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Raamatullinen Ahdistuksen aika tulossa nykyisten tapahtumien perusteella 

Tässä jälleen Daymond Duck'in jokaviikkoinen profetiaraportti Rapture Ready -sivustolla, jonka 
suomensin. Hän ottaa esille todella mielenkiintoisia esimerkkejä, jotka viittaavat pian saapuvaan 
Ahdistuksen aikaan ja samalla tietenkin Jeesuksen tulemukseen pilvissä (seurakunnan ylöstempaus), 
joka edeltää Ahdistusta.
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Ennenkuin menen ajankohtaisiin tapahtumiin, useat ihmiset ovat ottaneet minuun yhteyttä ja kysyneet, 
olenko lähettänyt heille sähköpostia, ja vastaus on ei.

En ymmärrä näitä asioita, ja joku saattaa hakkeroida sähköpostitiliini; joten älä avaa mitään epäilyttävän 
näköistä sähköpostia minulta.

Nykyiset tapahtumat viittaavat edelleen pian saapuvaan Ahdistuksen aikaan (Tribulation Period), ja 
tässä on joitain esimerkkejä.

Ensinnäkin, Ilmestyskirjan mustalla hevosella ratsastaja on nälänhätä ja taloudellinen romahdus (Ilm. 
6:5-6).

Tämä ratsastaja kuljettaa kädessään vaakaa punnitakseen ruokaa.

Koiniks-mitta (1.1 litraa) vehnää maksaa yhden työmiehen päivän palkan, joten monet ihmiset 
pakotetaan ostamaan halvempaa ruokaa (koiniksin ohraa vehnäkoiniksin sijasta).

Lokakuun 2019 lopulla ilmoitettiin, että sianliha on suosikkiateria Kiinassa, mutta sikarutto on tappanut 
miljoonia sikoja; ja nyt on havaittu, että ihmiset voivat saada sikaruton syömällä sianlihaa.

Miljoonien sikojen kuolema on saanut sianlihan hinnan yli kaksinkertaistumaan viime vuonna, joten 
sianliha on nyt ylellinen ruoka Kiinassa.

Monet kiinalaisista syövät nyt halvempaa ruokaa, kuten koiria ja kaneja.

Toiseksi, huumeiden väärinkäyttö on suuri synti Ahdistuksen aikana, ja ihmiset kieltäytyvät tekemästä 
parannusta (KJV Raamattu kutsuu sitä velhouksiksi (sorceries), mutta kreikan alkuperäinen sana on 
pharmakeia, josta meillä on sana farmasia tai lääkkeet; Ilm. 9:21).

Joka tapauksessa, lokakuun lopulla 2019 yksi johtavista ehdokkaista, joka tavoittelee Yhdysvaltain 
presidenttiehdokkuutta, lupasi antaa toimeenpanomääräyksen marihuanan laillistamiseksi 
valtakunnallisesti hänen presidenttikautensa ensimmäisen 100 päivän aikana.

Kolmanneksi, luonnonkatastrofien esiintymistiheys ja intensiteetti lisääntyvät aikakauden lopussa.

Lokakuun 20. päivänä 2019, yhdeksän tornadoa kulki Pohjois-Teksasin läpi aiheuttaen arviolta kahden 
miljardia dollarin tuhot; ja tuo luku voi nousta.
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Virkamiehet kutsuvat tätä osavaltion historian kalleimmaksi tornadovahingoksi (kaikkien aikojen pahin).

Neljänneksi, 23. lokakuuta 2019, noin 800 miestä Leevin heimosta kokoontui lähelle Huldan porttia 
Jerusalemin ympärillä olevalla muurilla laulamaan psalmeja, joita leeviläiset lauloivat Temppelissä 
Vanhan testamentin aikoina.

Jotkut pukeutuivat tietynlaisiin vaatteisiin ja toiset puhalsivat hopeapasuunoihin, jotka on tehty 
käytettäväksi uudelleenrakennetussa Temppelissä.

Muut muusikot Leevin heimosta osallistuivat laulamiseen.

Yhdessä laulussa sanotaan: ”Minä nostan silmäni vuoria kohti: mistä tulee minulle apu?” (Ps. 121:1)

Viidenneksi, koskien Hänen Tulemuksensa merkkejä, Jeesus sanoi: ”Ja on oleva merkit auringossa ja 
kuussa ja tähdissä, ja ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat.” (Luuk. 
21:25)

”Ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivo” on ilmeistä.

”Meri ja aallot pauhaavat” tulkitaan kahdella tavalla: 1) Jotkut tulkitsevat sen tarkoittavan trooppisten 
myrskyjen ja hirmumyrskyjen lisääntymistä, jotka nostattavat aaltoja merellä, ja 2) Meret ovat symboli 
kansoille Raamatussa, joten jotkut tulkitsevat sen tarkoittavan ihmisten järjestämiä mielenosoituksia, 
mellakointeja monissa kansakunnissa, jne.

Joka tapauksessa 22. lokakuuta 2019 Worthy News raportoi, että seuraavissa maissa on järjestetty 
suuria mielenosoituksia tänä vuonna: Libanon, Chile, Espanja, Haiti, Irak, Sudan, Venäjä, Egypti, 
Uganda, Indonesia, Ukraina, Peru, Hong Kong, Zimbabwe, Kolumbia, Ranska, Turkki, Venezuela, 
Alankomaat, Etiopia, Brasilia, Malawi, Algeria ja Ecuador, ym. paikoissa.

Suomentajan kommentti:

Tämä toinen tulkinta meren ja aaltojen pauhaamiselle oli minulle uutta. Jesajan kirjasta löytyy 
vahvistus. 

Jesaja 17:12-14 (KR 33/38)

17:12 Voi paljojen kansojen pauhua - ne pauhaavat, niinkuin meri pauhaa, ja kansakuntien kohinaa - ne 
kohisevat, niinkuin valtavat vedet kohisevat!
17:13 Kansakunnat kohisevat, niinkuin suuret vedet kohisevat, mutta hän nuhtelee niitä, ja ne pakenevat
kauas; ne karkoitetaan niinkuin akanat tuulessa vuorilla, niinkuin lentävät lehdet rajuilmassa.
17:14 Katso, ehtoolla on oleva kauhu, aamun tullen ei heitä enää ole. Tämä on riistäjäimme osa, 
ryöstäjäimme arpa.  

Kuudenneksi, Jumala kertoi Danielille, että ymmärrys (knowledge = tietämys, taito) lisääntyy 
aikakauden lopussa (Dan. 12:4).

Google ilmoitti 24. lokakuuta 2019, että se on luonut kvanttitietokoneen, jolta vei 3 minuuttia ja 20 
sekuntia ratkaista ongelma, jonka ratkaiseminen maailman nopeimmilla tietokoneilla vaatii 10 000 
vuotta.
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