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Selviä merkkejä siitä, että lähestymme Tempausta ja profeetallista 
Ahdistuksen aikaa by Daymond Duck 9.1.2022
Tässä tuore suomentamani pastori Daymond Duck'in profetiaraportti Rapture Ready -sivustolla 
pureutuen moniin aikainmerkkeihin, jotka osoittavat pian tapahtuvaan uskovien ylöstempaukseen ja sitä
seuraavaan 7-vuotiseen Ahdistuksen aikaan (Danielin 70. vuosiviikko). Tästä kehityksestä ei ole 
epäilystäkään. Raportin lopussa pelastuskutsu uudestisyntymättömille.

---------------------

Ei epäilystäkään (No Doubt About It) :: By Daymond Duck
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https://www.raptureready.com/2022/01/09/no-doubt-about-it-by-daymond-duck/

Niille, jotka saattavat olla kiinnostuneita, tässä on linkit pariin kiehtovaan artikkeliin, jotka eräs lukija 
lähetti minulle ja jotka näyttävät osoittavan sen, että pakollisia Covid-sulkuja suunniteltiin vuosia sitten.

http://www.agmiw.org/wp-content/uploads/2020/04/Transcript-The-Covid-Plan_Rockefeller-
Lockstep-2010.pdf

https://realnewsuk.com/2021/Rockefeller.pdf

Uskon, että olemme lähestymässä Tempausta ja Ahdistuksen aikaa, ja minun mielipiteeni on, ettei siitä 
ole epäilystäkään.

Ensinnäkin, koskien Israelia: Luvattuun maahan tulee kaksi suurta juutalaisten muuttoaaltoa 
aikakauden lopussa: 1) Ensimmäinen aalto juutalaisia, jotka palaavat epäuskoisina ennen Ahdistuksen 
aikaa, ja 2) Toinen aalto juutalaisia, jotka palaavat Messiaaseen uskovina Ahdistuksen ajan lopussa.

Joulukuun 30:ntenä 2021 ilmoitettiin, että Israelin väkiluku on nyt noin 9.45 miljoonaa ihmistä (noin 6.98 
miljoonaa juutalaista, noin 2 miljoonaa arabia ja muita noin 472 000.

Huolimatta Covid-suluista ja matkustusrajoituksista, noin 45 000 juutalaista on muuttanut Luvattuun 
maahan viimeisen kahden vuoden aikana.

Toiseksi, koskien hyperinflaatiota ja tulevaa maailmantalouden romahdusta: 30. joulukuuta 2021 
ilmoitettiin, että Amerikan valtionvelan korko on nyt yli miljardi dollaria päivässä.

Korkojen odotetaan jatkavan nousuaan vuonna 2022, mikä saa Amerikan valtionvelan koron 
kasvamaan.

Kolmanneksi, koskien Pedon merkkiä: Joulukuun 2021 lopulla, Franklin Graham'ilta kysyttiin, uskooko 
hän Covid-rokotepassien olevan Pedon merkki.

Graham vastasi: ”Jos ihon alla oleva skannattava siru voi sisältää rokotetietoja, muiden henkilötietojen ja
taloustietojen lisääminen voi olla lyhyen askeleen päässä. Tämä saattaa kuulostaa pelottavalta; mutta 
ihmisten, jotka ovat panneet uskonsa Jumalaan ja Hänen Poikaansa Jeesukseen Kristukseen, ei tarvitse
pelätä. Meidän ei pitäisi elää pelossa. Jumala kertoi meille Sanassaan, mitä on tulossa. Varmista, että 
nimesi on kirjoitettu Karitsan elämänkirjaan katumalla syntejäsi ja panemalla uskosi ja luottamuksesi 
Jeesukseen Kristukseen.”

Neljänneksi, koskien Pedon merkkiä ja niitä, jotka kieltäytyvät ottamasta sitä ja täten eivät saa ostaa ja 
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myydä Ahdistuksen ajan puolivälistä alkaen: Tammikuun 5:ntenä 2022 raportoitiin, mitä Ranskan 
presidentti Macron sanoi: ”Meidän on kerrottava heille (rokottamattomille Ranskan kansalaisille): 
Tammikuun 15. päivästä lähtien te ette voi enää mennä ravintolaan. Ette voi enää mennä kahville; ette 
voi enää mennä teatteriin. Ette voi enää mennä elokuviin.”

Macron vaatii välitöntä lain hyväksymistä, joka epää rokottamattomilta kansalaisilta sosiaaliset 
aktiviteetit tai julkisen elämän. [Laki hyväksyttiin Ranskan parlamentin alahuoneessa torstaina 6.1.2022 
(ks. https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000008527158.html), Suom. huom.]

Hänen ehdotuksensa saa paljon kritiikkiä, mutta hän haluaa kaikkien EU-maiden (Antikristuksen maa-
alue) hyväksyvän samanlaisen lain.

(Lisätietoja: Vaikka rokotetut kansalaiset saavat Covid'in, vaikka terveydenhuollon työntekijöistä on 
pulaa, ja vaikka Omikron-variantti leviää kulovalkean tavoin täysin rokotettujen keskuudessa, Mayo 
Clinic irtisanoi rokottamattomat työntekijänsä 3. tammikuuta 2022.)

Viidenneksi, koskien maailmanhallitusta: Saksan katolisen tuomioistuimen tuomari Gerhard Mueller 
sanoi 14.12.2021, että globaali talouseliitti (hän nimesi Bill Gates'in, George Soros'in ja Klaus Schwab'in 
– Maailman talousfoorumin johtaja) on tämän maailmanlaajuisen hankkeen takana käyttääkseen 
Covid'ia maailman ottamiseksi täydellisesti hallintaansa ja perustaakseen maailmanlaajuisen 
valvontavaltion.

Mueller sanoi, että eliitti yrittää synnyttää uuden ihmisen, joka on luotu heidän kuvakseen ja 
kaltaisekseen.

Mueller sai voimakasta kritiikkiä näistä sanoista, ja hän on vastannut sanomalla, että joidenkin maiden 
superrikkaiden eliitti-jäsenten vaikutusvalta on laitonta.

(Huomautus: NFL:n Green Bay Packers'in pelinrakentaja Aaron Rodgers antoi äskettäin terävän 
lausunnon: "Jos tiedettä ei voida kyseenalaistaa, se ei ole tiedettä."

Kuudenneksi, 5. tammikuuta 2022 raportoitiin Yhdysvaltain työministeriön sanoneen, että työnsä 
lopettavien amerikkalaisten määrä on lisääntynyt (pelkästään marraskuussa 4.5 miljoonaa).

Aloihin, jotka ovat menettäneet paljon työntekijöitä, kuuluvat terveydenhuolto, kuljetus, varastointi ja 
julkiset palvelut.

Seitsemänneksi, koskien korruptoituneita johtajia aikakauden lopussa: Tämä kirjoittaja ei voi vahvistaa 
tietoja, mutta 31.12.2021 eräs lukija lähetti videon, jossa sanotaan, että Kanadan hallitus saa 
lahjusrahaa jokaisesta Pfizer- ja Moderna-rokotuksesta.

Tuntemattoman puhujan mukaan, lahjusraha voi selittää sen, miksi pääministeri Trudeau tilasi 
kymmenen kertaa enemmän rokotteita kuin Kanadalla on väestöä.

(Huomaa: Jos hallituksemme eivät saa lahjusrahoja ja monet poliitikot eivät hyödy omistamalla 
lääkeyhtiöiden osakkeita, ja jos he todella haluavat kansalaisten parasta, niin miksi he estävät 
ivermektiinin ja hydroksiklorokiinin käytön?)

Kahdeksanneksi, koskien superrikkaiden vaikutusvaltaa: 17. joulukuuta 2021 raportoitiin, että IRS:lle 
(Amerikan veroviranomainen) jätetty asiakirja osoittaa, että Facebook'in toimitusjohtaja Mark Zuckerberg
ja hänen vaimonsa antoivat yli 350 miljoonaa dollaria eri ryhmille ja poliitikoille (enimmäkseen ryhmille 
demokraattipuolueesta, jotka halusivat päihittää Trump'in) vuoden 2020 vaalien aikana.

Yhdeksänneksi, koskien pandemioita: Joulukuun 30:ntenä 2021 raportoitiin Maailman terveysjärjestön 
(WHO) varoittaneen, että Covid-viruksesta voi olla uusia muunnelmia, jotka tekevät nykyisistä 
rokotuksista hyödyttömiä.

Kymmenenneksi, koskien luonnonkatastrofeja: 30. joulukuuta 2021, 18–49 metriä sekunnissa 
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puhaltavissa tuulenpuuskissa Coloradossa syttyi kaksi maastopaloa, jotka tuhosivat nopeasti jopa 1 000 
kotia, hotellin, ostoskeskuksen ja paljon muuta.

Noin 30 000 ihmistä jouduttiin evakuoimaan kodeistaan, ja liekit etenivät niin nopeasti, että joillakin 
ihmisillä oli vain muutama minuutti aikaa päästä pakoon.

Yksi sairaala joutui evakuoimaan potilaita, ja jotkut olivat erittäin sairaita Covid'ista.

Sadat tuhannet ihmiset kärsivät (sähkön menetykset, jne.).

Yhdenneksitoista, myöskin koskien luonnonkatastrofeja: Lumimyrsky Virginiassa aiheutti 77 kilometrin 
pituisen liikenneruuhkan 3.-4. tammikuuta 2022.

Monet olivat jumissa noin puolentoista päivän ajan erittäin vaikeissa olosuhteissa (ei ruokaa ja vettä, 
pakkaslämpötilat, ei kylpyhuonetta, kaasu melkein lopussa, jne.).

Kahdenneksitoista, koskien Lootin päivien kaltaisia aikoja aikakauden lopussa: 28. joulukuuta 2021 
ilmoitettiin, että Venäjä on määrännyt Googlelle 98 miljoonan dollarin sakot alaikäisten turmelemisesta 
pornolla, propagandalla ja transsukupuolisuudella.

Pornon ja LGBTQ-asioiden suhteen Venäjä näyttää nyt olevan moraalisempi kuin Yhdysvallat.

Kolmanneksitoista, koskien tulevaa jumalatonta maailmanuskontoa: Los Angelesin arkkipiispa Jose 
Gomez sanoi 29. joulukuuta 2021, että käynnissä on tahallinen yritys "hävittää kristilliset juuret 
yhteiskunnasta ja tukahduttaa kaikki jäljellä olevat kristilliset vaikutteet".

Gomez sanoi, että ryhmä eliittijohtajia haluaa perustaa globaalin sivilisaation ja päästä eroon 
vanhanaikaisista uskomusjärjestelmistä ja uskonnoista.

Hän sanoi, kuten nämä johtajat sen näkevät, että uskonto, erityisesti kristinusko, on yhteiskunnan tiellä, 
jonka he toivovat rakentavansa.

Gomez uskoo, että tämä pyrkimys päästä eroon kristinuskosta on ollut työn alla useita vuosia, mutta sitä
on nopeutettu Covid-epidemian aikana.

Neljänneksitoista, koskien tulevaa jumalatonta maailmanhallitusta ja -uskontoa: Tammikuun 3:ntena 
2022, Alex Jones haastatteli John-Henry Westen'iä (LifeSiteNews'in toinen perustaja) The Alex Jones 
Show'ssa.

Minun sanoin:

• Jones sanoi, että Antikristuksen järjestelmä on nyt kehittymässä (massavalvonta, 
transhumanismi, Great Reset, jne.).

• Westen sanoi, että paavi Franciscus ajaa Kristuksen vastaista agendaa (Klaus Schwab'in ja 
Maailman talousfoorumin (WEF) agenda).

• Westen (roomalaiskatolinen) lisäsi, että "vakavin merkki" siitä, että Antikristuksen henki 
"vahvistuu", on se, että paavi itse näyttää olevan korruptoitunut Antikristuksen agendalla (viittaus 
paavin kantaan homokysymyksissä, suhde globalismiin, jne.).

Viidenneksitoista, edelleen tulevasta jumalattomasta maailmanuskonnosta: Senaattori Ralph Norman, 
senaattori Tim Scott ja yli 100 lainsäätäjää syyttävät Biden'in hallintoa ryhtymisestä sotaan "uskoon 
perustuvia" uskonnollisia tahoja (adoptio- ja kasvatusjärjestöjä) vastaan kieltämällä heiltä liittovaltion 
rahoituksen, jos he kieltäytyvät sijoittamasta lapsia samaa sukupuolta olevien tai naimattomien parien 
luokse.

Yli 400 000 lapsen elämään voidaan vaikuttaa, koska järjestöt uskovat siihen, mitä Raamattu sanoo 
avioliitosta ja perheestä.



Kuudenneksitoista, Danielin 10 kuninkaasta ja maailmanhallituksesta: Ranskan presidentti Emmanuel 
Macron'ista tulee pian EU:n puheenjohtaja kuudeksi kuukaudeksi (tehtävä on kiertävä).

Macron haluaa:

• EU:n puheenjohtajalle enemmän valtaa EU-maissa.

• EU:lle oma armeija.

• EU:lle käytettäväksi enemmän valtaa maailmannäyttämöllä.

Tammikuun 1:senä 2022 kerrottiin, että Saksa tukee Macron'in tavoitteita.

Tämä sopii minun käsitykseeni Raamatun profetiasta.

• EU on tulevan maailmanhallituksen suurvalta (rauta- ja savijalat Nebukadnessar'in unen 
patsaassa; Dan. 2).

• Aluksi tulevaa maailmanhallitusta johtaa 10 kuningasta, ja EU:n johtaja on yksi 10 kuninkaasta. 
(Tämä kirjoittaja uskoo, että 10 kuningasta johtavat 10 kansakuntaryhmää maailmassa, eivät 
kymmentä kansakuntaa EU:ssa. Nebukadnessar'in patsaan jalat ovat rautaa ja savea, eivät vain 
rautaa.)

• Pian 10 kuninkaan ilmestymisen jälkeen, uusi johtaja (Antikristus) nousee EU:sta ja saa vallan 
koko maailmassa.

Macron'in tavoitteet ja Saksan tuki sopivat siihen tosiasiaan, että YK on asettanut EU:n kaavaksi (tai 
malliksi) muille yhdeksälle kansakunnista koostuville kaupankäyntiryhmille seurattavaksi.

Jos olemme aikakauden lopussa, EU:n lopullinen poliittinen, sotilaallinen, taloudellinen, ja sosiaalinen 
rakenne on määritettävä ja otettava käyttöön, koska muut 9 kansakuntaryhmää on rakennettava samalla
tavalla, jotta nämä 10 ryhmää voidaan helposti sulauttaa yhden-maailman hallitukseksi.

Älä unohda näitä kahta asiaa:

• Emmanuel Macron on valmistunut vuonna 2017 Maailman talousfoorumin (WEF) globaalien 
johtajien koulusta.

• WEF:n Great Reset tarkoittaa osittain Yhdysvaltojen globaalin johtajuuden korvaamista johtajilla 
"kourallisesta kansakuntia".

Kaikki 10 ryhmää hyväksyvät pian uudelleenjärjestettyä EU:ta säätelevät lait, ja siitä seuraa, että 10 
kuningasta nousee pian "yhteisen agendan" (jumalaton maailmanhallitus ja -uskonto) kanssa.

Seitsemänneksitoista, koskien vuoden 2020 vaaleja: 2. tammikuuta 2022 raportoitiin, että vuoden 2020
Teksasin osavaltion vaalien tarkastuksessa löydettiin 449 362 jäljennösrekisteröintiä ja 11 737 ei-
kansalaisuuden omaavien nimiä, joiden epäillään rekisteröityneen laittomasti äänestääkseen.

Neljän suurimman piirikunnan tarkastuksessa, kolme neljästä ilmoitti poikkeavuuksista sähköisesti 
laskettujen äänten ja käsin laskettujen äänten välillä.

Kahdeksanneksitoista, koskien petosta tai vaarallisia aikoja: 3. tammikuuta 2022 raportoitiin, että Scott
Davison, suuren ja erittäin hyvämaineisen henkivakuutusyhtiön toimitusjohtaja Indianan osavaltiossa, 
jossa on noin 2 400 työntekijää, kertoi, että 18–64-vuotiaiden kuolleisuus vuoden 2021 kolmannella 
neljänneksellä oli 40% korkeampi kuin se oli vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä.

Davison sanoi, että tämä työikäisten kuolemien lukumäärän suuri kasvu yhden vuoden aikana on 
ennenkuulumatonta, ja se jatkuu vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä.

Davison sanoi, että tämä kasvu ei johdu Covid'ista; hän ei sanonut, mikä sen aiheuttaa, mutta jotkut 
kommentoijat uskovat, että se on rokotus (ja Davison'ia olisi kritisoitu voimakkaasti, jos hän olisi 
sanonut, että rokotus tappaa ihmisiä).



Indianan ylilääkäri, tohtori Lindsay Weaver, sanoi, että sen jälkeen, kun ihmiset alkoivat ottaa rokotuksia 
Covid-virusta vastaan vuosi sitten, sairaalahoitoon joutuneiden määrä Indianassa on kasvanut ja on 
korkein viimeisten 5 vuoden aikana.

Lopuksi, oletko Tempaus-valmis?

Jos haluat olla Tempaus-valmis ja mennä Taivaaseen, sinun täytyy syntyä uudelleen (Joh. 3:3). Jumala 
rakastaa sinua, ja jos et ole tehnyt näin, myönnä vilpittömästi, että olet syntinen; usko, että Jeesus on 
neitseestä syntynyt, synnitön Jumalan Poika, joka kuoli maailman syntien tähden, haudattiin ja nousi 
ylös kuolleista; pyydä Häntä antamaan syntisi anteeksi, puhdistamaan sinut, tulemaan sydämeesi ja 
olemaan Pelastajasi; kerro sitten jollekin, että olet tehnyt tämän.
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