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Asiat pahenevat päivä päivältä, kuten ennustetaan tapahtuvan
aikakauden lopulla by Daymond Duck 5.9.2021
Tässä tuore suomentamani pastori Daymond Duck'in aikainmerkkiraportti Rapture Ready -sivustolla,
jossa kirjoittaja kertoo ajankohtaisista tapahtumista maailmalla, joilla on profeetallista lopunaikoihin
liittyvää merkitystä. Tällä kertaa pääpaino on Yhdysvaltain kelvottomassa hallinnossa presidentti
Bidenin johdolla, joka tekee jatkuvasti vääriä päätöksiä (varjohallituksen käskystä), mm. Afganistanin
suhteen, edesauttaen näin Amerikan tulevaa romahdusta ja sitä kautta Uuden maailmanjärjestyksen
syntymistä, jolloin Antikristus hallitsee.
----------------------
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Asiat näyttävät pahenevan päivä päivältä, ja monet Raamatun profetian opiskelijat uskovat, että juuri
näin tapahtuukin aikakauden lopulla.
Se on katkeransuloista: Katkeraa, koska se merkitsee, että maailma on lähestymässä Ahdistuksen
aikaa, ja suloista, koska se tarkoittaa, että Jeesus tulee pian oikaisemaan asiat.
Tässä muutamia tapahtumia, jotka äskettäin saivat tämän kirjoittajan huomion:
Ensinnäkin, kun Yhdysvallat alkoi vetää joukkojaan Afganistanista, Yhdysvallat luovutti osan
sotilastukikohdistaan Afganistanin hallitukselle, afgaanihallitus romahti, Taleban valloitti kansakunnan ja
Taleban vapautti tuhansia vangittuja ISIS-joukkojen jäseniä Afganistanin vankiloista (Pentagon vahvisti
tämän 27. elokuuta 2021).
Elokuun 25:ntenä 2021, ryhmä Islamilaisen Valtion terroristeja (nimeltään ISIS-K) räjäytti pommeja
Kabulin lentokentällä ja tappoi 12 Yhdysvaltain merijalkaväen sotilasta, yhden Yhdysvaltain laivaston
upseerin, 169 Afganistanin kansalaista, ja haavoitti yli 200 muuta ihmistä (Yhdysvaltain sotilaita, naisia,
lapsia, jne.).
Elokuun 26:ntena, profetianopettaja Amir Tsarfati sanoi, että Yhdysvaltoja ja Yhdistynyttä
kuningaskuntaa (UK) varoitettiin useita tunteja ennen hyökkäystä että sellainen oli tulossa.
Tsarfati sanoi, että Biden lähetti CIA:n solmimaan sopimuksen Talebanin kanssa, jossa maksetaan
kymmeniä miljoonia dollareita (he kutsuisivat sitä kansainväliseksi avuksi tai vastaavaksi lunnaiden
sijasta), jotta Yhdysvaltain kansalaiset pääsisivät lentokentälle.
Tsarfati'n mukaan jotkut virkailijat uskovat, että Taleban alkoi sitten estää lentokentälle yrittäjiä, koska
Taleban saisi enemmän kansainvälistä apua/lunnaita monista panttivangeista kuin vain muutamista
panttivangeista.
Biden'in hallinto sanoi sitten, että sillä oli uskottavaa tietoa siitä, että terrori-iskuja tulee lisää, ja se alkoi
varoittaa Yhdysvaltain kansalaisia olemaan menemättä lentokentälle (vaikka heillä oli vain 3 päivää
aikaa päästä sinne ennen elokuun 31. päivän takarajaa).
Ajattele tätä: Biden'in hallinto turvautui Taleban -nimiseen terroristijärjestöön (joka vapautti tuhansia ISIS
-terroristeja vankilasta) suojellakseen joukkojamme ja kansalaisiamme terrori-iskulta.

Kun Yhdysvaltain merijalkaväen pataljoonakomentaja loi ja julkaisi videon, jossa hän kritisoi johtajiamme
ja vaati vastuuvelvollisuutta merijalkaväen sotilaiden ja laivaston upseerin kuolemista, hänet vapautettiin
komennuksestaan.
Johtajamme (varjohallituksen vaikutuksen alaisena) ovat:
• Niitä, jotka antoivat nimet, osoitteet ja biometriset henkilötiedot Yhdysvaltain kansalaisista ja
Afganistanin liittolaisistamme Taleban -terroristeille.
• Niitä, jotka jättivät miljardien dollareiden edestä aseita terroristi-Talebanille eivätkä suojele meidän
rajaa Meksikon kanssa.
• Niitä, jotka luovuttivat satojatuhansia aseita terroristi-Talebanille ja haluavat ottaa aseet pois
Yhdysvaltain kansalaisilta (älä unohda, että entinen presidentti Obama samoin antoi aseita
Meksikon huumekartelleille).
• Niitä, jotka kuljettavat busseilla ja lennättävät rokottamattomia maahanmuuttajia kera Covid-19taudin kansakuntaamme ja haluavat pakottaa Yhdysvaltain kansalaiset rokotuksiin tai
menettämään työnsä.
• Niitä, joihin luotamme puolustamaan kotimaatamme terroristeilta, Pohjois-Korean EMPhyökkäykseltä, Kiinan yllätyshyökkäykseltä, jne.
Kuka suojelee Amerikkaa varjohallitukselta ja sen Antikristukselta?
Jos Biden'in hallinto antoi nimet, osoitteet ja biometriset henkilötiedot Yhdysvaltain kansalaisista Taleban
-terroristeille, niin miksi he eivät samalla antaisi näitä tietoja, rokotustietoja tai muuta informaatiota
maailmanhallituksen päämiehelle?
Toiseksi, koskien petosta: Biden sanoi: "On epätodennäköistä, että Taleban valloittaa Afganistanin."
(Taleban valloitti Afganistanin.)
Biden sanoi: "Yhtäkään amerikkalaista ei jätetä maahan." (Amerikkalaisia on jäänyt maahan). Elokuun
30:ntenä 2021, Yhdysvaltain Central Command'in päällikkö kenraali Frank McKenzie sanoi, että satoja
(ehkä muutamin sadoin) amerikkalaisia on jätetty maahan, mutta toiset sanoivat, että heitä voi olla
tuhansia.
Biden'in kampanjan iskulause oli "Build Back Better (Rakenna takaisin paremmin)". (Afganistan on
tuhottu, ja naiset 35 miljoonan asukkaan valtiossa ovat orjuutettuja).
Biden sanoi myös, että vaalit olivat oikeudenmukaiset, rokotukset toimivat, jne.?
Tämä muistuttaa minua kuninkaasta, jolla ei ollut vaatteita eikä kukaan kertonut sitä hänelle.
Päivitys Yksi: 31. elokuuta 2021 raportoitiin, että Taleban kulkee jo talosta taloon ja teloittaa ihmisiä.
Päivitys Kaksi: 31. elokuuta 2021 julkaistiin video Talebanista, joka lentää Yhdysvaltain Blackhawk
-helikopterilla Kandahar'in yllä ja sen alla roikkui ruumis.
Päivitys Kolme: 31. elokuuta 2021 raportoitiin, että 90 yhdysvaltalaista kenraalia ja amiraalia ovat
allekirjoittaneet kirjeen, jossa vaaditaan ulkoministeri Austin'in ja Yhdysvaltain yhteisesikuntapäälliköiden
puheenjohtajan Milley'n eroa kehnosti suoritetun Afganistanista vetäytymisen vuoksi. (Biden kutsuu sitä
suureksi menestykseksi.)
Kolmanneksi, on raportoitu, että varjohallitus ja heidän demokraattipupettinsa ovat kiven ja kovan
paikan välissä presidentti Biden'in suhteen.
50 demokraattilla ja 50 republikaanilla, Yhdysvaltain senaatti on jakautunut, ja varapresidentti Kamala
Harris voi katkaista pelin antamalla ratkaisevan äänen.

Jos Biden kuolee tai hänet erotetaan, Harris korvaa Biden'in ja valtuudet äänten tasapuolisen
jakautumisen rikkomiseksi (mukaan lukien äänestys jokaisesta, joka nimitetään Harris'in tilalle) siirtyvät
Harris'ilta Mitch McConnell'ille (ja Yhdysvaltain senaatin valvonta vaihtuu Harris'ilta ja demokraateilta
McConnell'ille ja republikaaneille).
Tämä voi uhata demokraattien koko agendaa, joten varjohallituksen on pidettävä Biden virassaan, jos
mahdollista.
Neljänneksi, koskien Googin ja Maagogin taistelua, 25. elokuuta 2021, Israelin puolustusvoimien johtaja
sanoi, että Israel on nopeuttanut suunnitelmiaan käsitellä Iranin ydinohjelmaa, ja rahaa on budjetoitu
ongelman käsittelemiseksi.
Hän lisäsi, että tiimi on koottu valmistelemaan iskua, jos sellainen määrätään Israelin hallituksen
toimesta.
Viidenneksi, myöskin Googin ja Maagogin taistelun osalta: Elokuun 27:ntenä 2021, Israelin pääministeri
Naftali Bennett tapasi presidentti Biden'in Valkoisessa talossa.
Ennakkoraportointi osoitti, että Biden pyytää Bennett'iltä kahta asiaa: 1) Kaiken siirtokuntarakentamisen
jäädyttämistä, ja 2) Lupausta olla hyökkäämättä Iraniin ilman Yhdysvaltojen lupaa.
Edellämainittu raportointi antoi ymmärtää Bennett'in kertovan Biden'ille, että Yhdysvaltojen on
välittömästi käsiteltävä Iranin pyrkimyksiä rakentaa ydinaseita, tai Israel tekee sen.
On selvää, että Israel valmistautuu iskemään Iraniin tulevina viikkoina, jos Yhdysvallat ja muut eivät
toimi.
On myös selvää, että Biden'ille ei ole kerrottu, mitä Raamattu sanoo tästä, tai hän ei muista sitä, tai hän
ei usko sitä.
Tämä ei lupaa hyvää Yhdysvalloille.
Päivitys Yksi: Kokouksen jälkeen raportoitiin, mitä Bennett kertoi toimittajille:
• ”Juuri nämä päivät (viittaus Afganistanin tapahtumiin) valaisevat miltä maailma näyttäisi, jos
radikaali islamilainen hallinto hankkisi ydinaseen; se liitto olisi ydinpainajainen koko maailmalle.”
• ”Me (Israel) emme koskaan ulkoista turvallisuuttamme” (älä koskaan luovuta Israelin
turvallisuuden hallintaa Yhdysvalloille).
Päivitys Kaksi: 30. elokuuta 2021 Israel365News raportoi, että Biden torkahti, kun Bennett puhui heidän
tapaamisensa aikana (se on videolla).
Nämä ovat vaarallisia aikoja, ja jokainen, joka sanoo, että presidentti Biden on pätevä johtamaan
Yhdysvaltoja/vapaata maailmaa, valehtelee tai on tietämätön.
On todennäköistä, että kehotukset tarkistaa tai nollata globaali hallintotapa (korvata Biden johtajilla
kourallisesta maista; kymmenen maata) käyvät pian äänekkäämmiksi.
Päivitys Kolme: Elokuun 30. päivänä, profetianopettaja Amir Tsarfati kertoi, että Iran on päätynyt siihen,
että Amerikka on heikko ja siirtyy nyt ”täysimittaiseen ydinasekehittelyyn”.
Hän lisäsi, että Iran "rikastaa nyt avoimesti uraania 90-prosenttiseksi."
Kuudenneksi, koskien Israelin ja sen naapureiden välistä sotaa: Israelin puolustusvoimien päällikkö
sanoi 29. elokuuta 2021: "IDF valmistautuu yhteistoiminnalla uuden operaation (sodan) mahdollisuuteen
Gazassa."
Hänen lausuntoaan seurasi useiden tuhopolttoilmapallojen ja rakettien laukaisu Israeliin ja kaksi päivää

väkivaltaisia mielenosoituksia.
Uusi sota Gazassa voi johtaa useisiin profetoituihin sotiin.
Seitsemänneksi, koskien vaarallisia aikoja (myös idän kuninkaita): Elokuun 30. päivänä 2021,
profetianopettaja Amir Tsarfati totesi ”Kiinan ilmoittaneen juuri, että kaikkien alusten, olivatpa ne veden
yläpuolella tai veden alla, jotka tulevat Kiinan aluevesille tai kiistanalaisille vesille Etelä-Kiinan merellä
Japanin ja Filippiinien myötä, on ilmoittauduttava kiinalaisille.”
Monet viranomaiset uskovat, että kiistanalaiset vedet, joita Kiina väittää omikseen, ovat kansainvälisiä
vesiä, mikä tarkoittaa, että Kiinan väite on laiton.
Tsarfati lisäsi: "Samalla kun kaikki katsovat Amerikan kykenemättömyyttä, (Venäjä, Turkki, Iran, Kiina ja
Pohjois-Korea) ovat valmiita tekemään siirron."
Kahdeksanneksi, Pedon merkin ja maailmanlaajuisen seurantajärjestelmän osalta, 30. elokuuta 2021
raportoitiin, että Maailman terveysjärjestö (WHO) kehottaa jäsenmaitaan "ottamaan käyttöön
maailmanlaajuisen digitaalisen tietojärjestelmän, joka tarkistaa, ovatko ihmiset rokotettuja Covid-19tautia vastaan."
WHO haluaa jäsenmaidensa pakottavan tämän järjestelmän kaikkiin muihinkin maihin, ja se haluaa, että
rokotetuilla (ja tässä maailmanlaajuisessa järjestelmässä olevilla) ihmisillä on etuja, joita muut, jotka
eivät ole sisällä tässä järjestelmässä, eivät saa.
Tämä olisi merkittävä askel kohti globaalia lääketieteellistä diktatuuria.
Yhdeksänneksi, koskien luopumusta kristillisessä kirkossa: Harvardin yliopisto perustettiin kirkon
sponsoroimana vuonna 1636 puritaanipastorien kouluttamiseksi. Elokuun 26. päivänä 2021 raportoitiin,
että Harvardin pappisjärjestön puheenjohtaja on ateisti, mikä tarkoittaa sitä, että Harvardilla on
kappalainen, joka ei usko Jumalan olemassaoloon.
Jos eliitti, joka hallitsee arvostettua, kerran niin kristillistä yliopistoa, on valmis sallimaan kappalaisen,
joka ei usko Jumalan olemassaoloon, niin miksi on vaikeaa uskoa, että toinen eliitti haluaa perustaa
jumalattoman maailmanhallituksen ja -uskonnon?
Jos heidän kappalaisensa ei usko siihen, mitä Raamattu sanoo Jumalasta, niin miksi hänen pitäisi uskoa
se, mitä Raamattu sanoo Saatanasta, Antikristuksesta tai mistä tahansa muusta, ja miksi minkä tahansa
oikean seurakunnan pitäisi haluta pastori, joka koulutettiin kyseisessä laitoksessa?
Muuten, ollaan raportoitu, että nykytilanteessa yliopistot eivät voi pakottaa kampuksella olevia
opiskelijajärjestöjä hankkimaan LGBTQ-myönteisiä virkailijoita, aborttia tukevia virkailijoita, jne., mutta
Biden'in hallinto harkitsee tapoja muuttaa tätä käytäntöä.
Kymmenenneksi, 27. elokuuta 2021, LifeSiteNews raportoi Tokion lääketieteellisen yhdistyksen
puheenjohtajan ilmoittaneen, että ivermektiini "näyttää olevan tehokas lääke pysäyttämään COVID-19:n
ja suositteli julkisesti, että kaikki japanilaiset lääkärit aloittavat välittömästi ivermektiinin käytön COVIDin
hoitamiseksi."
Tällä hetkellä Amerikan varjohallitus, salaisessa yhteistyössä Tartuntatautien valvonta- ja
ehkäisykeskuskuksen (CDC), Maailman terveysjärjestön (WHO), kansallisten terveyslaitosten (NIH),
suurten lääkefirmojen, sosiaalisen median ja muiden kanssa, on tukahduttamassa ivermektiinin käytön.
Miksi nämä ryhmät estäisivät halvan, tehokkaan lääkkeen käytön, joka pysäyttää Covid'in ja pelastaa
ihmishenkiä?
Voisiko uskomus siitä, että Covid on luotu kriisi, joka on suunniteltu vähentämään maapallon väestöä,
valvomaan ihmisiä, tuomaan maailmanhallitus, tekemään rikkaista rikkaampia, jne., olla totta?

Yhdenneksitoista, 21. elokuuta 2021 raportoitiin, että alle kolmasosa ihmisistä, jotka ovat kuolleet
deltavarianttiin Yhdistyneessä kuningaskunnassa (1. helmikuuta 2021 – elokuu 2021), ovat olleet
rokottamattomia. (Kaksi kolmasosaa ihmisistä, jotka ovat kuolleet deltavarianttiin Yhdistyneessä
kuningaskunnassa, ovat olleet rokotettuja).
Toisin sanoen, Yhdistyneen kuningaskunnan tiedot osoittavat, että rokotetut kuolevat todennäköisemmin
deltavarianttiin kuin rokottamattomat.
Kahdenneksitoista, koskien petosta: 30. elokuuta 2021 ilmoitettiin noin kahdenkymmenen
sairaanhoitajan kertoneen Minnesotan kaupunginvaltuuston kokouksessa ihmisille, että Covid-19rokotteen haittavaikutuksista raportoidaan liian vähän, ja yksi sairaanhoitaja kertoi, että hänen ystävänsä
muissa sairaaloissa sanovat samaa.
Kolmanneksitoista, Raamatun mukaan Eufrat-virta kuivuu Ahdistuksen aikana valmistamaan tietä idän
kuninkaille (Ilm. 16:12).
Elokuun 31. päivänä 2021 raportoitiin, että Eufrat-joki kuivuu nopeasti ja hädin tuskin virtaa etäisyydelle,
joka on noin 1 700 mailia.
Eri viranomaiset syyttävät kuivuudesta ilmastonmuutosta, ja Turkkia patojen rakentamisesta joelle ja
näin pidättelemästä liikaa vettä.
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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