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Jumala ravistaa maata aikakauden lopulla, mikä näkyy nyt mm. 
koronavirustaudin muuttumisena globaaliksi 
Tässä tuore suomentamani viikoittainen profetiaraportti Daymond Duck'ilta Rapture Ready -sivustolla, 
jossa 8 aikainmerkkiä sille, miten Jumala on ravistamaisillaan maata, kun kaikenlaiset ruttotaudit, joista
Jeesus mainitsi, leviävät maapallolla. Ennusmerkit eivät siis lupaa hyvää maapallolle ja sen asukkaille, 
jotka kohtaavat Jumalan vihan Ahdistuksen ajassa, josta tosiuskovat pelastetaan (Ilm. 3:10). Jos olet 
uskova ihminen, odota siis Jeesusta ylöstempaamaan sinut muiden pyhien kanssa!
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Jumala ravistaa maata aikakauden lopulla, ja se saattaa olla tulossa näkyviin (Jes. 2:19-21, 13:13, 
14:16; Joel 3:14).

Yksi: Jeesus sanoi, että ihmisten sydämet pettäisivät heillä pelon ja sen odottamisen vuoksi, mikä 
maanpiiriä kohtaa (Luuk. 21:26). 

Koronavirus ei todellakaan ole mitään leikkiä, mutta monet ovat hyväksyneet Jeesuksen, kun he saivat 
pahan sairauden tai päätyivät kuolinvuoteelleen.

Tämä voisi johtaa sadonkorjuuseen ennen Ahdistuksen aikaa.

Kaksi: Ennenkuin Jeesuksen toinen tuleminen tapahtuu, ihmiskunnalla on oltava kyky tuhota kaikki liha 
(Matt. 24:21-22), ja on helppo nähdä, että se päivä voisi olla lähellä.

Kolme: Mitä tulee koronavirukseen, ihmisten antamat neuvot ovat ristiriitaisia ja hämmentäviä.

Pääministeri Netanyahu kertoi israelilaiselle Knesset'ille, että on parempi ylivalmistautua kuin 
alivalmistautua, ja tämän nykyisen tilanteen vakavuudesta johtuen, allekirjoittanut on samaa mieltä.

Neljä: Yhdysvaltain kotimaan turvallisuusvirasto ja muut ovat neuvoneet ihmisiä omaamaan tarpeeksi 
tarvikkeita pysyäkseen kodeissaan kaksi viikkoa, jos heitä kehotetaan tekemään niin.

Tärkeintä on valmistautua hengellisesti tekemällä pelastuksestaan varman, mutta tiedä, että Jumala 
käski Nooaa laittamaan ruokaa arkkiin, ja Nooa toimi uskossa, kun hän teki niin (1. Moos. 6:21-22; Hepr.
11:7); Jumala käski Joosefia varastoimaan ruokaa seitsemän lihavan vuoden aikana, ja Joosef teki näin 
(1. Moos. 41:34-49); Jumala kehotti heprealaisia erämaassa keräämään tarpeeksi mannaa kuudentena 
päivänä seitsemättä päivää varten, ja he tekivät noin (2. Moos. 16:5).

Olosuhteista riippuen valmistelu (preppaus) voi olla uskon puutetta tai kuuliaisuuden teko ja viisautta 
(Snl. 6:6-11).

Joissakin paikoissa karanteenin julistaminen koronaviruksen hallitsemiseksi on johtanut välittömään 
ryntäykseen kauppoihin ja jättänyt kauppojen hyllyt enimmäkseen tyhjiksi.
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Ihmiset, jotka eivät valmistaudu, voivat joutua tungokseen kaupassa tiettynä aikana, jolloin olisi viisasta 
välttää muita.

Viisi: Aluksi Iran vähätteli koronavirusta, kutsui sitä vitsiksi ja kiisti, että kellään iranilaisella olisi se.

Sittemmin Iranin parlamentin kansallisen turvallisuuden ja ulkopoliittisen komission puheenjohtaja on 
testattu positiiviseksi; Iranin varaterveysministeri on testattu positiiviseksi; Iranin nais- ja perheasioita 
hoitava varapuheenjohtaja on testattu positiiviseksi, entinen Iranin Vatikaanin-suurlähettiläs on testattu 
positiiviseksi ja kuollut, sekä yksi Iranin korkeimman johtajan ajatollah Ali Khamenei'n tärkeä 
neuvonantaja on kuollut.

Tämän kirjoitushetkellä, kiitos Jumalan, kuolonuhrien määrä Yhdysvalloissa on alhainen, mutta 60 
miljoonan kiinalaisen karanteeni, 4000 pisteen pudotus Dow Jones'in osakemarkkinoilla viiden päivän 
kuluessa, ja Amazon'in kehottaessa 798 000 työntekijäänsä olemaan matkustamatta, ellei se ole 
ehdottoman välttämätöntä, on tosiasia.

Jotkut sanovat, että Kiina on lähellä koronaviruksen saamista kuriin maksamalla erittäin kalliin hinnan, 
mutta virus voi jälleen nousta, kun miljoonat ihmiset palaavat töihin.

Kuusi: Aikakauden lopulla Turkki, Venäjä ja Syyria tulevat olemaan liittolaisia Googin ja Maagogin 
taistelussa, mutta viime aikoina Turkilla on ollut joitain merkittäviä yhteenottoja Venäjän ja Syyrian 
kanssa.

Kymmeniä sotilaita (jotkut sanovat satoja) on tapettu; ja helikoptereita, tankkeja, 
ilmapuolustusjärjestelmiä ja muita aseita on tuhottu.

Tämän kirjoituksen tekohetkellä, Venäjällä on kaksi sota-alusta täynnä ohjuksia suuntaamassa kohti 
Syyriaa.

Presidentti Putin ja presidentti Erdogan ovat keskustelleet puhelimitse ja suunnitelleet tapaamisen 
yrittääkseen rauhoittaa tilannetta.

Minulla ei ole muuta selitystä tälle kuin se, että Jumalan Sanan mukaan joukot, jotka hyökkäävät 
Israeliin Googin ja Maagogin taistelussa, alkavat taistella keskenään.

He taistelevat jo nyt keskenään ja tuhoavat joitakin joukkoja ja aseita, joita muutoin voitaisiin käyttää 
Israelia vastaan.

Seitsemän: Juutalaiset papit ovat harjoittaneet eläinten uhrauksia juutalaisten juhlapäivinä kahdeksan 
vuoden ajan.

Ainoa asia, joka estää heitä tarjoamasta todellisia uhrauksia Temppelivuorella, on Israelin hallitus.

He ovat hakeneet lupaa alttarin pystyttämiseen ja suorittamaan todellista uhrausta Temppelivuorella 
pääsiäisen aikaan tänä vuonna [2020].

Siinä tapauksessa, että Israelin hallitus hylkää heidän lupa-anomuksensa (ja se näyttää 
epätodennäköiseltä), he ovat myös hakeneet lupaa alttarin pystyttämiseen ja todelliseen uhraamiseen 
Temppelivuorella kolme päivää ennen pääsiäistä tänä vuonna.

Juutalainen Sanhedrin korostaa sitä tosiasiaa, että presidentti Trump'in ”Rauha hyvinvointiin (Peace to 
Prosperity)” -ehdotuksessa suositellaan, että kaikkien uskovien ihmisten tulisi saada rukoilla 
Temppelivuorella.

Juutalainen Sanhedrin sanoo, että tämä on vedenjakajahetki ja ”Rauha hyvinvoinnille” avaa oven 
Temppelin jälleenrakentamiseen.

Siinä tapauksessa, että Israelin hallitus hylkää molemmat pyynnöt, he ovat hakeneet lupaa alttarin 



pystyttämiselle paikkaan Jerusalemissa lähellä Temppelivuorta tarjotakseen eläinuhrin.

Eräs rabbi sanoi, että olemme uskollisesti valmistautuneet tekemään tämän; nyt sen toteuttaminen 
riippuu Jumalasta.

Kahdeksan: Tiedä, että Jumala on perustanut Israelin rajat ja varoittanut ihmisiä olemaan jakamatta 
Hänen maataan ja hajottamasta kansaansa (Joel 3:2).

Tammikuun 28. päivänä 2020, presidentti Trump julkisti rauhanehdotuksensa poliittisen osan; se 
hyväksyi Israelin suvereniteetin juutalaisten siirtokuntien suhteen Juudeassa ja Samariassa, ja se sisälsi
”käsitteelliset” kartat siitä, miltä Israel tulisi näyttämään.

Pääministeri Netanyahu näytti olevan valmis liittämään Juudean ja Samarian heti, mutta presidentti 
Trump pyysi häntä korvaamaan ”käsitteelliset” kartat yksityiskohtaisilla kartoilla, jotka osoittavat Israelin 
uudet rajat.

Ryhmä Yhdysvalloista ja Israelista perustettiin kehittämään yksityiskohtaisia karttoja, ja he tapasivat 
ensimmäisen kerran 24. helmikuuta 2020.

Tuona samaisena päivänä YK:n turvallisuusneuvosto kokoontui ja sopi jatkavansa tukeaan neuvotellulle 
kahden valtion ratkaisulle.

Samana päivänä Yhdysvaltain Dow Jones'in osakemarkkinat laskivat 1 031 pistettä.

Yhdysvaltojen ja Israelin karttakomitean kokoukset jatkuivat pitkin viikkoa, ja Dow Jones jatkoi laskuaan 
koko viikon, ja se oli menettänyt lähes 4000 pistettä viikon loppuun mennessä.

Jos tässä ei ollut tarpeeksi, uutiset olivat täynnä juttuja koronaviruksen muuttumisesta globaaliksi.

Jotkut kyseenalaistavat ehdotuksen, jonka mukaan Israelin rajojen uudelleenarvioinnin, YK:n kannan 
kahden valtion ratkaisuun, Dow Jones'in osakemarkkinoiden laskun, ja koronaviruksen 
maailmanlaajuisen leviämisen välillä on yhteys, mutta tosiasia, että kaikki tämä alkoi samana päivänä, 
on kiistaton.

Minkä tahansa arvon tämä sisältääkään (ja monet ihmiset tietävät tästä), kaikki desinfiointiaineet 
(antibakteerinen Clorox, Lysol, valkaisuaine, jne.) tappavat koronaviruksen.
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