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Jumalan voima näkyy kuolleiden ylösnousemuksessa ja
Tempauksessa, johon aikainmerkkejä Daymond Duck'ilta 14.3.2021
Tässä pastori Daymond Duck'ilta tuore profetiaraportti Rapture Ready -sivustolla, jonka suomensin.
Aluksi tärkeää asiaa Jumalan voimasta liittyen kuolleiden ylösnousemukseen, josta Raamattu puhuu
paljon. Sitten lopuksi ajankohtaisia tapahtumia viime päiviltä, jotka ovat aikainmerkkejä pian alkavalle
Ahdistuksen ajalle, jota edeltää uskovien ylöstempaus (Ilm. 3:10), kun Herra palaa yläilmoihin.
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Ennen kuin aloitan, olen lukenut viime aikoina useita artikkeleita, joissa sanottiin, että Microsoft
Outlookin sähköpostijärjestelmää on hakkeroitu.
Olen myös saanut puheluita ja sähköpostiviestejä ihmisiltä, jotka sanovat saaneensa minulta
sähköpostiviestin, jota he eivät voineet avata.
Vastaan päivittäin moniin sähköposteihin, mutta en lähettänyt kyseisiä sähköposteja, enkä tiedä miten
estää tuota tapahtumasta. (Kehotan kaikkia olemaan avaamatta minulta tulevaa sähköpostia, ellet ole
kohtuullisen varma siitä, että lähetin sen.)
Mennäänpä eteenpäin; yhdessä Raamatun kuuluisimmista kohdista, Paavali sanoi: ”Kristuksessa
kuolleet nousevat ylös ensin; sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne,
temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin” (1. Tess. 4:16-17).
Tässä on joitain pyhiä kirjoituksia kuolleiden ylösnousemuksesta:
• Jeesus herätettiin kuolleista Raamatun mukaan. Paavali sanoi: ”Sillä minä annoin teille ennen
kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut: että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden,
kirjoitusten mukaan, ja että hänet haudattiin ja että hän nousi kuolleista kolmantena päivänä,
kirjoitusten mukaan” (1. Kor. 15:3-4).
• Job uskoi, että Jumala nostaisi hänet uuden ruumiin kanssa. Hän sanoi: ”Ja sittenkuin tämä
nahka on yltäni raastettu ja olen ruumiistani irti, saan minä nähdä Jumalan. Hänet olen minä
näkevä apunani; minun silmäni saavat nähdä hänet-eikä vieraana. Munaskuuni hiukeavat
sisimmässäni” (Job 19:27-27).
• Aabraham uskoi Jumalan herättävän Iisakin kuolleista. Hän vei Iisakin Moorian vuorelle
tappaakseen hänet uhrina, ja kun hän lähestyi kriittistä hetkeä, hän sanoi hänen kanssaan
oleville: ”Minä ja poika menemme tuonne rukoilemaan; sitten me palaamme luoksenne” (1. Moos.
22:5). Heprealaiskirjeen kirjoittajan mukaan Aabraham oli valmis uhraamaan Iisakin, koska hän
uskoi, että ”Jumala pystyi herättämään hänet (Iisakin) ylös jopa kuolleista” (Hepr. 11:17-19).
• Joosef luultavasti uskoi, että Jumala herätti hänet kuolleista, koska hän halusi hänen luunsa
haudattavaksi Israeliin, joten ”Mooses otti mukaansa Joosefin luut; sillä tämä [Joosef] oli
vannottanut israelilaisia ja sanonut: "Kun Jumala pitää huolen teistä, viekää silloin minun luuni
täältä mukananne"” (2. Moos. 13:19).
• Daavid uskoi kuolleiden ylösnousemukseen. Hän sanoi: ”myös minun ruumiini asuu turvassa.
Sillä sinä et hylkää minun sieluani tuonelaan etkä anna hurskaasi nähdä kuolemaa” (Ps. 16:9-10).
Pietari sanoi: ”niin hän [Daavid] edeltä nähden puhui Kristuksen ylösnousemuksesta, sanoen,

ettei Kristus ollut jäävä hyljätyksi tuonelaan eikä hänen ruumiinsa näkevä katoavaisuutta. Tämän
Jeesuksen on Jumala herättänyt, minkä todistajia me kaikki olemme” (Apt. 2:31-32).
• Jesaja uskoi, että Jumala herättää kuolleet. Israelista hän sanoi: ”Mutta sinun kuolleesi virkoavat
eloon, minun ruumiini nousevat ylös. Herätkää ja riemuitkaa, te jotka tomussa lepäätte, sillä sinun
kasteesi on valkeuksien kaste, ja maa tuo vainajat ilmoille” (Jes. 26:19).
• Hoosea uskoi, että Jumala tuo ihmiset ulos haudoistaan. Hän lainasi Jumalaa, joka
sanoi: ”Tuonelan kädestä minä heidät päästän, kuolemasta minä heidät lunastan. Missä on sinun
ruttosi, kuolema, missä sinun surmasi, tuonela? Katumus on peitetty minun silmiltäni” (Hoos.
13:14; ks. myös 1. Kor. 15:55-57).
• Daniel uskoi ruumiin ylösnousemukseen. Hän sanoi: ”Ja monet maan tomussa makaavista
heräjävät, toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen” (Dan.
12:2).
• Jeesus opetti, että kuolleet herätetään. Hän sanoi: ”Älkää ihmetelkö tätä, sillä hetki tulee, jolloin
kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä ja tulevat esiin, ne, jotka ovat hyvää
tehneet, elämän ylösnousemukseen, mutta ne, jotka ovat pahaa tehneet, tuomion
ylösnousemukseen” (Joh. 5:28-29).
• Matteus sanoi, että monet ihmiset herätettiin kuolleista, kun Jeesus herätettiin. ”Ja haudat
aukenivat, ja monta nukkuneiden pyhien ruumista nousi ylös. Ja he lähtivät haudoistaan ja tulivat
hänen ylösnousemisensa jälkeen pyhään kaupunkiin ja ilmestyivät monelle” (Matt. 27:52-53).
• Paavali sanoi, että hän ja monet muut näkivät ylösnousseen Jeesuksen. ”Ja että hän [Jeesus]
näyttäytyi Keefaalle, sitten niille kahdelletoista. Sen jälkeen hän näyttäytyi yhtä haavaa
enemmälle kuin viidellesadalle veljelle, joista useimmat vielä nytkin ovat elossa, mutta muutamat
ovat nukkuneet pois. Sen jälkeen hän näyttäytyi Jaakobille, sitten kaikille apostoleille. Mutta
kaikkein viimeiseksi hän näyttäytyi minullekin, joka olen ikäänkuin keskensyntynyt” (1. Kor. 15:58).
Ne, jotka eivät usko ylösnousemukseen ja Tempaukseen, erehtyvät, koska he eivät tunne Raamattua tai
Jumalan voimaa (Matt. 22:29).
Ensinnäkin, 29. toukokuuta 2020, presidentti Trump veti Yhdysvallat pois Maailman terveysjärjestöstä
(WHO) ja lopetti Yhdysvaltain rahoituksen sille.
Vuodetut salaiset WHO:n asiakirjat osoittavat, että WHO uskoi Kiinan peittelevän osallistumistaan
Covid'in leviämiseen.
Trump syytti WHO:ta yhteistyöstä peittelyn suhteen.
Trump sanoi, että WHO saa Yhdysvalloilta noin 450 miljoonaa dollaria vuodessa, Kiinalta noin 40
miljoonaa dollaria/vuosi, ja WHO toimi Kiinan hallituksen tiedottajana.
Maaliskuun 3. päivänä 2021 kerrottiin, että Biden'in hallinto on juuri lähettänyt 200 miljoonaa dollaria
WHO:lle huolimatta siitä, että WHO ja Kiina eivät ole tehneet mitään rangaistakseen niitä, jotka auttoivat
Covid'in leviämisessä.
Biden on kääntämässä Trump'in vetäytymisen tulevasta maailmanhallituksesta.
Toiseksi, koskien tulevaa maailmantalouden romahtamista: Biden tuhosi yli 11 000 työpaikkaa, kun hän
lopetti Keystone-putkilinjan rakentamisen; Yhdysvaltain kauppakamari uskoo, että hän tuhoaa vielä noin
6.5 miljoonaa työpaikkaa palatessaan Pariisin ilmastosopimukseen; uusi Kongressin hyväksymä Covidelpymispaketti korvaa rahallisesti kaupungeille ja osavaltioille, jotta ne jatkavat lukituksia (lisää
menetettyjä työpaikkoja); hänen avoin raja Meksikon kanssa sallii tuhansien työttömien ihmisten tulla
Yhdysvaltoihin (ilmainen terveydenhuolto, ilmaiset rokotukset, ilmainen ruoka, ilmainen matkustaminen,
kannustinshekit, jne.); laillisia kansalaisia koskevat ruoan ja bensiinin kustannukset nousevat; ja
Amerikan kansallinen velka lähestyy 28 biljoonan dollarin rajaa.

Jotkut rahoitusanalyytikot sanovat, että markkinat osoittavat varoittavia merkkejä inflaatiosta, mutta
Biden'in valtiovarainministeri sanoo, että hän tietää kuinka käsitellä sitä.
Maailmanhallitus, nälänhätä ja taloudellinen romahdus ovat tulossa (mutta Tempaus tapahtuu ensin).
Kolmanneksi, koskien Googin ja Maagogin taistelua vuotten lopulla ja viimeisinä päivinä, kahden viime
viikon aikana on tapahtunut tällaista:
• Emerald-niminen libyalainen öljysäiliöalus laski arviolta 150 tonnia tai enemmänkin tervaa ja
saastunutta jätettä Välimereen Israelin rannikon edustalle, mikä saastutti yli 90 mailia Israelin
rantaviivaa. Kahden viikon tutkimuksessa päädyttiin siihen, että Libyan säiliöalus oli peräisin
Iranista, sen määränpäänä oli Syyria, ja epäpuhtaudet vietiin tahallisesti lähelle Israelia.
• Saudi-Arabiasta Omaninlahdelle tulleen israelilaisomisteisen rahtialuksen molemmilla puolilla
tapahtui räjähdys. Alus ja rahti vaurioituivat, mutta alus ei uponnut. Israel syytti räjähdyksistä
Irania.
• Iranin tukemat militantit ampuivat Irakissa vähintään 10 rakettia Yhdysvaltain Irakin tukikohtaan,
joka tappoi Yhdysvaltain kansalaisen.
• Iranin tukemat huthit ovat ampuneet raketteja Saudi-Arabiaan melkein joka päivä.
• Iran uhkasi tuhota Tel Aviv'in ja Haifan Israelissa, jos Israel hyökkää Iranin ydinlaitoksiin.
Iran näyttää olevan aggressiivisempi Biden'in astuttua virkaan.
Neljänneksi, koskien lähtöä uskosta ja yleistä luopumusta: helmikuussa 2019, paavi Franciscus ilmoitti
suunnitelmista rakentaa "Aabrahamin perheen talo (Abrahamic Family House)" Abu Dhabiin.
"Aabrahamin perheen talossa" on kirkko, synagooga ja moskeija (kristityille, juutalaisille ja muslimeille
erilliset palvontapaikat), ja siellä tulee olemaan neljäs paikka kaikkien uskontojen ihmisille, jotka voivat
kokoontua yhtenä ruumiina.
Lukijoiden tulisi tietää, että monet profetianopettajat (mukaan lukien allekirjoittanut) uskovat Raamatun
opettavan, että jumalaton maailmanuskonto tulee sijaitsemaan muinaisen Babylon-kaupungin paikalla
aikakauden lopussa (Sak. 5:1-11; Ilm. 17-18).
Maaliskuun 6. päivänä 2021, paavi Francis oli Irakissa (ainoa paavi, joka on koskaan käynyt Babylonin
maassa, sivilisaation kehdossa).
Hänen matkansa tarkoituksena on edistää rauhaa, rinnakkaiseloa ja veljeyttä kaikkien uskontojen
keskuudessa.
Hän puhui kristityille, muslimeille ja juutalaisille muinaisessa Ur'issa (Aabrahamin alkuperäinen koti,
ennen kuin Jumala kutsui häntä muuttamaan Israeliin).
Francis rukoili rauhan puolesta, mutta Jeesuksesta, rauhanruhtinaasta, ei ollut mitään mainintaa.
Palvonta ilman Jeesusta on arvotonta, ja rukous muiden jumalien nimissä kuulostaa siltä, kuin mitä
tapahtuu Yhdysvaltain edustajainhuoneessa.
Olemme saavuttaneet pisteen, jossa Yhdysvaltain hallitus sivuuttaa Jeesuksen, paavi jättää Jeesuksen
huomiotta, ja Raamatun mukaan, Antikristus ja Väärä profeetta tulevat sivuuttamaan Jeesuksen.
Joka tapauksessa näyttää siltä, että Francis yrittää yhdistää maailman uskonnot Aabrahamin (ei
Jeesuksen) ympärille.
Jotkut kutsuvat tätä uutta uskontoa krislamiksi, koska se on pyrkimystä yhdistää kristinusko, Israelin

juutalaisuus ja islam.
Niiden, jotka tukevat tätä uutta uskontoa, on hylättävä tai muutettava monia uskomuksiaan (mutta
Jeesus on ainoa tapa pelastua).
Tämä voi olla Suuri Babylon, maan porttojen ja kauhistuksien äiti (MYSTERY, BABYLON THE GREAT,
THE MOTHER OF HARLOTS AND ABOMINATIONS OF THE EARTH) (Ilm. 17:5).
Ahdistuksen aikana Antikristus ja Väärä profeetta vainoavat ja tappavat niitä, jotka eivät seurustele
Babylonin porttouskonnon kanssa.
Jumala vastaa kutsumalla 144 000 juutalaista evankelistaa, kaksi säkkipukuista todistajaa, sekä enkelin
saarnaamaan evankeliumia kaikille maan päällä.
Ymmärrä tätä lukiessasi, että Raamattu opettaa maailmanlaajuisen väärän uskonnon paikaksi Babylonin
kaupungin, kun Israel on palannut takaisin maahansa, Jerusalem on jälleenrakennettu,
maailmanhallituksella on kyky seurata kaikkea ostamista ja myymistä, tulee olemaan globaaleja
pandemioita, jne. Nämä olosuhteet näkyvät tänään.
Tiedä myös, että Raamatun tarina Aabrahamista on yhden miehen kutsumista aloittamaan uskonto
Messiaan (Jeesuksen) synnyttämiseksi, eikä sillä ole mitään tekemistä uskontojen yhdistämisen tai
sellaisen maailmanuskonnon luomisen kanssa, joka korvaa uskon Jeesukseen uskolla vääriin jumaliin.
Tässä on vielä yksi asia, joka kiinnitti huomioni: Ollessaan Irakissa, paavi Franciscus tapasi Irakin
suurajatollah Ali al-Sistani'n (turvallisessa paikassa noin 35 mailin päässä muinaisen Babylonin
kaupungin sijainnista).
Irakilainen analyytikko sanoi: ”Sekä paavi että ajatollah luopuvat väkivallasta ja tappamisesta, ja
molemmat haluaisivat ihmiskunnan elävän rauhassa, turvallisuudessa (peace and safety) ja uskossa.”
Ahdistuksen aika alkaa, kun maailman johtajat julistavat rauhaa ja turvallisuutta.
Lopuksi, jos haluat mennä Taivaaseen, sinun täytyy syntyä uudelleen (Johannes 3:3). Jumala rakastaa
sinua, ja jos et ole tehnyt näin, tunnusta vilpittömästi, että olet syntinen; usko, että Jeesus on neitseestä
syntynyt, synnitön Jumalan Poika, joka kuoli maailman syntien vuoksi, haudattiin ja herätettiin kuolleista;
pyydä Häntä antamaan syntisi anteeksi, puhdistamaan sinut, tulemaan sydämeesi ja olemaan
Vapahtajasi; kerro sitten jollekulle, että olet tehnyt tämän.
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