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Tässä pastori Daymond Duck'ilta 10 kohdan luettelo viimeaikaisista tapahtumista tuoreessa 
profetiaraportissa Rapture Ready -sivustolla, jonka suomensin. Nämä Raamatun profetiaa toteuttavat 
tapahtumat aiheuttavat kaaosta tai ahdinkoa eri kansakunnissa ja johtavat lopulta raamatulliseen 
Ahdistuksen aikaan, josta siis nyt esimakua, mikä on merkkinä Herran Jeesuksen takaisintulosta omiaan
varten.
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Hänen tulemisensa merkkien suhteen Jeesus sanoi, että maan päällä tulee olemaan ahdistus kansoilla 
(Luukas 21:25).

Amir Tsarfati sanoi 23. huhtikuuta 2021 hänen Lähi-idän päivityksessään: ”Haluan sinun tietävän yhden 
asian; koko elinaikanani en ole koskaan nähnyt sellaista kaaosta sotilaallisesti, poliittisesti, hengellisesti 
– ja puhun koko maailmasta – kristillisen kirkon ulkopuolella, kirkon sisällä, Euroopassa, Amerikassa, 
Lähi-idässä, Kiinan alueella, Filippiineillä, koko se alue.”

Tässä on joitain viimeaikaisia tapahtumia.

Ensinnäkin, koskien Googin ja Maagogin taistelua: Presidentti Biden on nyt loukannut kolmea suurta 
peluria tässä vuotten lopun ja viimeisten päivien sodassa.

• Biden loukkasi venäläistä Vladimir Putin'ia kutsumalla häntä tappajaksi.

• Biden loukkasi turkkilaista Recep Tayyip Erdogan'ia peruuttamalla sadan F-35-suihkukoneen 
myynnin Turkille ja tunnustamalla virallisesti Ottomaanien valtakunnan vuosina 1915-1923 
Armeniaa vastaan tekemät julmuudet kansanmurhaksi.

• Biden loukkasi radikaaleja muslimeja (Iran, PA, jne.) ilmoittamalla tukevansa täysin Aabrahamin 
sopimuksia (Abraham Accords) ja ilmoittaen arabien ja Israelin välisten suhteiden 
normalisoinnista.

Venäjä on nyt lisännyt Yhdysvallat epäystävällisten maiden luetteloon.

Tämä suuri aikakauden lopun sota on tulossa, ja Biden näyttää kompastuvan suoraan siihen.

Toiseksi, koskien maailmanhallitusta ja Suurta Nollausta (the Great Reset): 20. huhtikuuta 2021, 
konservatiivinen kirjailija Dave Hodges kirjoitti osittain seuraavaa:

• Yhdysvaltain armeija tuntee itsensä Biden'in pettämäksi, ja "Maailman johtajat liikkuvat myös 
Biden'iä vastaan, koska he tietävät, että Suuri Nollaus tarkoittaa heidän maittensa tuhoutumista. 
Jotkut pelkäävät, että maailman johtajien puhdistusta halutaan ja tarvitaan Maailman 
talousfoorumista tulevan uuden järjestyksen toteuttamiseksi."

• "Yksi asia voidaan sanoa varmasti; Yhdysvallat ei näytä samanlaiselta tämän vuoden syyskuussa
tai aikaisemmin."
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Maailman johtajien puhdistuksesta: (kommenttini) on se, että Raamatussa sanotaan Antikristuksen 
lähtevän voittajana ja voittamaan (”will go forth conquering, and to conquer”, Ilm. 6:1-2), ja tulee 
olemaan sotia ja sanomia sodista.

Kolmanneksi, 19. huhtikuuta 2021, Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken totesi, että presidentti 
Biden on määrännyt hänen ministeriönsä asettamaan ”ilmastokriisin meidän ulkopolitiikan ja kansallisen 
turvallisuuden keskiöön.”

Ilmastonmuutos on huijaus, jota globalistit käyttävät pelottelutaktiikkana saadakseen ihmiset 
hyväksymään maailmanhallituksen.

Ilmasto muuttuu, mutta petos, nälänhädät, maanjäristykset, jne., ovat merkkejä siitä, että Ahdistuksen 
aika lähestyy (Matt. 24:4-8).

Jumala käyttää säätä Sanansa täyttämiseen, ja globalistit eivät voi muuttaa sitä (Ps. 148:8).

Jos globalistit haluavat muuttaa säätä, heidän on kehotettava niitä, joita kutsutaan Jumalan nimellä, 
nöyrtymään, rukoilemaan, etsimään Jumalaa ja tekemään parannus synneistään (2. Aikakirja 7:13-14).

Mutta sitä ei todennäköisesti tapahdu, koska useimmat globalistit haluavat sivuuttaa Jumalan, ja monet 
Jumalan nimellä kutsuttavat ihmiset (esimerkiksi paavi Franciscus) eivät tunnu tietävän tai välittävän 
siitä, mitä Raamattu sanoo.

Toisin sanoen, Yhdysvallat voi halutessaan asettaa ilmastokriisin ulkopolitiikkansa ja kansallisen 
turvallisuutensa keskiöön, mutta luonnonkatastrofeja tapahtuu edelleen, koska Jumalan Sana tulee 
täyttymään.

Neljänneksi, koskien lupaa ostaa ja myydä: 22. huhtikuuta 2021 ilmoitettiin, että Alaskan lähes 500 
asukkaan kylä vaatii kansalaistensa täydellistä rokottamista, heidän on oltava rokotettujen kansalaisten 
luettelossa, käytettävä maskeja, ja noudatettava sosiaalisen etääntymisen ohjeita päästäkseen yhteisön 
kahteen ruokakauppaan.

Kansalaiset, jotka eivät voi täyttää näitä vaatimuksia, eivät pääse myymälöihin, mutta he voivat soittaa 
tilauksen, joka toimitetaan heidän kotiinsa.

Ruokakauppa rajoittaa asiakkaiden määrän neljään kerrallaan.

Viidenneksi, koskien sitä, voidaanko ihmisiä pakottaa ottamaan merkki tai ei: 19. huhtikuuta 2021 
ilmoitettiin, että Saskatchewan'in hallitus on hyväksynyt sosiaalityöntekijöille tarkoitetun koulutuskurssin 
koskien henkisesti vammaisten ihmisten rokottamista Covid'ia varten.

Jos kaikki muu epäonnistuu, henkisesti vammaiset ihmiset, jotka eivät halua rokotusta, voidaan 
rauhoittaa lääkkeillä ja rokottaa heidän toiveidensa vastaisesti.

Kuudenneksi, 22. huhtikuuta 2021 ilmoitettiin, että tuomari Floridassa esti äidin pääsyn hänen poikansa
luokse, kunnes hän (äiti) saa rokotuksen ja alkaa käyttää maskia, ja toinen tuomari New Yorkissa kumosi
äidin huoltajuuden tyttärestään, koska hän ei käyttänyt maskia lapsensa läsnä ollessa (äidillä saa olla 
valvottuja vierailuja lapsensa kanssa kotonaan, jos äiti käyttää maskia).

Seitsemänneksi, viime viikolla artikkelissani mainittiin mielipidekirjoitus, jonka mukaan Covid-kriisi ja 
Suuri Nollaus ovat alkaneet hiipua, ja globalistit saattavat keksiä vaihtoehtoisen kriisin antaakseen 
vauhtia himoitsemalleen maailmanhallitukselle.

Tällä viikolla ilmoitettiin, että vain 28% Yhdysvalloissa olevista on rokotettu, ja rokotuspyynnöt ovat 
vähenemään päin.

Yksi TV-kommentaattori ehdotti, että liittohallitus saattaa joutua antamaan rokotetuille enemmän 
etuoikeuksia kuin rokottamattomille motivoimaan lisää ihmisiä ottamaan rokotuksen.



Muuten, jos rokotukset estävät ihmisiä saamasta Covid'ia, miksi presidentti Biden käyttää yhä maskia?

Lisäksi, huhtikuun 23. päivänä 2021, Yalen yliopiston epidemiologian professori, tohtori Harvey Risch, 
kertoi Steve Bannon'in War Room:lle, että noin 60% ihmisistä, jotka saavat Covid-tartunnan nykyään, 
ovat ihmisiä, jotka on jo rokotettu.

Kahdeksanneksi, 20. huhtikuuta 2021, Connecticut'in osavaltion edustajainhuone hyväksyi 
lakiesityksen, jolla poistetaan uskonnolliset erivapaudet opiskelijoiden rokotuksista alkaen 
koululukuvuodesta 2022-23.

Siitä on vielä äänestettävä osavaltion senaatissa, mutta sen odotetaan menevän läpi.

Yhdeksänneksi, allekirjoittanut katsoi pastori Tom Hughes'ille 22. huhtikuuta 2021 tehdyn haastattelun 
”World News Briefing” -ohjelmassa Dennis Swick'in toimesta, joka on kanavansa His Channel TV 
perustaja.

Hughes luki lainauksen vuoden 2015 artikkelista (unohdin kirjoittajan nimen), jossa sanottiin: ”Meillä on 
jo tarvittava teknologia pedonmerkin voimaan saattamiseksi, mutta meillä ei ole halua panna 
pedonmerkkiä täytäntöön.”

Näyttää nyt siltä, että historia on saavuttanut pisteen, jopa Yhdysvalloissa, jossa monet kannattaisivat 
pedonmerkin täytäntöönpanoa.

Kymmenenneksi, koskien globaalia nälänhätää, hyperinflaatiota, ja taloudellista romahdusta 
Ahdistuksen aikana (Ilm. 6:5-8): Bloomberg ilmoitti 24. huhtikuuta 2021, että maailmanlaajuiset 
elintarvikkeiden hinnat ovat saavuttaneet korkeimman tason sitten vuoden 2014, ja ne ovat nousussa ja 
alkavat uhata maailmantaloutta.

Lopuksi, jos haluat mennä Taivaaseen, sinun täytyy syntyä uudelleen (Johannes 3:3). Jumala rakastaa 
sinua, ja jos et ole tehnyt näin, tunnusta vilpittömästi, että olet syntinen; usko, että Jeesus on neitseestä 
syntynyt, synnitön Jumalan Poika, joka kuoli maailman syntien tähden, haudattiin ja herätettiin kuolleista;
pyydä Häntä antamaan syntisi anteeksi, puhdistamaan sinut, tulemaan sydämeesi ja olemaan 
Vapahtajasi; kerro sitten jollekulle, että olet tehnyt tämän.
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