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Merkkejä kaikkialla ympärillämme Kristuksen paluusta heinä-
elokuussa 2019

Seuraavassa Daymond Duck'in tuoreessa profetiaraportissa Rapture Ready -sivustolta, jonka suomensin,
esitetään kuusi profeetallista aikainmerkkiä sille, että Jeesuksen paluu on lähestymässä kovaa vauhtia. 
Nyt onkin syytä panna lamput kuntoon ja olla ”hereillä”, ettei jää tyhmän neitsyen rooliin (Matt. 25:1-
13).
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Ne meistä, jotka tarkkailevat Jeesuksen paluuta, näkevät helposti merkkejä Hänen paluustaan kaikkialla 
ympärillämme.

Ensinnäkin, heinäkuun lopulla 2019, Facebookin johtaja kertoi kongressille, että ”Libra” (Facebookin 
haluama globaali valuutta) voi olla arvokas työkalu lainvalvonnalle osittain siksi, että valuutan käyttäjistä 
syntyy valtavasti tietoja.

Hän kertoi, että tulee olemaan tapahtumarekisteritiedot (mitä olet ostanut tai myynyt, milloin ja missä 
ostit, mitä olet maksanut tai saanut siitä, jne.) sekä tallenne siitä, kuka teki kaupan.

Hän sanoi, että lainvalvontaviranomaisilla voi olla pääsy näihin tietoihin tarvittaessa.

Raamatun profetian opiskelijoiden on helppo nähdä, että tämä on merkittävä askel kohti pedonmerkkiä.

Toiseksi, 2. elokuuta 2019, ”Common Sense Show” -ohjelman isäntä Dave Hodges kertoi, että 
Facebook tukee globaalia henkilöllisyysjärjestelmää.

Globaalia ID-tunnusta tarvitaan lainvalvontaa varten yhdistämään tiedot, joita syntyy kun joku ostaa tai 
myy jotain ihmisille, jotka ostivat ja myivät.

Kolmanneksi, FaceApp-nimistä sovellusta on jaettu sosiaalisessa mediassa, jonka avulla henkilö voi 
nähdä, miltä näyttää ikääntyessään.

Sovelluksen lataavat ihmiset omistavat edelleen kuvansa, mutta FaceApp omistaa peruuttamattoman, 
palkkiovapaan oikeuden käyttää heidän kuvaansa haluamallaan tavalla.

Lataamalla sovelluksen ihmiset uloskirjaavat hallinnan kuvastaan.

Neljänneksi, Washingtonista voi pian tulla Yhdysvaltojen 17. osavaltio, joka sallii kolme 
sukupuolivalintaa ajokortteihin: mies, nainen ja X.

Raamatun mukaan Jumala loi kaksi sukupuolta: mies ja nainen.

Kaikki muu on tietämättömyyttä tai Jumalan Sanan hylkäämistä.

Viidenneksi, Afrikassa tapetaan kristittyjä ja kirkkorakennuksia tuhotaan päivittäin.
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Kiinassa koululaisia opetetaan raportoimaan kristityistä heidän perheissään, kirkkorakennuksia 
tuhotaan, ristejä poistetaan, muslimien tunnuksia ja symboleja poistetaan, satoja tuhansia muslimeja on 
lähetetty uudelleenkoulutuskeskuksiin, jne.

Raportit eivät enää koske muutamia uskontoja muutamissa maissa.

Heinäkuussa 2019 Pew -tutkimusraportissa todettiin kaikkien uskontojen vainon lisääntyneen 
merkittävästi maailmanlaajuisesti.

Jeesus sanoi, että vaino lisääntyy, kun Hänen paluunsa lähestyy, ja niin on tapahtumassa.

Kuudenneksi, neljän tragedian jälkeen viiden päivän aikana (Yksi: Gilroy'n joukkoampuminen (Gilroy 
Garlic Festival), jossa kuoli 3 ja loukkaantui 12 ihmistä; Kaksi: Teksasin El Paso'n Wal Mart 
-joukkoampuminen, jossa kuoli 22 ja loukkaantui 24 ihmistä; Kolme: Dayton'in joukkoampuminen, jossa 
kuoli 10 ja loukkaantui 27 ihmistä); ja Neljä: Chicagon tragedia, jossa ammuttiin 40 ihmistä, joista 3 kuoli
ja 37 loukkaantui 29. heinäkuuta – 3. elokuuta) näyttää siltä, että ainakin kolme merkkiä aikakauden 
lopusta on pelissä:

1) Kristillisessä kirkossa todellinen hengellisyys on heikentynyt (jumalallisuuden muoto, penseä asenne; 
2. Tess. 2:3, 5; Ilm. 3:16).

2) Yhteiskunta palaa tapaan, jollainen se oli Nooan päivinä (suuri pahuus, pahat ajatukset; Matt. 24:37; 
1. Moos. 6:5).

3) Jotkut ihmiset ovat inkontinenttisia (heillä ei ole itsehallintaa) ja raakoja (2. Tim. 3:3).

Kirkon rappeutumista (alaspäin menevät pidäkkeet) Yhdysvalloissa säestetään lisääntyvällä pahuudella 
ja itsehallinnan puutteella.

Ympärillämme olevien merkkien mukaan, ilman kristillisen kirkon katumusta, yhteiskunta niittää kaaosta.
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