
maanantai 13. huhtikuuta 2020

Daymond Duck jyrisee koronaviruskriisin keskellä saarnatessaan 
Raamatun totuutta lopunajoista, joissa elämme parhaillaan 
Tässä yhteenvetomainen pastori Daymond Duck'in tuore profetiaraportti Rapture Ready -sivustolla, 
jonka suomensin. Daymond selostaa Raamatun profetian valossa koronakriisiä ja sen profeetallisia 
vaikutuksia lähitulevaisuudessa. Se miten kaikki etenee tästä eteenpäin on Daymond'in hallussa aika 
hyvin mielestäni. Ollaan siis saavuttu ns. käännekohtaan tai pelinmuuttajaan koronaviruksen myötä, 
kun maailma on muuttunut kuin yhdessä yössä. Nykyinen ”liberaali” maailmanjärjestys on poistumassa 
uuden Antikristuksen maailmanjärjestyksen tieltä, joka on fasistinen. Artikkelin lopussa tärkeää tietoa 
jokaisen yksilöihmisen iankaikkisen pelastumisen kannalta, varsinkin kun eletään näitä vaikeita aikoja.
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Joitakin ajatuksia koronaviruskriisistä:

• Jeesus sanoi, että tulee olemaan ”ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivo” (Luuk. 21:25; 
Kansakunnat ovat nyt ahdingossa). 

• Jeesus sanoi: ”Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa” 
(Luuk. 21:26; Nyt on olemassa ennennäkemätön pelko). 

• Jeesus sanoi: ”Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, 
sillä teidän vapautuksenne on lähellä” (Luuk. 21:28; Kristityt näkevät merkkien alkamisen nyt). 

Profetoitu tapahtumien järjestys:

• Tempauksen on tapahduttava ennen Ahdistuksen ajanjaksoa (2. Tess. 2:5-8). 
• Raamatussa ei sanota sitä, mutta uskon, että Damaskoksen tuhoutuminen sekä Googin ja 

Maagogin taistelu tapahtuvat ennen Ahdistuksen aikaa. 
• Tempauksen ja Ahdistuksen ajanjakson välillä voi olla lyhyt jakso (aikaväli) (Raamatussa ei 

sanota kuinka pitkä tämä väli tulee olemaan). 
• Kymmenen kuninkaan tai kymmenen sarven (kymmenen johtajan) täytyy nousta ennen 

Antikristusta ja Ahdistuksen aikaa (Dan. 7:7-8, 24). 
• Lähi-idässä on oltava liitto monien kanssa (covenant with many) ennen Ahdistuksen aikaa (Dan. 

9:27). 
• Antikristus vahvistaa liiton, ja se on Ahdistuksen ajan ensimmäinen päivä. 

Tämä on pointti:

• Tempaus voi tapahtua ilman merkkejä tai varoituksia milloin tahansa Jumala päättää, mutta 
Ahdistuksen ajanjakso ei voi toteutua, jos jotkut asiat eivät ole paikoillaan. 

• On mahdollista (painottaen sanaa mahdollista), että maailma voi tulla koronaviruskriisistä ulos 
lyhyeksi ajaksi. 

• Tempaus tapahtuu ja Antikristus ilmestyy, kasvaa vahvemmaksi ja hänelle annetaan valta yli 
maailmanhallituksen (Ilm. 6:1-2; 13:5-8). 

• Globaali talous romahtaa ja syntyy uusi globaali talousjärjestelmä (ratsastaja mustalla hevosella; 
Ilm. 6:5-6). 

• Väärä profeetta ilmestyy ja johtaa globaalia etiikkaa (saatanallinen maailmanuskonto; uskovien 
vainot; Ilm. 13:7-8). 

• Tulee ennennäkemättömiä luonnonkatastrofeja (vääriä kristuksia, sotaa, nälänhätää, ruttotauteja, 
maanjäristyksiä, jne.; Matt. 24:6-7; Ilm. 6:1-8). 
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• Antikristus ja väärä profeetta luovat rahattoman yhteiskunnan ja maailmanlaajuisen 
valvontajärjestelmän, jota kutsutaan Pedon merkiksi (Ahdistuksen ajan puolivälissä; Ilm. 13:16-
18). 

• Jeesuksen toinen tuleminen on seitsemän vuoden kuluttua siitä, kun Antikristus on vahvistanut 
liiton. 

Hieman koronaviruskriisin profeetallisista vaikutuksista:

• Jumala on ohjaksissa ja Hänen Sanansa toteutuu. 
• Mitään sellaista ei tapahdu, jota Jumala ei salli. 
• Googin ja Maagogin taistelu näyttää olevan muotoutumassa (Hes. 38-39). 
• Koronaviruskriisi on muuttanut maailmaa (Jotkut ajattelevat, että se voi olla tarkoituksellinen teko 

tuottaa Uusi Maailman Järjestys (NWO), ja se tulee olemaan pikakelauksella tästä eteenpäin). 
• Tämä kriisi näyttää olevan merkittävä askel kohti Ahdistuksen ajanjaksoa useine vaikutuksineen 

(taloudellinen romahdus, nälänhätä, ruttotaudit, Pedon merkki, jne.). 
• Se näyttäytyy suurena ruttotautina tai synnytystuskana (ei paikallinen pandemia, joka on rajoitettu

yhteen kansakuntaan, vaan mittasuhteiltaan maailmanlaajuinen; edelläkävijä Ilm. 6:7-8 kohdalle). 
• Se luo tarpeen henkilöstä, joka pystyy ratkaisemaan maailman ongelmat (mies, jolla on 

suunnitelma, Antikristus; oletko kuullut huhtikuun 1. päivän 2020 uutisotsikosta hollantilaisessa 
sanomalehdessä, ”Searching for Leader?” (”Etsitkö johtajaa?”)). 

• Se on merkittävä askel kohti maailmantalouden romahtamista (Afrikka on jo vaarassa; 
kansakunnat painavat setelikoneillaan biljoonia dollareita yrittääkseen välttää sitä; edelläkävijä 
Ilm. 6:5-6 kohdalle). 

• Se tarjoaa syyn rahattoman yhteiskunnan perustamiseen (Meille kerrotaan, että virus on 
käteisrahan pinnalla; että meidän on mentävä digitaaliseen rahaan; edelläkävijä Ilm. 13:16-18 
kohdalle). 

• Se tarjoaa syyn ihmisten merkitsemiseen (Bill Gates haluaa laittaa rokotettuihin ihmisiin 
kvanttipistetatuoinnin (quantum dot tattoo), jossa on tietoja, joita voidaan muuttaa, päivittää, ja 
lukea skannerien tai infrapunavalon avulla; edelläkävijä Ilm. 13:16-18 kohdalle). 

• Se tarjoaa syyn jäljittää ja vainota ihmisiä (tatuoinnin ottajat saavat poistua kodeistaan, 
työskennellä, ostaa, myydä, jne., mutta ne, jotka kieltäytyvät tatuoinnista, eivät saa poistua 
kodeistaan, käydä töissä, ostaa, myydä, jne. (Huomaa: 500 miljoonaa dollaria 
seurantajärjestelmän perustamiseksi sisällytettiin Trump'in 2.2 biljoonan dollarin elvytyspakettiin. 
Huomaa: Pastoreita aletaan jo uhkailla jumalanpalvelusten järjestämisestä.) 

• Se yhdistää maailmaa taistelemaan yhteistä vihollista vastaan (tämä yhteistyö voi johtaa 
kymmenen kuninkaan nousuun; Dan. 7:24, Ilm. 17: 12-14). 

• Se sulkee kristityt koteihinsa sammuttaakseen vastarinnan maailmanhallitukselle, 
maailmanuskonnolle, Pedon merkille, valvonnalle, jne. 

• Se aiheuttaa suurta pelkoa. 
• Se voi tarkoittaa, että Jumala toimii pian (Tempaus). 

Ehkäpä maailman johtajien olisi hyvä muistaa eräs Ahdistuksen aikaa koskeva profetia: ”Katso, minä 
teen Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi kaikille kansoille yltympäri, ja myös Juudan kohdalle se on 
tuleva Jerusalemia piiritettäessä. Ja sinä päivänä minä teen Jerusalemin väkikiveksi kaikille kansoille: 
kaikki, jotka sitä nostavat, repivät pahoin itsensä; ja kaikki maan kansakunnat kokoontuvat sitä vastaan.”
(Sak. 12:2-3)

Jumala loi kansojen rajat Baabelin tornin johdosta (5. Moos. 32: 8-10).

Jumala teki liiton antaakseen Luvatun Maan Aabrahamille ja hänen jälkeläisilleen ikuisesti (1. Moos. 
13:14-15; 17:7-8).

Jumala aikoo laittaa nimensä Jerusalemiin ikiajoiksi (2. Kuninkaiden kirja 21:7).

Jeesus aikoo asua Jerusalemissa ja panee Sanansa lähtemään Jerusalemista tuhatvuotisessa 
valtakunnassa (Ps. 132:13; Jes. 2:3).



Jeesus tulee takaisin kuninkaiden Kuninkaana ja herrain Herrana (Ilm. 19:16).

Huomaa yllä mainitun Jeesuksen sanomisen paikkansapitävyys (kansakuntien ahdistus, ihmisten pelko, 
ruttotaudit).

Ajatus siitä, että maailman johtajat voivat sivuuttaa sen, mitä Jumala sanoi, antaa osan Luvatusta 
Maasta jollekin muulle kuin juutalaisille, perustaa maailmanhallituksen ja antaa vallan kuninkaalle, joka 
on kasvoilta röyhkeä ja juonissa taitava (Antikristus) johtaakseen sitä Kuningas Jeesuksen sijasta ilman 
seuraamuksia, on naurettava, älytön, irrationaalinen hölynpöly.

Maailman johtajat ovat luomassa vastakkainasettelua Jumalan kanssa, ja Hän ei koskaan salli heidän 
perustaa maailmanhallitusta hallitsemaan Luvattua Maata ja Israelia (ja pääsemään siitä kuin koira 
veräjästä), koska hän lupasi kuningasten Kuninkaan ja herrain Herran (Jeesuksen) perustaa 
valtakuntansa maan päälle (maailmanhallitus) ja hallita Israelia.

Jumala poistaa seurakuntansa ja leikkaa kansakunnat palasiksi johtuen Hänen maansa leikkelemisestä.

Armon tekona hän voi varoittaa maailman johtajia olemaan jakamatta Israelin maata ja perustamatta 
maailmanhallitusta.

Niin paha kuin koronavirus onkin, se on huvittelua verrattuna siihen, mitä on profetoitu seitsenvuotiselle 
Ahdistuksen ajalle.

Tämä on enemmän kuin minun mielipiteeni.

Tämä on Raamatun puhetta (yhden ja ainoan kaikkivoipaisen Jumalan Sanaa, joka ei valehtele).

Vielä yksi asia: Jokaisen on A) Tunnustettava syntisyytensä, B) Uskottava kaikkeen, mitä Raamattu 
sanoo Jeesuksesta, että Hän syntyi neitsyestä, Hän ei tehnyt syntiä, Hän kärsi ja kuoli meidän 
sijastamme, Hänet haudattiin, Hänet herätettiin kuolleista ja C) Tunnustettava syntinsä ja pyydettävä 
Jeesusta pelastamaan itsensä.

Tämä on ainoa tapa pelastua (ainoa asia, jonka Jumala hyväksyy antaakseen ihmisen mennä 
Taivaaseen; Joh. 14:6).
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