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Ajankohtaisia tapahtumia maaliskuussa 2022, jotka liittyvät
Raamatun profetioihin by Daymond Duck 20.3.2022
Tässä aika lyhyt pastori Daymond Duck'in tuore profetiaraportti Rapture Ready -sivustolla, jonka
suomensin. Pastori koskettelee erityisesti aiheita, jotka liittyvät Ukrainan sotaan ja USA:n rappeutumista
edistävän presidentti Biden'in nykypolitiikkaan.
--------------------

Tämä ei ole maailmanloppu (This is Not the End of the World) ::
By Daymond Duck
Published on: March 20, 2022 by RRadmin7 Category: Daymond Duck, General Articles
https://www.raptureready.com/2022/03/20/this-is-not-the-end-of-the-world-by-daymond-duck/
Kuten ymmärrän tulevan tapahtumasarjan, tulee olemaan seurakunnan Tempaus (1. Tess. 4:13-18), 7vuotinen Ahdistuksen aika (Dan. 9:24-27), Jeesuksen toinen tuleminen (Joh. 14:1-6; Apostolien teot
1:10-11), Jeesuksen 1000 vuoden hallituskausi maan päällä (Dan. 2:35; Sak. 14:9; Matt. 25:31; Ilm.
5:10; Ilm. 20:1-6), Saatana vapautetaan maan päälle määrittelemättömäksi ajaksi (Ilm. 20:7-8), ja lopulta
tulee uusi taivas ja uusi maa (Ps. 102:25-26; Jes. 65:17; 66:22; Matt. 24:35; 2. Piet. 3:13; Ilm. 20:11; Ilm.
21:1-2).
Tämän sanottuani, Ukrainan presidentti Zelenskyi sanoi äskettäin: "Maailmanloppu on saapunut." Ei,
maailmanloppu tulee, mutta ei ennen kuin jokainen hitunen ja hippunen Jumalan sanasta on täyttynyt.
Tässä on joitain viimeaikaisia ajankohtaisia tapahtumia, jotka näyttävät liittyvän profetioihin.
Ensinnäkin, koskien Pedon merkkiä ja kaiken ostamisen ja myymisen seurantaa: Maaliskuun 8:ntena
2022 raportoitiin, että Australia tulee nopeasti lopettamaan fyysisen rahan käytön ja voisi mennä
rahattomaksi niinkin pian kuin vuonna 2024 (viimeistään 2031).
Toiseksi, koskien Googin ja Maagogin taistelua: 11. maaliskuuta 2022 raportoitiin, että EU pyysi Israelia
viemään maakaasua Eurooppaan Egyptin kautta.
Venäjälle menevät tulot voisivat pian mennä Israeliin, ja on mahdollista, että tämä voisi olla se koukku,
joka houkuttelee Venäjän hyökkäämään Israelia vastaan.
• Maaliskuun 13:ntena 2022 kerrottiin, että Venäjä on pyytänyt Kiinalta sotilasvarusteita ja apua
Ukrainan sodan tukemiseksi.
• Maaliskuun 14:ntenä 2022, Bloomberg raportoi, että "Venäjän talous on rispaantumassa, sen
valuutta on romahtanut, ja sen velka on arvotonta. Seuraavaksi on mahdollinen
maksukyvyttömyys, joka voi maksaa sijoittajille miljardeja ja sulkee maan useimpien
rahoitusmarkkinoiden ulkopuolelle."
• Maaliskuun 14:ntenä 2022 kerrottiin, että Yhdysvallat varoitti Kiinaa, ja että sillä tulee olemaan
seurauksia, jos Kiina antaa Venäjälle sotatarvikeapua tukeakseen sen sotaa Ukrainassa.
• Maaliskuun 15:ntenä 2022 kerrottiin, että hyvin monet Venäjän kansalaiset ovat alkaneet ostaa
kultaharkkoja; Venäjän keskuspankki on keskeyttänyt kullan ostot määräämättömäksi ajaksi.
Kolmanneksi, koskien väkevää eksytystä: 11. maaliskuuta 2022 kello 1:20 (täsmälleen kaksi vuotta siitä
päivästä, 11. maaliskuuta ja kello 1:20, kun Iranin vallankumouskaartin kenraali Qassem Suleimani
murhattiin vuonna 2020), Iranista ammuttiin 12 ballistista ohjusta Yhdysvaltain sotilastukikohtaan Irakin
Irbil'issä.

Iran hyökkäsi Yhdysvaltain tukikohtaan aikana, jolloin Biden on poistamassa Irania vastaan asetettuja
pakotteita, aikoo antaa Iranille miljardeja dollareita ja yrittää neuvotella sopimuksen, joka antaa Iranille
mahdollisuuden tavoitella ydinaseita.
Miten mies, joka haluaa antaa terroristeille miljardeja dollareita ja ydinaseita, kun he ampuvat ohjuksia
Yhdysvaltain joukkoja kohti, ei voisi olla vahvasti harhaan joutunut?
• Biden'in apulaisterveysministeri on Rachel Levine. Miehenä, Rachel oli naimisissa ja kahden
pojan isä, mutta Rachel erosi vaimostaan, alkoi käyttää rintaliivejä ja tunnistaa itsensä naiseksi.
• Maaliskuun 13:ntena 2022 kerrottiin, että Rachel on yksi USA Today -lehden vuoden naisista.
Neljänneksi, koskien hyperinflaatiota ja talouden romahdusta, jotkut asiantuntijat ajattelevat, että nyt
nähdään alkuvaiheita talouden romahdukselle.
Yhdysvaltain velan ollessa nyt yli 30 biljoonaa dollaria, Yhdysvaltain edustajainhuone hyväksyi 9.
maaliskuuta 2022 ja senaatti 10. maaliskuuta 2022 1.5 biljoonan dollarin menolain, joka oli yli 2 700
sivua pitkä ja täynnä sianlihaprojekteja (pork projects, ”Sianlihatynnyri tai yksinkertaisesti sianliha on
metafora valtion menojen suuntaamisesta paikallisiin hankkeisiin, jotka turvataan yksinomaan tai
ensisijaisesti tuomalla rahaa jonkun edustajan piirikuntaan”), ja vain harvoilla lainsäätäjillä oli aikaa lukea
teksti.
(Lisätietoja: Yhdysvaltain työvoimatilastotoimisto ilmoitti 15. maaliskuuta 2022, että tuottajahinnat
nousivat 10% vuotena, joka päättyi helmikuussa. Raportin mukaan tilanne pahenee edelleen.)
Viidenneksi, koskien luonnonkatastrofien yleistymistä ja voimistumista aikakauden lopussa: Maaliskuun
13:ntena 2022 kerrottiin, että Filippiineille iski 6.4 richterin maanjäristys ja Indonesiaan muutamaa
hetkeä myöhemmin 6.6 richterin maanjäristys.
Oli liian aikaista raportoida loukkaantumisista tai tuhoista.
Kuudenneksi, koskien nälänhätää: Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) virkamies varoitti 14.
maaliskuuta 2022, että ukrainalaisten maanviljelijöiden kyvyttömyys istuttaa viljelykasveja, erityisesti
vehnää, aiheuttaa valtavaa epävarmuutta maailmanlaajuisille elintarviketoimituksille.
(Minun mielipiteeni: Maanviljelijöiden ylöstempaus voi pahentaa tätä ongelmaa suuresti.)
Seitsemänneksi, koskien uudelleen rakennettua Jerusalemin temppeliä: 14. maaliskuuta 2022
kerrottiin, että Mikdash (Temppeli) -koulutuskeskus on lyönyt 10 gramman puhtaan hopeakolikon, jonka
he myyvät rahoittaakseen "käytännön ponnisteluja kolmannen Temppelin luomiseksi.”
Kahdeksanneksi, koskien Amerikan rappeutumista: Maaliskuun 16:ntena 2022, Gatestone-instituutti
raportoi irakilaisen poliittisen analyytikon (Ali Al-Sarraf) sanoneen, että "Biden'in hallinto on erittäin
typerä" (sillä se jätti huomiotta Saudi-Arabian ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien huolet kuunnellessaan
Irania ja Venezuelaa).
Al-Sarraf sanoi, että Saudi-Arabian kruununprinssi Mohammed bin Salman ja Arabiemiirikuntien
kruununprinssi Sheikh Mohammed bin Zayed torjuivat Biden'in yritykset ottaa heihin yhteyttä, "ei siksi,
että he haluaisivat luopua liitosta Yhdysvaltojen kanssa, vaan koska he eivät näe presidenttiä
Valkoisessa talossa. Tämä presidentti on kuuro. Häneen ei voi luottaa."
Biden'in suorittama "Amerikka ensin" -politiikan hylkääminen ja kääntyminen "Globalismi ensin"
-politiikkaan vahingoittaa Yhdysvaltoja.
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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