maanantai 27. syyskuuta 2021

Amerikka on luultavasti mennyttä Bidenin johdolla, mutta se tietää
seurakunnan Tempausta pian!
Tässä pastori Daymond Duck'ilta jälleen tuore profetiaraportti Rapture Ready -sivustolla koskien
lähinnä nyky-Amerikan pahoja tekoja presidentti Biden'in hallinnon kautta. Amerikan jumalattomuus
on kasvanut Joe Bidenin presidenttikaudella ja se tietää Jumalan tuomiota luopuneelle kansakunnalle,
joka on saanut niin paljon jumalallista siunausta menneinä vuosikymmeninä. Siltä, jolle on paljon
annettu, myös vaaditaan paljon. Samalla, kun aikainmerkit osoittavat Nooan päiviin ja sen myötä
tuomiota maailmalle, niin valveutuneiden kristittyjen tempaustoivo kasvaa. Pian kuulemme Jumalan
pasuunan äänen ja nousemme yläilmoihin Herraa Jeesusta vastaan (1. Tess. 4:16-18)! Seuraavan
artikkelin suomensi: Olli R.
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Mooseksen kuoleman jälkeen Joosuasta tuli juutalaisen kansan johtaja. Joosua johdatti heidät Jordan
-joen yli, vei heidät paikkaan nimeltä Siilo ja antoi Siilon suurimmalle ja voimakkaimmalle heimolle
nimeltä Efraim. Juutalaiset pystyttivät sinne ilmestysmajan (tabernaakkeli), papit palvelivat siellä,
uhrasivat siellä, tunsivat Jumalan läsnäolon siellä, ja se oli erityinen paikka Jumalalle yli 300 vuoden
ajan. Mutta juutalaiset lopulta hylkäsivät Jumalan, alkoivat palvoa väärää Jumalaa, vihasivat Jumalaa,
herättivät Hänen vihansa ja tuhosivat Siilon (Ps. 78:56-67).
• Niiden, jotka ajattelevat, ettei Jumala tuhoa kansakuntaa, tulisi mennä katsomaan Siiloa (Jer.
7:12).
• Niiden, jotka ajattelevat, ettei Jumala tuhoa kaupunkia, tulisi mennä katsomaan Sodomaa ja
Gomorraa.
Syyskuun 16:ntena 2021, useat tiedotusvälineiden edustajat raportoivat haastattelusta, joka oli entisen
Valkoisen talon lehdistösihteerin Sean Spicer'in ja entisen presidentin Trump'in kanssa.
Trump sanoi: ”Maamme on mennyt todella alamäkeen viimeisten kahdeksan kuukauden aikana, kuten
kukaan ei ole koskaan ennen nähnyt. Eikä meillä tule olemaan maata jäljellä kolmen vuoden kuluttua;
tulen kertomaan sinulle tästä.”
Onko Biden todella Amerikan loppu?
Onnistuuko Amerikan syvävaltio ja maailmanlaajuinen syvävaltio saamaan aikaan Amerikan
tuhoutumisen ennen vuotta 2024 sekä jumalattoman maailmanhallituksen ja -uskonnon perustamisen
vuoteen 2030 mennessä tai aikaisemmin?
• Ehkä on aika penseille laodikealaisille seurakunnille ja niille, jotka ajattelevat, että Jumala ei tuhoa
jumalatonta maailmanhallitusta ja -uskontoa, mennä katsomaan Baabelin tornia.
Ilman Jumalaa Amerikka on mennyttä.
Pohdi seuraavaa:
• Varapresidentti Harris oli osa ryhmää, joka keräsi varoja mellakoijien, ryöstelijöiden ja
tuhopolttajien pelastamiseksi vankilasta, ja yksi on nyt tehnyt murhan.

• Biden'in hallinto tietää, että ihmiskauppiaat, huumekauppiaat, terroristit ja Covid -tartunnan
saaneet ihmiset ylittävät Yhdysvaltain ja Meksikon välisen rajan, mutta he jättävät sen huomiotta,
tai joissain tapauksissa, edesauttavat sitä.
• Biden sanoi, ettei hän jätä Yhdysvaltain kansalaisia Afganistaniin, mutta hän on jättänyt satoja
sinne.
• Biden antoi Taleban -terroristeille jopa 80 miljardin dollarin edestä Yhdysvaltain aseita.
• FBI tuhosi Hillary'n matkapuhelimet hänen puolestaan.
• Biden valehteli tietämyksestään liittyen poikansa Hunter Biden'in väitettyihin rikoksiin (hän kerskui
uhkauksistaan Ukrainan presidentille, jos hän ei antaisi potkuja miehelle, joka tutkii Hunter'ia;
Hunter'in kannettavan tietokoneen sähköpostien on vahvistettu olevan legiimejä), mutta se on ok
demokraattipuolueelle, ja FBI sekä DOJ (oikeusministeriö) eivät ole tehneet mitään.
• Pelosi, Schumer ja demokraatit syyttivät Trump'ia virkavirheestä asiasta, jota hän ei sanonut
puhelinsoitossaan Venäjälle, mutta he jättävät huomiotta kenraali Milley'n maanpetokselliset
puhelut Kiinaan, vaikka hän on saattanut vaarantaa Yhdysvaltain turvallisuuden.
• Biden'iä on varoitettu, että liialliset menot voivat romahduttaa Yhdysvaltain talouden, mutta hän
ehdottaa edelleen useiden biljoonien dollareiden elvytyspaketteja.
• Yhdysvaltain korkein oikeus on todennut, että pakolliset rokotukset ovat perustuslain vastaisia,
mutta Biden yrittää pakottaa ihmiset saamaan sellaisen.
• Biden'in hallinto yrittää pakottaa keskivertokansalaiset rokotuksiin, mutta hän on antanut
erivapauden Kongressille, heidän avustajille, oikeusministeriölle, Yhdysvaltain korkeimmalle
oikeudelle ja postityöntekijöille.
• Fauci valehteli Kongressille rahoittaessaan Covid -tutkimusta Kiinan Wuhan'issa, mutta Biden'in
hallinto tukee häntä.
Yllä oleva luettelo osoittaa, että Amerikka, jossa useimmat meistä ovat kasvaneet, on jo mennyttä, mutta
ei ole syytä huoleen, koska myös Kristuksen seurakunta on pian poissa (temmattu).
• TIEDOKSI: Trump'in iskulause oli "Make America Great Again" (Vahvista Amerikkaa äläkä
heikennä sitä). Biden'in iskulause oli "Build Back Better" (Pääse eroon vanhasta Amerikasta ja
rakenna se takaisin erilaisella Amerikalla. Sitä hän tekee). Obama kutsui sitä "Amerikan
perustavanlaatuiseksi muutokseksi").
Tämä kirjoittaja uskoo, että yllä olevan luettelon pituus voidaan helposti kaksinkertaistaa, mutta lukijat
ymmärtävät pointin, ja on muitakin asioita, jotka on mainittava.
Ensinnäkin, koskien Yhdysvaltojen rappeutumista ja Kymmenen kuninkaan perustamista: 20. syyskuuta
2021 raportoitiin, että Latinalaisen Amerikan ja Karibian valtioiden yhteisö (CELAC) kokoontui
keskustelemaan heikentyneistä siteistä Yhdysvaltoihin ja CELACin uudelleenjärjestämisestä EU:n
kaltaiseksi kansakuntien ryhmäksi.
Kymmenen kansakuntaryhmää, ottaen mallia EU:sta, jossa kullakin ryhmällä on johtaja (kymmenen
johtajaa tai kymmenen kuningasta), jotka lopulta luovuttaisivat valtansa yhdelle johtajalle, on ollut
globalistien tavoite monien vuosien ajan.
• Myöskin koskien Yhdysvaltojen rappeutumista: Biden'in antautuminen Talebanille Afganistanissa
on laukaissut kehotuksia EU:lle perustaa oma armeija, jolla ei ole siteitä Natoon.
• Edelleen Yhdysvaltojen rappeutumisesta: Ranska on kutsunut Yhdysvaltain-suurlähettiläänsä
kotiin ensimmäistä kertaa historiassa Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian tekemän sopimuksen
vuoksi, jonka tarkoituksena on tarjota Australialle teknologiaa sukellusveneiden rakentamiseksi.
Toiseksi, koskien maailmanhallitusta: Globalistit ovat heikentäneet Amerikkaa, ja nyt Kiina haluaa
korvata Amerikan, kaapata Uuden maailmanjärjestyksen (NWO) ja hallita sitä, ei alistua sille.
Globalistit vastustavat yhtä paljon Kiinaa hallitsemassa Uutta maailmanjärjestystä, kuin myös vastustivat
Amerikkaa hallitsemassa sitä.

George Soros ja jotkut hänen globalistisista ystävistään ovat nyt huolissaan Kiinan kasvavasta
vaikutusvallasta. He yrittävät jopa leikata investointeja Kiinaan heikentääkseen Kiinaa samalla tavalla
kuin he heikensivät Yhdysvaltoja.
Raamatun mukaan EU tulee olemaan päävalta tulevassa maailmanhallituksessa, ei Kiina.
Odota Kiinan vastustavan ja hyökkäävän Lähi-itään yhtenä idän kuninkaista, mutta älä odota Kiinan
kukistavan Antikristusta ja johtavan tulevaa maailmanhallitusta.
Kolmanneksi, koskien Pedon merkkiä: Se tulee olemaan maailmanlaajuinen mandaatti tunnistaa ja
jäljittää kaikkia maan päällä, ja se tulee voimaan Ahdistuksen ajan puolivälissä.
On hyvä syy uskoa siihen, että Covid-19-rokotustodistukset ovat matkalla tullakseen
maailmanlaajuiseksi mandaatiksi ihmisten tunnistamiseksi ja seuraamiseksi.
Syyskuun 15:ntenä 2021 raportoitiin, että 35-40 maalla (Israel, EU, ja muut maat, jotka haluavat liittyä)
on käytössään digitaalinen järjestelmä lokakuun alkuun mennessä rokotettujen ja niiden, joilla on ollut
Covid-19 ja ovat toipuneet, tunnistamiseksi ja seuraamiseksi. Hyväksytyn todistuksen saaneet saavat
matkustaa, mennä ravintoloihin ja muihin paikkoihin, mutta ne, jotka eivät hanki sellaista, eivät saa tehdä
näitä asioita.
Neljänneksi, koskien Israelia ja Jerusalemia: Amerikan syvävaltio on manipuloinut presidentti Biden'iä
tekemään monia virheitä sen jälkeen, kun asettivat hänet virkaansa.
Näyttää siltä, että Jumala on valmis antamaan Amerikan syvävaltion ja Biden'in heikentää Amerikkaa,
koska Hän sanoi antavansa heidän perustaa jumalattoman maailmanhallituksen ja -uskonnon seitsemän
vuoden ajaksi.
Mutta nyt nämä jumalattomat ihmiset näyttävät valmistautuvan heikentämään Israelia avaamalla
uudelleen Amerikan erikoiskonsulaatin palestiinalaishallinnolle (PA) Jerusalemissa ja peruuttamalla
Amerikan Jerusalem-tunnustuksen Israelin jakamattomana pääkaupunkina.
Jumala sallii heidän tehdä tämän kolmesta syystä:
• Hän antaa Israelin oppia luottamaan Häneen eikä kansakuntiin.
• Hän antaa kansojen valita oman tuomionsa (se, mitä he yrittävät tehdä Israelille, tulee heille
takaisin; Sak. 12:3).
• Hän antaa maailman tietää, että Hän on Jumala, Hän palautti Israelin, eikä Israelia voida tuhota
(Aamos 9:11-15).
TIEDOKSI: Amerikan syvävaltio ei ilmeisesti tiedä, usko tai ymmärrä tarinaa Sadrak'ista, Mesak'ista ja
Abed-Nego'sta tulisessa pätsissä (eräänlainen kuva Israelista Ahdistuksen aikana). Eräs Jumalan Pojan
kaltainen pelasti heidät sieltä (Dan. 3:25), ja koko Israel, kaikki, jotka uskovat Yeshuaan, pelastuvat
erämaassa (Matt. 25:16-22) Siionista tulevan pelastajan toimesta (Room. 11:26).
Viidenneksi, tämän vuoden toukokuussa, terroristit Gazassa ampuivat yli 4 000 rakettia Israeliin, mutta
monet niistä ammuttiin alas Israelin Iron Dome (Rautakupoli) -ohjustentorjuntajärjestelmän avulla.
Israelin on uusittava ja tehostettava Iron Dome -ohjusvarastoaan.
Tämän vuoden kesäkuussa, Yhdysvaltain ulkoministeri Lloyd Austin kertoi Israelin puolustusministeri
Benny Gantz'ille, että Yhdysvallat suunnittelee vaihtavansa Israelin Iron Dome -ohjukset uusiin. Elokuun
27:ntenä presidentti Biden tapasi Israelin pääministeri Bennett'in ja sanoi USAn korvaavan Israelin Iron
Dome -ohjukset. Nancy Pelosi asetti äskettäin määrärahoiksi miljardi dollaria korvaamaan Israelin Iron
Dome -ohjukset Yhdysvaltain velkakattoa korottavassa lakiesityksessä, mutta Squad ja muut
vasemmistolaiset demokraatit vastustivat voimakkaasti rahan käyttämistä Israelin puolustamiseen.
Pelosi poisti rahat, mutta lupasi laittaa ne myöhempään lakiesitykseen.

Biden'in hallinto on tehnyt monia virheitä (Afganistan, raja Meksikon kanssa, jne.), mutta mikään ei voi
olla niin pahaa kuin luopuminen lupauksistaan puolustaa Israelia.
Kuudenneksi, koskien Israelin jakamista ja Harmagedonin taistelua: 21. syyskuuta 2021, presidentti
Biden toisti tukensa Kahden valtion ratkaisulle YK:ssa pitämässään puheessa (mutta hän sanoi, että se
kestää kauan ennen kuin näin tapahtuu).
Seitsemänneksi, koskien pahuutta ja korruptiota aikakauden lopussa: Syyskuun 16:ntena 2021,
erityisneuvonantaja John Durham nosti syytteen demokraattista asianajajaa vastaan väärien tietojen
luomisesta ja antamisesta (valehtelemisesta) FBI:lle presidentti Trump'in tahraamiseksi vuoden 2016
presidentinvaalikampanjan aikana. Syytteen mukaan asianajajan valheita käytettiin viittaamaan siihen,
että Trump teki salaa yhteistyötä venäläisten kanssa.
Vuonna 2016, FBI kuulusteli häntä siitä, ja hän antoi FBI:lle vääriä tietoja väittäessään olevansa
tavallinen kansalainen ja kiisti, että kukaan olisi maksanut hänelle antaakseen FBI:lle valheellisen
tarinan.
Siitä on nyt kulunut viisi vuotta, ja FBI:n mukaan sillä on todisteita sille, että demokraattien asianajaja
laskutti Clinton'in kampanjaa, ja että Clinton'in ryhmä maksoi hänelle hänen työstään. Liikkeellä on nyt
huhuja, että Durham aikoisi käydä rouva Clinton'in kimppuun, mutta allekirjoittanut on skeptinen. Ei olisi
yllättävää, jos Durham kävisi joidenkin Clinton'in avustajien kimppuun, mutta Clinton itse on Amerikan
syvävaltion (Deep State) merkittävä jäsen.
Jotkut sanovat, että George Soros on tuhoamassa Amerikan, ja Obama on kolmannella
presidenttikaudellaan, mutta heidän tekemilleen asioille ei koskaan tehdä mitään. Miksi?
DOJ ja FBI näyttävät kohtelevan Amerikan syvävaltiota suojattuna ihmisluokkana. Jos tämä ei pidä
paikkaansa, miksi heitä ei ole syytetty joistakin tekemistään asioista? Jos se on totta, se tarkoittaa sitä,
että DOJ ja FBI suojelevat Amerikan syvävaltion pahuutta, korruptiota ja maanpetosta (kuten Nooan
päivinä, jolloin ihmisen pahuus oli suuri).
TIEDOKSI: Tässä joitain hyviä uutisia.
Jos (suuri ”JOS”) Jumala sallii Antikristuksen vahvistaa seitsenvuotisen liiton monien kanssa rauhan
vuoksi Lähi-idässä vuoteen 2030 mennessä, Jeesus istuu Daavidin valtaistuimella Jerusalemissa ja
Jumalan valtakunta tulee olemaan maan päällä vuoteen 2037 mennessä. Kristityt tulevat olemaan täällä
uusissa ruumiissaan rakkaittensa kanssa; kristityt eivät sairastu tai kuole; maan päällä on rauha,
oikeudenmukaisuus ja vanhurskaus; ei Covid'ia, tms.
Edellä mainitut pahat asiat ovat merkkejä siitä, että uusi maailma on tulossa pian.
Kahdeksanneksi, koskien luopumusta kristillisessä kirkossa: Syyskuun 21:senä 2021, LifeSiteNews
raportoi, että paavi Franciscuksella on ollut tapana ylistää aborttimielisiä poliitikkoja, hän tukee
ehtoollisen palvelemista aborttia kannattaville poliitikoille, ja hän on kannattanut homoseksuaalien
siviililiittoja.
Paavi Franciscuksella on Ilmestyskirjan Väärä profeetan hengellinen pätevyys (tukee
maailmanhallitusta, maailmanuskontoa, jne.), mutta hän vanhenee. Jos hän on Väärä profeetta,
Tempaus voisi olla hyvin pian.
Ennen lopetusta, tässä on henkilökohtainen viesti.
Minusta tuntuu hieman epämukavalta, kun muut ministeriöt pyytävät minua julkistamaan heidän
toimintaansa, koska jos he tai jotkut heidän ihmisistään ovat harhateillä, en halua, että sillä on kielteinen
vaikutus Rapture Readyyn tai palvelutehtävääni. Sanottuani tämän, kristillinen ryhmä nimeltä Tactical
Civics etsii Jumalaa pelkääviä patriootteja, jotka haluavat palauttaa Amerikan. Olen kiitollinen (ja tuen)
jokaista, joka haluaa palauttaa Amerikan. Eräs ryhmän jäsen on pyytänyt minua rohkaisemaan ihmisiä,

jotka rakastavat Jeesusta ja Amerikkaa, katsomaan 11 minuutin videon tästä
linkistä: www.tacticalcivics.com/video
Ryhmä haluaa enemmän ihmisiä tietämään, mitä he tekevät, ja ehkä osallistumaan.
Lopuksi, oletko Tempaus-valmis?
Jos haluat olla Tempaus-valmis ja päästä 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
herätettiin kuolleista; pyydä Häntä antamaan syntisi anteeksi, puhdistamaan sinut, tulemaan sydämeesi
ja olemaan Vapahtajasi; kerro sitten jollekin, että olet tehnyt tämän.
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