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Merkkejä sille, että olemme lähestymässä Tempausta ja
Ahdistuksen aikaa by Daymond Duck 17.4.2022
Tässä suomentamassani pastori Daymond Duck'in tuoreessa profetiaraportissa Rapture Ready sivustolla kerrotaan merkeistä, jotka viittaavat lähestyvään uskovien ylöstempaukseen ja sitä seuraavaan
Ahdistuksen aikaan maapallolla. Erityisesti painotetaan Ahdistuksen ajan tapahtumia kun tulee olemaan
valtavia taloudellisia seurauksia sillä, mitä globalistit presidentti Biden'in ja Klaus Schwab'in johdolla
tekevät nyt ja yrittävät tehdä lähitulevaisuudessa maailmanhallituksen hyväksi.
------------------
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Huhtikuun 6:ntena 2022, USA:n valtiovarainministeri Janet Yellen kertoi Yhdysvaltain edustajainhuoneen
paneelissa, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan, ”mukaan lukien viattomiin ukrainalaisiin Bucha'ssa tehdyt
julmuudet, ovat tuomittavia, loukkaavat sääntöihin perustuvaa globaalia maailmanjärjestystä, jota ei
voida hyväksyä, ja sillä on valtavia taloudellisia seurauksia maailmalle.”
Huomaa sanat "valtavat taloudelliset seuraukset maailmalle" kuten "maailmantalouden romahdus".
Tämä kirjoittaja epäilee Yellen'in ennakoivan, että Jeesus rikkoo sinetit seitsemällä sinetillä suljetusta
kirjakääröstä, joka vapauttaa Ilmestyskirjan ja Ahdistuksen ajan neljä ratsumiestä (Ilm. 6:1-8), mutta on
helppo uskoa, että maailmanhallitus, sodat ja huhut sodista, nälänhätä, taloudellinen romahdus,
ruttotaudit ja kansanjoukkojen kuolemat ovat todennäköisesti horisontissa.
Miksi?
Koska se tulee maailman johtajien suusta, ja se on uutisissa joka päivä.
Tässä on lisää tapahtumia, jotka äskettäin nousivat uutisiin.
Ensinnäkin, koskien nälänhätää: YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö (FAO) ilmoitti 8. huhtikuuta
2022, että hyödykekorin hinta nousi 12.6% helmikuussa 2022. Tämä on korkein kuukausinousu sitten
YK:n aloittaman hintojen seurannan vuonna 1990.
(Lisätietoa: Huhtikuun 8:ntena 2022, Bank of America'n (BofA) pääsijoitusstrategi Michael Hartnett lähetti
BofA:n asiakkaille viestin, jossa todettiin: "'Inflaatioshokki' pahenee, 'kurssishokki' vasta alkamassa,
'taantumashokki' tulossa.")
(Huomaa: Biden syyttää inflaatiosta Venäjän Ukraina-hyökkäystä, ja sillä on vaikutusta, mutta inflaation
nousu alkoi Biden'in tuhotessa Yhdysvaltain energiariippumattomuuden, se kiihtyi Biden'in usean
biljoonan dollarin menolaskuilla, ja sitä lisää ilmainen koulutus, terveydenhuolto, ilmaiset puhelimet, jne.
sadoille tuhansille laittomille siirtolaisille, jotka ylittävät Meksikon vastaisen rajamme.)
Toiseksi, koskien sotia ja sotahuhuja: 5. huhtikuuta 2022, Yhdysvaltain yhteisten esikuntapäälliköiden
puheenjohtaja Mark Milley ja Yhdysvaltain puolustusministeri Lloyd Austin kertoivat edustajainhuoneen
puolustusvoimien komitealle, että maailmasta on tulossa epävakaampi ja "mahdollisuus merkittäville
kansainvälisille konflikteille kasvaa, ei vähene".

Huomaa, että Yhdysvaltain armeija uskoo, että maailma on muuttumassa epävakaammaksi ja
merkittävien sotien mahdollisuus kasvaa.
Kenraali Milley luonnehti Venäjän hyökkäystä Ukrainaan "suurimmaksi uhkaksi Euroopan ja kenties koko
maailman rauhalle ja turvallisuudelle (peace and safety)" niiden 42 vuoden aikana, joina hän on palvellut
Yhdysvaltain armeijassa.
Tämä globalistinen rauhan ja turvallisuuden etsintä keskittyy lopulta Israeliin (ks. 1. Tess. 5:3).
Kolmanneksi, koskien kaiken ostamisen ja myynnin seurantaa: Glenn Beck puhui äskettäin New York
Times'in (NYT) raportista koskien Dubai'ssa 29.–30. maaliskuuta 2022 pidettyä World Government
Summit -huippukokousta.
Tässä on osa siitä, mitä Beck sanoi: "Anna minun kääntää. Jos Fed (keskuspankki) laskee liikkeeseen
digitaalisen valuutan, jota presidentti (Biden) pyytää nyt Fediltä toimeenpanomääräyksellä tutkimaan…
Fedin kolikko tulee eroamaan olennaisesti käteisestä, koska mikään osto ei ole anonyymi…. Tämä on
NYT:ssä. Älä sano, että se on salaliitto, äläkä sano, ettei se voisi koskaan tapahtua täällä. Älä koskaan
sano niitä asioita uudelleen. Sinun täytyy ymmärtää, että elämme hyvin erilaisessa maailmassa. Kaikki
vanhat säännöt ovat poissa... Tämä on viimeinen kahmaisu totaalivallalle maailmanlaajuisesti."
Tässä on linkki siihen, mitä Beck sanoi:
https://endtimeheadlines.org/2022/04/elites-tease-our-new-world-order-at-global-summit/
(Kirjoittajan kommentti: Väite, että mikään osto ei ole anonyymi, tarkoittaa, että hallitus pystyy
seuraamaan kaikkea ostamista ja myyntiä. Beck'in lausunto, että tämä on kahmaisu totaalivallalle,
tarkoittaa sitä, että hallitus pystyy valvomaan kaikkia. Ylistys Jumalalle, että Tempaus tapahtuu ennen
kuin pääsemme siihen pisteeseen, mutta ihmisten on ymmärrettävä, että Jumala paljastaa sen, mitä
Hän aikoo tehdä, ennen kuin Hän tekee sen (Aamos 3:7). Yhdysvalloissa harkitaan nyt digitaalista
valuuttaa; digitaalisesta valuutasta voisi tulla todellisuutta Yhdysvalloissa muutamassa kuukaudessa, ja
siitä tulee lopulta maailmanlaajuinen todellisuus. Kyllä, maailma on muuttunut, ja olemme lähestymässä
Tempausta ja Ahdistuksen aikaa.)
Neljänneksi, koskien Danielin kirjan kymmentä kuningasta: 5. huhtikuuta 2022, Ukrainan presidentti
Zelenskyi puhui Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) turvallisuusneuvostolle.
Zelenskyi sanoi: ”Voit tehdä kaksi asiaa: Joko poistaa Venäjän hyökkääjänä ja sodan lähteenä, jotta se
ei voi estää omaa hyökkäystään koskevia päätöksiä tai, jos vaihtoehtoa ei ole, niin sitten vaihtoehtona
on se, että turvallisuusneuvosto hajottaa itsensä kokonaan.”
YK:n turvallisuusneuvostossa on 5 pysyvää jäsentä (Yhdysvallat, Ranska, Iso-Britannia, Venäjä ja
Kiina), joilla on veto-oikeus "oleellisiin" päätöslauselmiin ja 15 vaihtuvaa jäsentä, joilla ei ole vetooikeutta näihin päätöslauselmiin.
Tätä valtaa, joka on vain viidellä valtiolla, on pitkään pidetty joidenkin taholta epäoikeudenmukaisena, ja
uudistusvaatimukset ovat yleisiä.
Zelenskyi on Maailman talousfoorumin globalisti, ja hänen kehotuksensa YK:lle toimia tai hajottaa
itsensä saattaa pian täyttää Raamatun profetian, koska 10 kuninkaalla on lopulta valta korvata YK:n
turvallisuusneuvosto ja johtaa Uutta maailmanjärjestystä.
(Muuten, tämä kirjoittaja ei ole YK:n fani ja haluaisi nähdä sen hajoavan kokonaan ja pysyvästi, mutta
uskon, että YK:ta rakennetaan uudelleen ja vahvistetaan, ei hajoteta.)
Viidenneksi, koskien luonnonkatastrofien lisääntymistä ja voimistumista aikakauden lopussa:
Maaliskuussa 2022 oli eniten tornadoja kautta Yhdysvaltojen historian (yli 250).
Kuudenneksi, koskien Yhdysvaltojen heikkenemistä: Huhtikuun 6:ntena 2022 raportoitiin, että

presidentti Biden'in vuoden 2023 budjettiesitys supistaa Yhdysvaltain armeijaa 12 000 sotilaalla.
Sotien ja sotahuhujen lisääntyessä ja Ahdistuksen ajan lähestyessä, Amerikan on luultavasti
vahvistettava armeijaansa, ei heikennettävä sitä.
Seitsemänneksi, koskien kelvottoman mielen valtaan joutuneita (reprobate minds): On raportoitu, että
valtion massiiviset menot uhkaavat maailmantaloutta ja aiheuttavat inflaatiota, Yhdysvallat pienentää
armeijansa kokoa, jne., mutta Biden aikoo ostaa joka kuukausi tuhansia matkapuhelimia Kiinasta ja
antaa ne maahanmuuttajille, jotka saapuvat laittomasti Yhdysvaltoihin.
Kahdeksanneksi, koskien maailmanhallitusta: Eräs lukija lähetti minulle ilmoituksen kokouksesta 12.13.4.2022, jossa keskusteltaisiin "oikeudellisesti sitovasta maailmanlaajuisesta pandemiasopimuksesta".
Stand for Health Freedom -nimisen ryhmän ilmoituksen mukaan Maailman terveysjärjestö (WHO) on
perustanut ryhmän työskentelemään maailmanlaajuisen pandemiasopimuksen parissa ja esittelemään
sen vuonna 2024 World Health Assembly -kokouksessa.
Globalistit haluavat ottaa haltuunsa maailman elintarvikehuollon, maailman terveydenhuollon, kaikkien
tulot, ja he pitävät silmällä maailman eläkerahastoja.
Kansalaisten on alettava korottamaan ääntään, koska tulee olemaan valtavia taloudellisia seurauksia
sillä, mitä he yrittävät tehdä.
Tässä linkki: https://www.facebook.com/standforhealthfreedom/
Yhdeksänneksi, myös koskien maailmanhallitusta: Tohtori Joseph Mercola julkaisi artikkelin, jossa hän
varoitti, että Klaus Schwab, Maailman talousfoorumin (WEF) johtaja, ollen Deep State'n (Syvä valtion),
suurteknologiateollisuuden, BlackRock-sijoitusyhtiön, ym. elitistejä, haluaa tehdä enemmän kuin yrittää
hallita kaikkien elämää.
Schwab'in johtava neuvonantaja, tohtori Yuval Harari, sanoo, että yritykset ja hallitukset voivat pian
kyetä murtautumaan ihmisiin ja perusteellisesti muuttamaan, suunnittelemaan tai muotoilemaan
uudelleen heidät olennoiksi, joita voidaan parantaa ja hallita.
Jotkut erinomaiset profetianopettajat uskovat, että nämä "uudelleensuunnitellut" olennot saattavat olla
kuin nefilemejä, jotka syntyivät ennen kuin Jumala päätti tuhota maailman suurella vedenpaisumuksella
(1. Moos. 6:1-4).
Kymmenenneksi, koskien petosta, öljyntuotannon lisäämistä, alhaisempaa inflaatiota, alhaisempia
polttoainekustannuksia, jne.: Huhtikuun 11:ntenä 2022 raportoitiin, että OPEC on kertonut EU:lle, että
Venäjä tuottaa noin 7 miljoonaa barrelia öljyä päivässä.
OPEC-virkamies sanoi, että jos EU boikotoi venäläistä öljyä ja pitää noin 7 miljoonaa tynnyriä öljyä
poissa markkinoilta päivittäin, OPEC'illa ei ole kykyä korvata sitä.
(Huomaa: Yhdysvaltain öljyntuottajat voisivat lisätä tuotantoaan, mikä alentaisi bensiinin hintoja,
inflaatiota, auttaisi köyhiä ja keskiluokkaa, jne., mutta Biden kieltäytyy sallimasta sitä ja syyttää edelleen
Venäjää. Hän sanoi tekevänsä kaiken voitavansa hintojen alentamiseksi, mutta se ei tietenkään ole
totta.)
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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