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Aika on loppumassa koskien Kristuksen seurakuntaa ja maailmaa 
by Daymond Duck 8.5.2022
Tässä vavahduttava pastori Daymond Duck'in tuore profetiaraportti Rapture Ready -sivustolla, jonka 
suomensin Google-kääntäjän avulla. Kirjoittaja uskoo monien nykytapahtumien perusteella, että 
elämme viimeisten vuosien viimeisissä päivissä ennen seurakunnan ylöstempaamista ja tulevaa 
Ahdistuksen aikaa, jolloin globaali hallitus valvoo jokaista kansakuntaa ja ihmistä Antikristuksen 
johdolla.
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All News Pipeline (ANP) julkaisi 25. huhtikuuta 2022 Stefan Stanford'in kirjoittaman artikkelin 
tulipalosarjasta Yhdysvaltain elintarviketehtaissa.

Stanford uskoo, että nämä tulipalot lisäävät elintarvikepulaa Yhdysvalloissa.

Hän sanoi: "Meiltä on loppumassa aika valmistautumiseen, jota voimme onneksi vielä tehdä."

Olen samaa mieltä siitä, mitä Stanford sanoi, mutta tässä on joitain ajatuksiani, kun luin sen:

• Kristityillä on loppumassa aika saada evankeliumi julki, tavoittaa kadotetut läheiset, antaa, 
palvella, koota aarteita taivaaseen, jne.

• Kylmillä ja penseillä seurakunnan jäsenillä on loppumassa aika pelastua ja mennä Taivaaseen.

• Niiltä, jotka ovat kuulleet evankeliumin ja kieltäytyneet uskomasta sitä ottaakseen vastaan 
Jeesuksen ja tehdäkseen parannusta synneistään, on loppumassa aika pelastuakseen ennen 
kuin heihin isketään väkevällä eksytyksellä.

• Seurakunnan jäsenillä, jotka voisivat palvella seurakuntaa, mutta eivät tee sitä, on loppumassa 
aika palata takaisin.

Paljon muutakin voitaisiin sanoa, mutta tiedä, että uskon olevamme viimeisten vuosien viimeisissä 
päivissä ennen seurakunnan Tempausta, ja meiltä on loppumassa aika tehdä mitä tahansa Jumala 
haluaakin meidän tekevän.

Tässä on joitain uutisjuttuja, jotka näyttävät osoittavan, että olemme viimeisten vuosien viimeisissä 
päivissä.

Ensinnäkin, koskien elintarvikepulaa: 27. huhtikuuta 2022, Goya Foods'in toimitusjohtaja varoitti, että:

• "Olemme maailmanlaajuisen ruokakriisin partaalla."

• "Amerikkalaisten on kiristettävä vyötään ja kulutettava vähemmän."

• Amerikkalaisilla "on varaa kalliimpaan ruokaan, mutta muut maat eivät tule kestämään sitä".

Lisäksi kerrottiin, että:

• YK varoittaa Lähi-idän ongelmista nyt.

• Huhtikuun lopussa Rockefeller-säätiö sanoi, että meillä on noin kuusi kuukautta aikaa 
"massiiviseen välittömään ruokakriisiin".
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Toiseksi, koskien sanan- ja uskonnonvapautta tulevassa maailmanhallituksessa: 14. toukokuuta 2008, 
Barack Obama oli ehdolla Yhdysvaltain presidentiksi, ja Michelle sanoi,

• "Meidän on muutettava keskusteluamme."

• "Meidän on muutettava perinteitämme, historiaamme."

• "Meidän on muutettava eri paikkaan kansana."

Huhtikuun 27:ntenä 2022 ilmoitettiin, että Kotimaan turvallisuusvirasto (Homeland Security (DHS)) on 
luonut uuden disinformaatiota hallinnoivan neuvoston.

Tämä "Sananvapauden välitystuomari (Arbiter of Free Speech)" (Nina Jankowicz) on äärimmäinen 
feministi, jolla on julkinen ansioluettelo seuraavasti:

• On Trump'in vihaaja,

• Kritisoi Trump'in äänestäjiä,

• Sanoo, että Hillary Clinton'in kampanjan maksama tutkimusraportti Venäjän väitetystä 
sekaantumisesta USA:n presidentinvaaleihin v. 2016 (Trump–Russia dossier) pitää paikkansa,

• Sanoo, että Hunter Biden'in kannettava tietokone helvetistä on venäläistä disinformaatiota, jne.

Jankowicz'in ansioluettelo on sitä disinformaatiota ja sananvapauden ja totuuden vastustusta.

Tämä tunnettu disinformaation välittäjä on valittu johtamaan uutta valtion virastoa muuttaakseen ja 
valvoakseen ihmisten keskustelua.

Eräs kommentoija sanoi, että hän voi sensuroida tai pidättää ihmisiä, jotka ovat eri mieltä hallituksen 
kertomuksen kanssa.

Toinen kommentoija sanoi, että tämä on yritys murskata republikaanien oppositio ja luoda yhden 
puolueen valta.

Profetian opettajana olen huolissani siitä, että ihmisiltä voidaan evätä oikeus ostaa ja myydä, koska he 
ovat eri mieltä hallituksen narratiivin kanssa.

Kolmanneksi, koskien maailmanhallitusta: 27. huhtikuuta 2022 raportoitiin, että Maailman 
talousfoorumin (WEF) perustivat kolme Yhdysvaltain ulkosuhteiden neuvoston (CFR) jäsentä (Henry 
Kissinger, John Kenneth Galbraith ja Herman Kahn) ja sen rahoittajana oli Yhdysvaltain 
keskustiedustelupalvelu (CIA).

Kissinger värväsi Schwab'in (WEF:n johtaja), jonka päätavoitteena näyttää olevan kansakuntien 
johtajien kaataminen ja heidän valtansa antaminen kouralliselle ennaltavalittuja ihmisiä, jotka tukevat 
maailmanhallitusta.

Tämä tukee joidenkin pitkäaikaista uskomusta siitä, että varjohallitus johtaa asioita maailmassa.

CFR:n ja CIA:n osallistuminen vahvistaa myös sen, että maailmanhallitus on USA:n tavoite, vaikka 
monet ovat kutsuneet sitä vuosien ajan salaliittoteoriaksi.

Neljänneksi, koskien maailmanhallitusta: Huhtikuun 2022 lopulla ilmoitettiin, että Maailman 
terveysjärjestö (WHO) kokoontuu 22.–28. toukokuuta 2022 äänestämään 13 muutoksesta, jotka 
Yhdysvallat haluaa sopimukseen, joka antaa WHO:lle hallinnan ihmisten terveydestä kaikissa valtioissa 
maan päällä.

Nämä muutokset siirtävät kansallisilta hallituksilta vallan maailmanlaajuiselle WHO:lle tehdä päätöksiä 
sulkemisista (lockdowns), toimeksiannoista (mandates), hoidoista, ym.

WHO:lla on valtuudet määrittää, ketkä voivat ja eivät voi tavata, kuinka moni voi tavata, mitä hoitoja 
ihmiset voivat ja eivät voi saada, jne.
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Kaikkien maan päällä olevien on noudatettava WHO:n globaaleja saneluja, eivätkä nämä muutokset 
vaadi kansakuntien (tai Yhdysvaltain senaatin) hyväksyntää, koska ne ovat muutoksia jo hyväksyttyyn 
olemassa olevaan sopimukseen.

Jos WHO hyväksyy nämä muutokset (ja he luultavasti hyväksyvät), niistä tulee kansainvälinen laki, joka 
korvaa kansojen suvereniteetin kuuden kuukauden kuluttua (marraskuussa 2022).

Tämä on vankka todiste siitä, että Yhdysvallat työskentelee luodakseen maailmanhallituksen ja 
ihmiskunnan aika on loppumassa.

WEF, CFR, CIA ja muut haluavat hallita maailman ruokavarastoja, terveydenhuoltoa, kaikkien 
keskustelua, millaisia ajoneuvoja ihmiset ajavat, ihmisten tuloja, ihmisten uskonnollisia vakaumuksia ja 
paljon muuta.

Obaman "Yhdysvaltojen perustavanlaatuinen muutos" koskee sen Amerikan tuhoamista, jossa monet 
meistä kasvoimme.

YK:n "Transforming our World: the Agenda for Sustainable Development 2030 (Maailmamme 
muuttaminen: Vuoden 2030 agenda kestävälle kehitykselle)" -tavoitteet koskevat sellaisen 
maailmanhallituksen perustamista, joka hallitsee Amerikan Yhdysvaltoja ja kaikkia muita maita.

Tuleva Ahdistuksen aika on erilainen kuin mikään, mitä on koskaan tapahtunut ennen tai tulee koskaan 
tapahtumaan; ja ellei niitä päiviä lyhennetä, mikään liha ei tule pelastumaan (Matt. 24:22).

Niiltä, jotka kyseenalaistavat sen, että Amerikan perustavanlaatuinen muutos liittyy sen Amerikan 
tuhoamiseen, jossa monet meistä kasvoimme, kysyn:

• Miksi Amerikan energiariippumattomuus on tuhottu?

• Miksi Amerikan taloutta tuhotaan (sulkemiset, inflaatio, toimitusketjukriisi, jne.)?

• Miksi Amerikan terveydenhuoltojärjestelmä on tuhoutumassa?

• Miksi Amerikan rajavartiointi on tehty tehottomaksi?

• Miksi miljardeja dollareita Amerikan aseita jätettiin Afganistaniin?

• Miksi Amerikan ehdotettu budjetti pienentää Amerikan armeijan kokoa?

• Miksi Yhdysvaltain perustuslakia, sananvapautta, ollaan tuhoamassa?

Viidenneksi, koskien Israelia: Alkaa näyttää siltä, että Israelin hallitus saattaa pian kaatua.

Hallitus ei voi menettää yhtään ääntä Knessetissä, mutta Ra’am -puolue (arabit) uhkaa vetää tukensa 
pois, ja jos he tekevät sen, Israelin hallitus kaatuu.

Toukokuun 1:senä 2022 kerrottiin, että Ra'am -puolue pyysi Jordanian kuningas Abdullah'ia 
toimittamaan luettelon Temppelivuorta koskevista vaatimuksista, jotka Israelin on hyväksyttävä tai Ra'am
vetää pois tukensa Israelin hallitukselta, ja se romahtaa.

Näihin vaatimuksiin kuuluu juutalaisten estäminen rukoilemasta Temppelivuorella, Israelin poliisin 
estäminen sekaantumasta muslimimellakoijiin Temppelivuorella, ja muita toimia, joihin Israel ei voi 
suostua.

Suomentajan lisäys:

Kun Israelin hallitus kaatuu seuraavan kerran, toteutuu rabbien ennustus Messiaan, Daavidin pojan, 
pikaisesta tulemuksesta. Katso esim. https://www.youtube.com/watch?v=yBnoojlTCI8 (Kaduri 
Mystery Solved - Cursed, Cursed, Cursed - Israel's 3 Governments, 7.4.2022).

Tässä vielä tuore uutisjuttu Israelin hallitustilanteesta kun Knesset palaa kevättauolta huomenna 
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9.5.2022: https://www.jpost.com/israel-news/politics-and-diplomacy/article-706095 (7.5.2022).

Kuudenneksi, koskien Googin ja Maagogin taistelua: Venäjän ja Israelin suhde heikkenee edelleen.

Venäjän ulkoministeri Lavrov sanoi hiljattain, että Hitlerillä oli juutalaista verta.

Toukokuun 1:senä 2022, Israelin pääministeri sanoi Lavrov'in lausunnoista, että ne "ovat vääriä ja hänen
aikeensa ovat vääriä".

Hän kutsui Lavrov'in lausuntoja "valheiksi".

Toukokuun 2:sena 2022, Israel kutsui Venäjän Israelin-suurlähettilään protestoimaan tätä vastaan.

Venäjän ja Israelin yhteistyö Syyriassa näyttää olevan päättymässä.

Seitsemänneksi, koskien liittoa monien kanssa Lähi-idän rauhan puolesta (Dan. 9:27): Toukokuun 2. 
päivänä 2022, Israelin Knessetin (hallitsevan elimen) jäsen kehotti EU:ta perustamaan hallitustenvälisen
ryhmän työskentelemään kansakuntien kanssa, Israelin ja arabien kanssa edistämään Abrahamin 
sopimuksia.

On mielenkiintoista, että Antikristus tulee EU:sta, ja EU:ta pyydetään perustamaan elin, joka 
työskentelee monien kanssa asiassa, joka voisi johtaa rauhanliittoon Lähi-idässä.

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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