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Globalistit eivät näe Tempauksen ja Ahdistuksen ajan tulevan pian 
by Daymond Duck 23.1.2022
Tässä pastori Daymond Duck'ilta tuore aikainmerkkiraportti Rapture Ready -sivustolla, jossa 
muistutetaan maailman jumalattomien johtajien olevan täysin sokeita sille, mitä on tulossa hyvinkin 
pian. Tämä siksi, koska he eivät tunne Raamatun profetiaa. Mutta valveutunut kristitty näkee 
aikainmerkit ja osaa varautua aikakauden loppuun, joka merkitsee Jumalan tuomioiden lankeamista 
maan päälle, jota ennen tapahtuu Kristuksen omien ylösotto (Ilm. 3:10). Raportin suomensi: Olli R.
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Haastattelussa 17. joulukuuta 2021, varapresidentti Kamala Harris sanoi: "Emme nähneet Deltan 
tulevan... Emme nähneet Omikronin tulevan."

Muutama päivä sen jälkeen toimittaja kysyi Biden'iltä: "Kuinka ymmärsit väärin?"

Biden nauroi ja vastasi: "Kukaan ei nähnyt sen tulevan. Ei kukaan koko maailmassa. Kuka näki sen 
tulevan?"

• Kun Biden'in hallinto pysäytti Yhdysvaltojen ja Meksikon välisen rajamuurin rakentamisen ja alkoi 
puhua maahanmuuttajille annettavasta ilmaisesta terveydenhuollosta, ilmaisesta koulutuksesta, 
jne., he eivät nähneet, että maahanmuuttokriisi oli tulossa.

• Kun Biden'in hallinto lopetti Keystone-putkilinjan rakentamisen ja öljynporauksen joillakin 
liittovaltion mailla, jne., he eivät nähneet inflaatiota, korkeita bensiinin hintoja ja korkeita 
elintarvikkeiden hintoja, jotka olivat tulossa.

• Kun he vetivät nopeasti Amerikan joukot pois Afganistanista, Yhdysvaltain kansalaiset hylättiin, 
Yhdysvaltain sotilaita tapettiin, jne., mutta he eivät nähneet sen tulevan.

• Kun demokraattisenaattori Joe Manchin sanoi, ettei hän äänestäisi Biden'in "Build Back Better" 
-lain puolesta sellaisena kuin se oli kirjoitettu, he eivät nähneet sen tulevan.

Raamatun profetian mukaan globalistit perustavat jumalattoman maailmanhallituksen ja -uskonnon sekä
valtuuttavat Saatanan Antikristuksen hallitsemaan maailmaa; tämä laukaisee sodan, hyperinflaation, 
talouden romahduksen, nälänhädän, ruton, ja väkijoukkojen surmatuksi tulemisen. Mutta he eivät usko 
Raamattuun, eivätkä näe sen tulevan.

Kun sokea sokeaa taluttaa, niin he molemmat kuoppaan lankeavat.

Tässä on joitain viimeaikaisia tapahtumia, jotka näyttävät osoittavan, että Tempaus ja Ahdistuksen aika 
tulevat pian, mutta globalistit eivät näe myöskään näitä tuleviksi.

Ensinnäkin, koskien tulevaa maailmanhallitusta: 19. tammikuuta 2022 ilmoitettiin, että World 
Government Summit pitää kahdeksannen kokouksensa 29.-30. maaliskuuta Dubai'ssa.

Globaali eliitti kokoontuu kaikkialta maailmasta keskustelemaan tulevien hallitusten muodostamisesta.

(Huomaa: Tämä kirjoittaja uskoo, että maailma saa pian kymmenen samanmielistä johtajaa, jotka 
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hallitsevat kymmentä kansakuntaryhmää, jotka mallinnetaan voimaantunutta EU:ta mukaillen. Niitä 
edustavat kymmenen rauta- ja savivarvasta – rautaiset ja muut – ei kymmenen rautavarvasta 
Nebukadnessar'in unen patsaassa. Materiaalit edustavat kansakuntia tai kansakuntaryhmiä – eivät 
ideologioita, poliittisia uskomuksia, hallitustyyppejä, jne.)

Toiseksi, 11. tammikuuta 2022, Biden'in hallinto ilmoitti suunnitelmistaan antaa yli 300 miljoonaa dollaria
avustusta humanitaarisille ryhmille nälkäisten afgaanien (ihmisiä, joita talebanit, jotka tappoivat 
vetäytyviä Yhdysvaltain joukkoja, hallitsevat) ruokkimiseksi.

Kriitikot sanovat, että rahat päätyvät Talebanin käsiin, eivätkä nämä ihmiset saa niitä.

Biden'in hallinto syyttää jokaisesta epäonnistumisesta jotakuta toista (he syyttävät 
maahanmuuttokriisistä Trump'ia, korkeista lihan hinnoista lihayhtiöitä, korkeista bensiinin hinnoista öljy-
yhtiöitä, Deltan ja Omikronin epäonnistuneesta hoitamisesta lääketieteellisen yhteisön huonoja neuvoja, 
jne.).

Ehkä heidän pitäisi pohtia, kuinka heidän kulutuspolitiikkansa on vaikuttanut inflaatioon.

Kolmanneksi, koskien ruttotauteja aikakauden lopussa: Tammikuun 12:ntena 2022 raportoitiin, että 
EU:n terveysviranomaiset ovat varoittaneet, että useampi kuin yksi Covid-19-tehosterokotus vuodessa 
voi vahingoittaa potilaan immuunijärjestelmää.

Ihmisten immuunijärjestelmän vaurioituminen kaikkialla maailmassa voi johtaa sellaiseen 
maailmanlaajuiseen ruttotautiin ja kuolemaan, jota Raamatussa ennustetaan. [Ks. Ilmestyskirjan 4. 
sinetti, Ilm. 6:7-8, Suom. huom.]

(Lisätietoja: Samana päivänä ilmoitettiin, että Maailman terveysjärjestön (WHO) luoma asiantuntijaryhmä
oli sanonut, että "alkuperäisen rokotekoostumuksen toistuvat tehosteannokset eivät todennäköisesti ole 
sopivia pitkällä tähtäimellä." Kuten tämä kirjoittaja ymmärtää, artikkelissa nämä WHO:n asiantuntijat 
sanoivat, että toistuvat tehosterokotteet ovat huono idea.)

Neljänneksi, koskien petosta: 10. tammikuuta 2022 useiden kuukausien väittämien jälkeen, että 
Pfizer'in rokote on 100% tehokas Covid'in ehkäisyssä, Pfizer'in toimitusjohtaja Albert Bourla sanoi: 
"Kaksi rokoteannosta tarjoaa erittäin rajallisen suojan, jos ollenkaan. Kolme annosta tehosteen myötä 
tarjoavat kohtuullisen suojan sairaalahoitoa ja kuolemantapauksia vastaan. Vähemmän suojaa tartuntoja
vastaan."

Bourla sanoi myös, että Pfizer on allekirjoittanut useita sopimuksia alalla, joka koskee geenien 
muokkaamista, ollen teknologiaa, jota Pfizer toivoo käyttävänsä Covid-rokotteessaan.

(Huomaa: 13. tammikuuta 2022 ilmoitettiin, että sotilaslääkintäryhmiä lähetetään kuuteen osavaltioon 
auttamaan sairaaloita, jotka ovat täynnä Covid-potilaita.)

(Huomaa: 13. tammikuuta 2022 ilmoitettiin, että joissakin Etelä-Kalifornian sairaaloissa on niin vähän 
henkilökuntaa, että ne pyytävät Covid-tartunnan saaneita työntekijöitä pysymään töissä.)

Viidenneksi, tammikuun 14:ntenä 2022 ilmoitettiin, että Ghanan presidentti Nana Akufo-Addo, Afrikasta,
kertoi kansallisessa TV:ssä ghanalaisille Rockefellerien suunnitelmasta:

• Levittää virusta,

• Vähentää maapallon väestöä, ja

• Tuhota maailmantalous.

Artikkelin mukaan Akufo-Addo kertoi kansalaisilleen, mistä he voisivat löytää todisteita näistä asioista, 
miten Fauci ja Gates ovat tässä mukana, ja ilmoitti aikovansa lopettaa kaikki rokotukset.

(Huom. näihin kolmeen asiaan liittyen: On mielenkiintoista, että Raamattu ennustaa maailmanlaajuisia 
pandemioita, ihmisjoukkojen kuolemaa, ja maailmanlaajuista talouden romahdusta Ahdistuksen aikana.)
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Kuudenneksi, koskien Israelin paluuta aikakauden lopussa: Jumala sanoi, että karu maa metsitetään 
uudelleen (Jes. 60:13).

Palanneet juutalaiset ovat panneet esille miljoonia puita, ja 13. tammikuuta 2022 kerrottiin, että 
Israelissa on puhjennut mellakoita puiden istutusohjelmasta Negev'in autiomaassa.

Beduiinit syyttävät hallitusta yrityksestä kaapata maata heille kuuluvasta metsästä.

Tehdäksemme tästä nahinasta vakavamman, yksi arabijäsen Israelin hallituksen 61 jäsenen 
enemmistöstä (61 tarvitaan estämään hallituksen kaatuminen) sanoi lopettavansa äänestämisen 
hallituksen kanssa, kunnes se lopettaa puiden istuttamisen beduiinien vaatimalle alueelle.

Entinen pääministeri Netanyahu kehottaa hallitusta jatkamaan puiden istuttamista ja sanoi äänestävänsä
hallituksen kanssa, jotta se ei romahda tämän asian takia.

Tietyssä mielessä tämä vaikuttaa pieneltä ongelmalta, mutta Jumalan Sana on toteutumassa, eikä sitä 
voida estää toteutumasta.

Seitsemänneksi, koskien uudelleen rakennettua Temppeliä Ahdistuksen ajan alkuvaiheessa: 
Tammikuun 16:ntena 2022, Israelin hallitus hyväksyi 35 miljoonan dollarin viisivuotissuunnitelman 
parantaakseen pääsyä Temppelivuoren itkumuurille ja lisätäkseen vierailijoiden määrää siellä, sekä 
auttaakseen rahallisesti muita olemassa olevia kehityshankkeita.

(Huomautus: Jotkut lukijat saattavat muistaa, että vuonna 2018 Israel sai päätökseen rakentamisen ja 
aloitti 2 junan käytön – Kuningas Daavid -nimisellä rautatiellä, koska kuningas Daavid perusti 
Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi – kuljettamaan vieraita Ben Gurion'in rautatieltä Jerusalemiin. Sen 
jälkeen, he päättivät rakentaa rautatieaseman lähelle Temppelivuorta ja nimetä sen presidentti Trump'in 
mukaan, koska hän tunnusti Jerusalemin Israelin jakamattomaksi pääkaupungiksi. Jeesuksen ajoista 
lähtien nykyinen sukupolvi on ainoa sukupolvi, joka näkee uudelleen perustetun Israelin, uudelleen 
rakennetun Jerusalemin, ja rautatien, joka lisää Temppelivuorella kävijöitä, mutta epäuskoiset globalistit 
ja useimmat saarnaajat eivät näe mitä (tai Kuka) on tulossa.)

Kahdeksanneksi, koskien laittomuuden lisääntymistä ja Yhdysvaltojen muuttumista globalistiseksi 
poliisivaltioksi Antikristuksen alaisuudessa: Tammikuun 16:ntena 2022, Hal Lindsey esitti, että poliitikot 
voisivat saada Yhdysvaltain kansalaiset mukaan muuttamaan Yhdysvallat poliisivaltioksi lopettamalla 
rikosten syytteeseenpanon, vapauttamalla vankeja vankilasta, palkitsemalla pahan, ja rankaisemalla 
hyvää.

Lindsey uskoo (ja tämä kirjoittaja on samaa mieltä), että näiden asioiden tekeminen saisi lainkuuliaiset 
kansalaiset vaatimaan lisää hallituksen valvontaa, ja hallitus vastaisi säätämällä lakeja vapauksiemme 
vähentämiseksi.

Ei ole mikään salaisuus, että jotkut poliitikot kieltäytyvät jo nyt asettamasta syytteitä joihinkin rikoksiin, 
sallivat rikollisten pitää saaliinsa, jos he varastavat alle 1 000 dollaria, mikä johtaa ponnisteluihin evätä 
poliisilta rahoitus, jne.

Sen sijaan, että vaadittaisiin lakeja vapauksiemme poistamiseksi, kansalaisten tulisi erottaa 
korruptoituneet virkamiehet, koska he eivät tee työtään.

Tässä on lisätietoa lisääntyneestä laittomuudesta juuri nyt:

• Yhdysvaltain korkein oikeus päätti 13. tammikuuta 2022, että Biden'in toimeksianto, jolla 
vaaditaan yli 100 työntekijän yrityksiä pakottamaan työntekijänsä ottamaan rokotuksen, on laiton. 
Vaikka tuomioistuin sanoi sen olevan laitonta, Biden kehotti yrityksiä määräämään rokotukset joka
tapauksessa. Yhdysvaltain presidentti kehottaa laittomuuteen.

• Näyttää olevan paljon todisteita siitä, että vuoden 2020 vaalit varastettiin; kuolleita äänestäjiä ja 
laittomia siirtolaisia äänesti joissakin paikoissa, joissakin paikoissa oli enemmän äänestäneitä 



ihmisiä kuin rekisteröityjä äänestäjiä, äänestysliput näyttivät olevan valokopioita, jne., ja syytöksiä 
on siitä, että demokraatit haluavat laillistaa nämä ja muut kyseenalaiset käytännöt Biden'in "Build 
Back Better" -lakiesityksessä. Ken Blackwell, vaalien eheyttä valvovan järjestön (Center for 
Election Integrity) puheenjohtaja on nimennyt demokraattien niin sanotun "äänestysvapauslain 
(Freedom to Vote Act)" "vapaudeksi huijata laiksi (Freedom to Cheat Act)". Se näyttää olevan 
Yhdysvaltojen merkittävän poliittisen puolueen yritys lisätä huijaamista ja antaa huijareiden 
päästä kuin koira veräjästä.

• Tammikuun 14. päivänä 2022 ilmoitettiin, että varkaat Los Angeles'issa, Kalifornian osavaltiossa, 
ryöstävät junia ja murtautuvat 90 rahtikonttiin joka päivä. Rautatie-etsivät saavat monet varkaat 
kiinni ja luovuttavat heidät Los Angeles'in poliisille. Suurin osa varkaista ei joudu syytteeseen ja 
heidät vapautetaan 24 tunnin kuluessa.

Yhdeksänneksi, koskien nälänhätää: Ei ole vaikea löytää raportteja vajauksista ruokakaupoissa, 
jyrkästi nousevista päivittäistavaroiden hinnoista, jyrkästi kohoavista kuljetuskustannuksista (polttoaine, 
jne.), maatalouden lannoitepulasta, viljelykasvituotannon lisäämiseen tarvittavien lannoitteiden hintojen 
noususta, jne.

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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