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Syitä sille, että Raamatun profetia on avautumassa by Daymond
Duck 18.7.2021
Tässä suomentamassani tuoreessa pastori Daymond Duck'in profetiaraportissa Rapture Ready sivustolla luetellaan 7 syytä sille, miksi Raamatun profetia kehittyy ajassamme, jolloin näemme
enenevässä määrin Raamatun lopunaikojen ennustusten toteutumista. Siksi ota ajasta vaarin kristitty ja
valmistaudu Herran toiseen tulemukseen ylöstempauksessa. Uudestisyntymättömille pelastuskutsu
artikkelin lopussa.
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Heinäkuun 7:ntenä 2021, Nathan Jones, Lamb & Lion Ministries'in Internet-evankelista, ja Todd
Hampson, Prophecy Pros podcast'in profetianopettaja, lähettivät sähköpostitse luettelon ”10 syystä miksi
Raamatun ennustuksia on olemassa”.
• Osoittaa, että Jumala puhuu totuuden
• Osoittaa, että Raamattu on Jumalan sanaa
• Osoittaa, että Jumala on ohjaksissa
• Osoittaa Jumalan rakkautta
• Kuvailee Jumalan suunnitelmaa
• Osoittaa Jumalan voimaa
• Todistaa, että Jumala on kunnioitettava
• Lupaa, että pahaa rangaistaan
• Valmistaa meidät pääsemään oikeaan suhteeseen Hänen kanssaan
• Antaa meille toivoa
Allekirjoittanut on samaa mieltä Jones'in ja Hampson'in kanssa ja lisää, että tämänhetkiset tapahtumat
osoittavat, että Jumala, joka rankaisee pahaa ja antaa toivoa kansalleen, toimii pian.
On vaikea kieltää, että yhteiskunta on pitkään suunnitellussa globaalissa pandemiassa, joka etenee
kohti kaikkien tunnistamista ja jäljittämistä maan päällä.
Tämän seuraukset (Tempaus, Ahdistuksen aika, maailmanhallitus, jne.) sekä pyrkimys luoda
maailmanlaajuinen seurantajärjestelmä ovat mahdottomia kuvitella.
Tässä on lisää syitä uskoa siihen, että Raamatun profetia on avautumassa.
Ensinnäkin, 7. heinäkuuta 2021, Kentucky'n Ark Encounter -teemapuiston takana oleva ryhmä ilmoitti
keräävänsä varoja tutkiakseen ja rakentaakseen "Baabelin torni" -nähtävyyden lähelle sen Nooan arkki
-näyttelyä.
Projektin loppuun saattaminen kestää noin 3 vuotta.

Ajatus maailmanhallituksesta ja -uskonnosta voidaan jäljittää Nimrodiin ja Baabelin torniin (1. Moos. 11).
Baabelin tornin lisäksi, ryhmä aikoo myös rakentaa sisätilamallin siitä "miltä Jerusalem saattoi näyttää
Kristuksen aikana".
Toiseksi, koskien Lähi-idän rauhaa: 12. heinäkuuta 2021 ilmoitettiin, että Israelin uusi ulkoministeri Yair
Lapid oli sanonut EU:n ulkoasiainneuvostolle tukevansa Israelin ja PA:n välistä kahden valtion ratkaisua
(Israelin jako), mutta Palestiinan valtion on oltava demokratia, joka pyrkii rauhaan Israelin kanssa (joka
ei yritä tuhota Israelia).
Kolmanneksi, tässä on joitain tilastoja Covid-19-rokotusten haittavaikutuksista:
• Yhdysvalloissa kerrottiin 2. heinäkuuta 2021, että rokotteiden haittatapahtumien
raportointijärjestelmä (VAERS) on ilmoittanut, että 14. joulukuuta 2020 - 2. heinäkuuta 2021 oli
ollut 438 441 (41 015 vakavaa) haittavaikutustapausta ja 9048 kuolemantapausta.
• EU:ssa haittavaikutuksista ilmoitetaan EudraVigilance -nimiselle virastolle, ja kesäkuun 3.
päivästä 2021 lukien EudraVigilance oli rekisteröinyt 1 687 527 haittavaikutustapausta (837 588
vakavaa) ja 17 503 kuolemantapausta Covid-19-piikeistä.
• Isossa-Britanniassa, 9. heinäkuuta 2021 ilmoitettiin, että siellä on ollut 146 000 deltavariantin
tapausta, ja vähintään 50% näistä tapauksista on ihmisillä, jotka ovat rokotettuja.
• Heinäkuun 11:ntenä 2021 ilmoitettiin, että Israelin terveysministeriön pääjohtaja suosittelee, että
kaksi kertaa Covid-19-rokotteen saaneet ottaisivat kolmannen rokotuksen deltavarianttia varten.
Niin pahalta kuin tämä näyttääkin, jotkut lääkärit ja tutkijat sanovat, että luvut ovat aliarvioituja (ja nämä
luvut eivät sisällä suurinta osaa maailmasta; Kiina, Intia, Afrikka, jne.).
Lisäksi, joidenkin profetianopettajien mielestä kolmas rokotus ei tule olemaan viimeinen.
He uskovat, että tulee olemaan neljäs, viides, kuudes, jne., ja tämä johtaa lopulta pakolliseen Pedon
merkkiin.
Riippumatta siitä onko tällä merkitystä, ei-rokottaminen tarkoittaa ei-rahaa, mutta jokainen rokotus
merkitsee enemmän rahaa lääketeollisuudelle (big pharma) ja heidän ostetuille ja maksetuille
poliitikoilleen.
Neljänneksi, 12. heinäkuuta 2021, Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto (FDA) antoi varoituksen,
jonka mukaan Johnson & Johnson'in Covid-19-rokote on liitetty Guillain-Barré -nimiseen neurologiseen
häiriöön.
Virkamiehet ovat saaneet 100 alustavaa raporttia (niistä 95 vakavaa, jotka vaativat sairaalahoitoa, ja 1
kuolemantapaus).
Viidenneksi, koskien nälänhätää: Heinäkuun 2021 kahden ensimmäisen viikon aikana tuli useita
elintarvikekauppojen ja ruokakauppaketjujen ilmoituksia paniikkihankinnoista, kun nämä ovat huolissaan
ruokapulasta Yhdysvalloissa tulevina kuukausina.
Heinäkuun 12:ntena 2021, useat YK:n virastot ilmoittivat maailman nälän ja aliravitsemuksen
voimakkaasta kasvusta vuonna 2020.
Ryhmänä, virastot ilmoittivat, että Covid-19 on paljastanut heikkouksia maailman ruokajärjestelmissä,
yhtään maailman aluetta ei ole säästynyt, ja ongelman kääntäminen vie vuosia, kenties vuosikymmeniä.
(Huomaa: 13. heinäkuuta 2021 ilmoitettiin, että poissa kotoa syömisen kustannukset nousivat
kesäkuussa enemmän kuin minään muuna kuukautena vuodesta 1981 lähtien).
Kuudenneksi, koskien Lootin päiviä (Sodomia; Luukas 17:28-29): 9. heinäkuuta 2021, Tyler'in (Teksas)
piispa Strickland kutsui LGBT:n sateenkaarilippua "merkiksi syntisestä ylpeydestä ja kapinasta Jumalan

käskyjä vastaan".
Biden'in hallinto tukee tämän "kapinan Jumalan käskyjä vastaan" -symbolin heiluttamista ilmassa
Yhdysvaltain suurlähetystöissä.
Seitsemänneksi, koskien Nooan päiviä (korruptio ja väkivalta; 1. Moos. 6:11): 12. heinäkuuta 2021,
hallituksen vastuullisuusinstituutin (Government Accountability Institute, GAI) puheenjohtaja Peter
Schweizer sanoi, että GAI:lla on kopio Hunter'in kannettavasta tietokoneesta ja tiedostoista, ja GAI on
vahvistanut, että presidentti Joe Biden hyötyi Hunter'in liikesuhteista ulkomaalaisten kanssa.
Tätä kutsutaan korruptioksi, ja demokraatit ja oikeusministeriö eivät ole tehneet mitään.
Myöskin ampumiset, murhat ja varkaudet (väkivalta) pahenevat monissa suurissa kaupungeissa, ja
hyvin vähän tehdään tämän suhteen (poliittinen korruptio).
(Huomaa: 13. heinäkuuta 2021 ilmoitettiin, että Iowan senaattori Chuck Grassley, Yhdysvaltain senaatin
oikeuslautakunnan jäsen, on saanut vahvistetun kopion Hunter Biden'in kannettavasta tietokoneesta, ja
se sisältää raskauttavia todisteita Joe Biden'in osallistumisesta Hunter'in taloudellisiin diileihin
ulkomaalaisten kanssa, myös Kiinassa.)
(Huomautus: Jos korruptiota ei oikeusministeriössä ole, niin miksi pääkaupungin tammikuun 6. päivän
2021 mielenosoittajia ollaan syyttämässä, mutta Hillary Clinton'ia ja monia Antifa'n ja Black Lives
Matter'in (BLM) tuhopolttajia, mellakoitsijoita ja ryöstelijöitä ei syytetä? Jos korruptiota ei ole olemassa
demokraattisen puolueen korkeimmilla tasoilla, miksi Biden'in Kiinan kanssa vehkeily, jne. jätetään
huomiotta sen jälkeen, kun Trump'ia syytettiin kahdesti vehkeilystä Venäjän kanssa? (kun mitään
todisteita ei löytynyt))
Tämä on pointti: Nämä ovat merkkejä siitä, että Nooan päivät (korruptio ja väkivalta) ovat saapuneet, ja
Jumala puuttuu pian asiaan.
Hei, muuten, miksi Hunter Biden, joka ei ole taitava taidemaalari, ajattelee voivansa saada 500 000
dollaria kustakin hänen osasta maalauksiaan?
TIEDOKSI: https://harbingersdaily.com -sivuston sunnuntai-painos (11. heinäkuuta 2021) julkaisi Leo
Hohmann'in artikkelin otsikolla "Mitä sinun pitäisi tehdä, jos liittovaltion agentit saapuvat ovellesi ja
kysyvät henkilökohtaisista terveyspäätöksistäsi?"
Hohmann esitti kysymyksen useille perustuslakiasiamiehille, ja tässä on jotain siitä, mitä John
Whitehead, Rutherford-instituutin perustaja ja presidentti, sanoi:
• "Sinulla ei ole velvollisuutta vastata mihinkään heidän kysymyksiinsä."
• "Pyydä heitä (kohteliaasti, mutta päättäväisesti) lähtemään."
• "Pyydä heitä jättämään kotisi rauhaan; he tunkeutuvat luvatta sisään."
• "Haluat ehkä videoida tapaamisesi valtion edustajan kanssa."
• "Sano vain, 'Sir, soitan poliisille.'”
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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