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Vain ajan kysymys, kunnes useat aikakauden lopun profetiat
täyttyvät by Daymond Duck 25.4.2021
Tässä pastori Daymond Duck'ilta napakka aikainmerkki-raportti Rapture Ready -sivustolla, jossa
esimerkkitapauksia sille, että Raamatun profetiat tämän aikakauden lopulle ovat pian täyttymässä.
Suomentamani raportin lopussa yksinkertainen evankeliumikutsu niille, jotka haluavat pelastua. Ei
kannata viivytellä, sillä aika on lyhyt. (Huom: Daymond Duck kirjoitti tämän artikkelin luultavasti 5
päivää ennen sen julkaisua, kuten hänellä on tapana tehdä.)
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Allekirjoittaneen mielestä on vain ajan kysymys, kunnes useat aikakauden lopun profetiat täyttyvät.
Tässä on joitain viimeaikaisia profetioihin liittyviä tapahtumia, jotka näyttävät vahvistavan tämän
mielipiteen.
Ensinnäkin, koskien Israelin paluuta aikakauden lopulla, 14. huhtikuuta 2021, Israelin heprealaisen
kalenterin 73. muistopäivänä, Israelin armeijan esikuntapäällikkö, kenraali Kokhavi, meni Länsimuurille
ja kertoi juutalaisille, että Israelin paluu Luvattuun maahan täyttää ennustuksen Jeremian kirjassa (Jer.
31:15-16).
Hän sanoi: "Olemme poikien sukupolvia, jotka palasivat rajoilleen. Olemme palanneet. Tällä kertaa
lopullisesti."
Raamatun mukaan Israel palaisi Luvattuun maahan aikakauden lopussa, eikä heitä enää poisteta
(Aamos 9:15).
Toiseksi, koskien maailmanhallitusta, ryhmä konservatiivisia republikaaneja ilmoitti 16. huhtikuuta 2021
suunnitelmista perustaa "America First (Amerikka ensin)" -sisärengas USA:n edustajainhuoneeseen.
Yksi demokraatti on jo kutsunut ryhmää "valkoista ylivaltaa kannattavien sisärenkaaksi", ja eräs toinen
sanoi, että heidän näkemyksensä "vahingoittaa maata", jne.
Globalistit vihaavat isänmaallisuutta, kansojen suvereniteettia, muureja rajoilla, jne.
Raamatun mukaan aikakauden lopulla tulee olemaan maailmanhallitus (Ilm. 13:7).
Kolmanneksi, koskien maailmanhallitusta tai rajatonta maailmaa, huhtikuun 14. päivänä 2021 kerrottiin,
että Rio Grande'n laakson rajasektorilla oli 380%:n kasvu laittomien vierasmaalaisten rajanylityksissä.
Raamatun mukaan pahuus lisääntyy aikakauden lopussa (Nooan päivät, Matt. 24:37).
Neljänneksi, 12. huhtikuuta 2021, entinen Yhdysvaltain demokraattien kongressiedustaja Tulsi Gabbard
puhui Venäjän ja Ukrainan välisestä kiistasta sanoessaan: "Se liikkuu hyvin vaaralliseen suuntaan."
Gabbard sanoi: "Sadat miljoonat ihmiset kuolevat ja kärsivät, kun he näkevät lihansa palavan luiden
päältä. Tätä ei voi edes kuvitella."

Eräs juutalainen kirjoittaja, Adam Berkowitz, ajattelee, että Gabbard viittasi Sakarjan 14. luvun
jakeeseen 12 sekä Googin ja Maagogin taisteluun viimeisinä päivinä ja vuotten lopulla, mutta lainaus
viittaa johonkin pahempaan kuin Googin sota (Harmagedonin taistelu).
Venäjä on kuitenkin koonnut 90 000–150 000 sotilasta; yli 300 lentokonetta; satoja tankkeja; monia
helikoptereita ja rakettien laukaisulaitteita lähelle Ukrainan rajaa; ja lisää joukkoja sekä aseita on
matkalla.
Venäjän edustaja sanoi, että maat ovat "yhden askeleen päässä sodasta".
Noin 2 viikkoa sitten Yhdysvallat ilmoitti aikomuksista lähettää kaksi sotalaivaa alueelle; Venäjä varoitti
Yhdysvaltoja pysymään poissa, ja Biden veti aluksensa takaisin.
Suunnilleen samoihin aikoihin Valkoinen talo ilmoitti "horjumattomasta tuesta Ukrainalle", Venäjä varoitti
Yhdysvaltoja "pysymään poissa konfliktista", "oman etunsa vuoksi", ja Biden näytti hämmentyneeltä,
mitä tehdä.
Huhtikuun 15. päivänä 2021 ilmoitettiin, että Venäjä on asettanut Ukrainan merisaartoon, ja venäläiset
joukot valmistautuvat hyökkäämään maahan.
Vaaralliset ajat ovat täällä, ja mitä tahansa voi tapahtua.
Viidenneksi, 19. huhtikuuta 2021 ilmoitettiin, että Yhdysvallat on aloittanut takakanavaneuvottelut
Venäjän liittolaisen Iranin kanssa koskien Yhdysvaltojen Iraniin kohdistamien pakotteiden poistamista ja
Yhdysvaltojen ryhtymistä uudelleen neuvotteluihin Iranin ydinsopimuksesta.
Yhdysvallat ilmaisi "tyytymättömyytensä" Israeliin joidenkin sen viimeaikaisten Iraniin kohdistuneiden
hyökkäysten takia (mutta ei sanonut mitään Iranin prokseista Israelia vastaan).
Konflikti näiden kahden maan välillä kasvaa entisestään, ja Israel ilmoittaa edelleen maailmalle, että se
ei salli Iranin omistaa ydinaseita.
Huolimatta siitä, mitä Biden'in hallinto sanoo, se toimii edelleen kuin se olisi Iranin puolella ja Israelia
vastaan (palautti miljoonia dollareita Yhdysvaltain apua palestiinalaisille; ilmaisi tukensa kahden valtion
ratkaisulle, jne.).
On helppo uskoa, että Yhdysvallat ei puolusta Israelia, jos Googin ja Maagogin taistelu puhkeaa (ja juuri
sitä Jumala haluaa, jotta kunnia tulee Hänelle).
Kuudenneksi, koskien Covid'ia, Yhdysvaltain tartuntatautien valvonta- ja ehkäisykeskus (CDC) ilmoitti
15. huhtikuuta 2021 seuraavat tosiasiat ihmisistä Amerikassa, jotka ovat olleet täysin rokotettuja Covid'ia
vastaan yli 2 viikon ajan (tapauksia 2 ensimmäisen viikon aikana rokotuksen jälkeen ei lasketa mukaan).
• Yli 78 miljoonaa rokotettua ihmistä 15. huhtikuuta 2021 mennessä.
• Huolimatta täydellisestä rokotussuojasta, noin 5800 amerikkalaista sai Covid-19-taudin yli 2
viikkoa myöhemmin (noin yksi 172:sta).
• Noin 400 tarvitsi hoitoa sairaalassa (noin yksi 2500:sta).
• 74 kuoli (noin yksi miljoonasta).
• CDC:n virkailijoiden mukaan nämä luvut ovat pieniä, eivätkä he ole asiasta huolissaan.
• Kriitikot sanovat, että kaikista sivuvaikutuksista ei kerrota.
Myöskin 15. huhtikuuta 2021, Pfizer'in toimitusjohtaja sanoi, että täysin rokotetut ihmiset tarvitsevat
todennäköisesti tehostepiikin 12 kuukauden sisällä ja joka vuosi sen jälkeen.
Lisäksi 15. huhtikuuta 2021, CDC:n ilmoitettiin sanovan, että Covid-tapaukset lisääntyvät Michigan'issa,

ja tarvitaan uusi lukitus (lockdown).
Kansalaisten on ymmärrettävä, että FDA (Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto) ei ole ”hyväksynyt”
näitä rokotteita; ne ”sallitaan”, koska meneillään on kansanterveyskriisi (tai mahdollista huijausta ollaan
tekemässä suurelle yleisölle).
Mitään ei sanottu raporteista, joiden mukaan Covid-tartunnan saaneita ihmisiä ylittää Yhdysvaltain ja
Meksikon välisen rajan, ja Biden'in hallinto lennättää heitä moniin kohteisiin Yhdysvalloissa ilman
eristämistä, hoitoa, tai heidän jäljittämistä.
Seitsemänneksi, koskien Amerikan romahtamista, Jeesuksen toista tulemista ja tuhatvuotisen
valtakunnan perustamista maan päälle, 15. huhtikuuta 2021, Franklin Graham sanoi, että se, mitä
viimeisissä Yhdysvaltain vaaleissa tapahtui, oli väärin; hän pyysi kristittyjä rukoilemaan, että Jumala
puuttuisi asiaan ja pelastaisi USA:n; hän tuomitsi demokraattien yrityksen pinota Yhdysvaltain korkeinta
oikeutta lisäjäsenillä ja kehotti ihmisiä kuuntelemaan Jumalaa ja etsimään Hänen kasvojaan, koska
Yhdysvallat on suurissa vaikeuksissa.
Graham lisäsi: "Näemme koko maailman, kansakunnan toisensa jälkeen, olevan suljettuna, ja se on vain
pelottavaa nähdä mitä tapahtuu, mutta samalla olen lukenut historian viimeiset sivut. Tiedän, mitä
Jumala aikoo tehdä, ja Hänen Poikansa tulee takaisin, ja Hän aikoo perustaa valtakuntansa tänne maan
päälle."
Kahdeksanneksi, koskien rokotuspasseja ja ihmisten jäljittämistä, 20. huhtikuuta 2021 ilmoitettiin, että
kuvernöörit 5 osavaltiossa (Florida, Idaho, Montana, Teksas ja Utah) ovat allekirjoittaneet
toimeenpanomääräykset, joilla kielletään pakolliset rokotepassit.
Yhdeksänneksi, koskien Covid-kriisiä ja Suurta Nollausta (The Great Reset), Brandon Smith'in
mielipidekirjoitus Activist Post -uutissivustolla 15. huhtikuuta 2021 ilmaisi mielenkiintoisia ajatuksia.
Smith uskoo:
• Covid-kriisi ja Suuri Nollaus ovat alkaneet hiipua (Covid'in kuolleisuusaste on odotettua pienempi;
miljoonat amerikkalaiset kieltäytyvät rokotuksista; osavaltioiden lainsäätäjät hylkäävät
rokotustoimeksiantojen pakkokeinot, jne.).
• Amerikkalaisista konservatiiveista on tullut este, ja kenties ainoa este, globalistiselle agendalle.
• Globalistit ovat pakkomielteisiä; he eivät voi hyväksyä epäonnistumista. He eivät anna tämän
kriisin mennä hukkaan, joten he todennäköisesti yrittävät pahentaa Covid-kriisiä, ehkä luovat
vaihtoehtoisen kriisin, aloittavat sodan, käynnistävät uudelleen mellakat demokraattien
hallinnoimissa kaupungeissa, tai jotain muuta.
Smith kehottaa amerikkalaisia konservatiiveja seuraamaan, millä muulla tavalla globalistit keksivät ajaa
agendaansa, ja hän kehottaa amerikkalaisia konservatiiveja jatkamaan globaalin hallinnon
vastustamista.
On mielenkiintoista, että Smith uskoo globalistisen agendan olevan hiipumassa, koska useimmat
Raamatun profetian opiskelijat ovat yhtä mieltä siitä, että Antikristusta ja hänen maailmanhallitustaan
tullaan pidättämään, kunnes seurakunta on ylöstemmattu.
Allekirjoittanut ei tiedä mitä on meneillään, mutta globalistit saattavat yrittää päästä edelle Jumalan
määräämää aikaa, Jumala saattaa vastata rukoukseen pidättelemällä asioita, hän voi antaa ihmisille
lisäaikaa pelastumiseen, jne.
Lopuksi, jos haluat 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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