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Keskiyö lähestyy Jumalan profeetallisessa kellossa by Daymond
Duck 13.11.2021
Tässä pastori Daymond Duck'in tuoreessa profetiapäivityksessä Rapture Ready -sivustolla käydään läpi
joitakin viimeaikaisia uutisjuttuja, jotka osoittavat kellon olevan minuuttia vaille keskiyön Jumalan
profeetallisessa aikataulussa. Siispä keskiyön koittaessa tuomiot lopulta lankeavat maan päälle ja alkaa
7-vuotinen Ahdistuksen aika, josta on jo merkkejä (synnytystuskien alkua). Kristukselle uskolliset
pelastetaan tulevasta koetuksen hetkestä (Ilm. 3:10). Artikkelin suomensi: Olli R.
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Marraskuun 3:ntena 2021, Franklin Graham puhui äskettäisestä ilmastonmuutosta käsittelevästä G20huippukokouksesta ja Yhdistyneen kuningaskunnan pääministeristä. Boris Johnson väittää, että
maailman ilmastokatastrofia ajatellen kello on minuuttia vaille keskiyön.
Hän huomautti, että Raamattu antaa monia esimerkkejä ilmastokatastrofeista, joita Jumala lähetti
tuomioiksi synnin takia (40 päivää ja yötä sadetta suuren vedenpaisumuksen aikana, 7 vuotta kuivuutta
ja nälänhätää 7 lihavan vuoden ja 7 laihan vuoden aikana, sekä 3 ½ vuotta kuivuutta Elian päivinä – 1.
Moos. 6–8; 1. Moos. 41; 1. Kuningasten kirja 17–18).
Graham totesi: ”Boris Johnson sanoo, että olemme "yhden minuutin päässä keskiyöstä", kun se liittyy
ilmastonmuutokseen. Minä uskon, että olemme minuutin päässä keskiyöstä – ei ilmastonmuutoksesta
johtuen, vaan Jumalan kellon suhteen, jolloin Hän tuo tuomion niille, jotka ovat hylänneet Hänet ja
Hänen Poikansa, Jeesuksen Kristuksen.”
Tässä on joitain viimeaikaisia uutisjuttuja, jotka näyttävät osoittavan, että maailma on yhden minuutin
päässä keskiyöstä Jumalan profeetallisen kellon mukaan.
Ensinnäkin, kriitikot sanovat, että Biden'in 1.7 biljoonan dollarin Build Back Better (Rakenna takaisin
paremmin) Act -lain (Pennsylvanian yliopiston Warton School of Business arvioi, että todellinen summa
voi ylittää 4.26 biljoonaa dollaria) tarkoituksena on rahoittaa Amerikan perustavanlaatuista muutosta
(heikentää Amerikkaa sisäänpääsylle tulevaan maailmanhallitukseen).
Ainoa asia, joka on estänyt lakiesityksen hyväksymisen, on joidenkin demokraattien vastustus.
Viime viikolla tämä kirjoittaja kertoi, että Republikaanien opintokomitean (RSC) puheenjohtaja, joka on
tarkistanut lakiehdotuksesta tähän mennessä tiedetyn, sanoi, että se sisältää 31
menettelytapamuutosta, jotka "rikkovat Amerikkaa".
Marraskuun 3:ntena 2021 kerrottiin demokraattisenaattori Joe Manchin'in kysyneen: "Kuinka voin
hyvällä omallatunnolla äänestää lakiesityksen puolesta, jossa ehdotetaan sosiaalisten ohjelmien
massiivisia laajennuksia, kun sosiaaliturvan ja Medicare'n kaltaiset elintärkeät ohjelmat kohtaavat
maksukyvyttömyyden, ja etuudet voisivat alkaa vähetä niinkin pian kuin vuonna 2026 Medicare'ssa ja
vuonna 2033 sosiaaliturvassa?" Hän kysyi: "Mitä järkeä siinä on?" Hän sanoi: "En usko, että mitään."
Tämä demokraatti sanoi, että Biden'in valtava menolasku on uhka Medicare'n ja sosiaaliturvan
rahoitukselle. Hän ei näytä ymmärtävän, että globalistit haluavat korvata Medicare'n ja sosiaaliturvan

yleismaailmallisella terveydenhuollolla.
Päivitys yksi: 3. marraskuuta 2021 ilmoitettiin, että Biden'in Build Back Better Act -laki sisältää liittovaltion
toimesta Yhdysvaltain koulujärjestelmän, mukaan lukien esikoulun, haltuunoton.
Monet uskovat Länsi-Virginian vaalien osoittaneen, että oppilaiden vanhemmat haluavat liittovaltion pois
Amerikan koulujärjestelmistä, mutta Biden'in hallinto tavoittelee lainsäädäntöä ottaakseen ne haltuunsa
vastoin vanhempien toivomuksia.
Päivitys kaksi: Edustajainhuone hyväksyi 5. marraskuuta 2021 Biden'in 1.2 biljoonan dollarin
infrastruktuurilain ja tilapäisesti ajoitti äänestyksen hänen yhä kasvavasta 1.75 biljoonan dollarin Build
Back Better (muuta Amerikkaa) Act -laista marraskuun 15. päivälle 2021.
Toiseksi, koskien nälänhätää: Marraskuun 4:ntenä 2021 kerrottiin, että maakaasusta valmistetaan
lannoitteita, joita viljelijät tarvitsevat kasvattaakseen viljapeltojaan, mutta maakaasun huima
hinnannousu tekee lannoitteiden valmistuksesta liian kallista.
Jotkut lannoitetuottajat ovat alkaneet sulkea tehtaitaan. Uusi Vihreä Diili (Green New Deal) ja
toimitusketjukriisi (Supply Chain Crisis) lisäävät ongelmaa.
Green New Deal -fanaatikoiden vaatimat pienemmät hiilidioksidipäästöt nostavat lannoitetuotannon
kustannuksia, ja toimitusketjukriisi vaikeuttaa lannoitejakelijoiden mahdollisuuksia saada lannoitetta
myyjilleen.
Seurauksena on, että ruoan tuotanto laskee, lannoitteiden ja elintarvikkeiden hinnat nousevat huimasti,
ja kalliimpi ruoka lisää nälkää ja kuolemaa.
Lisää: Kiina tuottaa lähes kolmanneksen maailman fosfaatista, ja on raportoitu, että Kiina on kieltänyt
kaiken fosfaattiviennin vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla.
Lisää: Biden voisi ratkaista tämän avaamalla sulkemansa öljylähteet ja säästämällä rahaa jokaiselle
(rikkaalle tai köyhälle, mustalle, valkoiselle tai kelle tahansa), joka ostaa bensiiniä ajoneuvoon, maksaa
sähkölaskuja, ostaa elintarvikkeita, jne., mutta hän ei tee niin.
Kolmanneksi, koskien ruttotauteja: On ollut useita raportteja siitä, että sairaaloiden ensiapuhuoneet
ovat täynnä potilaita, mutta he eivät ole ihmisiä, joilla on Covid-tauti.
Syitä on monia, mutta monet ovat ihmisiä, jotka olivat ilmeisen terveitä, kunnes he saivat Covidrokotteen.
Nyt joillakin on rintakipuja, verihyytymiä, ei syövästä johtuvia kasvaimia, suun haavaumia,
vilunväristyksiä; jotkut oksentavat, hengästyvät, heidän verenpaineensa on kohonnut, jne.
Neljänneksi, marraskuun 3:ntena 2021 LifeSiteNews raportoi, että asianajaja, joka edustaa 11 lääkäriä,
jotka ovat kärsineet vakavista vammoista johtuen heidän Covid-rokotuksistaan, on lähettänyt kirjeitä
Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviranomaiselle (FDA), Yhdysvaltojen tartuntatautien valvonta- ja
ehkäisykeskukselle (CDC), sekä Yhdysvaltain terveysministeriölle (HHS) kehottaen heitä tunnustamaan
Covid-rokotusten aiheuttamat vakavat vammat ja toimittamaan nämä tiedot potilaille ennen kuin heitä
pistetään.
Asianajaja sanoi, että hänen yrityksensä on valmis ryhtymään oikeustoimiin, jos nämä liittovaltion
virastot eivät suostu vaatimuksiin.
Artikkelin mukaan Harvard Pilgrim Health Care -tutkimuksessa, johon osallistui 715 000 potilasta,
havaittiin, että ”alle 1% rokotteen haittatapauksista ilmoitetaan”.
Ehkä tämä selittää sen, miksi tuhannet terveydenhuollon työntekijät päättivät menettää työpaikkansa
pistoksen ottamisen sijaan.

Viidenneksi, koskien pahuutta, valehtelua, petosta ja korruptiota: Marraskuun 4:ntenä 2021 raportoitiin,
että erityisneuvonantaja John Durham on nostanut syytteen Hillary Clinton'in
presidentinvaalikampanjaan sidoksissa olevaa venäläisanalyytikkoa vastaan valehtelusta Donald
Trump'ia koskien.
Eräs uutisorganisaatio ehdotti, että Steele-asiakirjoja pitäisi kutsua Clinton-asiakirjoiksi (koska se oli
Hillary'n kampanjan järjestämä likainen temppu). Tutkinta maksoi Yhdysvaltain veronmaksajille noin 40
miljoonaa dollaria.
Päivitys: 9. marraskuuta 2021 raportoitiin, että Hillary Clinton'in kampanjapäällikkö (hän oli myös
Clinton'in viestintäjohtaja ja ulkopoliittinen neuvonantaja) vaihtoi sähköpostiviestejä lakimiehen kanssa,
joka on asetettu syytteeseen FBI:lle valehtelemisesta koskien presidentti Trump'ia. Ja Clinton'in
kampanjapäällikkö on nyt presidentti Biden'in Valkoisen talon kansallinen turvallisuusneuvonantaja.
Kuten allekirjoittanut ymmärtää tämän hieman monimutkaisen tarinan, Clinton'in kampanjapäällikkö
kommunikoi lakimiehen kanssa, jonka väitettiin valehtelevan FBI:lle ja väitetysti syötti vääriä tietoja
tiedotusvälineille, ja nyt Clinton'in kampanjapäällikkö on Biden'in Valkoisen talon kansallinen
turvallisuusneuvonantaja.
Ainakin yksi kommentoija sanoo, että James Comey ja FBI olivat joko osallisia tähän huijaukseen tai he
olivat epäpäteviä.
Jos ihmiset, jotka olivat mukana tekaistussa Russian Collusion (Venajä-salaliitto) -tarinassa, ovat
Biden'in hallinnossa, niin kuinka totuus voi voittaa?
Kuudenneksi, vuonna 2018, presidentti Trump siirsi Yhdysvaltain Israelin-suurlähetystön Tel Aviv'ista
Jerusalemiin.
Vuonna 2019, presidentti Trump sulki Yhdysvaltain konsulaatin palestiinalaisille Jerusalemissa.
Presidentti Biden lupasi avata Jerusalemin palestiinalaiskonsulaatin uudelleen ja näyttää päättäväiseltä
tehdäkseen sen, vaikka se olisi laitonta ilman Israelin lupaa.
Marraskuun 6. päivänä 2021, Israelin pääministeri Bennett ja ulkoministeri Lapid vastustivat sitä
avoimesti.
Bennett sanoi: "Ei ole paikkaa Yhdysvaltain konsulaatille, joka palvelee palestiinalaisia Jerusalemissa."
Lapid sanoi: "Jos amerikkalaiset haluavat avata konsulaatin Ramallah'iin, meillä ei ole sen kanssa
mitään ongelmaa, mutta Jerusalemin suvereniteetti kuuluu yhdelle maalle, Israelille."
Jerusalem on juovuttava malja ja väkikivi koko maailmalle, aivan kuten Raamattu sanoo sen olevan
Ahdistuksen aikana.
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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