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Merkkejä sille, että aika on paha, ja kristityn vaellus tällaisena 
aikana kuin vuonna 2021 by Daymond Duck 30.5.2021
Tässä vaihteeksi vähän lyhyempi pastori Daymond Duck'in aikainmerkkiraportti Rapture Ready -
sivustolla, jonka suomensin. Pääasiassa kirjoittaja kertaa äskettäin käytyä Israelin ja Hamasin välistä 
yhteenottoa, joka kesti 11 päivää ja päättyi lopulta aselepoon (tulitauko). Sitten hieman Suuresta 
Nollauksesta (Great Reset) ja muista aikamme merkeistä. Yleisesti artikkelissa halutaan muistuttaa 
kristityn oikeanlaisesta vaelluksesta nykyisenä pahana maailmanaikana.
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Koskien elämistä pahana aikana, Paavali sanoi: "Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte: ei niinkuin 
tyhmät, vaan niinkuin viisaat, ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä, sillä aika on paha." (Ef. 5:16-17).

Älä anna tämän maailman turmelluksen hämmentää sinua, ole syvällinen, kulje viisaasti, vaella Jumalan
tahdossa, ja käytä jäljellä oleva aikasi Häntä palvellaksesi.

Tässä on joitain syitä uskoa ajan olevan paha.

Ensinnäkin, koskien Israelin äskettäistä sotaa Hamas'in ja Palestiinan Islamilaisen Jihad'in (PIJ) 
kanssa, niin tässä on muutama asia, jotka kiinnittivät huomioni:

• Toukokuun 17:ntenä 2021, Turkin presidentti Erdogan kehotti YK:ta, YK:n turvallisuusneuvostoa, 
islamilaisen yhteistyön järjestöä (OIC) ja muita kansainvälisiä ryhmiä taistelemaan Jerusalemin 
irrottamiseksi Israelista ja perustamaan muslimien, kristittyjen ja juutalaisten toimikunnan 
hallitsemaan kaupunkia.

• Toukokuun 18:ntena 2021, Israelin pääministeri Netanyahu sanoi, että Israelin yhdeksän päivää 
kestäneet iskut Gazaa vastaan ovat "siirtäneet Hamas'in vuosilla taaksepäin" ja "Tulemme 
edelleen iskemään niin kauan kuin tarvitaan palauttaaksemme hiljaisuuden kaikille Israelin 
kansalaisille."

• Toukokuun 18:ntena 2021, Israel ampui alas ja otti talteen Syyriasta tai Irakista laukaistun ja 
Israelin ilmatilaan Jordaniasta saapuneen aseellisen iranilaisen droonin palaset.

• Toukokuun 18:ntena 2021, papinvaatteita käyttävä Kohanim (juutalaiset papit) palautti Shavuot-
temppelipalvelun (Shavuot = viikkojuhla; helluntai). Palvelua ei voitu pitää Temppelivuorella, 
koska palestiinalaiset mellakoivat, mutta se pidettiin lähellä Temppelivuorta mellakoinnista 
huolimatta.

• Toukokuun 19. päivänä 2021 ammuttiin neljä rakettia Israeliin Etelä-Libanonista, mutta Hizbollah 
kielsi vastuun (Israel vastasi tykistötulella).

• Toukokuun 19:ntenä 2021 ilmoitettiin, että Israel on iskenyt Hamas'in laivastoon. Hamas'in 
sukellusveneiden kehitysohjelman päällikkö on tapettu, Hamas'in merivoimien kommandojoukon 
päällikkö on todennäköisesti tapettu, kahdeksan varastoa, joissa säilytettiin merivoimien aseita, 
10 merivoimien virkaa ja 22 alusta on tuhottu, jne.

• Toukokuun 19:ntenä 2021, presidentti Biden painosti pääministeri Netanyahu'a siirtymään kohti 
tulitaukoa Hamas'in kanssa. Netanyahu sanoi olevansa päättäväinen jatkamaan, kunnes on 
saavuttanut hiljaisuuden ja turvallisuuden (rauhan ja turvallisuuden, peace and safety) Israelin 
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kansalaisille. Netanyahu sanoi: "Mahdolliset vastaukset Hamas'ille ovat joko Gazan valloittaminen
tai heidän pelottelu."

• Toukokuun 20:ntenä 2021, oli 8 tunnin tauko Israelin vihollisiinsa kohdistamissa hyökkäyksissä, 
mutta Israeliin ammuttiin 341 rakettia. Tästä huolimatta (ja siitä, että Israeliin oli ammuttu 4400 
rakettia 10. toukokuuta lähtien), pääministeri Netanyahu julisti yksipuolisen tulitauon.

• Toukokuun 20:ntenä 2021 ilmoitettiin, että pitkä lista arabikirjailijoita (arabikirjoittajat, ei juutalaiset 
kirjoittajat) sanoo tämän konfliktin olevan oikeastaan konflikti Iranin ja Muslimiveljeskunnan 
kanssa, koska he rahoittivat ja aseistivat Hamas'ia. Näiden arabikirjailijoiden mukaan ne, jotka 
todella välittävät palestiinalaisista, haluaisivat Hamas'in kukistuvan ja karkotettavan Gazasta, 
koska he sortavat palestiinalaisia.

Tiedoksesi, että tässä on allekirjoittaneen käsitys tulitauosta:

• Seuraten Egyptin ehdotusta 20. toukokuuta 2021, pääministeri Netanyahu julisti yksipuolisen 
tulitauon.

• Hamas halusi neuvotellun tulitauon, ei yksipuolista tulitaukoa.

• Hamas hyökkäsi Israeliin pakottaakseen Israelin suostumaan siihen, että se pitäisi juutalaiset 
poissa Temppelivuorelta, pitäisi juutalaiset erossa muslimien asuinalueilta Jerusalemin 
lähettyvillä, saisi Israelin hylkäämään pyhät paikat, jne.

• Israelin yksipuolinen tulitauko tarkoittaa sitä, että Israel ei tehnyt mitään myönnytyksiä Hamas'ille 
tai suostunut mihinkään Hamas'in haluamaan ehtoon.

• Se tarkoittaa myös sitä, että Israel voi jatkaa hyökkäyksiä milloin tahansa, kun Israel pitää sitä 
tarpeellisena.

• Israel ei luopunut oikeudesta käydä Temppelivuorella, astua muslimien asuinalueille, tai hylännyt 
mitään pyhiä paikkoja, jne.

• Kun Israel julisti yksipuolisen tulitauon, maailman johtajat eivät enää painostaneet Israelia 
lopettamaan palestiinalaisiin kohdistuvia hyökkäyksiä.

• Mutta jotkut alkoivat painostaa muslimeja lopettamaan hyökkäyksen Israeliin.

• Toukokuun 23. päivänä 2021, Israel antoi pienen ryhmän juutalaisia vierailijoita käydä 
Temppelivuorella.

• Hamas menetti paljon ihmisiä, aseita, tunneleita, rakennuksia, rahaa, jne., mutta yhteenkään 
heidän vaatimuksista ei suostuttu.

• Toukokuun 25. päivänä 2021, Israeliin ei ammuttu yhtään rakettia, mutta mellakointia ja väkivaltaa
tapahtui edelleen.

Toiseksi, koska rakettipommitukset loppuivat, Biden sanoi antavansa Gazalle 338 miljoonaa dollaria, 
Egyptin presidentti el-Sisi sanoi antavansa 500 miljoonaa dollaria Gazan jälleenrakentamiseen, ja Qatar 
lupasi 360 miljoonaa dollaria (tähän mennessä yhteensä lähes 1.2 miljardia dollaria).

Miksi Hamas ei saisi mennä sotaan, jos maailman johtajat palkitsevat heitä näin?

Tietenkin jotkut sanovat aina, että raha auttaa palestiinalaisia.

Lähiseudullani ihmiset kutsuvat sitä "pötypuheeksi (Hog Wash)" (mairittelu, valhe, hölynpöly, tyhmyys, 
jne.).

Aikaisempi historia osoittaa, että suurin osa palestiinalaisten auttamiseen myönnetyistä varoista näyttää 
aina päätyvän terroristien käsiin, ja suurinta osaa niistä ei käytetä palestiinalaisten auttamiseen vaan 
rahoittamaan tulevia Israeliin kohdistuvia terrori-iskuja.

Kolmanneksi, koskien Suurta Nollausta (Great Reset), 19. toukokuuta 2021, LifeSiteNews julkaisi 
huhtikuun 9:ntenä 2021 tehdyn haastattelun eläkkeelle jääneen roomalaiskatolisen arkkipiispan Carlo 
Vigano'n kanssa.



Omien sanojeni mukaan, Vigano sanoi:

• Suuri Nollaus on elitistinen pyrkimys asettaa joukko muutoksia massoille, koska muutosten 
hyväksytyksi saaminen olisi vaikeaa, jos massoille annetaan mahdollisuus valita.

• Muutoksilla pyritään valmistautumaan Antikristuksen hallituskauteen.

• Eliitti piilottaa todellisen aikomuksensa (eksyttää massoja) paremman maailman luomisen, 
ympäristön suojelun, vapauden, tasa-arvon, jne. varjolla.

• Heidän kannattamansa periaatteet paljastavat vihan uskontoa, etenkin kristinuskoa ja Jeesusta 
kohtaan.

• Heidän ajatuksensa vapaudesta on kapinaa Jumalaa ja Jumalan Sanaa vastaan.

• Heidän ajatuksensa tasa-arvosta on sijoittaa kaikki ihmiset samalle tasolle, ja se on nykypäivän 
yhteiskunnan alin taso.

• Ihminen on luotu Jumalan kuvaksi, ja hänellä on vapaus päättää totella tai olla tottelematta 
Jumalaa, mutta globalistit aikovat tehdä ihmisen kuvan uudestaan haluamallaan tavalla ja 
pakottaa ihmiset tottelemaan heitä.

• Hyvää ja pahaa ei määritellä Raamatussa; he määrittelevät sen.

• Suuri Nollaus ei ole vain näyttämön asettelua Antikristuksen nousulle; se on myös näyttämön 
asettamista heidän jumalattomalle maailmanuskonnolle.

• Covid on työkalu, jota globalistit ovat käyttäneet perustellakseen massojen luonnollisten 
vapauksien ja oikeuksien rajoituksia.

Neljänneksi, koskien kaiken ostamisen ja myymisen seurantaa, 24. toukokuuta 2021 ilmoitettiin, että 
Federal Reserve (Yhdysvaltain keskuspankki) odottaa digitaalisen dollarin kaltaisen rahajärjestelmän 
valmistumista suuren yleisön käyttöön kahden vuoden kuluessa.

Viidenneksi, koskien uskosta luopumista Yhdysvalloissa, 20. toukokuuta 2021, Arizonan yliopiston 
kulttuuritutkimuskeskuksen kerrottiin havainneen, että 43% millenniaaleista (18-36) ja 31% X-
sukupolveen kuuluvista (37-54) ei tiedä tai välitä siitä, onko Jumala olemassa.

Vain 40 prosenttia niistä, jotka ovat 55-vuotiaita tai vanhempia, uskotaan olevan uudestisyntyneitä.

George Barna sanoi tätä koskien: "Kristillisen kirkon vaikutus on vähentynyt, kun taas taiteen, viihteen ja
tiedotusvälineiden vaikutus on räjähtänyt."

Tiivistettynä, kulje viisaasti, aika on paha, eikä sinun pitäisi ryhtyä olemaan hämilläsi, kun Jeesus palaa 
takaisin.

Kuudenneksi, koskien vaalipetosta, 25. toukokuuta 2021, radioisäntä John Fredericks'in ilmoitettiin 
sanoneen, että tuomari Amero voisi mitätöidä Georgian vaalituloksen, jos havaitaan, että äänet laskettiin
kahdesti.

Jos Fredericks on oikeassa, taistelu tämän petoksen saamiseksi Yhdysvaltain korkeimpaan oikeuteen 
voisi repiä tämän kansakunnan kahtia.

Lopuksi, jos haluat olla tempausvalmis ja 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 vuoksi, 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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