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Palkkapäivä luopuneelle Amerikalle on saapunut by Daymond
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Tässä pastori Daymond Duck'ilta aluksi syitä sille, miksi Amerikan palkkapäivä (tuomio) on
saapumaisillaan ja sitten joitain ajankohtaisia uutisia maailmalta Raamatun profetian valossa. Tämän
tuoreen profetiaraportin Rapture Ready -sivustolla suomensi: Olli R.
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Vuonna 1926, suuri baptistisaarnaaja, tohtori R.G. Lee julkaisi saarnansa nimeltä "Palkkapäivä jonain
päivänä (Payday Someday)".
”Palkkapäivä jonain päivänä” tuli tunnetuksi maailmanlaajuisesti, ja on raportoitu, että tohtori Lee
saarnasi sitä kerran vuodessa kotikirkossaan, ja hän saarnasi sitä yhteensä noin 1 275 kertaa.
Ystäväni lähetti minulle artikkelin "Mitä Amerikasta on tullut (What Has America Become)", joka ilmestyi
pienen michiganilaisen sanomalehden nimeltä Iosco County News Herald pääkirjoitussivulla 9.
kesäkuuta 2010.
Ken Huber'in kirjoittama artikkeli on saanut valtakunnallista huomiota, ja se muistutti minua
”palkkapäivästä jonain päivänä”, ja haluan välittää joitain Huber'in ajatuksia sekä joitain artikkelin
lähettäneen ystäväni ajatuksia.
Lähes kymmenen vuotta sitten Huber kysyi: "Onko Amerikasta tullut erityisten etujen maa ja koti
kaksoisstandardeille?" Tässä on osittainen luettelo siitä mitä hän sanoi:
• Jos valehtelemme kongressille, se on rikos, ja jos kongressi valehtelee meille, se on vain
politiikkaa.
• Jos emme pidä mustasta ihmisestä, olemme rasistisia, ja jos musta ei pidä valkoisista, se on
heidän Perustuslain ensimmäisen lisäyksen oikeutensa.
• Hallitus käyttää miljoonia rikollisten kuntoutukseen, ja he eivät tee juuri mitään uhrien hyväksi.
• Julkisissa kouluissa voit opettaa, että homoseksuaalisuus on OK, mutta sinun on parempi olla
käyttämättä sanaa Jumala tässä prosessissa.
• Voit tappaa syntymättömän lapsen, mutta on väärin teloittaa joukkomurhaaja.
• Voit harrastaa pornoa television tai Internetin kautta, mutta sinun on parasta olla asettamatta
seimeä julkiseen puistoon joulun aikana.
• Voimme käyttää ihmisen sikiötä lääketieteelliseen tutkimukseen, mutta on väärin käyttää eläintä.
• Meillä on edelleen sananvapaus, mutta vain jos olemme "poliittisesti korrekteja".
Tässä on osa siitä, mitä ystäväni lisäsi:
• Heitimme Jumalan pois kouluistamme.

• Heitimme Jumalan pois tuomioistuimistamme.
• Heitimme Jumalan pois hallinnostamme.
• Heitimme Jumalan pois kodeistamme.
• Olemme heittäneet Jumalan pois seurakunnistamme.
• Olemme hukuttaneet maamme viattomien verellä (abortti).
• Olemme valinneet ihmisiä johtamaan meitä, jotka ovat pakanoita.
• Olemme pilkanneet avoimesti meidän Isä Luojaa kautta aikojen, kirjoissa, elokuvissa ja
tiedotusvälineissä, mutta jopa kristityt ovat pitäneet sitä 'normaalina'.
Mitä meidän pitäisi odottaa?
Vastaukseni on: "Uskon, että Amerikan palkkapäivä on saapunut, ja se on meidän oma vikamme, mutta
se on enemmän kuin Amerikka; se on koko maailma."
Tässä on joitain juttuja jotka tekivät äskettäin uutisotsikoita:
Ensinnäkin, 26. tammikuuta 2021 päivätty artikkeli, jonka on kirjoittanut strateginen riskikonsultti ja
luennoitsija nimeltä F. William Engdahl, kutsui Suurta Nollausta (Great Reset) ”uudeksi muodoksi
globaalille totaalivalvonnalle”.
Engdahl ennusti, että "2021 on ratkaiseva vuosi tälle ihmisvastaiselle agendalle".
Toiseksi, hyvin vähän tietoa on tullut ulos äskettäisestä "Davos Dialogues" -kokouksesta, mutta 29.
tammikuuta 2021 kerrottiin, että toukokuun 25.-28. päiviksi aiottu Maailman talousfoorumin (WEF)
"Great Reset" -kokous on siirretty Davos'ista Singaporeen.
WEF-verkkosivuston tietojen mukaan yksikään instituutio tai henkilö ei voi ratkaista maailman ongelmia
yksin.
WEF:n globalistit haluavat jälleenrakentaa maailman muuttamalla maailman talous-, ympäristö-,
sosiaali- ja teknologiapolitiikkaa.
Heidän mielestään tämä vaatii maailmanhallitusta.
Jumala on jo sanonut, että he saavat sellaisen seitsemän vuoden ajaksi.
Kolmanneksi, koskien Googin ja Maagogin taistelua vuotten lopulla ja viimeisinä päivinä (Hes. 38-39),
Israelin puolustusvoimien (IDF) päällikkö varoitti 26. tammikuuta 2021, että Israel ei suvaitse paluuta
alkuperäiseen Iranin ydinsopimukseen.
Kaksi päivää myöhemmin ilmoitettiin, että Israel on tehnyt selväksi Yhdysvalloille ja Iranille, että IDF
toimii yksin, jos Israelin on pakko, ja Israelin IDF tekee suunnitelmia toimiakseen juuri näin.
Vain muistutus siitä, että Israelin hyökkäys Irania vastaan ei ole Googin ja Maagogin taistelu, mutta se
voisi laukaista tuon maailmaa-muuttavan sodan.
Tiedä myös, että yksin toimiva Israel voi olla Jumalan tahto.
Tällä tavalla Jumala saa kunnian Israelin voitosta, ei Yhdysvallat tai jokin muu.
Neljänneksi, 26. tammikuuta 2021 kerrottiin, että Biden'in virkamies oli sanonut, että Biden'in hallinto
"tukee molemminpuolisesti hyvää kahden valtion ratkaisua, jossa Israel elää rauhassa ja
turvallisuudessa (peace and safety) elinkelpoisen palestiinalaisvaltion rinnalla."

Ahdistuksen aika alkaa, kun Antikristus vahvistaa 7-vuotisen liiton monien kanssa ”rauhan ja
turvallisuuden” vuoksi Lähi-idässä.
Israelin jakaminen laukaisee lopulta Harmagedonin taistelun (Joel 3:2).
Viidenneksi, 26. tammikuuta 2021, ilmoitettiin, että Gay Pride -sateenkaariliput palaavat takaisin
Yhdysvaltain suurlähetystöihin ympäri maailmaa, koska Biden'in hallinto kokee kiireellistä tarvetta tukea
LGBTQI-ihmisten (seksuaalivähemmistöjen) oikeuksia.
Tämä on Jumalan sanan kieltämistä ja sopimatonta ajattelua (Room. 1:28).
Kuudenneksi, 27. tammikuuta 2021, Yhdysvaltain kotimaan turvallisuuden virasto (DHS) antoi
maanlaajuisen terroristihälytyksen Yhdysvalloissa.
DHS tunnisti potentiaaliset terroristit hallituksen vastaisiksi ekstremisteiksi, jotka vastustavat Joe Biden'in
presidenttiyttä.
On vaikea uskoa, että DHS leimaisi kokonaisen poliittisen puolueen terroristeiksi, mutta tosiasiat ovat
tosiasioita, ja republikaaneihin kohdistuva vihapuhe kasvaa päivä päivältä.
Vastauksena DHS:n terroristihälytykseen, MSNBC:n poliittinen analyytikko Jason Johnson sanoi:
"Demokraattien tulisi julistaa, että kaikki republikaanit ovat terroristeja."
Hän lisäsi: "Et voi neuvotella, et voi säätää lakeja ja et voi työskennellä terroristien kanssa."
Biden ja muut sanovat haluavansa yhdistää kansakunnan, mutta näyttävät yrittävän jakaa sitä vielä
enemmän.
Seitsemänneksi, monet kristityt tuntevat tarinan Joosefin myymisestä orjaksi Egyptiin ja hänen
tulemisesta Egyptin toiseksi voimakkaimmaksi mieheksi, kun hän tulkitsi faraon unta seitsemästä
lihavasta ja seitsemästä laihasta vuodesta.
Kävi ilmi, että Joosef uskoi ruumiin ylösnousemukseen ja halusi tulla herätetyksi kuolleista Israelissa.
Raamattu sanoo: ”Ja Mooses otti mukaansa Joosefin luut; sillä tämä oli vannottanut israelilaisia ja
sanonut: "Kun Jumala pitää huolen teistä, viekää silloin minun luuni täältä mukananne".” (2. Moos.
13:19).
Jotkut juutalaiset haluavat herätä kuolleista Israelissa, koska he uskovat Messiaan herättävän kuolleet
juuri Israelissa, ja haluavat olla ensimmäisten joukossa, jotka näkevät Hänet, kun se tapahtuu.
Helmikuun 1. päivänä 2021 ilmoitettiin, että Israel normalisoi äskettäin suhteet Sudaniin ja sallii Israelin
etiopialaisten tuoda Sudanissa kuolleiden läheistensä jäännökset Israeliin hautaamista varten.
Kahdeksanneksi, 1. helmikuuta 2021 LifeSiteNews ilmoitti, että Yhdysvaltain tartuntatautien ehkäisy- ja
valvontakeskuksen (CDC) hallinnoima rokotusvammojen seurantajärjestelmä (VAERS) osoittaa, että 22.
tammikuuta 2021 alkaen:
• Yli 25 miljoonaa amerikkalaista on rokotettu.
• Ainakin 273 amerikkalaista on kuollut (suurin osa 48 tunnin kuluessa rokotuksesta).
• Rokotetuista 9845:llä on ollut haittavaikutus, joka mahdollisesti liittyy rokotukseen (ja todellinen
määrä voi olla suurempi).
• Kahdeksan ilmeisen tervettä syntymätöntä lasta joutui keskenmenoon tai syntyi kuolleena.
• Rokotevalmistajilla ja FDA:lla (Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto) on täydellinen
immuniteetti.

Lopuksi, jos haluat mennä Taivaaseen, sinun täytyy syntyä uudelleen (Johannes 3:3). Jumala rakastaa
sinua, ja jos et ole tehnyt niin, 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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