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Aikakauden lopun merkkejä hengellisesti raivoavassa sodassa 
vuonna 2020
Tässä pastori Daymond Duck'ilta tuore profetiaraportti Rapture Ready -sivustolla, jonka suomensin. 
Kirjoittaja luettelee joukon aikainmerkkejä, jotka osoittavat pian alkavaan raamatulliseen Ahdistuksen 
aikaan, jota edeltää seurakunnan ylösotto (Tempaus). Erityisesti tarkasteltavana on amerikkalaisen 
mustan miehen, George Floyd'in, epäoikeudenmukaisesta kuolemasta aiheutunut maailmanlaajuinen 
Black Lives Matter -liike, jossa on epäilyttäviä piirteitä, jotka osoittavat laittomuuden ja sekasorron 
lisääntymiseen ajassamme. Rikolliset ainekset pyrkivät aina hyötymään tällaisista tapahtumista. Sama 
juttu pätee tähän koronavirus-pandemiaan, joka raivoaa maailmassamme kuin vitsaus.

--------------------------

Raivoaminen (Raging) :: By Daymond Duck

Published on: June 21, 2020 by RRadmin7 Category: Daymond Duck, General Articles

https://www.raptureready.com/2020/06/21/raging-by-daymond-duck/

Tiedä, että tämä artikkeli ei oikeastaan koske koronavirusta, taloutta, uskontoa, parempaa hallitusta, jne.

Tämä artikkeli kertoo aikakauden lopun merkeistä hengellisesti raivoavassa sodassa: ruttotaudit, 
väkivalta, tuleva taloudellinen romahdus, uskonnonvapaus verrattuna maailmanuskontoon (globaali 
etiikka), nationalismi vs. maailmanhallitus, jne.

Globalistit ovat organisoineet tai käyttäneet hyväksi kriisejä, joita maailma on kokenut vuoden 2020 
alusta lähtien, ja he haluavat Yhdysvaltojen alistuvan heidän himoitsemalleen Uudelle 
maailmanjärjestykselle (NWO).

He ovat asettamassa näyttämöä Ahdistuksen ajanjaksoa koskeville Raamatun profetioiden 
toteutumiselle.

Ne ovat sellaisia asioita, jotka Jeesuksen mukaan tapahtuvat ennen kuin se sukupolvi (kenties 70-80 
vuotta), joka näkee Israelin paluun, katoaa: selkeä näyttö siitä, että ihmiskunnan historia on viimeisten 
päivien, joita kutsutaan seurakunnan aikakaudeksi, viimeisissä hetkissä (Matt. 24:32-34).

On aika kysyä vakavasti, ovatko synnytystuskat alkaneet, koska meillä on maailmanlaajuinen eksytys 
(valeuutisia; vääriä lukuja koronaviruksesta; sosiaalisen median sensuuri), maailmanlaajuinen ruttotauti 
(koronavirus), maailmanlaajuisia mellakoita ja mielenosoituksia, maailmanlaajuisia taloudellisia 
ongelmia, mittasuhteiltaan raamatullista nälänhätää, joka uhkaa Afrikkaa, jne.

Kaivautuminen NWO-salahankkeeseen ei tee maailmaa paremmaksi, mutta se tuo näkyviin Ahdistuksen
ajan, joka on pahempi kuin mikään, mitä aiemmin on tapahtunut (Matt. 24:21).

Tässä on joitain näistä merkeistä (esimerkkejä asioista, joita Jumala käski meidän etsiä):

Ensinnäkin, 3. kesäkuuta 2020, ilmoitettiin, että Maailman talousfoorumi (WEF) kehottaa valtioita 
käyttämään koronaviruskriisiä hyväksi resetoimaan (muuttamaan) yhteiskunnan kaikki piirteet (hallitus, 
koulutus, työolot, tulot, jne.).

WEF pyysi myös maailman johtajia tekemään kolme asiaa: 1) Tekemään osakemarkkinoista 
oikeudenmukaisempia, 2) Käyttämään sijoituksia (globaalit verot; poliitikot kutsuvat veroja 
investoinneiksi) globaalien tavoitteiden edistämiseksi (käytä veroja kontrolloimaan koulutustamme ja 
elämäämme), ja 3) Tukemaan yleistä etua (lause, jota paavi Francis käyttää maailmanhallituksen 
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sijasta).

Toiseksi, globalistit yrittävät kaataa presidentti Trump'in monista syistä, mutta kaksi suurinta syytä voivat
olla hänen NWO:n (maailmanhallitus) vastustuksensa ja hänen tukensa Israelille (koska he haluavat 
pakottaa Israelin heidän NWO:honsa).

Varoitettuaan NWO:n kansainvälistä rikostuomioistuinta (ICC; vakiintunut NWO:n maailman tuomioistuin,
jota Yhdysvallat ja Israel kieltäytyvät tunnustamasta), että tulee olemaan seuraamuksia, jos tuomioistuin 
ei lopeta Yhdysvaltoihin ja sen liittolaisiin, mukaan lukien Israel, liittyvää laitonta tutkimusta sotarikosten 
vuoksi, Trump on toiminut heidän häntä koskevaa sivuuttamista vastaan.

Kesäkuun 11. päivänä 2020, Trump esti maailman tuomioistuimen virkamiehiä ja heidän perheitään 
astumasta Yhdysvaltoihin ja saamasta pääsyä heidän kiinteistöilleen Yhdysvalloissa.

Hänen pakotteensa suojelevat kaikkia Yhdysvaltain ja Israelin sotilashenkilöitä sekä muita henkilöitä 
korruptoituneiden virkamiesten päätöksiltä tässä tuomioistuimessa.

Kolmanneksi, koskien luopumusta, väärää opetusta ja maailmanuskontoa, Jumala antoi kaiken (ei 
osaa) Luvatusta maasta Israelille ja sen jälkeläisille heidän sukupolvessaan ikuisiksi ajoiksi (1. Moos. 
17:7-8, 21; 28:13).

Kesäkuun 11. päivänä 2020 kerrottiin, että Kirkkojen maailmanneuvosto lähetti EU:lle kirjeen, jossa se 
pyysi sitä rankaisemaan Israelia, jos Israel liittää itseensä osia Juudeasta ja Samariasta.

Neljänneksi, 8. kesäkuuta 2020, raportoitiin, että George Floyd'in perhe lähetti perheen lakimiesryhmän 
avulla kirjeen YK:lle (huomaa, että kirje maailmanhallitus-jäljittelijä YK:lle) kesäkuun 3. päivänä pyytäen 
apua riisumaan poliisi aseista Yhdysvalloissa.

Heidän lakimiestiiminsä haluaa YK:n (maailmanhallitus-jäljittelijä) tukea auttaakseen heitä:

• Estämään poliisia saamasta sotilasvälineitä ja armeijatyyppistä koulutusta.
• Estämään poliisia kouluttautumasta de-eskalointitekniikoihin (konfliktien vähentäminen, 

väkijoukkojen hallinta, kiihottajien poistaminen, jne.).
• Käynnistämään riippumattomia oikeudenkäyntejä ja ruumiinavauksia poliisimurhissa, jotka ovat 

lainvastaisia.

He esittelivät nämä samat kysymykset kongressille 10. kesäkuuta 2020.

Tucker Carlson'in mukaan, Yhdysvalloissa poliisi tappoi viime vuonna 10 mustaa miestä ja 20 valkoista 
miestä.

Riippumatta tämän merkityksestä, Minneapolis'in poliisipäällikkö (esimies Derek Chauvin'ille, jota 
syytetään George Floyd'in tappamisesta) on musta mies.

Viidenneksi, 8. kesäkuuta 2020, ilmoitettiin, että Nancy Pelosi ja yli 200 demokraattisen puolueen 
tukijaa julkistivat ”Justice in Policing Act 2020 (kohtuus poliisin toiminnassa)” -säädöksen.

Monet polvistuivat hiljaisuudessa 8 minuutin ja 46 sekunnin ajaksi Floyd'in kunniaksi (aika, jolloin Derek 
Chauvin piti polveaan Floyd'in kaulan päällä), kun he esittivät lakiehdotuksen.

He haluavat helpottaa poliisin haastamista oikeuteen väärinkäytöksistä.

He haluavat kieltää varoittamattomat kotitarkastusluvat (tuomarien antamat luvat, jotka valtuuttavat 
poliisin pääsemään kiinteistöön ilman ennakkoilmoitusta).

Presidentti Trump kertoi, että he haluavat evätä poliisilta rahoituksen, mutta Nancy Pelosi sanoi, että 
poliisin rahoituksen epääminen on paikallishallintojen etuoikeus.

Siitä huolimatta useat demokraatit ovat vaatineet poliisin rahoituksen epäämistä, ja presidentti Trump 



sanoi, ettei sitä tule tapahtumaan (Jeesus sanoi, että vääryyttä, laittomuutta on runsaasti; Matt. 24:12).

Mutta ennen kuin jatkan ja joku ymmärtää minut väärin, en ole mustia ihmisiä vastaan.

Tunnen kotikaupungissani ja ympäröivissä yhteisöissä mustia ihmisiä, jotka asettavat kristillisen 
esimerkin, minkä suhteen toivon, että jokaisen rodun jokainen ihminen ottaisi oppia.

En koskaan pyydä ketään tukemaan palvelustehtävääni taloudellisesti, ja ainoa kirkko, joka tekee sitä 
säännöllisesti, on mustien ihmisten seurakunta, jota ei koskaan ole pyydetty tekemään sitä, ja he ovat 
lähettäneet vapaaehtoisesti rakkauden lahjan joka kuukausi vuosien ajan.

Suuren laman aikana, mustien perhe, jolla oli omia lapsia ruokittavanaan, jakoi ruokia, joita he olivat 
kasvattaneet ja säilöneet isovanhempieni (ja heidän lastensa; minun isäni ja setäni) kanssa, saadakseen
ihmiset selviytymään talven läpi.

Jokaisessa rodussa on hyviä kansalaisia, jokaisessa rodussa on pahoja kansalaisia, jokaisessa rodussa
on väärinkohdeltuja kansalaisia, kaikki tekevät syntiä ja Jumala rakastaa kaikkia.

Luotan joihinkin tuntemiini mustiin ihmisiin enemmän, kuin luotan joihinkin tuntemiini valkoisiin ihmisiin; 
ja mielestäni yksi kansallisista aarteistamme on musta lady, nimeltään tohtori Alveda King (tohtori Martin 
Luther King'in veljentytär).

Yritän varoittaa sinua siitä, että tämä kriisi koskee seuraavien vaalien mustien äänestyskäyttäytymistä ja 
NWO:ta (maailmanhallitus), ei rasismia.

Ihmiset käyttävät satoja miljoonia dollareita Yhdysvaltojen heikentämiseen ja NWO:n esille tuomiseen.

Jos he onnistuvat, niin Ilmestyskirjan mukaan, noin 2/3 maan päällä olevista ihmisistä kuolee (monet 
mustat) 7-vuotisen Ahdistuksen aikana, joka seuraa Tempausta.

Jos mustien elämät ovat demokraattien kannalta tärkeitä, niin miksi hyvin monet demokraattikuvernöörit 
ja -pormestarit käskivät poliisia vetäytymään syrjään, kun Antifa ja muut ryöstelivät ja polttivat mustien 
omistamia yrityksiä, haavoittivat ja tappoivat mustia kansalaisia, mustia poliiseja, jne.?

Jos mustien elämät ovat demokraattien kannalta tärkeitä, niin miksi nämä virkamiehet eivät määränneet 
poliisia suojelemaan mustia ihmisiä? Miksi he haluavat evätä rahoituksen mustia ihmisiä suojelevalta 
poliisilta? Eikö myös mustien ihmisten elämää ja yrityksiä pidä suojella?

Näin videon, jossa sanotaan, että 94% tapetuista mustista ihmisistä on mustien ihmisten tappamia (ja 
paljon, ei kaikki tapaukset, tästä tapahtuu demokraattien johtamissa kaupungeissa, jotka ilmeisesti eivät 
tee mitään mustien ihmisten suojelemiseksi).

Kannustan sinua kuuntelemaan tätä uskomatonta nuorta mustaa miestä (8 ½ min):

https://www.youtube.com/watch?v=WmaXg7KzSRU&app=deskto  p

Washingtonin osavaltion Seattle'ssa, Antifa ja Black Lives Matter ovat miehittäneet 6 korttelin alueen, 
pieni joukko on nähty kaduilla suuritehoisten hyökkäyskivääreiden kanssa; he ovat uhanneet polttaa 
rakennukset raunioiksi; olen nähnyt raportteja, että he kiristävät rahaa ihmisiltä ja yrityksiltä; kansalaiset 
ovat kutsuneet poliisia avuksi; jotkut ihmiset ovat valittaneet, ettei heitä ole päästetty koteihinsa; poliisia 
käskettiin evakuoimaan alue; ja tämän kirjoittamisen aikaan demokraattikuvernööri ja -pormestari 
ylistävät Antifaa ja Black Lives Matter'ia (jotka eivät ole arvollisia puhdistamaan joidenkin ryöstämiensä 
ja haavoittamiensa mustien ihmisten kenkiä).

Presidentti Trump twiittasi, että Seattle'ssa olevien poliitikkojen tulisi vallata alue takaisin tai hän tulee 
tekemään sen, mutta hänen käskettiin palata takaisin Valkoisen talon alla olevaan bunkkeriinsa ja pysyä 
erossa paikallisesta liiketoiminnasta (mitäänsanomaton, poliittinen vastaveto republikaanien syytökseen,
että demokraatit pitävät Biden'iä hänen kellarissaan).
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Profeetta Jesaja sanoi: ”Voi niitä, jotka sanovat pahan hyväksi ja hyvän pahaksi...” (Jes. 5:20)

Ei ehkä ole parempaa esimerkkiä pahan hyväksi ja hyvän pahaksi kutsumisesta kuin ne, jotka 
tuomitsevat maamme poliisin (mukaan lukien mustan poliisin, aasialaistaustaisen poliisin, 
latinalaistaustaisen poliisin, jne.) ja kasaavat kiitosta Antifa- ja Black Lives Matter -tapahtumille, joissa on
loukkaantunut kymmeniä ihmisiä, kuollut useita, tuhoutunut omaisuutta satojen miljoonien dollareiden 
edestä, jne.

Derek Chauvin oli väärässä asettaessaan polvensa George Floyd'in kaulalle, ja demokraatit ovat 
väärässä asettaessaan polvensa mustien ihmisten kaulalle.

Kolme Derek Chauvin'in kanssa toiminutta poliisia olivat väärässä seisoessaan ympärillä eivätkä 
auttaneet George Floyd'ia (ja heidät saatetaan syytteeseen), ja poliitikot ovat väärässä seisoessaan 
ympärillä ja ollessaan auttamatta niitä, joita ryöstettiin ja vahingoitettiin (ja heitä ei tulla syyttämään; tämä
ei kuulosta minusta oikeudenmukaiselta).

Poliitikot syyttävät työmiehiä, mutta poliitikot päästetään pälkähästä.

Poliitikot ovat riisumassa poliisia aseista, joka suojelee kansalaisia, mutta käyttävät kuitenkin osan 
kansalaisiltaan keräämistä veroista maksaakseen itselleen turvallisuuden.

Amerikkalainen ja kristillinen tapa on rakastaa kaikkia ihmisiä, auttaa sorrettuja ja suojella heitä – ei 
ryöstää heitä, tuhota heidän omaisuuttaan ja työpaikkojansa, ja pitää heitä alaspainettuina.

Amerikkalainen tapa on poliisien aseistaminen ja rikollisten riisuminen aseista, ei poliisin riisuminen 
aseista ja rikollisten aseistaminen (mitä se sanoo poliittisesta puolueesta, joka haluaa viedä aseet pois 
rehellisiltä kansalaisilta samalla kun he ylistävät tuhopolttajia, ryöstäjiä, sortajia ja tappajia 
rynnäkkökivääreineen).

Pastori Tom Hughes sanoi, että Vanhan testamentin aikana Jumala antoi ihmisten, jotka jättivät Hänet 
huomiotta, vajota kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia (Room. 1:28).

Hän uskoo, että Jumala saattaa antaa ihmisten tänäpäivänä vajota kelvottoman mielensä valtaan, ja 
todisteet näyttävät osoittavan hänen olevan oikeassa.

Kuudenneksi, 11. kesäkuuta 2020, Life News raportoi, että ainakin kaksi (ja ehkä enemmänkin) 
nopeasti kehitetyistä koronavirusrokotteista sisältää soluja abortoidusta sikiökudoksesta.

Jotkut tutkijat väittävät, että rokotteet, joissa käytetään abortoidun sikiökudoksen soluja, ovat 
tehokkaampia kuin rokotteet, joissa käytetään ei-ihmisen soluja, mutta toiset ovat eri mieltä; ja ainakin 
10 yritystä työskentelee rokotteiden kanssa, jotka eivät käytä soluja abortoidusta sikiökudoksesta.

Raportin mukaan, Trumpin hallinto perusti vuonna 2018 20 miljoonan dollarin rahaston avustamaan 
yrityksiä, jotka työskentelevät rokotteiden parissa, jotka eivät käytä soluja abortoidusta sikiökudoksesta.

Kristittyjen on kehotettava poliitikkojaan tukemaan yrityksiä, jotka yrittävät tuottaa ei-ihmissolurokotteita.

New Yorkin osavaltion asianajajaliitto vaati 28. toukokuuta 2020 kaikkien amerikkalaisten pakollisia 
rokotuksia, kun sellainen on saatavilla ilman poikkeuksia uskonnollisista, filosofisista tai 
henkilökohtaisista syistä (he haluavat pakottaa ihmiset ottamaan sen).

Seitsemänneksi, koskien Googin ja Maagogin taistelua vuotten lopulla ja viimeisinä päivinä: Kesäkuun 
7. päivänä 2020 ilmoitettiin, että Iran on kasvattanut voimakkaasti rikastetun uraanin varastojaan ja on 
siirtynyt lähemmäksi ydinaseiden kehittämistavoitettaan.

Lisäksi 7. kesäkuuta 2020 ilmoitettiin, että Iran on koonnut noin 53 000:n Iranin tukeman taistelijajoukon 
(Hizbollah ja muut naamioituneina Syyrian armeijan univormuihin) lähelle Syyrian Israelin vastaista 



rajaa, ja he valmistautuvat hyökkäämään sunni-syyrialaisten kimppuun Golanin kukkuloilla, jotka ovat 
ystävällisissä väleissä Israelin kanssa.

Lopuksi, maailmassa raivoaa suuri hengellinen sota, ja Raamatun profetioihin liittyviä merkittäviä 
tapahtumia esiintyy päivittäin.

Ilmestyskirjan mukaan miljardit ihmiset kuolevat Ahdistuksen aikana (ruttotaudit, mestaamiset, 
luonnonkatastrofit, sota, jne.).

Tärkein asia, mitä kuka tahansa voi tehdä, on uskoa se, mitä Raamattu sanoo Jeesuksesta (Hänen 
neitseestä syntymisensä, synnitön elämänsä, kuolemansa, hautaamisensa ja ylösnousemuksensa), 
pyytää vilpittömästi Jeesusta antamaan anteeksi omat synnit ja tulla asumaan itse kunkin sydämeen (ja 
kuten minä näen sen, meidän raivoava yhteiskunta on osoitus siitä, että ihmisillä on loppumassa aika 
saada se tehdyksi).
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