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Ilmestyskirjan poikalapsi syntyy pian, sillä profeetalliset 
synnytystuskat ovat lisääntyneet merkittävästi viime aikoina 
Tässä tuore amerikkalaisen Daymond Duck'in profetiaraportti Rapture Ready -sivustolla, jonka 
suomensin. Kirjoittaja viittaa ”vauvan syntymiseen” pian, koska profeetalliset aikainmerkit antavat 
aihetta siihen. Varsinkin viimeaikainen kehitys Lähi-idässä, joka on ruutitynnyri, on huomionarvoista. 
Tilanne Irakin ja Iranin suunnalla on hyvin huolestuttava.
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Todd Hampson kirjoitti äskettäin: ”Useimmat profetian asiantuntijat ovat yhtä mieltä siitä, että 
synnytystuskat alkoivat Israelin jälleensyntymisellä ja ovat lisääntyneet tasaisesti tuosta elintärkeästä 
profeetallisesta tapahtumasta lähtien. Jossain vaiheessa vauvan täytyy syntyä.” [Voisiko vauva tarkoittaa
symbolisesti niitä 144,000 israelilaista Ahdistuksen ajan todistajaa (Ilm. 7), jotka olisivat näin 
Ilmestyskirjan 12. luvun poikalapsi?!, Suom. huom.]

Alla on useita syitä uskoa siihen, että vauva voisi syntyä pian.

Ensinnäkin, vuosi 2020 on saapunut, ja se tarkoittaa sitä, että YK:n tavoite (ei välttämättä Jumalan 
tavoite) maailmanhallituksesta ja maailmanuskonnosta vuoteen 2030 mennessä on vain 10 vuoden 
päässä.

Toiseksi, viime viikkoina Yhdysvalloissa on tapahtunut useita antisemitistisiä hyökkäyksiä ja Teksasissa 
ampumistapaus Kristuksen kirkossa (Church of Christ), joka on yllyttänyt erästä profetianopettajaa 
julistamaan, ettei ”mikään palvontatalo Amerikassa ole enää turvallinen” (suuri jumalattomuus, 
verenvuodatus ja vaino lisääntyy).

Kolmanneksi, liberaalit haluavat riisua Amerikan aseista maailmanhallituksen saamiseksi, ja Virginian 
kuvernööri uhkasi äskettäin katkaista sähkön niistä kodeista, jotka kieltäytyvät luovuttamasta aseitaan.

Joidenkin alueiden virkamiehet iskevät takaisin julistamalla pikkukaupunkinsa, suurkaupunkinsa ja 
piirikuntansa ”Perustuslain toisen lisäyksen turvapaikoiksi”, ”Perustuslaillisiksi piirikunniksi”, jne.

Jotkut Virginian sheriffeistä ovat puhuneet kokonaisten yhteisöjen toimimisesta sijaisena puolustamaan 
kansalaistensa perustuslaillista oikeutta kantaa aseita.

Kiitos Jumalalle ihmishengistä, jotka aseistetut seurakunnan jäsenet pelastivat Teksasin Kristuksen 
kirkossa.

Neljänneksi, on vaikea uskoa, että kolmasosa puista palaa Ahdistuksen aikana (Ilm. 8:7), mutta elokuun
2019 jälkeen Australian maastopalot ovat polttaneet noin 15 miljoonaa eekkeriä (1 eekkeri = 0.4 
hehtaaria) maata, tappaneet noin 500 miljoonaa eläintä, aiheuttaneet ihmisten kuolemia ja omaisuuden 
hävitystä, ja tulipalot raivoavat edelleen.

Viidenneksi, on vaikea uskoa, että Ahdistuksen aikana tulee olemaan maailmanlaajuinen taloudellinen 
romahdus (Ilm. 6:5-6), mutta Yhdysvaltain valtion velka on nyt yli 22 biljoonaa dollaria; ja joulukuun 31. 
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päivänä 2019, Yhdysvaltain valtiovarainministeriö ilmoitti, että Yhdysvalloissa on noin 128 579 000 
kotitaloutta ja Amerikan kansallinen velka on 83 967 dollaria kotitaloutta kohti.

Kuudenneksi, on uskomatonta, että muinainen Babylon jälleenrakennetaan ja tuhotaan tulessa 
yhdessä hetkessä, kun Iran on lähestulkoon ottanut Irakin haltuunsa (Babylonin maa; Ilm. 18).

Tämän artikkelin loppuosa on omistettu ajatuksilleni jossain määrin siitä.

Seurauksena useista rakettihyökkäyksistä Yhdysvaltain tukikohtaan Hizbollah'iin liittyvien Kansan 
mobilisointiyksikköjen (Popular Mobilization Units (PMU); Iranin proksiterroristiryhmiä) toimesta, 
Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo varoitti Irania (13. joulukuuta 2019), että ”kaikkiin Iranin tai 
Iranin välikäsien hyökkäyksiin vastataan päättäväisellä Yhdysvaltain vastauksella.”

Hra. Pompeo'n varoitus sivuutettiin, ja PMU ampui 30 rakettia Yhdysvaltain tukikohtaan (27. joulukuuta 
2019).

Yksi amerikkalainen siviilityöntekijä sai surmansa ja neljä Yhdysvaltain sotilasta loukkaantui.

Joulukuun 29. päivänä 2019, Yhdysvallat vastasi hyökkäyksellä viiteen PMU-tukikohtaan (3 Irakissa ja 2 
Syyriassa), jotka tappoivat noin 25 ihmistä ja haavoittivat noin 55 ihmistä, mukaan lukien useita 
iranilaisia upseereita.

Iran lupasi kostaa, ja Yhdysvallat uhkasi iskeä takaisin, jos Iran tekisi niin.

Joulukuun 31. päivänä 2019, iranilaismielinen väkijoukko murtautui Yhdysvaltain suurlähetystöön 
Bagdadissa, sytytti tulipaloja vastaanottoalueella, ripusti suurlähetystön muurille kyltin, jossa luki 
”Suleimani on johtajamme”, ja heilutti useita Hizbollah'in lippuja suurlähetystön muureilla.

Kansakunnan suurlähetystöä pidetään kyseisen maan alueena, ja hyökkäys Yhdysvaltain 
suurlähetystöön Irakissa ei eroa hyökkäyksestä Yhdysvaltoihin.

Hizbollah-lipun heiluttaminen Yhdysvaltain suurlähetystön muureilla ei ole merkityksetöntä.

Presidentti Trump sanoi, että Iran maksaa suuren hinnan hyökkäämisestä Yhdysvaltoja vastaan, ja 
kenraali Suleimani sanoi: ”Washington ei voi tehdä mitään.”

Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo'n mukaan Yhdysvallat on sitoutunut siihen, että Irakista 
(Babylonin maa) tulee vapaa, itsenäinen ja suvereeni valtio.

Muistakaa, että Irakia kutsuttiin kerran Babylonin maaksi; ja Raamatun mukaan se lakkaa olemasta 
Antikristuksen käsissä, ei Iranin.

Ymmärrä, että Iran on hoideltava ennenkuin Babylonin kaupunkia voidaan kehittää toimiakseen vetäjänä
yhden-maailman uskonnolle ja taloudelliselle järjestelmälle (Ilm. 17-18).

Tammikuun 2. päivänä 2020, Yhdysvallat hyökkäsi ryhmää iranilaisia ja PMU-terroristeja vastaan, jotka 
tapasivat Bagdadin lentokentällä Irakissa.

Kenraali Suleimani (Iranin ylin kenraali) ja Abu Mahdi al-Muhandis (PMU-ryhmien irakilainen komentaja, 
jotka ampuivat raketteja Yhdysvaltain tukikohtaan) kuolivat hyökkäyksessä.

Iran lupasi ankaran vastatoimen.

Yhdysvaltain puolustusministeri Mark Esper sanoi: ”Peli on muuttunut. Iranin tukemien šiialaisten 
miliisijoukkojen väkivaltaiset teot Irakissa kohtaavat nyt Yhdysvaltain sotilasvoiman.”

Tammikuun 3. päivänä 2020, Yhdysvallat hyökkäsi PMU:n terroristijohtajien saattueeseen Irakissa, 
tappaen näistä kuusi ja haavoittaen kriittisesti kolmea.



DebkaFile raportoi, että Yhdysvalloilla on nyt uusi joukko tavoitteita, jotka ovat pohjimmiltaan: 1) Iranin 
valvonnan lopetus koskien Irakin hallitusta, 2) laajapohjaisemman hallituksen luominen Irakissa, ja 3) 
lopun paneminen terroristien vaikutusvallalle, jotka yrittävät vallata Irakia.

Synnytystuskat kasvavat; ja jossain vaiheessa vauvan täytyy syntyä.

Prophecy Plus Ministries, Inc.
Daymond & Rachel Duck
duck_daymond@yahoo.com

Lähettänyt Olli-R klo 0.36

https://nokialainen.blogspot.com/2020/01/ilmestyskirjan-poikalapsi-syntyy-pian.html
mailto:duck_daymond@yahoo.com

	maanantai 13. tammikuuta 2020
	Ilmestyskirjan poikalapsi syntyy pian, sillä profeetalliset synnytystuskat ovat lisääntyneet merkittävästi viime aikoina


