettänyt työnsä tarjoamalla potilailleen pääsyn ivermektiiniin ja/tai 
hydroksiklorokiiniin, on annettava hyvitystä ja heidät on palautettava työhönsä.

Tässä linkki artikkeliin.

https://twitter.com/EricRWeinstein/status/1480782119425089536?ref_src=twsrc%5Etfw
%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1480790099994431489%7Ctwgr%5E%7Ctwcon
%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.zerohedge.com%2Fcovid-19%2Fhi

Ks. myös https://www.youtube.com/watch?v=_zgoENmeddA (Military Documents about Gain of 
Function contradict Fauci testimony under oath #ExposeFauci, 11.1.2022)

Yhdeksänneksi, 12. tammikuuta 2022, ilmoitettiin, että Washingtonin osavaltio pitää tänään Zoom-
kokouksen keskustellakseen osavaltiolain muutoksesta, jonka mukaan viranomaiset voivat pidättää ja 
pidätellä rokottamattomia kansalaisia vastoin heidän tahtoaan internointileireillä.

Internointileirejä käytetään jo Kiinassa ja Australiassa, ja tämä voisi olla niiden käytön alkua 
Yhdysvalloissa.

(Huomautus: Artikkelini lähetetään Rapture Ready -sivuston toimittajalle ennen kuin tiedän Washingtonin
osavaltion kokouksen tuloksen.)
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Kymmenenneksi, tämä ei ehkä liity Raamatun profetiaan, mutta 11. tammikuuta 2022 raportoitiin, että 
Covid aiheutti 34 prosentin laskun uusien verenluovuttajien määrässä viime vuonna, mikä sai Punaisen 
Ristin julistamaan kansallisen verikriisin ensimmäistä kertaa.

Lopuksi, oletko Tempaus-valmis?

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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