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Tässä uusin suomentamani pastori Daymond Duck'in viikoittainen uutisraportti Rapture Ready -
sivustolla, joka peilaa aikamme tapahtumia Raamatun lopunaikojen ennustuksiin. Selvästikin 
profeetallinen kehitys kulkee kohti Jeesuksen pikaista takaisintuloa uskovien ylöstempauksessa (pre-
Trib-tempaus). Ollaan valmiita.
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Kuulin äskettäin pastorin sanovan: "Kaiken sen surkeuden keskellä, mitä maailmassa tapahtuu, Jeesus 
on tulossa."

Olen samaa mieltä, ja tässä on joitain syitä miksi.

Ensinnäkin, koskien Googin ja Maagogin taistelua: Marraskuun 9:ntenä 2021, Israelin puolustusvoimien
(IDF) päällikkö sanoi, että Israel nopeuttaa suunnitelmiaan ja valmistelujaan käsitelläkseen Iranin 
ydinaseohjelman.

• IDF aloitti suunnitelman työstämisen noin yhdeksän kuukautta sitten.

• Pian sen jälkeen Israel budjetoi rahaa hyökkäystä varten.

• Pian sen jälkeen IDF aloitti harjoittelun hyökkäystä varten.

Israel on siirtynyt suunnittelusta rahoitukseen ja koulutukseen nopeuttamaan valmistelujaan, koska 
Israel ei usko, että YK:hon, EU:hun tai Yhdysvaltoihin voidaan luottaa estämään Irania saamasta 
ydinaseita.

Toiseksi, koskien yrityksiä tuhota Israel: 12. marraskuuta 2021, Gary Bauer (Campaign for Working 
Families) raportoi, että YK:n yleiskokous hyväksyi päätöslauselman, joka tukee miljoonien muslimien 
oikeutta muuttaa Luvattuun maahan.

Miljoonien muslimien salliminen muuttaa Luvattuun maahan tekisi juutalaisista vähemmistön heidän 
omassa maassaan.

Valitettavasti Valkoinen talo määräsi Yhdysvaltain YK-suurlähettilään pidättymään äänestämästä.

Biden sanoo tukevansa Israelin turvallisuutta, mutta hän ei antaisi Yhdysvaltain YK-suurlähettilään 
äänestää Israelin tuhoavaa päätöslauselmaa vastaan.

Kolmanneksi, koskien Covid-rokotuksia: On raportoitu, että Bill Gates myönsi 5. marraskuuta 2021, että
rokotukset ainoastaan "hieman vähentävät" Covid'in leviämistä.

Jos rokotetut levittävät edelleen Covid'ia lähes yhtä paljon kuin ennen rokottamista, niin miksi 
rokottamattomat ovat ainoita, joilta kielletään lentäminen, työpaikan säilyttäminen, suuriin tapahtumiin 
osallistuminen, jne.?

Näyttää siltä, että globalisteilla täytyy olla jokin muu syy pakottaa kaikki rokotetuiksi.

Neljänneksi, koskien maailmanhallitusta: 11. marraskuuta 2021, paavi Franciscus puhui Pariisin 
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rauhanfoorumissa ja kehotti kaikkia kansakuntia suostumaan aseistariisumiseen.

Tämä on mielenkiintoista, koska Danielin kymmenen kuningasta luovuttavat valtansa ja armeijansa 
Antikristukselle Ahdistuksen aikana (Ilm. 17:13).

Viidenneksi, koskien maailmanhallitusta (ei rajoja): Marraskuun 16:ntena 2021 raportoitiin, että 
presidentti Biden'in Build Back Better Act -laki ei sisällä rahaa Yhdysvaltain ja Meksikon välisen rajan 
suojelemiseen tai muurin rakentamiseen, mutta se sisältää rahaa olemassa olevan muurin purkamisen 
aloittamiseen.

Jos Build Back Better Act hyväksytään, niin terroristien, huumekauppiaiden, ihmissalakuljettajien, MS-
13-jengien, ja muiden on helpompi päästä Yhdysvaltoihin.

Kuudenneksi, koskien kaiken ostamisen ja myymisen seurantaa: On raportoitu, että presidentti Biden'in
ehdokas Valuutan valvojaksi (Comptroller of the Currency) on nainen, joka aikoinaan kannatti sitä, että 
Federal Reserve (USA:n keskuspankki) ottaisi haltuunsa ja valvoisi kaikkia yksityisiä pankkitilejä.

Seitsemänneksi, koskien jumalisuuden muotoa viimeisinä päivinä (2. Tim. 3:1-5): Marraskuun 9:ntenä 
2021, roomalaiskatolinen arkkipiispa Salvatore Cordileone San Franciscosta syytti presidentti Biden'iä 
kirkon opetusten hylkäämisestä ja uskomustensa muuttamisesta "demokraattipuolueen puolueohjelman 
mukaisesti".

Jumalan Sana ei muutu, ja "hyvä katolinen" kannattaisi kirkon opetuksia eikä muuttaisi näkemyksiään 
sen vuoksi, että hänen poliittinen puolueensa teki näin.

Kahdeksanneksi, koskien nälänhätää ja luonnonkatastrofeja: Marraskuun 12:ntena 2021 ilmoitettiin, 
että Koillis-Kiinaan osunut ankara kylmä aalto on tappanut 6.4 miljoonaa karjaeläintä ja miljoonat ihmiset
ovat jääneet ilman sähköä, vettä ja kaasua.

Yhdeksänneksi, koskien valehtelua, petosta ja korruptiota: On noussut esiin sähköpostiviestejä, jotka 
näyttävät todistavan, että oikeusministeri Merrick Garland vannoi väärän valan, kun hän esiintyi 
Yhdysvaltain senaatin oikeuskomitean edessä 27. lokakuuta 2021, ja kielsi FBI:n jäljittäneen oppilaiden 
vanhempia kotimaisina terroristeina, kun he puhuivat suunsa puhtaaksi koulun johtokunnan 
kokouksissa.

Tämä on lisätodiste siitä, että FBI:hen ja DOJ:iin (oikeusministeriö) ei voi enää luottaa.

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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