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Hetki on myöhäinen ja Jumalan tuomiot kolkuttavat ovella koskien
luopunutta länsimaailmaa ja erityisesti Amerikkaa by Daymond
Duck 25.12.2021
Tässä tuoreessa pastori Daymond Duck'in profetiapäivityksessä Rapture Ready -sivustolla luetellaan
monia syitä sille, että maailmaa odottaa pian Jumalan tuomion aika, josta ainoastaan Kristuksen
morsiusseurakunta pelastetaan (Ilm. 3:10). Hetki on siis myöhäinen ja jokaisen heräämättömän on syytä
ryhtyä heti parannuksentekoon, jos ei ole vielä katunut syntejään tai on elänyt haaleassa
kristillisyydessä. Aikainmerkkejä tämän aikakauden loppumiselle näkyy runsaasti. Viikoittaisen
profetiapäivityksen suomensi: Olli R.
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Oletko huomannut, että monien pastorien ja kirkon jäsenten ei ole vaikeaa uskoa, että Jumala salli
Assyrian tuhota Israelin pohjoisen kuningaskunnan, Hän salli Babylonian tuhota Juudan eteläisen
kuningaskunnan, ja Hän salli Rooman valtakunnan tuhota ennallistetun Israelin kansakunnan?
Joidenkin pastorien ja kirkon jäsenten on helppo myöntää, että juutalaiset hylkäsivät Jumalan, he
lakkasivat pitämästä Hänen käskyjään, he alkoivat palvoa epäjumalia, he alkoivat uhrata lapsiaan, jne.,
joten Hän antoi heidän vihollistensa tuhota heidän kansakuntansa.
Mutta joidenkin pastorien ja kirkon jäsenten on vaikea myöntää, että Jumala tuhoaisi Amerikan tai
lähettäisi Ahdistuksen ajan koko maailmalle, koska maailma hylkäsi Hänet meidän sukupolvessamme.
Jotkut saattavat myöntää, että Jumalan tuomio saattaa langeta monen vuoden kuluttua, mutta he
kieltäytyvät myöntämästä sitä, että Jumalan tuomio voisi laskeutua minä hetkenä hyvänsä.
Nykyään maailman johtajat myöntävät avoimesti, että he suunnittelevat perustavansa Uuden
Maailmanjärjestyksen (maailmanhallituksen ja maailmanuskonto) vuoteen 2030 mennessä tai
aikaisemmin.
Heidän maailmanuskontonsa (kutsutaan Globaaliksi Etiikaksi) jättää huomiotta Jehovan ja Jeesuksen
olemassaolon (NWO:ta johtaa Antikristus, ollen mies, joka on Kristusta vastaan, ja häntä tukee Väärä
profeetta, eli väärennös, joka puhuu kuin Saatana.).
Se on virallinen, julkinen Jumalan ja Jeesuksen hylkääminen vuoteen 2030 mennessä tai aikaisemmin.
Menneinä aikoina kansakunnat ovat hylänneet Jumalan, mutta tämä tulee olemaan ensimmäinen kerta,
kun Amerikka ja koko maailma ovat virallisesti ja julkisesti hylänneet Jumalan samaan aikaan.
Jumalattomat globalistit jopa kerskuvat The Great Reset'istä (suuresta nollauksesta), Amerikan ja
maailman perustavanlaatuisesta muutoksesta.
Yhdysvaltain nykyinen presidentti on jopa luvannut toteuttaa sen.
He hylkäävät selvästi sen, mitä Raamattu sanoo Jeesuksesta, joka on ainoa tapa pelastua, kymmenestä
käskystä, Israelin jakamisesta, abortista, samaa sukupuolta olevien avioliitosta, jne.

Jos Jumalan tuomio lankesi juutalaisten päälle, koska he hylkäsivät Hänet Vanhan testamentin aikoina,
niin miksi tämä Jumala, joka ei koskaan muutu, ei antaisi tuomionsa laskeutua Amerikkaan ja
maailmaan, koska he hylkäsivät Hänet?
Jos tämä tapahtuu vuoteen 2030 mennessä tai aikaisemmin, hetki on myöhäinen.
Tässä on joitain uutisjuttuja, joilla näyttää olevan profeetallista merkitystä.
Ensinnäkin, koskien mahdollista korruptiota: Joulukuun 13:ntena 2021 kerrottiin, että Business Insider
Magazine tutki 9 000 nykyisen lainsäätäjän ja heidän esikuntiensa, jotka koostuvat huippuluokan
jäsenistä, taloudellisia paljastusasiakirjoja.
Tutkijat havaitsivat, että 35 edustajainhuoneen jäsentä ja 13 senaattoria omistavat Johnson & Johnson
-lääkeyhtiön osakkeita, 34 edustajainhuoneen jäsentä ja 11 senaattoria omistavat Pfizer'in osakkeita, ja
2 edustajainhuoneen jäsentä ja heidän puolisonsa omistavat Moderna'n osakkeita (1. Moos. 6:5-6).
Tämä tarkoittaa:
• Edustajainhuoneen ja senaatin jäsenet hyötyvät pakollisista rokotuksista.
• Heidän etunsa on estää muiden yritysten tuottamat lääkehoidot.
• Heidän etunsa on jatkaa Covid-kriisiä.
• Ja heidän etunsa mukaista on vaatia, että kaikki, mukaan lukien teini-ikäiset ja lapset, rokotetaan.
Sen lisäksi, että he hyötyvät osakkeistaan, he hyötyvät poliittisista toimintakomiteoista (Political Action
Committees, PACs), jotka antavat miljoonia dollareita näiden ihmisten valitsemiseen (ja
uudelleenvalintaan).
(Lisätietoja: Seuraavana päivänä, 14. joulukuuta 2021, Pfizer'in toimitusjohtaja sanoi alun perin
uskoneensa, että rokotetut kansalaiset tarvitsisivat neljännen pistoksen vuoden sisällä kolmannen
pistoksensa jälkeen, mutta nyt hän uskoo, että rokotetut kansalaiset eivät voi odottaa niin kauan. Hän
uskoo, että aikajanaa saatetaan joutua siirtämään taaksepäin.)
(Lisätietoja: 20. joulukuuta 2021 ilmoitettiin, että Moderna'n toimitusjohtajan henkilökohtainen varallisuus
on kasvanut 824 miljoonalla dollarilla sitten marraskuun 24. päivän 2021 ja Omikronin löytämisen
jälkeen. Moderna'n ja Pfizer'in kahdeksan suurimman osakkeenomistajan yhteinen varallisuus nousi 10
miljardia dollaria vain 7 päivässä Omikronin löytämisen jälkeen. Kuka tietää, he saattavat jakaa osan
siitä jonkun heidän suosikki-PAC:nsa kanssa.)
Toiseksi, joulukuun 19:ntenä 2021, ilmoitettiin, että toukokuusta alkaen Intia on laittanut 70 000
terveydenhuollon työntekijälle ivermektiiniä estääkseen heitä saamasta Covid'ia ja lähetti heidät Uttar
Pradesh'in osavaltioon testaamaan 241 miljoonaa ihmistä 97 000 kylässä Covid'in varalta.
Kaikkia, joiden testi oli positiivinen, hoidettiin ivermektiinillä, ja Intia väittää, että he ovat tehokkaasti
hävittäneet Covid'in Uttar Pradesh'issa.
Vain 201 ihmistä viimeisestä 2½ miljoonasta testatusta ihmisestä (0,004 %) olivat positiivisia.
Intian "valtavaa menestystä" ylistetään "lääketieteellisenä ihmeenä".
Miksi Fauci, Biden, CDC ja muut eivät suosittele ivermektiinin käyttöä, pysäytä Yhdysvaltain
kansalaisten kuolemia ja vammautumisia, lopeta sulkemisia (lockdowns), keskeytä maskien käyttöä,
avaa yhdysvaltalaisia yrityksiä ja kouluja, jne. (2. Tim. 3:1)?
Seuraa rahavirtoja, kampanja-avustuksia, ja ajattele "maailman perustavanlaatuista muutosta", globaalia
väestön vähentämistä, jne.
Kolmanneksi, 17. joulukuuta 2021, presidentti Biden varoitti ja yritti pelotella niitä, joita ei ole rokotettu

Covid-tautia vastaan, sanomalla, että rokottamattomat "näkevät talven, joka sisältää vakavan sairauden
ja kuoleman itselleen, perheilleen ja sairaaloilleen".
Hän muutti valhettaan, jonka mukaan "rokotetut eivät saa Covid'ia" sanomalla, että tehostepiikin ottaneet
rokotetut ovat "suojattuja vakavalta sairaudelta ja kuolemalta".
Omilla sanoillani, hän sanoi, että tänä talvena kuolee suuri joukko rokottamattomia, mutta rokotetut eivät
kuole.
Biden on virkaintoinen, mielisairas, tai valehtelee jälleen, koska Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto
(FDA) on myöntänyt, että osa täysin rokotetuista on saanut sydänsairauden nimeltä myokardiitti
(sydänlihastulehdus), osa on saanut hermosairauden nimeltä Guillain-Barrén oireyhtymä (GBO), osa on
pysyvästi vammautunut, ja tuhansia on kuollut.
• Tiedä, että 17. joulukuuta 2021, Yhdysvaltain tautikeskus (CDC) varoitti, että rokotettujen ihmisten
kuoleminen kiihtyy ja noin 15 000 rokotettua amerikkalaista kuolee joka viikko alkaen joulun
tienoilla, ja tätä jatkuu vuoden 2022 alkuvaiheessa (konservatiivinen ryhmä Brighteon sanoi, että
tämä on noin 600 000 rokotettua kansalaista tänä keväänä, ja se voi olla jopa miljoona kuollutta
silloin).
• Tiedä, että samana päivänä, 17. joulukuuta 2021, CDC:n johtajien raportoitiin sanoneen, että 82%
raskaana olevista naisista, jotka saivat rokotteen ensimmäisen tai toisen raskauskolmanneksen
aikana, kärsivät spontaaneista aborteista (Kun he sanovat rokotteen olevan turvallinen, Biden'in
hallinto ei luultavasti laske tätä vauvan tai ihmisen kuolemaksi, mutta jotkut elämän kannattajat
(pro-lifers) pitävät sitä osana globalistista väestönhallintaohjelmaa).
• Myös samana päivänä, 17.12.2021, CDC ilmoitti, että 79% 43 Omikron-variantti Covidtapauksista Yhdysvalloissa 1.-8. joulukuuta oli täysin rokotettuja ihmisiä, ja yksi 43:sta (2.3%)
joutui sairaalaan.
Joten, kuka puhuu totuutta – Biden, FDA, CDC, vai WHO, jos kukaan? Ja kun otetaan huomioon, että
joku valehtelee, miksi rokottamattomat eivät saisi olla skeptisiä?
Neljänneksi, koskien Pedon merkkiä: 20. joulukuuta 2021 kerrottiin, että noin 6 000 ihmisellä Ruotsissa
on jo siru laitettuna heidän käteensä.
Nämä sirut voidaan laittaa "käsivarteen, peukalon ja etusormen väliin, tai muihin kehon osiin" (Ilm.
13:16).
Jotkut (eivät kaikki) näistä siruista sisältävät potilaan Covid-19-passin, ja se voidaan lukea
matkapuhelimella. [Lue tältä päivältä uutinen tästä
siruttamisesta: https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/06321389-6b34-493a-b038-a31310ac1b6a, Suom.
huom.]
Viidenneksi, liittyen Lähi-idän rauhanliittoon (covenant of peace): Saudi-Arabian pysyvä edustaja
YK:ssa sanoi 14. joulukuuta 2021, että hänen kansakuntansa on valmis normalisoimaan suhteet Israelin
kanssa vuoden 2002 arabirauhanaloitteen (Arab Peace Initiative (API)) ehtojen mukaisesti, ja että jos
Israel hyväksyy nämä ehdot, kaikki islamilaiset maat normalisoivat suhteensa Israelin kanssa (1. Tess.
5:3).
Vuoden 2002 API jakaisi Israelin, loisi Palestiinan valtion, joka perustuu vuoden 1967 rajoihin, ja
perustaisi Palestiinan pääkaupungin Itä-Jerusalemiin (Joel 3:2).
Israel tulee lopulta hyväksymään arvottoman rauhansopimuksen, mutta Israel ei voi suostua
sopimukseen näillä ehdoilla (koska se johtaisi Israelin tuhoutumiseen).
Kuudenneksi, koskien hyperinflaatiota ja talouden romahdusta: Yhdysvaltain keskuspankki ilmoitti 15.
joulukuuta 2021, että se voi nostaa ohjauskorkoaan 0.25% kolme kertaa vuonna 2022, jotta inflaatio ei
riistäytyisi käsistä.

Tietäkää vain, että Jumalan Sana toteutuu, ja tämä kirjoittaja uskoo siihen, että tulee olemaan
hyperinflaatio ja maailmanlaajuinen taloudellinen romahdus Ahdistuksen ajan alkupuoliskolla (Ilm. 6:5-6).
Seitsemänneksi, koskien uskosta luopumista tai haaleaa henkeä kristillisessä kirkossa aikakauden
lopulla (2. Tess. 2:3): Pew-tutkimuskeskuksen tuoreen kyselyn mukaan vain 45% vastaajista sanoi
rukoilevansa päivittäin (verrattuna 55 prosenttiin vuonna 2014).
Kahdeksanneksi, koskien kaikkia kansakuntia, jotka nousevat Israelia vastaan Ahdistuksen aikana
(Sak. 12:1-3): Joulukuun 19:ntenä 2021 raportoitiin, että YK:n yleiskokous on käsitellyt 19:ää
kansakuntia arvostelevaa päätöslauselmaa vuonna 2021.
Yhtä Syyrian vastaista päätöslauselmaa lykättiin, jokaista neljää muuta valtiota (Pohjois-Korea, Iran,
Myanmar ja Krim) vastaan hyväksyttiin yksi päätöslauselma, ja Israelia vastaan hyväksyttiin 14
päätöslauselmaa.
Huomaa, että 70% YK:n yleiskokouksen kritiikistä kohdistui ainoaan kansakuntaan, jota Raamatun
mukaan koko maailma vastustaa Ahdistuksen aikana (Israel), ja loput 30% kohdistui muuhun maailmaan
yhteensä (enemmän kuin yli 2/3 maailman kritiikistä vuonna 2021 kohdistui Israeliin).
Yhdeksänneksi, koskien luonnonkatastrofien lisääntymistä esiintymistiheydessä ja voimakkuudessa
aikakauden lopulla: Joulukuun 21. päivänä 2021 kerrottiin viranomaisten vahvistaneen, että taifuuni Rai
tappoi ainakin 375 ihmistä äskettäin, kun se iski Filippiinien saarten kaakkoisosaan.
Sadat ihmiset loukkaantuivat, vahingot ovat laajoja, ihmiset ovat nälkäisiä, ja veden sekä
elintarvikkeiden hinta on noussut 100%.
Kymmenenneksi, koskien jumalatonta maailmanuskontoa: Vain muutama vuosi sitten, kristittyjä
kehotettiin olemaan sanomatta Merry Christmas (hyvää joulua), kauppojen myyjät sanoisivat Happy
Holidays (iloisia lomapäiviä) Merry Christmas'in sijaan, liikeyritykset sanoisivat Merry Xmas, jne.
Jumalaton Maailman terveysjärjestö (WHO) käyttää nyt Covid'in Omikron-varianttia kehottaakseen
kristittyjä rajoittamaan tai peruuttamaan joulun viettämissuunnitelmia.
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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