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Profeetallista alaspäinmenoa maailmassamme, mikä osoittaa 
aikakauden lopun olevan käsillä by Daymond Duck 4.7.2021
Tässä pastori Daymond Duck'in tuore aikainmerkkiraportti Rapture Ready -sivustolla, jossa hän 
käsittelee joitain viimeaikaisia tapahtumia ja asioita, jotka osoittavat alaspäinvievän trendin ajassamme. 
Niinpä profeetallisesti olemme aivan aikakauden lopun kynnyksellä. Jos olet uskova, niin nyt ei ole aika 
olla penseä Herran toisen tulemuksen suhteen, ja jos et ole vielä uudestisyntynyt, niin nyt viimeistään on
syytä uskoa Jeesuksen evankeliumi. Raportin suomensi: Olli R.
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Seuraavia tapahtumia on sattunut viime päivinä. Nämä ja kaikki asiat, jotka ovat menossa alaspäin, 
näyttävät osoittavan, että historia on aikakauden lopussa.

Ensinnäkin, koskien Jerusalemia: Torstaina 24. kesäkuuta 2021, Hondurasista tuli neljäs kansakunta, 
joka siirsi suurlähetystönsä Jerusalemiin, tunnustaen näin Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi (muut 
kolme ovat Yhdysvallat, Guatemala ja Kosovo).

Toiseksi, koskien Temppelivuoren valvontaa: 27. kesäkuuta 2021, Temppelivuorella vierailevia 
juutalaisia vastaan kohdistettujen uhkausten vuoksi, suuri joukko poliiseja saattoi juutalaista poliitikkoa 
nimeltään Itamar Ben-Gvir pyhän paikan kiertueella.

Ben-Gvir sanoi myöhemmin: ”Emme koskaan luovuta Temppelivuorta, juutalaisuuden pyhintä paikkaa. 
Vaadimme täydellistä suvereniteettia, nostamalla Israelin lipun sinne ja poistamalla kaikki Waqf-
elementit (palestiinalaisvetoinen väkivalta), jotka pyrkivät vahingoittamaan juutalaisia.”

Kolmanneksi, koskien uhritoimitusten uudelleen aloittamista: 28. kesäkuuta 2021, pieni ryhmä 
juutalaisia pappeja otti uudelleen käyttöön uhrilahjan Mitzpeh Yericho'ssa muistelemaan 
juutalaiskansalle sattuneita tragedioita menneisyydessä.

Rabbi Hillel Weiss, juutalaisen Sanhedrin'in entinen edustaja, sanoi: ”Jokainen lain uudelleen käyttö 
tulee lähemmäksi, opettaa meille enemmän siitä, mitä meidän on tiedettävä palauttaaksemme 
temppelipalveluksen ikuisiksi ajoiksi ... Teknisesti voisimme mennä Temppelivuorelle juuri nyt ja aloittaa 
palveluksen. Kaikki tarvittavat elementit ovat valmiina. Valmistelemme useita vaihtoehtoja kullekin 
elementille tämän mahdollistamiseksi. Tarkoituksemme ei kuitenkaan ole antaa provosoivaa poliittista 
lausuntoa. Temppeli on rauhan, ei konfliktin, lähde. Ainoa aikomuksemme on saada aikaan ennustettu 
rukoushuone kaikille kansoille” (Adam Berkowitz, Israel365 News, 29. kesäkuuta 2021).

Neljänneksi, koskien sananvapautta: 22. kesäkuuta 2021 ilmoitettiin, että Yhdysvaltain oikeusministeriö 
(DOJ) kaappasi useita Iranin tukemia ulkomaisten terroristijärjestöjen verkkosivustoja Iranin valtion 
ylläpitämän TV-verkkosivuston lisäksi, koska ne lähettivät "disinformaatiota (väärää tietoa)".

Yhdysvalloissa, presidentti Biden ja DOJ kutsuvat Trump'in kannattajia ja niitä, jotka kritisoivat Covid-19-
rokotuksia, kotimaisiksi terroristeiksi.

Näyttää olevan joitain todisteita siitä, että FBI kannusti ja helpotti tammikuun 6. päivän 2021 
mielenosoituksia pääkaupungissa, ja nyt DOJ syyttää kansalaismielenosoittajia terroristeiksi.
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Tämä on pointti: ulkomaisten mediasivustojen kaappaus voisi helposti kehittyä siihen, että DOJ kaappaa
Yhdysvaltain mediasivustoja.

Verkkosivusto-omistajien, jotka ovat joissain kysymyksissä eri mieltä hallituksen kanssa, pitäisi olla 
tietoisia tästä.

Viidenneksi, aiemmissa artikkeleissa olen ehdottanut, että jotkut poliitikot saattavat yrittää romahduttaa 
Yhdysvaltojen talouden tuodakseen esiin yhden-maailman talousjärjestelmän ja valuutan.

Tämä kuulostaa naurettavalta, mutta nyt kerrotaan, että Kalifornian kuvernööri Newsom aikoo maksaa 
kaikkien niiden kalifornialaisten vuokran, joiden maksut ovat myöhässä.

Kuudenneksi, 23. kesäkuuta 2021, Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto (FDA) kertoi Yhdysvaltojen 
tautikeskukselle (CDC), että Pfizer'in ja Moderna'n Covid-19-rokotustiedotteet tulevat sisältämään 
sydäntulehdusta koskevan varoitustarran "lisääntyneiden raporttien, jotka kertovat rokotuksen jälkeisistä 
sydänongelmista, valossa."

Kesäkuun 23:ntena 2021, MRNA-tekniikan keksijä, tohtori Robert Malone, kertoi Fox News'in Tucker 
Carlson Tonight -ohjelman yleisölle:

• "Hallitus ei ole avoin kanssamme" (Covid-19-rokotteiden riskeistä).

• "Meillä ei ole oikeastaan tietoja, joita tarvitsemme järkevän päätöksen tekemiseksi."

• Kun Carlson kysyi Malone'lta: "Ovatko hyödyt suuremmat kuin riskit", Malone vastasi: "Minulla on 
taipumus uskoa, että hyödyt eivät todennäköisesti ylitä riskejä."

Kesäkuun 24:ntenä 2021, Matt Lamb'in artikkeli LifeSiteNews.com-sivustolla sanoi:

• Service Employees International Union (SEIU, Yhdysvaltojen suurin terveydenhuollon 
ammattiliitto) on noussut esiin vastustamaan jäsentensä pakkorokottamista Covid-19:ää vastaan, 
koska millään näistä rokotteista ei ole täydellistä FDA:n hyväksyntää.

• New Yorkin osavaltion sairaanhoitajien yhdistys (NYSNA) on noussut esiin vastustamaan Covid-
19-rokotusten tekemistä osavaltion tai liittovaltion työllistämisehdoksi.

• Amerikan lääketieteellinen yhdistys (AMA) on noussut esiin vastustamaan työntekijöiden 
pakkorokottamista, ainakin toistaiseksi.

(Ensimmäinen huomautus: Wisconsin'in senaattori Ron Johnson järjesti 28. kesäkuuta 2021 
lehdistötilaisuuden ja antoi ihmisten puhua haittavaikutuksistaan. Johnson'in mukaan, ihmisillä "on 
vaikeuksia [saada] totuuttaan levitetyksi ilman että heitä parjataan, pilkataan, ja sensuroidaan.")

(Toinen huomautus: Deltamuunnoksen osalta, 30. kesäkuuta 2021, ihmisvapauksia puolustava ryhmä 
Brighteon julkaisi seuraavaa: "Uusi tutkimus osoittaa, että "täysin rokotetuilla" yksilöillä on kahdeksan 
kertaa suurempi kuolleisuusaste kuin rokottamattomilla. Ja ällistyttävässä raportissa Yhdistyneestä 
kuningaskunnasta todetaan, että 62 prosenttia Covid'iin kuolleista on rokotettuja.")

(Kolmas huomautus: Ilmoitettu syy, miksi rokottamattomien kuolleisuus on pienempi kuin täysin 
rokotettujen kuolleisuus, on se, että rokottamattomilla on edelleen luonnollinen immuniteettinsä, mutta 
täysin rokotetuilla ei.)

Seitsemänneksi, koskien suurta pahuutta (Nooan päivät) aikakauden lopussa ja demokraattien 
ponnisteluja aseiden riisumiseksi amerikkalaisilta: 23. kesäkuuta 2021 ilmoitettiin, että palveluksesta 
vapaana ollut yhdysvaltalainen rajavartiolaitoksen agentti vei perheensä kalastusmatkalle Rio Grande 
-joelle.

He huomasivat ja valokuvasivat 3 miestä (ajattelivat heidän olevan huumekartellin jäseniä) ylittämässä 
jokea aseiden ja selkäreppujen kanssa (oletettavasti täynnä huumausaineita).

Kuten allekirjoittanut näkee sen, viime kuukausina:



• Monia rikollisia on päästetty vankilasta vapaaksi (vapautettu ilman takuita).

• Monia Black Lives Matters- ja Antifa-mellakoitsijoita, ryöstelijöitä ja tuhopolttajia ei ole edes 
pidätetty (poliisi on seisonut vieressä eikä tehnyt mitään).

• Moniin mellakoitsijoihin ja ryöstelijöihin kohdistuvia syytteitä hylättiin ilman syytteeseen 
asettamista, vaikka heidät onkin tunnistettu videoissa, joissa tekevät rikoksensa (syyttäjien 
mukaan todisteita ei ole riittävästi).

• Demokraatit vapauttivat joitain mellakoitsijoita ja ryöstelijöitä vankilasta.

• Jotkut demokraatit haluavat evätä poliisilta rahoituksen, ja jotkut ovat sitoneet poliisin kädet 
(poliisi ei voi jahdata rikollisia, jotka pakenevat; poliisi ei voi käyttää rajoituksia, käsirautoja, jne.).

• Demokraatit ovat jättäneet Yhdysvaltojen ja Meksikon välisen rajan sepposen selälleen aseita 
kantaville huumekartellien jäsenille.

Kuinka emme voi uskoa sitä, että jotkut poliitikot haluavat vain riisua rehelliset kansalaiset aseista?

Jos kaikkien elämillä on merkitystä (musta, valkoinen, latino, aasialainen, mikä tahansa), niin miksi 
huumeiden, jotka tappavat suuria joukkoja jokaisesta rodusta, sallitaan virrata rajan yli?

Lopuksi, oletko Tempaus-valmis?

Jos haluat olla Tempaus-valmis 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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