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Profetioita Raamatun mukaan on täyttymässä ajassamme, mikä
kielii ajan lyhyydestä by Daymond Duck 27.6.2021
Tässä pastori Daymond Duck'ilta tuore profetiaraportti Rapture Ready -sivustolla, jonka suomensin.
Tapansa mukaisesti Daymond luettelee ajankohtaisia aikainmerkkejä, jotka yhdistyvät Raamatun
lopunaikojen profetioihin. Nämä ennakoivat ajan lyhyydestä, eli siitä, että Herramme Jeesus Kristus
palaa pian noutamaan morsiusseurakuntansa ja maailmalla alkaa sen jälkeen 7-vuotinen vaivanaika.
Olethan Tempaus-valmis?!
--------------------
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Ensinnäkin, Raamatun mukaan, tulee olemaan maailmanuskonto sellaisen johtamana, jota kutsutaan
Vääräksi profeetaksi Ahdistuksen aikana.
Helmikuussa 2019, paavi Franciscus ja muslimi-sheikki Ahmed al-Tayeb allekirjoittivat sopimuksen
nimeltä Document on Human Fraternity for World Peace (Asiakirja ihmisten veljeydestä maailmanrauhaa
ja yhdessäoloa varten).
Tämän asiakirjan tarkoituksena on yhdistää uskonnot maailmanrauhan luomiseksi.
Francis ja imaami perustivat Ihmisten veljeyden korkean komitean (Higher Committee of Human
Fraternity) kokoamaan kaikenlaisen taustan, vakaumuksen ja kansalaisuuden omaavia ihmisiä.
Komitea kokoontui kahdesti syyskuussa 2019.
He ilmoittivat suunnitelmista rakentaa kompleksi nimeltä "Abrahamic Family House (Aabrahamin
perheen talo)" Abu Dhabiin.
Suunnitelmissa vaadittiin, että "Abrahamin perheen talossa" olisi kirkko, moskeija ja synagooga (erilliset
kristittyjen, muslimien ja juutalaisten palvontapaikat) ja neljäs paikka kaikkien uskontojen ihmisille tulla
yhteen yhdeksi ruumiiksi.
Francis ja imaami edistäisivät rauhaa, rinnakkaiseloa ja veljeyttä kaikkien uskontojen keskuudessa.
Kesäkuun 15:ntenä 2021 ilmoitettiin, että Aabrahamin perheen talon rakentaminen on edennyt hyvin.
Kirkon, moskeijan ja synagoogan perustukset on asennettu, rakennuksesta on tehty noin viidesosa, ja
rakennusten arvioidaan avautuvan vuonna 2022.
Moskeijaa tullaan kutsumaan imaami Al Tayeb'in moskeijaksi; kirkkoa tullaan kutsumaan Pyhän
Franciscuksen kirkoksi, ja synagoogaa tullaan kutsumaan Moses ben Maimon -synagoogaksi (kuuluisan
12. vuosisadalta peräisin olevan juutalaisen oppineen mukaan).
Arabiemiirikunnat näkee itsensä suvaitsevaisena kansana ja ylpeilee sillä, että se antaa kymmenien
uskontojen palvoa siellä.
Yhdistyneiden arabiemiirikuntien virkamiehen mukaan kristityt, juutalaiset ja muslimit muodostavat yli
puolet maailman väestöstä.

Artikkelissa sanottiin myös, että ensimmäinen hindutemppeli on tarkoitus avata Arabiemiirikunnissa
vuonna 2023.
Ainakin muutama raamatunprofetian opettaja uskoo, että paavi Franciscus ja imaami Al Tayeb yrittävät
luoda krislamin (kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin sulautuminen; kolme uskontoa, jotka jäljittävät
alkunsa Aabrahamiin) maailmanuskonnoksi.
Toiseksi, Raamatun mukaan, Ahdistuksen aika alkaa, kun Antikristus vahvistaa liiton rauhalle Lähiidässä.
Kesäkuun 12:ntena 2021 ilmoitettiin, että Biden'in hallinto tukee Trump'in hallinnon neuvottelemia
Aabraham-sopimuksia ja haluaa laajentaa niitä.
Biden'in ulkoministeriö suosittelee kuitenkin, että näitä sopimuksia kutsutaan normalisointisopimuksiksi
Aabraham-sopimusten sijaan.
Hallintojen muutos ei ole pysäyttänyt pyrkimyksiä rauhanliittoon Lähi-idässä.
Kolmanneksi, Raamatun mukaan, Jerusalem tulee olemaan juovuttava malja ja väkikivi maailmalle
aikakauden lopussa.
Vuonna 1967, jopa yli 80 000 sotilasta useista arabimaista siirsi ainakin 1000 tankkia sekä muita
raskaita aseita lähelle Israelin rajoja hyökkäyksen valmistelemiseksi.
Kesäkuun 5:ntenä 1967, Israel käynnisti ennalta ehkäisevän iskun, kukisti arabivaltiot, valloitti ItäJerusalemin ja yhdisti kaupungin uudelleen.
Juutalaiset kutsuvat Jerusalemin jälleenyhdistämistä "Jerusalem-päiväksi".
He juhlivat "Jerusalem-päivää" ja suvereeniuttaan kaupungin suhteen laulamalla, tanssimalla ja
heiluttamalla Israelin lippua paraatissa läpi kaupungin keskustan.
Iranin ohjauksessa, Gazassa sijaitseva Hamas-terroristiryhmä kutsui juhlaa loukkaavaksi ja uhkasi
väkivallalla, elleivät juutalaiset peruuttaisi sitä.
Jerusalem-päivä osui toukokuun 10. päivälle 2021; juutalaiset eivät peruuttaneet paraatia, mutta sireenit
keskeyttivät sen itkumuurin äärellä, koska Hamas ampui raketteja Jerusalemiin (äskettäisen 11 päivää
kestäneen sodan aikana).
Toukokuun 11 päivää kestänyt sota päättyi; paraati aikataulutettiin uudelleen kesäkuun 15. päiväksi
2021; Hamas uhkasi jälleen väkivallalla; juutalaiset eivät kuitenkaan peruuttaneet sitä, mutta he
tarkistivat ja korjasivat reitin pitääkseen paraatin juuri kaupungin ulkopuolella.
Tällä kertaa Hamas vastasi laukaisemalla tuhopolttoilmapalloja (ilmapalloja, jotka kuljettavat
tulipommeja) Israeliin, mikä sai aikaan useita lähinnä pieniä tulipaloja.
Kesäkuun 17:ntenä 2021, Israel kosti pommittamalla 10 Hamas-kohdetta Gazan kaistaleella.
Tämä kiista Jerusalemista sopii selvästi Raamatun ennustuksiin.
Erittäin mielenkiintoinen kommentti tuli uuden pääministerin, Naftali Bennett'in, johtaman
koalitiohallituksen jäseneltä, Yair Golan'ilta: "Tämä ei ole vain lippujen paraati; on muitakin
kansallismielisiä aloitteita, joiden tarkoituksena on saada aikaan Googin ja Maagogin sota."
Monet raamatunprofetian opettajat uskovat, että Googin ja Maagogin taistelu on lähellä, ja Raamatun
mukaan se tapahtuu vuotten lopulla ja viimeisinä päivinä.

Sen täytyy tapahtua.
Kesäkuun 20:ntenä 2021 seurasi lisää mellakoita ja väkivaltaa Hamas'in toimesta, ja Israelin
pääministeri Bennett lähetti varoituksen Hamas'ille siitä, että kärsivällisyytemme on "loppunut", emmekä
siedä teiltä "enää yhtään minkäänlaista väkivaltaa".
Jotkut Israelin edustajat sanoivat, että väkivallan on loputtava, tai Israel jatkaa toukokuussa käytyä 11
päivän sotaa.
Neljänneksi, Raamatun mukaan, juutalaiset palaavat Luvattuun maahan kahdessa suuressa aallossa
aikakauden lopussa: ensimmäinen suuri aalto on epäuskoisia juutalaisia ennen Ahdistuksen aikaa, ja
toinen suuri aalto on uskovia juutalaisia Ahdistuksen ajan lopussa.
Kesäkuun 17:ntenä 2021 ilmoitettiin, että 6% maailman juutalaisväestöstä asui Israelissa vuonna 1948,
mutta yli 40% maailman juutalaisväestöstä asuu Israelissa tänään.
Covid, lukitukset (lockdowns), suljetut lentokentät, suljetut rajat, sota, jne. hidastivat paluuta viime
kuukausina, mutta nämä asiat eivät voineet estää sitä, ja hakemusten määrä nuorilta aikuisilta
juutalaisilta (18-35-vuotiaat), jotka haluavat muuttaa Israeliin, on kasvanut (jopa yli 40%).
Maailmanlaajuinen pandemia, lentokieltoon määrätyt lentokoneet, tuhannet Israeliin ammutut raketit,
muslimiuhat, jne. eivät ole estäneet Jumalan Sanan täyttymistä.
Viidenneksi, Raamatun mukaan, tieto (ymmärrys) lisääntyy huomattavasti lopunaikoina.
Äskettäin kerrottiin IBM:n sanoneen, että tieto kaksinkertaistuu pian 12 tunnin välein johtuen
kvanttilaskennasta.
Britt Gillette, "End Times Bible Prophecy" -sivuston perustaja ja useiden kirjojen kirjoittaja, huomautti
äskettäin, että Google aikoo rakentaa miljoonan kvitin kvanttitietokoneen vuoteen 2029 mennessä. IBM
ja Iso-Britannia ovat sopineet investoivansa 300 miljoonaa dollaria kvanttilaskennan projektiin, ja monet
muut yritykset ympäri maailmaa investoivat kvanttilaskennan sovelluksiin.
Kvanttilaskenta nopeuttaa tietämystä, aseiden kehittämistä, kaiken jäljittämistä, mahdollistaa yhden
kansakunnan hallita kaikkia maan päällä, jne.
Vaikuttaa ilmeiseltä, että ennustettu tiedon lisääntyminen lopunpäivinä tapahtuu (Dan. 12:4).
Kuudenneksi, Raamatun mukaan, Jumala, joka loi tämän maailman ja kaikki ihmiset, on varoittanut
pakanakansakuntia siitä, että Hän pilkkoo ne palasiksi ja vetää ne Harmagedonin taisteluun
käymisestään Jerusalemia vastaan, juutalaisten hajottamisesta, ja Israelin maan jakamisesta lopun
aikana (Ahdistuksen aikana; Sak. 12:1-3; Joel 3:2).
Historiaa siitä ei ole vielä olemassa, mutta Jumala näyttää varoittavan maailman johtajia jättämään
Israelin ja Jerusalemin rauhaan.
Kesäkuun 18. päivän 2021 numerossaan ”Koenig’s Eye View from the White House” -uutisjulkaisussa,
William Koenig päätteli, että Trump, Netanyahu ja maailma näyttivät liikkuvan normaalissa kuosissa,
kunnes he allekirjoittivat ”Rauhasta hyvinvointiin suunnitelman (Peace to Prosperity Plan)” Valkoisessa
talossa 28. tammikuuta 2020.
Välittömästi kyseisen asiakirjan allekirjoittamisen jälkeen Saksan, Ranskan, Yhdistyneen
kuningaskunnan, EU:n, Arabiliiton ja Islamilaisen yhteistyöjärjestön (OIC) johtajat ilmaisivat tukensa
kahden valtion ratkaisulle, YK:n päätöslauselmille 242 ja 338, ja arabien vuoden 2002 rauhanaloitteelle,
joka jakaa Israelin maan, jne.
Sitten 15. syyskuuta 2020, Trump ja Netanyahu allekirjoittivat Aabraham-sopimukset, jotka myöskin
jakavat Israelin maan.

Koenig totesi, että Covid-19 tuli näyttämölle globaalina pandemiana ja aiheutti maailmanlaajuisia
ongelmia, Trump poistettiin virastaan ja Netanyahu on nyt poissa.
Jos maailma jättää jatkuvasti huomiotta Jumalan varoitukset (ja niin tulee käymään), seurakunta otetaan
tempauksessa ylös, ja maailman johtajat tulevat olemaan Ahdistuksen ajassa.
Seitsemänneksi, Raamatun mukaan: Venäjä, Iran, Turkki ja muut hyökkäävät Israelia vastaan Googin
ja Maagogin taistelussa viimeisinä päivinä ja vuotten lopulla (Hes. 38:1-8, 16).
Iran rikastaa uraania käytettäväksi ydinohjuksissaan, ja jotkut spekuloivat, että Googin ja Maagogin
taistelu saatetaan laukaista Israelin iskiessä ensin Iranin ydinlaitoksiin.
Iran valitsi 18. kesäkuuta 2021 uuden presidentin nimeltä Ebrahim Raisi.
Venäjä ja Turkki onnittelivat pikaisesti Raisi'a voitosta.
Hän aloittaa tehtävässään elokuussa 2021.
Israelin ulkoministeri Lapid sanoi 18. kesäkuuta 2021, että Raisi tunnetaan Teheranin teurastajana,
koska hän on vastuussa tuhansien iranilaisten tappamisesta.
Israel odottaa Raisi'n kehittävän Iranin uraanivaraston, ja nimeämätön israelilainen lähde sanoi: "Ei ole
muuta vaihtoehtoa kuin palata takaisin ja valmistella hyökkäyssuunnitelmat Iranin ydinohjelmaa varten."
Ajattele sitä; Iran aloitti äskettäisen toukokuussa käydyn 11 päivän sodan Israelin kanssa, Iran
tavoittelee ydinohjuksia, ja Teheranin teurastaja on pian Iranin presidentti.
Viimeisten päivien ja vuotten lopun lisäksi vain Jumala tietää, milloin tämä sota käydään, mutta se
näyttää olevan lähellä.
Muuten, Paavali sanoi: "Viimeisinä päivinä tulee vaarallisia aikoja" (2. Tim. 3:1), ja 18. kesäkuuta 2021
ilmoitettiin, että Yhdysvaltain ulkoministeri Blinken oli sanonut Kongressille: "Tilanne (Iranissa) on
muuttumassa yhä vaarallisemmaksi."
Myöskin koskien Raisi'n valintaa, Yhdysvaltain ulkoministeriön edustaja sanoi: "Iranilaisilta evättiin
oikeus valita johtajansa vapaassa ja oikeudenmukaisessa vaaliprosessissa."
Miljoonat ajattelevat, että tämä on juuri sitä, mitä tapahtui Yhdysvalloissa.
Kahdeksanneksi, Raamatun mukaan, kaikki, jotka aikakauden lopussa rasittavat itseään Jerusalemilla
(yrittävät nostaa Jerusalemia), kohtaavat Jumalan tuomion (Sak. 12:3).
Joulukuun 6. päivänä 2017, presidentti Trump tunnusti Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi ja määräsi
Yhdysvaltain suurlähetystön siirrettäväksi Tel Aviv'ista Jerusalemiin (avattiin 14. toukokuuta 2018).
Sen jälkeen hän teki määräyksen sulkea Yhdysvaltain palestiinalaisia palveleva Itä-Jerusalemin
konsulaatti (4. maaliskuuta 2019).
Kesäkuun 22:sena 2021 ilmoitettiin, että presidentti Biden haluaa avata uudelleen Yhdysvaltain
konsulaatin Itä-Jerusalemissa, mikä kumoaisi Trump'in Jerusalemin tunnustuksen jakamattomana
Israelin pääkaupunkina.
Biden tarvitsee pääministeri Bennett'in suostumuksen avata konsulaatti Jerusalemiin, ja raportissa
sanottiin, että hän vastustaa sitä, mutta todennäköisesti hyväksyy sen välttääkseen Biden'in nolaamisen.
Jos Bennett antaa Biden'in tehdä tämän, Yhdysvallat ja Israel voivat molemmat olla vaikeuksissa
Jumalan kanssa (1. Moos. 12:3, Joel 3:2; Sak. 12:3).

Yhdeksänneksi, koskien kykyä jäljittää jokaista: 21. kesäkuuta 2021 ilmoitettiin, että 5Gmatkapuhelintornit seuraavat reaaliajassa joitain Covid'in vuoksi rokotettuja ihmisiä.
Tiedot heidän sijainnista, elintoiminnoista, jne. ladataan tietokoneisiin ja tallennetaan massiivisiin
tietokantoihin.
Allekirjoittanut ei voi todistaa tämän raportin paikkansapitävyyttä, mutta jos se on totta, ihmiset
todennäköisesti tietämättään suostuvat seurattaviksi, kun he suostuvat ottamaan rokotteen.
Minulla on vähän tietoa tällaisista asioista, mutta minusta tuntuu, että heidän kehossaan on nanosiruja,
jotka toimivat jokseenkin kuin tietokoneen käyttöjärjestelmä.
Jotkut sanovat, että tämä sisäinen käyttöjärjestelmä ei ole Pedon merkki, mutta se on askel siihen
suuntaan, ja tulevat rokotukset vievät heidät sinne.
Lopuksi, oletko Tempaus-valmis?
Jos haluat olla Tempaus-valmis ja 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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