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Koronaviruskriisi profeetallisesti nähtynä ja muita aikainmerkkejä
maaliskuun lopulla 2020 by Daymond Duck
PÄIVITETTY 8.4.2020 (Artikkelissa on virheellistä ja ennenaikaista tietoa Israelin
uudesta "hätätila" -hallituksesta. Katso lopusta päivitys Israelin hallitustilanteeseen.)
Tässä tuore suomentamani Daymond Duck'in profetiaraportti Rapture Ready -sivustolla, jossa
pääaiheena on koronaviruskriisi Raamatunprofetiaan liittyen, mutta myös muita profeetallisia
tapahtumia viime ajoilta käydään läpi, kuten Israelin pitkän hallituskriisin yhtäkkistä ratkeamista.
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Joitakin ajatuksiani koronaviruskriisistä:
• Jos tämä on synnytyskipua (ja uskon sen olevan), niin se on kovin synnytyskipu (kolmasosa
maailmasta on sulkutilassa (lockdown)), jonka maailma on kokenut, ja lisää synnytyskipuja on
tulossa (Matt. 24:3-8; Ilm. 6:5-8).
• Jeesus sanoi: ”maailmassa teillä on ahdistus” (Joh. 16:33), ja meillä on sitä, mutta tämä ei ole
Ahdistuksen ajanjakso (se on vähäinen vilaus siitä, millainen maailma tulee olemaan Tempauksen
jälkeen).
• Tämä tuli maailmaan hätkähdyttävällä nopeudella, mutta Tempaus ja Ahdistuksen ajan ”äkillinen
tuho (sudden destruction)” tulevat maailmalle vielä nopeammin (Luuk. 21:35; 1. Kor. 15:52; 1.
Tess. 5:3).
Joitakin mahdollisia syitä, miksi Jumala sallii koronaviruskriisin:
• Hän haluaa herätyksen kristillisessä kirkossa ennen Tempausta (2. Aikakirja 7:13-14).
• Hän haluaa hengellisen sadon kadotetuista ennen Tempausta (Matt. 9:37-38).
• Hän muistuttaa maailmaa siitä, kun Jeesus sanoi, että väärät kristukset, sodat, nälänhätä,
ruttotaudit ja maanjäristykset edeltävät Hänen tulemistaan, ja ne ovat ”synnytystuskien alkua”
(Matt. 24:5-8; suurempien katastrofien alku).
• Hän osoittaa maailmalle, että rajat ovat hyvä asia, ja rajojen poistaminen maailmanhallituksen
luomiseksi on huono asia (Ilm. 13:4-8).
• Hän osoittaa maailmalle, että globalisaatio on huono asia, kun välttämättömiä tuotteita ei
valmisteta kotimaassa (Ilm. 13:14-18).
• Hän muistuttaa maailmaa siitä, että armon aika on melkein ohi ja aikakauden loppu on lähellä
(Matt. 24:33).
Hieman spekulointia siitä, miksi New Yorkissa on nyt enemmän tautitapauksia kuin missään muualla
Yhdysvalloissa:
• Jumala saattaa hyökätä maailman taloudelliseen keskukseen (New York; Wall Street) ja
maailmanhallituksen jäljittelijän (YK) kotipaikkaan varoituksena siitä, että Hän asetti Israelin rajat
ja maailman johtajien tulisi jättää ne rauhaan.
Joitakin ehdotuksia:
• Tee kaikki voitavasi suojellaksesi perhettäsi ja itseäsi koronavirukselta, ja jätä loput Jumalan
tehtäväksi (1. Tim. 5:8).

• Rukoile, että sinut tultaisiin katsomaan arvolliseksi pakenemaan kaikkia asioita, jotka tulevat vielä
tapahtumaan (Ps. 20; Ps. 91; Luuk. 21:36).
• Tue Israelia. Jumala siunaa niitä, jotka tekevät näin (1. Moos. 12:1-3).
• Ymmärrä, että fyysinen selviytyminen on tärkeää, mutta hengellinen selviytyminen on tärkeämpää
(Room. 3:23; Joh. 3:16, 14:6; Matt. 10:32-33; Ef. 2:8-9).
• Vastusta pakollisia rokotuksia, jotka sisältävät siruja. Tiedä, että on olemassa esitys niiden
seuraamiseksi, jotka on rokotettu koronavirusta vastaan (kun rokote on kehitetty), joka antaa
ihmisille mahdollisuuden poistua kodeistaan mennäkseen töihin, ostamaan, myymään, jne., ja
estämään (sakon, vankilan uhalla) niiltä, jotka eivät suostu rokotettaviksi, luvan poistua
kodeistaan, jotta voisivat työskennellä, ostaa, myydä, jne. Tiedä, että tuore elvytyspaketti sisälsi
500 miljoonaa dollaria kansanterveyden tietojen seurantaan ja analytiikka-infrastruktuurin
nykyaikaistamiseen. Newyorkilaisten tulisi olla tietoisia siitä, että heidän osavaltionsa perui
uskonnolliset erivapaudet koskien pakollisia rokotuksia 13. kesäkuuta 2019. Katso Ilm. 13:14-18.
Raamatunprofetiaan liittyviä tapahtumia:
Ensinnäkin, liittyen vainoon: Maaliskuun 27. päivänä 2020, artikkeli New York Times'issä syytti
koronaviruksesta evankelisia kristittyjä ja muita uskonnollisia amerikkalaisia, jotka kannattivat presidentti
Trump'ia.
Toiseksi, koskien globaalia talouden romahtamista: Maaliskuun 23. päivänä 2020, yksi kolmasosa
maailmasta oli sulkutilassa (Ilm. 8:1-13, 9:15).
Maaliskuun 27. päivänä 2020, presidentti Trump allekirjoitti laiksi 2.2 biljoonan dollarin taloudellisen
elvytyspaketin, ja se antaa liittohallitukselle mahdollisuuden saada vielä 4.5 biljoonaa dollaria.
Maaliskuun 27. päivänä 2020, useat osavaltiot Yhdysvalloissa olivat ”pysy kotona” -määräysten
alaisuudessa tai harkitsivat niiden alle menemistä.
Jos tämä kestää viikkoja tai kuukausia, globaali talous voi romahtaa (se tapahtuu Ahdistuksen
ajanjaksolla; Ilm. 6:5-6).
Kolmanneksi, koskien sotia ja sotahuhuja: Taistelut Lähi-idässä ja Afrikassa ovat tuhonneet tehtaita,
sairaaloita, klinikoita ja niiden laitteita; on tapettu lääkintähenkilöstöä ja jätetty miljoonat ihmiset ilman
tarvikkeita ja koulutettuja ihmisiä käsittelemään koronavirusta.
Maaliskuun 26. päivänä 2020, Iranin proksi ampui raketteja Yhdysvaltain tukikohtaan Irakissa.
Tätä kirjoitettaessa on ilmoitettu, että Yhdysvallat ja Israel saattavat suunnitella hyökkäystä Iraniin sen
rajojen sisäpuolella (vaikutukset Googiin ja Maagogiin).
Neljänneksi, mitä tulee rahattomaan yhteiskuntaan: Maaliskuun alussa Maailman terveysjärjestö
(WHO) ilmoitti, että käteisraha voi levittää koronavirusta; Etelä-Korea lopetti käteisen käytön kahdeksi
viikoksi; Yhdysvaltain keskuspankki aloitti keinojen etsimisen korvaamaan dollari; ja useat suuret pankit
Englannissa ja Euroopassa alkoivat tutkia mahdollisuutta käyttää jonkinlaista digitaalista rahaa.
Viidenneksi, koskien kaiken ostamisen ja myynnin seuraamista: Pyrkimystä seurata ihmisten
liikkumista, pitää tietokantoja ihmisistä, ja jakaa tuota tietoa, on nopeutettu kaikkialla maailmassa.
Kuudenneksi, koskien pahuutta maan päällä: Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo sanoi 23.
maaliskuuta 2020, että Iranin viranomaiset ovat käyttäneet yli miljardi dollaria EU:n hätäapua, joka
annettiin koronaviruskriisin uhrien hyväksi, itsensä rikastuttamiseen.
He ostivat kasvosuojuksia, käsineitä ja lääkintätarvikkeita, myivät ne pimeillä markkinoilla ja pitivät voitot
itsellään.
Seitsemänneksi, koskien nälänhätää: YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö (FAO) ilmoitti 24.

maaliskuuta 2020, että heinäsirkkavitsaus Afrikan sarvessa tarkoittaa ennennäkemätöntä uhkaa
miljoonien ihmisten ruokavarastolle.
Kahdeksanneksi, Israelilla on uusi ”hätätila” -yhtenäisyyshallitus.
Pääministeri Netanyahu'n hallituksen romahdusta seuraten, Israel on järjestänyt kolmet vaalit ja
hallitusneuvottelut olivat yhä umpikujassa.
Maaliskuun 26. päivänä 2020 ilmoitettiin, että pääministeri Netanyahu ja hänen lähin haastajansa Benny
Gantz olivat tavanneet Israelin presidentin Reuven Rivlin'in ja he sopivat perustavansa
yhtenäisyyshallituksen.
Netanyahu toimii pääministerinä vielä 18 kuukautta, ja Gantz toimii ulkoministerinä tuona aikana.
Sitten Gantz'ista tulee pääministeri.
Jotkut uskovat tämän ”hätätila” -yhtenäisyyshallituksen syntyneen, koska Iran on tulossa
aggressiivisemmaksi.
Yhdeksänneksi, 29. maaliskuuta 2020, suuri Raamatunprofetian opettaja J.D. Farag sanoi: ”Uskon
todella, että tämä (koronaviruskriisi) voi itseasiassa olla se, mikä viime kädessä johtaa seurakunnan
ylöstempaukseen, Antikristuksen ilmestymiseen, ja seitsemän vuoden Ahdistukseen, siinä
järjestyksessä. Väitän, että se, mitä nyt tapahtuu, voi todella luoda täydellisen myrskyn
maailmanhallitusta, yhden-maailman taloutta ja maailmanuskontoa silmälläpitäen.”
https://www.youtube.com/watch?v=G76nB6THoYc (Faragin profetiapäivitys 29.3.2020)
Lopuksi, 23. maaliskuuta 2020, Anne Graham Lotz, Billy Graham'in tytär, sanoi, että Jumala saattaa
käyttää koronavirusta ”kiinnittääkseen huomioamme”.
Hän sanoi: ”On aika rukoilla. . . ja kääntyä Jumalan puoleen uskossa ja luottamuksessa.”
Prophecy Plus Ministries, Inc.
Daymond & Rachel Duck
duck_daymond@yahoo.com
----------------------------PÄIVITYS ISRAELIN HALLITUSTILANTEESEEN 8.4.2020
Israeliin ei olekaan saatu muodostettua uutta hallitusta. Muistakaa mitä rabbi Kaduri ym.
ennustivat.
Gantz: Netanyahu prevented government
https://www.jpost.com/Israel-News/Gantz-Netanyahu-prevented-government-624031
(8.4.2020)
Israel Update (Gavriel Eskel 7.4.2020)
http://israelupdate.achlak.net/
"ISRAELIN SISÄPOLITIIKKAA
01. Likudin johtaman oikeistoblokin ja SiniValkoisten (tarkoittaa Resiliense) välille lähes
neuvoteltu sopimusluonnos kärsi Titanikin kaltaisen haaksirikon Gantzin ja Netanyahun
asennoituessa jo juhlatunnelmaan maratonkeskustelujen jälkeen.

”Israel oli maanantaina iltapäivällä muutaman tuuman päässä uudesta hallituksesta”
aloittaa ToI:n reportteri Haviv Rettig Gur raporttinsa.
”Uusi hallitus oli muotoutumassa; Likud sai liittämis-vaateensa ja SiniValkoinen
oikeuslaitoksen muuttamisen tahtonsa mukaisesti” runoili Rettig Gur.
Pääministeri Benyamin Netanyahu oli unohtanut – taas kerran – ettei hän sittenkään ole
itsevaltias, vaan hänellä on liuta puolueita, jotka haluavat myös osallistua näin tärkeän
kysymyksen ratkaisemiseen, joka tulisi muuttamaan maan poliittisen ja hallinnollisen
näkymän vuosiksi eteenpäin.
Sekä Gantz että Netanyahu katsoivat voittaneensa ja tyytyväisyys oli ilmeinen. Onneksi
kuohuviini oli vielä nauttimatta, sillä karilleajo tuli rajuna ja yllättäen...."
URGENT-ALERT-KADURI-PROPHECY
https://www.youtube.com/watch?v=s2A7H1JFW3k (23.3.2020)
Israelis Notice Eerie Similarities between Passover in 2020 and Original Holiday
in Egypt
https://endtimeheadlines.org/2020/04/israelis-notice-eerie-similarities-between-passoverin-2020-and-original-holiday-in-egypt/ (8.4.2020)
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