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Videon transkriptio:
Ennen kuin käsittelen tämänpäiväisen viestimme sisältöä, haluan kommentoida lyhyesti kolmen
viikon kuluttua tulevia vaaleja. Olen koko ajan todennut uskovani, että demokraatit / Deep State /
Globaali Eliitti ei yksinkertaisesti voi sallia eivätkä tule sallimaan republikaanien saada takaisin
valtaa voittamalla edustajainhuoneen ja senaatin näissä välivaaleissa. George Orwell'in hahmo
O'Brien luennoidessaan onnettomalle Winston Smith'ille kirjassa Vuonna 1984 sanoo:
"Puolue tavoittelee valtaa täysin itsensä vuoksi. Meitä ei kiinnosta muiden hyvä, vaan ainoastaan
valta. Ei rikkaus, ei ylellisyys, ei pitkä elämä eikä onni: vain vallta, puhdas valta. Tiedämme, että
kukaan ei koskaan tartu valtaan luopuakseen siitä. Valta ei ole keino, se on päämäärä. Vainon
kohde on vaino. Kidutuksen kohde on kidutus. Vallan kohde on valta. Alatko jo ymmärtää minua?"
Toistan avainkohdan: Tiedämme, että kukaan ei koskaan tartu valtaan luopuakseen siitä.
Seuraavassa kolme skenaariota, joista mitä tahansa voitaisiin käyttää tämän tavoitteen
saavuttamiseksi:
1. Biden'in hallinto voisi julistaa hätätilan, joka johtuu false flag -operaatiosta, jonka oletetaan liittyvän
MAGA-äärirepublikaaneihin ja julistaa sotatilan ennen vaaleja. Näin ollen kansalaistemme on
yksinkertaisesti liian vaarallista mennä äänestyspaikoille ja vaaleja on lykättävä.
2. Demokraatit voittavat massiivisella vaalipetoksella huolimatta ylivoimaisesta punaisesta aallosta ja
tietenkään mikään tuomioistuin ei ole kiinnostunut tutkimaan todisteita.
3. Punaisten republikaanien tulva peittää allensa ne valtavat vaaliepäselvyydet, joiden olisi pitänyt
antaa demokraateille heidän suunniteltu voittonsa. Tämän seurauksena marraskuun ja tammikuun
välisenä aikana toteutetaan väärän lipun (False Flag) suunnitelma B, joka mitätöi vaalitulokset –
ehkä sisältäen myös sotatilalain julistamisen tässä vaiheessa.

Pidä silmäsi auki ja korvasi viritettyinä. Siirtykäämme nyt ensisijaiseen profetiapäivitykseemme. . .
Tämänpäiväisen viestini lähtökohta on hyvin yksinkertainen: Jos hallituksemme toimi vastoin
ihmisten etua kehittämällä COVID-19:n yhteistyössä Kiinan kanssa nimenomaan edistääkseen jopa velvoittaakseen - tappavia mRNA-injektioita, jotka tappoivat tai vahingoittivat suuren määrän
kansalaisiamme, miksi on niin kaukaa haettua uskoa, että sama hallituksemme suunnitteli ja
toteutti terroristisen salajuonen, jonka tarkoituksena oli tuhota World Trade Center 11. syyskuuta
2001 ja tappaa tuhansia ihmisiä, että terrorisminvastainen sota saataisiin käynnistettyä ja että sitä
voitaisiin käyttää tekosyynä kansalaisvapauksien merkittävälle rajoittamiselle? Miksi on niin vaikea
uskoa, että hallituksemme on vuosien mittaan käynyt sotaa meitä vastaan väärän lipun (false flag)
operaatioiden avulla edistääkseen maailmanhallituksen perustamista kaikin keinoin? Jos
Yhdysvaltain hallitus päätti aiheuttaa meille tällaista vahinkoa käyttämällä COVID-19
ns.."rokotteita", niin miten kukaan voi sulkea pois sen suuren todennäköisyyden, että 9/11 oli
lavastettu tapahtuma?
Muista varoitus, jonka Jeesus antoi meille jakeessa Mt. 24:4 ensisijaisena huolenaiheenaan
viimeiset päivät:
"Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä.”
Kaikki, mistä tässä yhteydessä keskustelemme, koskee petosta. Älä unohda sitä jäämällä kiinni
viralliseen narratiiviin.
Tänään haluan todistaa teille ilman epäilyksen häivää, että COVID-pistokset ovat sotilasluokan
bioaseita, joita sovelletaan uudelleen terveydenhuollossa edistämään hyvin kieroa ohjelmaa.
Perustuen merkittäviin faktoihin koskien syyskuun 11. päivää ja lentokoneita, joiden oletettiin
iskevän kaksoistorneihin, haluan myös kylvää siemenen, että se oli Yhdysvaltain hallituksen
operaatio eikä terrori-isku, johon meidät kaikki saatiin uskomaan virallisella narratiivilla, jota on
toistettu 20 vuotta.
Kuulostaako tämä sinusta aika provosoivalta? Jos kuulostaa, niin hyvä, sillä se on tarkoituskin.
Väitetyn COVID-viruksen aiheuttaman plandemian ja myrkyllisten muka COVID-rokotteiden
huijaus-demian (scamdemic) vuoksi olen tutkimusteni perusteella tullut siihen surulliseen
johtopäätökseen, että juuri ne ihmiset, jotka valitsimme, käyvät sotaa Amerikkaa vastaan yhdessä hämäräperäisten syvän valtion (Deep State) käsittelijöidensä kanssa - tuhotakseen
kansakuntamme ja valmistellakseen Agenda 2030:n visioimaa globalistista utopiaa, joka
uskoakseni osuu yksiin raamatullisen seitsenvuotisen Ahdistuksen kanssa. Tämä on pimeää aikaa
ja muuttuu yhä pimeämmäksi. Sen on kuitenkin oltava näin, että Jumala voisi vihdoin tuoda
vihansa ja vanhurskaan tuomionsa tämän kadotetun ja kuolevan maailman päälle.
Sukellamme näihin häijyihin, syviin ja mutaisiin vesiin hetken kuluttua, mutta ensin rukoilemme ja
annamme sinulle vähän Sanaa mietittäväksi.

<PRAY>

Sanaa:
Psalmi 94:12-23:
Autuas se mies, jota sinä, Herra, kuritat ja jolle sinä opetat lakisi, antaaksesi hänelle
rauhan pahoilta päiviltä, kunnes jumalattomalle on kaivettu hauta! Sillä Herra ei hylkää
kansaansa eikä perintöosaansa heitä, vaan oikeus on vielä noudattava vanhurskautta, ja
kaikki oikeamieliset seuraavat sitä. Kuka nousee minun puolelleni pahoja vastaan, kuka
asettuu minun rinnalleni väärintekijöitä vastaan? Ellei Herra olisi minun apuni, pian minun
sieluni asuisi hiljaisuuden maassa. Kun minä ajattelen: "Minun jalkani horjuu", niin sinun
armosi, Herra, minua tukee. Kun minulla on sydämessäni paljon murheita, niin sinun
lohdutuksesi ilahuttaa minun sieluni. Onko yhteyttä sinun kanssasi turmion
tuomioistuimella, jossa väkivaltaa tehdään lain varjolla, ahdistetaan vanhurskaan sielua ja
tuomitaan syylliseksi viaton veri? Mutta Herra on minun linnani, Jumalani on minun
suojakallioni. Hän kostaa heille heidän ilkityönsä ja hukuttaa heidät heidän pahuutensa
tähden. Herra, meidän Jumalamme, hukuttaa heidät.
Room. 13:11-14:
Ja tehkää tämä, koska tunnette tämän ajan, että jo on hetki teidän unesta nousta; sillä
pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun uskoon tulimme. Yö on pitkälle kulunut,
ja päivä on lähellä. Pankaamme sentähden pois pimeyden teot, ja pukeutukaamme
valkeuden varuksiin. Vaeltakaamme säädyllisesti, niin kuin päivällä, ei mässäyksissä ja
juomingeissa, ei haureudessa ja irstaudessa, ei riidassa ja kateudessa, vaan pukekaa
päällenne Herra Jeesus Kristus, älkääkä niin pitäkö lihastanne huolta, että himot heräävät.

Et kestä totuutta!

Johdanto

• Kuten jotkut teistä ovat arvanneet, sain tämän viestin otsikon vuoden 1992 elokuvasta A Few
Good Men (Muutama hyvä mies), jonka pääosissa olivat Jack Nicholson ja Tom Cruise.
• Nicholson oli sotilasoikeudenkäynnissä ja Cruise oli syyttäjä.
• Cruise vaati Nicholson'ia vastaamaan erittäin provosoivaan kysymykseen koskien kuinka hän
käsitteli tiettyä tilannetta.
• Äärimmäisen jännittyneessä kohtauksessa vihainen Nicholson luennoi Cruise'lle sodan
todellisuudesta ja kertoi hänelle, että "Ette voi kestää totuutta!".

• Tämä on viestimme tänään: aivan liian monet ihmiset maassamme - maalliset ja kirkolliset johtajat
mukaan lukien - eivät kestä totuutta.
• Todellisuus on, että se, minkä kohtaamme, on todella vaikea totuus, koska sen takana on niin
paljon petosta
• Se saa meidät kohtaamaan tosiasiat sillä perusteella, että amerikkalaiset ovat olleet ja ovat
massiivisen väestön vähentämisen (depopulation) kohteena rikollisryhmän toimesta, jolla ei ole
tilivelvollisuutta eikä moraalia.
• Jos joidenkin kohteena olevien ei ole määrä kuolla, he ovat edelleen olennainen osa
joukkokokeilua – ei mitenkään erilaista, kuin mitä natsitiedemiehet tekivät toisessa
maailmansodassa.
• Se, mistä puhumme, on niin kieroa ja demonista, että on selvää, että mukana olevat ihmiset ovat
demonisesti riivattuja ja koko operaatio on johdettu kapinallisesta henkimaailmasta suunniteltuna
hyökkäyksenä itse Jumalaa vastaan.
• Tämän saavuttamiseksi Amerikka on saatava alas ja siitä on tehtävä vain pieni toimija maailman
näyttämöllä
• Globalistit ovat työskennelleet ahkerasti tämän päämäärän eteen 100 vuoden ajan ja käyttäneet
kaikkia pelikirjassaan olevia keinoja - ja lisää on varmasti tulossa.

COVID -“rokotteet”
• Tehkäämme ensin syväsukellus rokotteiksi naamioituihin COVID-injektioihin.
• Mike Adams haastatteli hiljattain Karen Kingston'ia
• Karen on biotekniikan analyytikko, jolla on useiden vuosien kokemus lääketieteellisten patenttien
ja dokumentaation tutkimisessa ja ymmärtämisessä.
• Hän on kristitty ja ollut mukana paljastamassa totuutta siitä, mitä COVID-injektioissa on
patenttihakemusten perusteella, jotka suuret lääkeyhtiöt Moderna ja Pfizer ovat virallisesti
jättäneet.
• Sen perusteella, mitä näissä patenteissa nimenomaan mainitaan ns. COVID-”rokotteiden”
sisällöstä, hän esittää seuraavan hyvin uskottavan väitteen: nimittäin, että rokotteiden sijasta
nämä injektiot ovat itse asiassa neuroaseita, biologisia aseita ja jopa joukkotuhoaseita.
• Tämän saavuttamiseksi valmistajat käyttävät neuroteknologiaa, nano-neuroteknologiaa,
hydrogeeliin perustuvaa kvanttipisteteknologiaa, lipidi-nanohiukkasia ja paljon muuta – kaikki
langattoman 5G-verkon mahdollistamina.
• Karen esittää hyvin provokatiivisen lausunnon, että rokotteiden sisältämät myrkyt täyttävät
bioaseen määritelmän.
• Itse asiassa - patentit todistavat tämän faktaksi.
• Etkö usko Karen Kingston'ia?

• Seuraavassa lainaus professori James Giordano'lta, joka on Yhdysvaltain tiedusteluyhteisön ja
armeijan konsultti:

• "Neuroteknologia voi olla joukkotuhoase, mutta älkäämme ajatelko sitä sillä tavalla. Jos
ajattelemme sitä terveyssovelluksissa tai kuluttajatuotesovelluksissa – erityisesti
terveydenhuollon sovelluksissa – niin me [ts. armeija] voimme kokeilla sitä taistelusyistä,
eikä meidän tarvitse tarjota läpinäkyvyyttä."
• Ymmärrätkö mitä hän sanoo?
• Armeija voi kokeilla tätä mRNA-teknologiaa ja siitä tuotettuja lääkkeitä kehen tahansa - kuten
Yhdysvaltain kansalaisiin - eikä sen tarvitse paljastaa tekevänsä niin.
• Miksi luulet, että nämä COVID-lääkkeet olivat EUA:n – kokeellisen käyttöluvan – alaisia, eikä
lääkkeiden valmistajien tarvinnut toimittaa päteviä, vuosia kestäviä testituloksia, eikä paljastaa
pakkauksen lääkeselosteilla tarkasti, mitä pistoksissa on?
• Ihan vain muistutuksena: muistatko Yhdysvaltojen armeijan kokeet mustilla Tuskegee -lentäjillä?
• Muistatko CIA:n MK-Ultra LSD-kokeet pahaa-aavistamattomilla amerikkalaisilla?
• COVID on yksinkertaisesti ollut sama prosessi, mutta paljon laajemmassa mittakaavassa - itse
asiassa maailmanlaajuisessa.
• Näiden pistosten ainesosista johtuen - puhumme siitä kohta hieman enemmän - kaikki nämä
kokeilut ja halutut tulokset riippuvat 5G-verkkoteknologiasta ja niiden tappavuus riippuu itse
asiassa 5G:stä.
• 5G-taajuuksilla on kyky aktivoida näissä pistoksissa olevien ainesosien toimivuus eli myrkyllisyys,
kun ne ruiskutetaan pahaa-aavistamattomiin ihmisiin.
• 5G:tä voidaan käyttää myös aktivoimaan pistosten ainesosia kuoleman aiheuttamiseksi, eli niitä
voidaan käyttää teloitusvälineinä.
• 5G lähettää sähkömagneettisia pulssiaaltoja tai -taajuuksia
• Lähetettyjen 5G-taajuuksien perusteella voidaan lähettää tiettyjä signaaleja kohdistamaan tiettyjä
vaikutuksia eri ihmisiin.
• Määritelkäämme muutamia lääketieteellisiä termejä, ennenkuin menemme eteenpäin...
• Nanohiukkaset = äärimmäisen pieni, täysin ohjelmoitava teknologia, jota voidaan tarkasti ohjata
puolijohtavien ja/tai metallisten materiaalien toimittamiseksi; patenttien mukaan ne ovat
itsekokoavaa teknologiaa ja ovat KAIKISSA mRNA-rokotteissa.
• Lipidinanohiukkaset (LNP). Nämä ovat lääkinnällisiä laitteita, joita käytetään terapeuttisten
lääkkeiden toimittamiseen, eli laitteita, joita käytetään tiettyjen sairauksien hoitoon.
• Hydrogeelit = käytetään kudostekniikassa solujen kohtalon "ohjaamiseen" eli siihen, mitä solun
lopputulokseksi halutaan; hydrogeelit voivat sisältää magneettisia materiaaleja kudostekniikan
tarkoituksiin; ne mahdollistavat etätoimilaitteiden käytön solujen käyttäytymisen ohjaamiseksi
ulkoisten magneettikenttien vaikutuksen alaisena; magneettinen hydrogeeli tarjoaa
kasvuympäristön kudoksen jälleenrakentumista varten.

• Hydrogeeliä kutsutaan itse asiassa IOH:ksi (Inorganic-Organic Hydrogel = epäorgaaninen
-orgaaninen hydrogeeli).
• Se voi sisältää erilaisia fluoresoivia materiaaleja, kuten lusiferaasia (Luciferase).
• Sivuhuomautuksena: juuri tämä on näkynyt suuritehoisessa mikroskooppisessa
analyysissä, joka paljastaa loistavia värejä, kuten vihreää, punaista jne.
• Toisena sivuhuomautuksena: muista, että monilla ihmisillä ilmeni magnetismia eri puolilla
kehoa sen jälkeen, kun olivat saaneet pistoksia.
• IOH:n (Inorganic-Organic Hydrogel) määritelmä: puolijohdetyyppinen kvanttipistenanohiukkanen.
• Etätoimilaitteet = eli pehmeät toimilaitteet; nämä ovat biosynteettisiä rakenteita, eli synteettisesti
luotuja mikrorobotteja; niillä on fyysinen älykkyys, liikkuvuus ja ne ovat itsestään paranevia kuten
hydrat (Mitä hydrat ovat? - Kreikkalaisessa mytologiassa monipäisiä hirviöitä, jotka kasvattavat
päänsä takaisin, jos se leikataan pois).
• Etä- /pehmeät toimilaitteet reagoivat kemikaaleihin, lämpöön ja muihin ärsykkeisiin.
• Niiden seuraavassa sukupolvessa on fyysinen älykkyys, skaalautuvuus ja kyky lisääntyä.
• Kvanttipiste = osa hydrogeeliperhettä; Kvanttipistetekniikkaa käytetään edistyneissä televisioissa,
eli kvantti-LED-televisioissa ja sitä käytetään tuottamaan elävämpiä värejä – kirkkaita, eloisia,
fluoresoivia värejä.
• Kvanttipiste on älykäs hydrogeeli, joka reagoi älykkäästi, kun sitä käytetään
kudostekniikassa, lääkkeiden kontrolloidussa vapauttamisessa ja pehmeissä toimilaitteissa.
• Se reagoi ulkoiseen, magneettiseen ärsykkeeseen.
• Kvanttipiste/älykäs hydrogeeli tarvitsee sähkömagneettisen taajuuden (EMF - kuten 5Gverkon tarjoama) signaalien vastaanottamiseen ja menestymiseen.
• Kvanttipisteteknologia on tarkoitettu käytettäväksi taisteluoperaatioissa.
• Mihin tämä kaikki on johtamassa?
• Karen Kingston lähetti toukokuussa 2021 (1 1/2 vuotta sitten) kirjeen kaikille kongressin jäsenille ja
monille vaikuttajille ympäri maata.
• Kirjeessä hän esitti lausuntojensa todisteeksi mRNA-lipidin nanohiukkasia koskevat patentit - hän
pyysi asiantuntijoita tarkistamaan patentit.
• Kirjeessään hän totesi:
• Uskon, että he [asiantuntijat] päättelevät, että COVID-19-injektiot ovat bioaseita, jotka
sisältävät kimeerisiä viruksia ja toksiineja mRNA-terapeuttisten rokotteiden varjolla
yhdistettynä "diagnostiseen/terapeuttiseen" lipidi-nanopartikkelialustaan (LNP). Patentin
mukaan LNP:t voivat kohdistua tiettyihin elimiin ja järjestelmiin koko kehossa, mukaan
lukien, mutta ei rajoittuen, lisääntymiselimet, sydän ja verisuonisto, keuhkot ja
keskushermosto, erityisesti veri-aivoesteen ylittämällä."

• On mahdollista, että muutamat kongressin jäsenet reagoivat tai vastasivat hänen kirjeeseensä,
mutta on hyvin ilmeistä, että suurimmaksi osaksi kukaan ei välitä tai ole huolissaan COVIDinjektioista, jotka perustuvat patentteihin, eli lääkeyhtiövalmistajien sanoihin.
• Tässä on yhteenveto tälle tietämättömälle väestölle ujutetun teknologian eri vaikutuksista:
• Terveysvaatimuksen ja kokeellisen käytön varjolla (kuten EUA:n kautta) hallitus voi käyttää näitä
kykyjä näissä COVID-injektioissa sotilaallisina aseina.
• Älypuhelinsovelluksissa käytetään infrapunasignaalin muodossa olevaa sähkömagneettista
säteilyä (EMF) TV:n ohjaamiseen, eli älypuhelinsovelluksesta voit vaihtaa kanavaa jne.
infrapunasignaalin avulla.
• Jos joku lataa rokotteen jäljityssovelluksen, ei ole mitään syytä, miksi sitä ei voisi käyttää
ohjaamaan infrapunasignaalia rokotetun henkilön kehossa olevaan älykkääseen
hydrogeeliin aktivoimaan mikä tahansa haluttu toiminto.
• Edellä mainitun professori James Giordano'n mukaan rokoteteknologiaa voidaan käyttää ihmisten
persoonallisuuden muuttamiseen.
• Neurologisesti vaikuttavia lääkkeitä voidaan käyttää yksilön ajatusten, tunteiden ja
toiminnan valikoivaan maalittamiseen niin, että hänen ajatuksiaan, tunteitaan ja
käyttäytymistään voidaan muuttaa.
• Näitä samoja lääkkeitä, eli COVID-rokotteita, joissa on kaikki käsittelemämme ainesosat,
voidaan käyttää myös laajempiin kohteisiin, kuten ryhmään, yhteisöön tai väestöön.
• Näiden lääkkeiden eri komponentit voidaan ohjata tuottamaan ahdistusta, unettomuutta ja
vainoharhaisuutta.
• Tätä varten eräille rokotetuille ihmisille eri puolilla maailmaa tapahtuu mielenkiintoinen ilmiö,
joka on kuvattu videokameroilla (linkki Rumblella ja tässä).
• Yhtäkkiä he alkavat katsella ympärilleen, sitten he alkavat huitoa ilmaan käsivarsillaan ja
lopulta romahtavat.
• Kukaan ei tiedä, mistä on kysymys.
• Näkevätkö he demonisia ilmestyksiä?
• Vai onko mahdollisesti 5G-signaali aktivoimassa jotakin, joka häiritsee niitä?
• Kun erilaiset vainoharhaiset vaikutukset on käynnistetty, niitä voidaan levittää ja laajentaa
erilaisilla viestintätekniikoilla internetissä, esim. sosiaalisessa mediassa, suuremmalle
joukolle ihmisiä.
• Vastauksena näihin vaikutuksiin voisi olla kansalaisten luottamuksen väheneminen
hallintoon ja yhteiskunnallisten häiriöiden lisääntyminen.
• Tällainen luottamuksen väheneminen ja häiriöt julkisella paikalla voisivat johtua hallituksen
mielestä terrori-iskusta.
• Koska mRNA-teknologiaa voidaan manipuloida, ihmiskehoja voidaan todennäköisesti käyttää
seuraavan globalistien haluaman elämänmuodon hautomiseen (to incubate).

• He kutsuvat tätä ihmisen versioksi 2.0 (Humanity 2.0) ja keinoäly (AI) on olennainen osa sitä.
• Patentit kuvaavat itse asiassa rokotteiden ainesosien käyttöä ja kehitystä hajautettuna
verkkona, aivan kuten tietokonepeli Borg StarTrek -universumissa.
• Nämä keinoälyjärjestelmät injektoitujen kehossa todellakin keskustelevat keskenään
vertaisverkkoviestinnän välityksellä...
• Lisäksi on olemassa suurempi ylhäältä alaspäin suuntautuvaa valvontaa harjoittava yksikkö,
jota edesauttaa kiinalaisen yrityksen nimeltä Cloudminds tarjoama teknologia - tämä
teknologia on määritelty osaksi KAIKKIEN COVID-19-rokotteiden patentteja.
• Mielenkiintoista on, että Yhdysvaltain kansallinen turvallisuusvirasto (US National Security
Bureau) on todennut tämän kiinalaisen yrityksen - Cloudmind Technologies - aiheuttavan
merkittävän riskin, koska sillä on yhteyksiä Kiinan armeijaan, joka valvoo sitä.
• On todettu, että tämä yritys ja sen tuotteet ovat ristiriidassa Yhdysvaltojen kansallisten
turvallisuusetujen kanssa.
• Se ei kuitenkaan näytä olevan ongelma, koska sen teknologia on sisällytetty tähän koko
järjestelmään.
• Varoituksesta huolimatta Cloudminds'in keinoälyä ja sen robottituotteita ollaan aktiivisesti
ottamassa käyttöön Yhdysvalloissa - niitä ollaan lisäämässä yleiseen 5G-verkkoon ja jopa
armeijan infrastruktuuriin.
• Karen Kingstonin tutkimien patenttien mukaan mRNA-teknologiaa ja sen monia ja erilaisia
ainesosia voidaan käyttää KAIKKIIN Maailman Terveysjärjestön (WHO) rokotteisiin, testeihin ja
muihin lääkkeisiin.
• Kirjaimellisesti mihin tahansa WHO:n lääkelistalla olevaan lääkkeeseen voidaan sisällyttää
tämä älykäs teknologia.
• Tähän kuuluu influenssavirus tai MIKÄ TAHANSA SAIRAUS, joka aiheuttaa influenssan
kaltaisia oireita.
• Tämä älykäs teknologia on käytännössä älylaite eli älypuhelin, joka injektoidaan ihon alle.
• Tähän liittyen televiestintäjätti Nokian toimitusjohtaja sanoi pari kiinnostavaa asiaa Davosin
kokouksessa heinäkuussa Maailman Talousfoorumissa. Hän sanoi, että vuoteen 2030
mennessä 6G-teknologia on täällä ja se tekee nykyisistä älypuhelimistamme käytännössä
tarpeettomia.
• Miten? Tässä on lainaus Nokian toimitusjohtajalta, Pekka Lundmark:

• "Vuoteen 2030 mennessä älypuhelin, sellaisena kuin sen nykyään tunnemme, ei
varmasti ole enää yleisin käyttöliittymä."

• Koskien 6G-teknologiaa hän sanoi: "Monet näistä asioista rakennetaan suoraan
kehoihimme." https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/nokian-pekka-lundmarkilla-hurja-

visio-6g-verkko-siirtaa-kannykat-historiaan-kayttajan-nakokulmasta-jopa-nykyistahelpompaa/8443428

• Tässä vasta järkyttävä juttu...
• Kuvat hydrogeeliä sisältävistä lipidi-nanohiukkasista (LNP) näyttävät TÄSMÄLLEEN
samanlaisilta kuin piikkiproteiinit...
• Kingston antaa kuvia patenteista, jotka todistavat tämän tosiasian.
• Siksi on kysyttävä: Onko meille valehdettu piikkiproteiineista?
• Ovatko nämä pyöreät pallot piikkeineen, joiden meille on uskoteltu olevan
piikkiproteiineja, TOSIASIASSA lipidi-nanohiukkasia?
• Patenttikuvat näyttävät ja merkitsevät nämä täsmälleen saman näköiset
rakenteet nanoemulsioksi ja nanokapseleiksi.
• Ainoa johtopäätös, johon voidaan päätyä, on, että ns. piikkiproteiinit ovat itse
asiassa etä-ohjelmoitavaa nanoteknologiaa kaikkine seurauksineen, joita
olemme edellä käsitelleet.
• Tämä on puhdasta spekulaatiota minun osaltani - ja toivon, että tästä paljastuu lisää
tulevina päivinä.
• Useimmat ovat luultavasti nähneet jättimäisiä ns. verihyytymiä, joita palsamoijat
ovat poistaneet rokotetuista vainajista, joiden parissa ovat työskennelleet.
• Mike Adamsin ISO-hyväksytyssä laboratoriossaan tekemät yksityiskohtaiset
laboratorioanalyysit osoittavat, että nämä hyytymät eivät koostu verestä.
• Sensijaan ne voivat jossakin määrin ravita itseään verellä, mutta ne koostuvat
lukuisista epäorgaanisista materiaaleista, jotka on todennäköisesti vedetty - tai
kerätty - henkilön muusta kehosta.
• Työhypoteesini on, että näitä hyytymiä kasvatetaan tarkoituksella - tässä
vaiheessa kokeellisesti.
• Itse asiassa on kysyttävä, kuinka ihmiset, joista näitä hyytymiä poistetaan, voivat
edes pysyä hengissä, että hyytymät voivat kasvaa niin suuriksi kuin kasvavat.
• Erään teini-ikäisen hyytymä oli koko hänen jalkansa pituudelta valtimon sisällä.
• Kuinka hänen verensä edes virtaa, kun valtimossa on tällainen este?
• Jokin mahdollisti sen, että hän pysyi hengissä ja oli toimintakykyinen jonkin aikaa
huolimatta tästä massiivisesta hyytymästä ja ehkä muistakin hyytymistä
kehossaan.
• Uskon, että nämä hyytymät ovat itse asiassa osa yritystä muokata ihmiskehoa ja
muuttaa tai muuntaa se uudeksi organismiksi, joka on orgaanisten ja
epäorgaanisten materiaalien hybridi.
• Tuossa hybridi-ruumiissa ei ehkä edes tarvita verta sellaisena, kuin sen nykyään
ymmärrämme.
• Tämä on todennäköisesti yksi puoli olennosta Ihminen 2.0, jonka transhumanistit
haluavat luoda

• Esitän myös lausunnon koskien kansallista terrorismineuvontaa helmikuulta 2022 siinä yksilöitiin ihmisiä, jotka hallitus julistaa väärää tietoa 5G-verkoista levittäviksi
kotimaisiksi väkivaltaisiksi ääriaineksiksi (DVE).
• Miksi? Koska hallitus ei varmasti KOSKAAN käyttäisi tätä teknologiaa omaa
kansaansa vastaan - eikö niin?
• Joten minkä tahansa, mitä minä ja muut sanomme COVID-injektioista ja siitä,
kuinka 5G:tä voidaan käyttää aktivoimaan tiettyjä häijyjä toimintoja niissä,
TÄYTYY olla väärää tietoa – eikö niin?
• Toinen näkökohta tässä COVID-rokotusskenariossa on kirkon ja sen johtajien suuren
enemmistön reaktio - tai sen puute .
• Tämä tieto on hyvin levinnyt ja kaikkien saatavilla, jos ovat valmiita etsimään sitä
ja ymmärtämään sen seuraukset.
• Silti kirkko on suurelta osin hiljaa.
• Miksi kirkon johtajat eivät ole varoittaneet seurakuntiaan näiden tappavien,
haitallisten, demonisesti inspiroitujen injektioiden vaaroista?
• On niin paljon todisteita, jotka paljastavat demonisen narratiivin.
• Tulokset puhuvat puolestaan: sadattuhannet, ellei jopa miljoonat ihmiset ovat
kuolleet - kirjaimellisesti teloitettu - näillä COVID-pistoksilla.
• Paljon useampia miljoonia on fyysisesti ja psyykkisesti vahingoitettu.
• Nuoret romahtavat sydänkohtauksiin päivittäin.
• Nopeasti etäpesäkkeitä aiheuttavat syövät, jotka tappavat tai vahingoittavat
ihmisiä, ovat lisääntyneet.
• Autoimmuunipuutokset avaavat oven äärimmäisille sairaushaavoittuvuuksille.
• Rokotettujen äitien imettämät lapset juovat epäorgaanisia aineita, jotka ovat
tappaneet heidät.
• Massiivinen näyttö sekä rokotteiden aiheuttamista keskenmenoista –
todellisuudessa aborteista - että monien tuhansien nuorten miesten ja naisten
lisääntymiskyvyn heikkenemisestä niin, että he eivät voi siittää eivätkä edes
saada lapsia.
• Luettelo jatkuu ja jatkuu.
• Mutta missä on kirkko?
• Missä ovat uskontokuntien johtajat - näkyvät pastorit - tässä maassa?
• Miten kenelläkään näistä voi olla minkäänlaista moraalista auktoriteettia johtuen
vaikenemisestaan.
• Se on surullista ja täysin säälittävää.

• Nyt teemme käännöksen esittämällä toisen kysymyksen.

• Jos hallituksemme osallistuu tähän kauhistuttavaan COVID-rokoteohjelmaan amerikkalaisia
vastaan levittämällä keinoja vahingoittaa ja tappaa heitä, miksei meidän sama hallituksemme ja
ohjelmaa kulissien takana johtava globaali eliitti olisi suunnitellut myös syyskuun 11. päivän (9/11)
terrori-iskua heidän pahoja tarkoituksiaan varten?

Totuus syyskuun 11. päivän iskuista
• Jos kaikki, mistä olemme jo tänään puhuneet, voitaisiin leimata COVID-totuus-keskusteluksi, niin
se, mihin olemme menossa seuraavaksi, on varmasti 9/11-totuuden piirissä.

• Käsittelin tätä jonkin verran aiemmassa Awaken Bible Prophecy Update päivityksessäni 22.9.-22
otsikolla Salaliitto vai todellisuus? (Suomennettu)
• New York'in World Trade Center'iin tehtyyn 9/11-iskuun liittyvistä olosuhteista on kiistelty jo vuosia.
• Hyvä ystäväni, joka kuoli syöpään useita vuosia sitten - ennen COVIDin aiheuttamia syöpiä, jotka
ovat nykyään niin yleisiä - uskoi, että 9/11:n kulissien takana oli paljon enemmän, kuin mitä
virallinen narratiivi kertoi.
• Ajattelin, että hänen ajatuksensa tästä oli hullu ja hylkäsin sen suoraan – suureksi kauhukseni nyt.
• Toivon, että olisin tiennyt silloin, mitä nyt tiedän Yhdysvaltain hallituksen toimista Amerikan kansaa
vastaan, koska globaali eliitti johtaa asioita syvällä kulissien takana nimenomaan
maailmanhallituksen toteuttamiseksi.

• Äläkä ymmärrä minua väärin: rakastan maatamme ja sitä, mitä sen oletetaan olevan.
• Valitettavasti korruptio huipulla on syvää ja syvälle juurtunutta.
• Mikä tarkoittaa, että siinä vaiheessa, jossa tämä kansakunta on nyt, niin Raamatun historian
valossa se ei tule koskaan toipumaan.
• Mutta todellisille Raamattuun uskoville kristityille tämän ei pitäisi olla surun lähde tai turha yritys
saada takaisin sitä, mitä ei voi koskaan saada tässä maailmassa; sensijaan kaiken tämän pitäisi
olla ilon lähde.
• Miksi? Koska olemme melkein historian lopussa, sellaisena kuin tämä maailma sen tuntee, ja
olemme kohta Herran läsnäolossa.
• Tiedon tästä pitäisi saada meidät puhumaan Herran Sanaa niin paljon kuin mahdollista
epäuskoisille perheillemme ja ystävillemme siinä toivossa, että he pelastuisivat.
• Kaikista näistä pahoista asioista huolimatta, joista puhumme, se johtaa suurimpaan hetkeen, mitä
koskaan koemme; nimittäin kotiin lähtöön Herran luokse ikuisiksi ajoiksi.
• Mutta toistaiseksi jatkamme sen tarkastelua, mikä ajaa meitä tähän kunniakkaaseen tulevaan
vaiheeseen.

• Kutsu minua salaliittohulluksi, jos haluat, mutta uskon, että kaikki suuret tapahtumat, joita on ollut
vuosien varrella, ovat tapahtuneet siksi, että Amerikka saataisiin pois suurvalta-asemastaan.
• Jälleen kerran: saatanallinen petos on kaiken tämän taustalla ja se on olennainen osa kaikkia
maailman pahoja juonia ja suunnitelmia.
• Vain, jos meillä on äärimmäisen heikko Amerikka, maailmanhallitus voidaan perustaa. Kuka sitä
haluaa? Saatana tietysti.
• Raamattu vahvistaa tämän, sillä emme näe Raamatussa mitään viitteitä siitä, että vahva Amerikka
esiintyisi millään tavalla, muodossa tai toisessa, tulevaisuuden profetioissa.
• Saatana ja hänen kätyrinsä ovat työskennelleet ahkerasti vuosien ajan perustamisestamme
lähtien tuhotakseen meidät ulkopuolelta ja sisältä.
• Sota ja kaikki sen vaikutukset ovat saatanallisesta näkökulmasta välttämättömiä varastamaan
Jumalan siunaaman perintömme, tappamaan amerikkalaisen unelman ja kaikki siihen uskovat
isänmaalliset ihmiset ja tuhoamaan kaiken, mikä on ollut hyvää kansakunnassamme.
• Saatana on varmasti päättänyt sen ja hänelle vastuussa olevat ihmismarionetit ovat toteuttaneet
sen, että Yhdysvaltojen ja Islamin välille käynnistettäisiin sota keinona heikentää meitä
merkittävästi - jälleen sekä ulko- että sisäpuolelta.
• Aivan kuten COVIDin kohdalla, niin että edes nerokkaimmat tiedemiehet eivät olisi voineet keksiä
kaikkea, mitä on kehitetty ja pantu rokotteisiin - uskon, että tieto tästä tuli suoraan kapinallisesta
hengellisestä maailmasta - taivaan joukoilta, jotka söivät hyvän ja pahan tiedon puusta - ja
välittivät sen eteenpäin ihmiskollegoilleen.
• Samalla tavalla uskon, että hengellinen maailma on suuressa määrin syyllinen ns. 9/11 -terroriiskuun ja kaikkiin muihin pahoihin suunnitelmiin, joita maatamme ja ihmiskuntaa vastaan on tehty
vuosien varrella.
• Samantyyppinen kulissien takainen koordinointi hengellisessä maailmassa, joka mahdollisti
COVID-plandemia-huijauksen, tapahtui 9/11:n toteuttamiseksi.
• Syyskuun 11. päivän tapahtumissa on puolia, joita vain kapinalliset henkiolennot olisivat voineet
edistää, aloittaa tai inspiroida.
• Kaiken tämän sanottuamme tarkastelkaamme joitakin 9/11 tapahtuman puolia, jotka antavat
selkeän osoituksen – jopa todisteen – siitä, että se, mitä tapahtui, oli täydellinen sepitelmä.

• Sanoessani tämän en halua vähätellä sitä tosiasiaa - faktaa - että noin 3000 ihmistä kuoli
torneissa tuona päivänä.
• Tarkoitan, että tapa, jolla he kuolivat, oli paljon erilainen, kuin mitä virallinen narratiivi antaa
ymmärtää.
• Monet luotettavat lähteet ovat tutkineet syyskuun 11. päivän tapahtumia ja päätyneet samaan
yleiseen johtopäätökseen.
• Näihin lähteisiin kuuluu lentäjiä ja lentoemäntiä, insinöörejä ja arkkitehteja ja monia muita.

• Annan teille tästä vain maistiaisen Rebekah Roth'in haastattelusta, joka oli lentoemäntä 30 vuotta.
• Alettuaan epäillä narratiivia, hän teki tuhansia tunteja tutkimusta ja on hyvin uskottava.
• Jotta tästä profetia-päivityksestä ei tulisi liian pitkä, annan teille sarjan lyhyitä bulletteja
kysymys&vastaus -tyyliin.
• Voit kuunnella Rebekan haastattelun ja muita lähteitä Rumble-sivullani olevista linkeistä.
• Kaikki tämä perustuu olettamukseen ja uskomukseen, että yksikään niistä lentokoneista, joiden on
todettu iskeytyneen WTC:n torneihin syyskuun 11. päivänä, ei todella iskeytynyt niihin.
• K - Mitä tapahtui neljälle lentokoneelle?
• Ne otettiin haltuun etäkäyttöjärjestelmällä, joka tunnetaan nimellä "lennon
lopetusjärjestelmä (flight termination system)".
• Tällä järjestelmällä on kyky ottaa koneet hallintaansa ja saada ne laskeutumaan mihin
tahansa haluttuun paikkaan.
• Järjestelmän ansiosta yksikään kaappari ei olisi pystynyt ottamaan konetta haltuunsa.
Toisin sanoen kaappaus oli fyysisesti mahdoton tällä järjestelmällä varustetuissa koneissa.
• Lentäjät menettivät hallinnan tähän järjestelmään sekä KAIKKI viestintäyhteydet koneen
sisällä ja sen ulkopuolella.
• Koneet olivat kauko-ohjattuja ja laskeutuivat armeijan varakentälle 20 minuutin päässä
Bostonista ja rullasivat valtaviin halleihin piiloon.
• K - Entä lentokoneissa kaappauksen aikana soitetut puhelut?
• Vuonna 2001 matkapuhelinteknologia ei ollut sitä, mitä se on nykyään.
• Kännykät eivät toimi nykyäänkään yli 1800 jalan korkeudessa ja kaapattujen koneiden
sanottiin olleen 30 000 jalan korkeudessa, kun puhelut soitettiin.
• Toinen mahdollinen tapa soittaa puheluita olisi ollut lennon aikaisten GTE Airphone
-puhelimien kautta.
• Ne oli kuitenkin poistettu koneista tammikuussa 2001, eivätkä olleet todellisuudessa
paikalla.
• Vaikka Airphone'ja olisikin ollut, niitä oli useimmissa lentokoneissa vain kaksi, äänenlaatu
oli huono ja niiden käyttö oli erittäin kallista.
• Tästä huolimatta lukuisat matkustajat ja useat lentoemännät soittivat kännykällä.
• Itse asiassa kaksi lentoemäntää samassa koneessa soittivat kumpikin 27 minuuttia
kestäneet puhelut.
• Näissä puheluissa ei ollut kuultavissa lentoäänien taustamelua.
• Nämä lentoemännät eivät myöskään ilmaisseet mitään ilmeistä pelkoa tai huolta
puheluidensa aikana, lukuun ottamatta lausuntoja, jotka he antoivat samalla tekstiviestillä,
että olivat ilmassa (missä muualla he olisivat voineet olla?).
• On todennäköistä, että sen jälkeen, kun koneet olivat laskeutuneet sotilaalliselle
varakentälle ja ne oli kiinnitetty lentokonehalleihin, koneiden käsittelijät käskivät useiden

ihmisten mennä soittamaan puheluita, minkä he olisivat tehneet useissa toimistoissa, joita
oli käytettävissä lentokonehalleissa.
• K - Miksi kaikki koneissa olleet eivät hermostuneet, kun ne laskeutuivat vieraalle lentokentälle?
• Kuten todettiin, lennolla oli käsittelijöitä.
• Tuona aamuna oli itseasiassa käynnissä 12 sotapelisimulaatiota.
• Tämän vuoksi koneissa olleille kerrottiin, että he olivat osa sotilaallisen valmiuden
testausta ja että kyseessä oli harjoitus.
• K - Entä saudiarabialaiset kaappaajat?
• Lyhyt vastaus on, että heitä ei ollut.
• Itse asiassa 10 ihmistä 19:stä olivat todellisia, ja he ovat elossa tänä päivänä.
• Muut 9 kaapparia olivat koosteita, joilla oli eri etu- ja sukunimet.
• Kun FBI alun perin tunnisti 19 kaappaajaa, 6 heistä tuli esiin Saudi-Arabiassa ja SaudiArabian hallitus haastoi Yhdysvaltain hallituksen oikeuteen vääristä
henkilöllisyystodistuksista.
• Tämä tapaus ratkaistiin todennäköisesti tuomioistuimen ulkopuolella, mutta se katosi
kokonaan päivän uutisten muistiaukkoon.
• K - Osuivatko lentokoneet torneihin?
• Tämä näyttää olevan avoin kysymys.
• On perusteltua spekuloida, että jokin osui niihin, mutta ei välttämättä nämä koneet.
• On myös perusteltua spekuloida, että se, mitä nähtiin kameroiden ja ehkä silminnäkijöiden
kautta, oli hologrammiprojektio.
• Lentokoneet on valmistettu alumiinista ja ovat siksi suhteellisen hauraita.
• Lentokoneisiin osuneet linnut ja raekuurot ovat usein vaurioittaneet merkittävästi monia
lentokoneita.
• Tämän tosiasian vuoksi on erittäin epätodennäköistä, että yksi näistä lentokoneista olisi
voinut iskeytyä teräksestä ja betonista tehtyyn torniin ilman, että olisi heti murskaantunut
törmäyksessä, mutta silti yksi kone lensi väitetysti koko matkan rakennuksen läpi ja tuli
esiin sen toiselta puolelta.
• K - Entä lento 93, joka putosi Pensylvania'n Shanksville'en?
• Kummallista kyllä, onnettomuuden jälkeen ei löydetty lentokoneen osia - vain valtava
kuoppa maassa.
• Lentokoneen maahansyöksy jättää aina romua, kuten rungon, siipien tai pyrstön osia –
täällä ei ollut mitään sellaista.
• Itse asiassa Google Earth'ista vuodesta 1996 lähtien otetut kuvat osoittivat, että
kyseisessä paikassa on ollut valtava valtava paljas raapaisu (divot).
• Q - Missä lentokoneet ovat nyt?
• Pentagonin sotilasurakoitsija on erikoistunut lentokoneiden kunnostamiseen

sotilaslentokoneiksi, joita sitten myydään maailmanmarkkinoilla.
• Niitä on todennäköisesti käytetty uudelleen tällä tavoin - ja ne vain katosivat.
• Q - Tämä on iso kysymys: Mitä kaikille matkustajille tapahtui?
• Ensinnäkin koneissa oli paljon vähemmän matkustajia, kuin olisi voinut olla.
• Uskotaan, että tässä manipuloitiin varausjärjestelmän avulla, niin että käsiteltävien
henkilöiden määrää voitiin merkittävästi vähentää.
• Kun valitut lentoemännät ja matkustajat olivat soittaneet määrätyt, käsikirjoitetut puhelut sotapeliskenaarion mukaisesti - heidät tuotiin takaisin koneisiin.
• Ilma-alukset on suljettu tiiviisti, että ne voidaan paineistaa.
• On todennäköistä, että lentokoneeseen pumpattiin tappavaa kaasua ja ihmiset tuhottiin
nopeasti.
• K - Tämä on niin paha suunnitelma, varsinkin kun 3000 ihmistä tapettiin torneissa ja pari sataa
kaasutettiin lentokoneissa. Miksi kukaan tekisi näin?
• Tämä oli hyvin harkittu, väärän lipun tapahtuma - metodinen illuusio, kuten Rebekah Roth
sen ilmaisee.
• Se oli korkeimman luokan petos tuohon aikaan (tietysti COVID on syrjäyttänyt tämän
kaikkien aikojen massiivisimpana petoksena).
• Tarkoitus oli se, mitä olen sanonut koko ajan: nimittäin globaali eliitti rakastaa sotaa.
• He rakastavat kuolemaa ja tuhoa.
• He tietävät, että Amerikka on tuhottava, jotta he lopulta saavuttaisivat tavoitteensa,
maailmanhallituksen.
• Tämän tapahtuman tarkoituksena oli luoda "uusi Pearl Harbor".
• Amerikan kansan pelot oli herätettävä.
• Kohteena oli oltava tietty vihollinen.
• Tämä vihollinen määriteltiin terroriks, jolla on Islamin kasvot.
• Katso, miten menestyksekäs se oli: olemme olleet jatkuvassa sodassa yli kaksikymmentä
vuotta, eikä voittoa ole koskaan saavutettu.

• Muista, miten George Orwell ilmaisi asian kirjassaan Vuonna 1984:
• "Oseania oli sodassa Euraasian kanssa, joten Oseania oli aina ollut sodassa
Euraasian kanssa."
• Sota kuluttaa kansan voimavarat.
• Sota aiheuttaa sumeaa ajattelua, joka mahdollistaa petoksen kukoistuksen, eli "sodan
sumun".
• Sota muokkaa asenteita.
• Saatana rakastaa sotaa, koska se on nopein tapa tuhota ihmiskunta.

Yhteenveto
• Jos globalistit ovat niin pahoja, että keksivät COVIDin kaltaisen pahan suunnitelman ihmiskunnan
tuhoamiseksi, miksi on niin vaikea käsittää, että he olisivat myös 9/11:n takana?

• Kuten olemme aiemmin kertoneet profetiapäivityksessä Conspiracy or Realty, he suunnittelivat
Oklahoma City'n pommi-iskun, he päättivät, että Amerikan oli hävittävä Vietnamissa, he tiesivät
milloin ja miten japanilaiset hyökkäävät Pearl Harbor'iin ja sulkivat silmänsä.
• Onko 9/11 osana heidän yleissuunnitelmaansa niin vaikea ymmärtää?
• Lopputulos on, että kaikkien näiden asioiden täytyi tapahtua – ja monien tapahtumien, joista
emme vielä edes tiedä, täytyy tapahtua
• Miksi?
• Koska Jumala sallii heidän tehdä niin, että tämän maailman pahuus kasvaa siihen pisteeseen, että
Jumala lopulta julistaa: "Riittää!"
• Jumala armossaan sallii nämä asiat, jotta ihmisille annetaan enemmän aikaa kääntyä Hänen
puoleensa pelastuksen saamiseksi.
• Mutta tuo aika on melkein lopussa.
• Siksi näemme näinä viimeisinä päivinä sellaista pahuuden nousua – sanoinkuvaamatonta
pahuutta.
• Syyskuun 11. päivän murhenäytelmä oli yksi saatanan suorittama tappolaukaus lisää, aivan kuten
kaikki COVIDiin liittyvä oli ja on edelleen.
• Kaiken tämän ihana puoli on kuitenkin se, että meidän Jumalan kansana ei tarvitse pelätä eikä
huolestua mistään.
• Herra on kertonut meille suunnitelmansa.
• Mikä se on?
• Että Hän poistaa meidät tästä maailmasta aivan lähitulevaisuudessa – tosin joidenkin vaikeiden
aikojen jälkeen – mutta ENNEN, kuin Hän oikeutetussa vihassaan antaa tuomionsa langeta tämän
epäuskoisen maailman päälle.
• Meidän tehtävämme on pysyä juurtuneena Häneen ja tehdä sitä, mitä Hän on antanut
tehtäväksemme jäljellä olevana aikana.
• Osa siitä on varoittaa muita.
• Osa siitä on evankelioida.
• Osa siitä on opetuslapseuttaa.
• Jotkut tekevät hyviä tekoja Hänen nimissään.
• Näiden tehtävien suorittamiseksi meidän on oltava tarkkaavaisia ja tunnistettava petos.
• Mitä tahansa Jumala onkaan antanut meille tehtäväksi, meidän tulee tehdä se ilolla ja ymmärtäen,
että olemme Hänen lähettiläitänsä.
• Edustammeko Häntä hyvin?

• Tehdään kaikki mitä voimme tämän päivän ja sen Päivän välillä.
• Kun Jeesus siinä vaiheessa tulee hakemaan meitä pilvissä - koska olemme olleet kuuliaisia meillä on mahtava jälleennäkeminen Herran läsnäolossa.
JAA TÄTÄ

