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Videon transkriptio:
Vielä kerran - kuten viime viikolla - haluan esittää vastuuvapauslausekkeen, joka koskee Awaken
Bible Prophecy -päivitykseni nimeämistä, erityisesti mitä tulee sanaan Awaken. Koska niin harvat
seurakunnassa uskovat Ahdistusta edeltävään tempaukseen ja koska monilla on rajoittunut käsitys
yliluonnollisesta Raamatussa, halusin herättää (awaken) ihmiset ymmärtämään näitä asioita
paremmin. Yritän noudattaa todellista raamatullista kantaa, joka perustuu asemaani veren kautta
ostettuna Jumalan lapsena, joka uskoo Jeesukseen Kristukseen ja Häneen ristiinnaulittuna. Tämä
sana herätä (awaken) on Suuren Heräämisen (Great Awakening) ytimessä, jota olen kritisoinut
usein ja Uudelleenheräämisen Kiertueen (Re-Awakening Tour) ytimessä, joka on kulkenut maata
pitkin ja poikin viimeiset pari vuotta. Molempiin näihin liikkeisiin liittyy merkitys sanalle Awaken, joka
heijastaa useita uskomuksia, joita en allekirjoita. Vastuuvapauslausekkeeni on, että katson
maailmaa raamatullisen ja profeetallisen linssin läpi. Erotan itseni kaikesta, mikä poikkeaa siitä
näissä muissa ohjelmissa. Tämän sanottuani jatkamme tätä päivitystä.

--

Yksi suurimmista valheista, jota nykyään levitetään – sekä kristikunnassa että sekulaarissa
maailmassa – on Suuri Herääminen. Minulla ei ole epäilystäkään siitä, etteikö tämä toteamukseni
niin suositusta aiheesta loukkaisi monia kristittyjä, jos he kuuntelevat tätä profetiapäivitystä. Totuus

on tietysti se, että ne, jotka uskovat tähän petokseen (käytän kyllä kiihottavia sanoja kuvaamaan
tätä), eivät tavallisesti tunne vetoa raamatunprofetian opetukseen. Siksi ne harvat, joiden tarvitsee
kuulla, miksi heitä huijataan tähän uskomukseen, kuuntelevat.

Saatat ajatella heti, että puheeni valheista, petoksesta ja huijaamisesta suhteessa Suureen
Heräämiseen on melko ankaraa. Toivottavasti, kun lopetamme tänään, ajattelet hieman eri tavalla.

Raamatun profetia on yksi vähiten opetetuista Raamatun puolista. Luulisi, että kun Raamattu
rinnastaa Jeesuksen ja profetian jakeessa Ilm. 19:10, niin pastorit ja seurakunnat eivät kiinnittäisi
siihen niin vähäistä huomiota. Profetiahan rinnastetaan kirjaimellisesti Jeesuksen todistukseen.
Eikö kaikkien kristittyjen pitäisi haluta tuntea Jeesuksen todistus profetian todistuksen kautta?
Ilmeisesti ei, koska se on yksi vähiten välitetyistä ja ymmärretyistä raamatullisista aiheista.

Tästä syystä aivan liian monet Jeesuksen Kristuksen seuraajat uskovat, että on oleva Suuri
Herääminen, eli toisin sanoen - suuri maailmanlaajuinen herätys tulee tapahtumaan. Tämä on
ristiriidassa sen kanssa, mitä Raamattu itseasiassa sanoo näistä lopun ajoista. Ja mitä se on? Että
maailma pimenee hengellisesti ja että Jumala langettaa sille tuomion sen epäuskon vuoksi.
Tarkastelemme tätä asiaa enemmän hetken kuluttua, mutta ensin rukoilemme ja luemme
Raamattua asettaaksemme sydämemme oikeaan tämän aiheen suhteen.

<PRAY>

Raamatun kohta:
Room. 2:4:
Vai halveksitko hänen hyvyytensä ja kärsivällisyytensä ja pitkämielisyytensä runsautta, etkä tiedä,
että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen?

Herätys vai tuomio?
• Haluan heti aluksi todeta hyvin selvästi, että tuomio on tulossa hyvin pian.
• Jumala on tuomassa tuomion tälle maailmalle riippumatta siitä, haluaako kukaan sitä, tai
haluaako kukaan ajatella sitä - tai ei.
• Jeesus tuli ottamaan meille jokaiselle langetetun tuomion päällensä, mutta aivan kuten muinainen
Israel, me olemme hylänneet Hänet.

• Se johti tuhoon Israelissa ja niin tulee käymään myös meidän kohdallamme.
• Yksi esimerkki Israelin tuomiosta on 2.Aik. 36:15-16:
Ja Herra, heidän isiensä Jumala, lähetti, varhaisesta alkaen, vähän väliä heille varoituksia
sanansaattajainsa kautta, sillä hän sääli kansaansa ja asumustansa. Mutta he pilkkasivat Jumalan
sanansaattajia ja halveksivat hänen sanaansa ja häpäisivät hänen profeettojansa, kunnes Herran
viha hänen kansaansa kohtaan oli kasvanut niin, ettei apua enää ollut

• Huomaa, että Israelin Jumalan hylkääminen jatkui, kunnes parannuskeinoa ei ollut – Jumalan oli
toimittava.
• Ei ollut väliä, mitä profeetat sanoivat.
• Meidän päivinämme ei ole väliä sillä, mitä Jeesus sanoi.
• Se ei merkitse mitään.
• Jumalan täytyy vastata tällaiseen Jumalaa vastustavaan kiihkoon säilyttääkseen Hänen pyhän
Nimensä koskemattomuuden.

• Vielä yksi asia johdantona sanomaani:
• Jumalan vastaus Hänen hylkäämiseensa ei koske Tempausta.
• Kyse on Tuomiosta
• Kyse ei ole pakenemisesta.
• Kyse on siitä, mitä Jumalan on tehtävä vanhurskaana tuomarina.
• Niille, jotka luulevat, että ainoa käsillä oleva kysymys niillä meistä, jotka uskomme Tempaukseen
ennen Ahdistusta, on, että me etsimme pakotietä – se vain ei ole totta.
• Me näemme, mitä maailma tekee ja ymmärrämme, että Jumalan on toimittava.
• Mutta EI KUKAAN näe tätä.
• Yleisesti ottaen seurakunta on täysin sokea tälle tosiasialle.
• Kun unohdat tuomion ja luulet, että sinun täytyy työskennellä maailman korjaamiseksi, et
ymmärrä aikoja ja käskyjä, jotka Jumala on antanut kansalleen näitä viimeisiä päiviä varten.
• Kun ymmärrät, että tuomio on välttämätön ja tulee nopeasti, se muuttaa koko näkökulmasi.

Q & Qanon
• Meidän on saatava hieman kontekstia tämän keskustelun loppuosaan.
• Tarkastelkaamme ensin Q:ta ja sitten hänen Q-anon seurajia.
• Q nousi Trump'in presidenttikaudella ja antoi kaikki viitteet siitä, että hänellä on paikka tiedon ja
vallan puikoissa.

• Hän lähetti suojatulla alustalla Q-dropeiksi kutsuttuja twiittejä, jotka olivat usein epäselviä, mutta
usein myös hyvin ennakoivia sisältäen tietoja, jotka vain joku Trump'in läheinen saattoi tietää.
• Q:n seuraamisesta tuli taidetta ja tiedettä ja liike, joka muodostui nimettömistä (anonymous)
ihmisistä, kasvoi – siitä nimi Q-anon.
• Nämä olivat isänmaallisia amerikkalaisia ja voisin lisätä – arvostivat Q:n antamia oivalluksia ja
toivoa.
• Tiedän, että monet kommentaattorit sekoittivat Q:n ja Q-anon'in, mutta en tykännyt siitä, että
monet puhuivat kielteisesti molempia vastaan, ikäänkuin ne olisivat yksi ja sama – ne eivät olleet.
• Henkilökohtaisesti ajattelin, että Q oli laillinen ja puhui paljon totuutta.
• Hänellä oli kuitenkin näköpiirissä myös loppupelin Suuri Herääminen, josta tiesin - Raamatun
totuuden perusteella - ettei se voinut olla totta.
• Q-anon alkoi elää omaa elämäänsä, kun ihmiset kerääntyivät sen lipun alle ja uskoivat täysin,
että todellakin tapahtuisi tämä Suuri Herääminen, eli Amerikan takaisinvaltaaminen ja Syvän
Valtion toimijoista vapaa maailman aamunkoitto.
• Valtava osa tätä on jatkuva usko siihen, että on olemassa SUUNNITELMA, jossa Donald Trump
tulee jatkamaan presidenttikauttansa.
• Meidän piti luottaa SUUNNITELMAAN ja kaikki järjestyisi hyvin.
• Ongelma tässä Q / Q-anon -liikkeessä on, että he eivät itse asiassa uskoneet Suureen
Heräämiseen eivätkä tukeneet sitä, vaan ennemmin Suureen Petokseen.
• Puhumme tästä lisää, mutta Raamattu ei puhu mistään tällaisesta herätyksestä, joka olisi tulossa
viimeisinä päivinä.
• Jokainen, joka lähtee tälle tielle - oli sitten kristitty tai ei - on yksinkertaisesti nielemässä vihollisen
suuren valheen.
• Itseasiassa tämä loppupeli on suoraan gnostilaisuuden pelikirjasta.
• Kuka muu noudattaa sitä?
• Tämän ei pitäisi yllättää sinua, kun otetaan huomioon eri keskusteluni tästä aiheesta lukuisissa
aiemmissa profetia-päivityksissä - jos menette kanssani niin kauas taaksepäin.
• Uusi apostolinen uskonpuhdistus – (New Apostolic Reformation = NAR) – uskoo vahvasti
Suureen Heräämiseen, jossa kristityt valtaavat maailman takaisin.
• Heidän suunnitelmansa on saavuttaa Seitsemän Vuoren Mandaatti (Seven Mountain Mandate).
• NAR-maailmassa nämä seitsemän vuorta ovat yhteiskunnan seitsemän ensisijaista
voimakeskusta, joihin kuuluvat:
•1) Koulutus
2) Uskonto
3) Perhe
4) Liiketoiminta
5) Hallitus / Armeija

6) Taide / Viihde
7) Tiedotusvälineet
•Kun NAR on voittanut tämän kulttuurin ytimen asettamalla ihmiset näiden Seitsemän Vuoren
huipulle, maailma voidaan tehdä oikeaksi ja valmistaa Jeesuksen tulemusta varten.
• Toisin sanoen NAR vaatii Suuren Heräämisen – maailmanlaajuisen herätyksen – että se voi
omaksua sille kuuluvan paikan ja tuoda Jumalan valtakuntaan.
• Tiedoksi – tätä kutsutaan myös Dominionismiksi ja Kingdom Now -teologiaksi.

Lääkärit lääketieteellisen totuuden puolesta (minun antamani nimi)
• Lääkärin ammatti on pohjimmiltaan jakautunut viimeisen kahden ja puolen vuoden aikana.
• Toisin sanoen se on olennaisesti jakautunut kahtia.
• Toisella puolella meillä on laitos, joka koostuu sairaaloista, niiden palkatuista lääkäreistä ja
sairaanhoitajista sekä monista tutkijoista, tiedemiehistä jne.
• Tämä ryhmä – annamme sille nimen Government Cabal (Hallituksen Salaliitto) – on tukenut
lujasti hallituksen COVID-narratiivia.
• Koska hallitus maksaa tälle lääkintähenkilöstölle epäsuorasti valtavia rahavirtoja sairaaloiden ja
tutkimuslaitosten kautta, he joko naivisti tai mielellään jättävät huomiotta edessään olevat todisteet,
että COVID on ihmisen aiheuttama, ns. rokotteet ovat geenejä muuntavia erittäin vaarallisia
lääkkeitä ja CDC:n määräämä COVID-hoitoprotokolla – joka vaatii Remdesivirin ja
hengityskoneiden käyttöä – tappaa tai vahingoittaa suuresti heidän potilaitaan
• Suoraan sanoen tällä hetkellä kenelläkään sairaalassa työskentelevällä, joka on nähnyt kaiken
tämän aiheuttaman vahingon seurauksia, ei ole enää mitään oikeutettua syytä jatkaa työskentelyä
tällaisessa järjestelmässä.
• Tällaiset ihmiset saattavat sanoa, että he eivät voi lopettaa työtään, koska joutuisivat näkemään
nälkää, eivät voisi maksaa opintolainojaan jne., mutta vaihtoehtona on tietoinen osallistuminen
kansanmurhaan.
• Missä on näiden ammattilaisten moraalinen omatunto?
• Tämä lääketieteen alalla toimiva hallituksen salaliitto on suuresti osallinen ihmisten elämän
tuhoamiseen, vanhimmista nuorimpiin.
• Toinen puoli kahtiajakautumisessamme on se, jota kutsun Lääkärit lääketieteellisen totuuden
puolesta -järjestöksi.
• Jo varhaisessa vaiheessa useat lääkärit ja muut lääketieteen ammattilaiset ymmärsivät, että
COVID, injektiot, joiden oli tarkoitus ehkäistä tautia ja sitten hirvittävät hallituksen määräämät
hoitoprotokollat potilaiden hoitamiseksi olivat kaikki vääriä, eli COVID ei toiminut kuin virustauti.
Injektiot muuttivat ihmisten DNA:ta ja yhdellä hyväksytyllä hoitolääkkeellä - Remdesivirillä - on 50
%:n tappoaste sen aiheuttamien munuaisvaurioiden vuoksi.
•.Miksi kukaan ajatteleva, välittävä lääkäri tai hoitaja koskaan käyttäisi tällaista lääkettä?

• Kuinka monta potilasta tarvitsee kuolla päivä päivältä hoidossasi, ennenkuin huomaat, että jokin
on vialla?
• No niin, nämä tietoiset lääkärit ovat parin viime vuoden aikana nähneet kaiken tämän ja
toimineet.
• He puhuivat ääneen ja yrittivät varoittaa kollegoitaan ongelmista.
• Mitä he saivat vaivoistaan?
• Uhkauksia irtisanomisesta ja pahempaa.
• Joten nämä lääketieteellistä totuutta ajavat lääkärit menivät julkisuuteen.
• He menettivät asemansa lääketieteellisissä ja tutkimushenkilökunnissa.
• Mutta he tiesivät tekevänsä moraalisesti oikein.
• Tähän ryhmään kuuluvien lääkäreiden joukossa on joitakin, joita olen korostanut useissa
profetiapäivityksissä, kuten viisi lääkäriä, joihin kuuluvat tohtorit Sherri Tenpenny, Carrie Madej,
Lee Merritt, Christiane Northrup ja Larry Palevsky.
• Muita lääketieteen ammattilaisia itse määrittelemässäni ryhmässä ovat Simone Gold, Bryan
Ardis, Jane Ruby, tutkija Karen Kingston ja monet muut.
• Nämä ovat lääketieteen ammattilaisia, joilla on monen vuoden käytännön kokemus potilaiden
hoidosta ja lääketieteellisen järjestelmän ymmärtäminen.
• He kapinoivat, koska ovat kauhuissaan siitä, mitä ovat saaneet tietää kaikista COVID-asioista ja
mihin globaali eliitti haluaa viedä maailman tällä pandemiaprosessilla.
• He eivät voineet olla hiljaa nähdessään edessään tämän pahan narratiivin hirvittävät seuraukset.
• Tässä on tärkeä pointti näistä lääkäreistä: heillä on kokemusta ja tietoa.
• Muut lääkärit ja tutkijat ympäri maailmaa ovat vahvistaneet sen, mitä he sanovat.
• Pidetään tämä mielessä.
• Kun ihmiset heräsivät pahan tarinan syöttämiseen maailmalle, tietyt henkilöt halusivat välittää
tämän tiedon entistä useammalle ihmiselle.
• Tämän seurauksena lukuisia konferensseja on pidetty ympäri maata, muun muassa Clay Clark'in
Re-Awakening Tour.
• Tarkoitus tässä on hyvä ja jalo.
• Liian monet ihmiset ovat hallituksen ja sen halukkaiden rikoskumppanien mediassa levittämän
disinformaatiokampanjan vallassa.
• Näyttää kuitenkin siltä, ikäänkuin lääkäreillä ja muilla tähän pyrkimykseen osallistuvilla - olivatpa
he sitten kristittyjä tai muita - olisi vankkumaton usko siihen, että väestön herättäminen johtaa
edellä mainittuun Suureen Heräämiseen.
• On myös käynyt ilmi, että monilla Re-Awakening-kiertueeseen liittyvillä ihmisillä on äärimmäisiä
New Age -näkemyksiä ja he näyttävät ajavan niitä suurelta osin.
• Tämän seurauksena lavalla on ihmisiä, jotka saattavat olla vakaita kristittyjä, toisia, jotka ovat
nielleet jumalallisen tiedon gnostilaisen synkretistisen pillerin ja niitä, jotka ovat täysiä okkultisteja.

• Yleinen viesti, joka esitetään, on, että me voitamme Syvän Valtion, näiden rikosten tekijät
hirtetään ja että - käytännössä - uusi aika koittaa, jolloin ihmiset ovat jälleen kerran vapaita
hallituksen manipuloinnista ja sen kansanmurhasta.
• Tämä tahraa todelliset kristityt – ja ehkä vaikuttaa heihin epäraamatullisella sanomalla.
• Kysymys kuuluu: missä vaiheessa kohdassa 2.Joh. 7–11 mainittu käsky tulee voimaan?
• Se sanoo:

Sillä monta villitsijää on lähtenyt maailmaan, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristukseksi, joka oli
lihaan tuleva; tämä tämmöinen on villitsijä ja antikristus. Ottakaa vaari itsestänne, ettette menetä
sitä, minkä me olemme työllämme aikaansaaneet, vaan että saatte täyden palkan. Kuka ikinä
menee edemmäksi eikä pysy Kristuksen opissa, hänellä ei ole Jumalaa; joka siinä opissa pysyy,
hänellä on sekä Isä että Poika. Jos joku tulee teidän luoksenne eikä tuo mukanaan tätä oppia, niin
älkää ottako häntä huoneeseenne älkääkä sanoko häntä tervetulleeksi; sillä joka sanoo hänet
tervetulleeksi, joutuu osalliseksi hänen pahoihin tekoihinsa.
• Koskeeko tämän kohdan perusteella näyttämön jakaminen jonkun sellaisen henkilön kanssa, joka
osallistuu gnostilaisen opetuksen petokseen vain sitä, että hän tulee niin sanotusti sinun kotiisi, vai
sitä, että te molemmat esiinnytte samassa paikassa ikäänkuin yhdistyneenä samalla hengellisellä
puolella?
• Tämä on iso ongelma ja se vahingoittaa viestiä COVID-narratiivin pahuudesta arvostelukykyisten
kristittyjen keskuudessa, jotka eivät halua olla missään tekemisissä minkään ei-kristityiltä tulevan
kanssa.

Uusi Apostolinen Uskonpuhdistus (NAR) & Sen (seurakunnan) Suuri Herääminen

• NARin usko alkaa julistamalla, että tietyt miehet ja naiset ovat tänä päivänä Jumalan voideltuja
apostoleja ja profeettoja.
• Se sanoo, että vuosien mittaan seurakunta menetti, tai unohti, että tämäntyyppisten yksilöiden piti
olla kaikkien muiden seurakuntien yläpuolella kaikissa kirkkokunnissa.
• Näiden ns. apostolien ja profeettojen oletetaan tuovan uusia ilmoituksia maailmaan Jumalan
ohjauksessa.
• Ne seurakunnat, jotka eivät alistu tähän rakenteeseen, menettävät Jumalan siunaukset.
• Jumalan tahdon välittäjinä heillä on etuoikeus olla väärässä, toisin sanoen ymmärtää väärin, mitä
Jumala sanoo.
• Jos he siis ennustavat Herran nimessä, mutta se ei toteudu, siinä ei ole mitään ongelmaa.
• Lisäksi heitä ei voida arvostella näistä virheistä millään muullakaan tavalla.
• Jae 1.Aik. 16:22 on heidän eristeensä tässä suhteessa:

“'Älkää koskeko minun voideltuihini, älkää tehkö pahaa minun profeetoilleni'.
• Tietenkin tämän lausunnon käyttäminen omiin tarkoituksiinsa jättää täysin huomiotta kontekstin,
jossa se sanottiin.
• Liitonarkki oli tuotu ylös Jerusalemiin sijoitettavaksi ilmestysmajaan.
• Tämä jae oli osa kiitoslaulua, jossa kerrottiin, kuinka Jumala toi Israelin kansan maahan.
• Sillä ei ole mitään tekemistä seurakunnan kanssa tulevaisuuteen suuntautuvalla tavalla.
• Tämä on yksi monista tällaisista ongelmista tämän päivän seurakunnassa.
• Ihmiset eivät lue Raamattua, joten kun joku tulee ja ottaa esimerkiksi tämän jakeen irti
asiayhteydestään, he uskovat, että sen täytyy olla totta, koska se on Raamatussa.
• NAR-uskomukset aiheuttavat monia tällaisia virheitä.
• Yksi virhe, jota haluan todella korostaa tänä päivänä, on ajattelu, että Suuri herääminen
seurakunnassa ja maailmassa on aivan nurkan takana.
• Tämä näyttää johtuvan uskosta preterismiin ja/tai osittaiseen preterismiin.
• Periaatteessa preterismin ajattelutapa on, että suurin osa, tai kaikki Raamatun profetiat, täyttyivät
ensimmäisen vuosisadan loppuun mennessä apostolien kuoleman myötä.
• Näin ollen preterismin ankarimmissa tulkinnoissa Ahdistus ja jopa Tempaus eivät ole tulevia
tapahtumia.
• Monet preteristit kannattavat myös korvausteologiaa.
• Tämä on uskomus, että seurakunta on korvannut Israelin ja että kaikki Israelille annetut lupaukset
täyttyivät Joosuan aikana.
• Tämän ajattelun perusteella seurakunnan täytyy ilmeisesti nousta ja olla voittoisa maailmassa,
koska Jumalan tuomiota ei ole tulossa.
• Tämä johtaa ideaan, että mahtavimman kaikista herätyksistä täytyy tapahtua tämän toivotun
Suuren Heräämisen muodossa.
• Seuraavassa neljä tärkeintä syytä, miksi eräs Suuren Heräämisen kannattaja uskoo sen olevan
tulossa:
•#1 – Rukousponnistukset leviävät.
•#2 – Evankelioinnin tärkeyttä ja kiireellisyyttä painotetaan lisääntyvästi.
•#3 – Nuorisoliikkeet ovat nousussa.
•#4 – Pyhä tyytymättömyys panee liikkeelle.
• Huomaa – ei mitään viittausta tuomioon raamatullisena ennakkotapauksena.
• Kaikki on meistä kiinni – nyt eteenpäin.
• Se ei myöskään näe suurta luopumusta seurakunnan sisällä eikä itseasiassa ei-kristillisten
maailmankatsomusten yletöntä kasvua.

• Monet – jotka eivät lainkaan liity NAR-liikkeeseen – ovat omaksuneet tämän idean Suuresta
Heräämisestä.
• Koska he rakastavat herätyksen käsitettä – ja koska menneisyydessä oli suuria herätyksiä –
varmasti sellainen on tulossa pian.
• Joonakinhan saarnasi Niniven jumalattomalle kaupungille ja se sai herätyksen.
• Miksi emme me – miksei nyt?
•Tämä tuo meidät vielä yhteen kriittiseen pointtiin.
• Nämä ihmiset haluavat herätystä.
• He haluavat Suuren Heräämisen.
• He puhuvat kulttuurin takaisin ottamisesta.
• He puhuvat nuorisosta ja pyhästä tyytymättömyydestä.
• Mutta kuinka paljon he puhuvat parannuksesta?
• Jokainen, joka ymmärtää Jumalan luonteen, ymmärtää, että parannuksen on oltava jokaisen
lunastavan hengenliikkeen ytimessä.
• Mutta sen lisäksi, että kukaan ei puhu tuomiosta, he eivät myöskään puhu synnistä.
• Tämän päivän seurakunnat eivät tuo esiin syntiä, koska se loukkaa ihmisiä.
• Näin ollen ei voi olla parannusta.
• Ilman parannusta tulee tuomio
• Monet Suuren Heräämisen kristityt kannattajat mainitsevat Niniven pahan kaupungin.
• He sanovat, että jos Jumala luopui tuon pahan kansan tuhoamisesta, hän varmasti pidättäytyy
vahingoittamasta Amerikkaa.
• He jättävät kuitenkin huomiotta Joonan kertomuksen sen osan, jossa kuningas katui ja koko
kansa teki samoin.
• Toisin sanoen parannus alkoi huipulta ja oli mallina kansalle.
• Sanokaamme se näin koskien Suurta Heräämistä ajassamme, jossa Jumala pysäyttää tuomion
kätensä:
• Kun näemme Joe Biden'in, Washington DC:n liberaalin eliitin ja heidän monien mielistelijöidensä
kaikkialla maassamme tekevän parannusta ja nöyrtyvän Jumalan edessä, silloin ehkä uskon, että
tällainen herätys tapahtuu.

Gnostilaisuus & sen Suuri Herääminen (sekulaari/New Age)
• Usko Suureen Heräämiseen ei rajoitu vain NARiin ja muihin uskoviin seurakunnassa, jotka ovat
omaksuneet tämän ajatuksen ja yhdistäneet sen omaan teologiaansa.
• Se on myös merkittävä ajuri sekulaarin ja/tai New Age -porukan keskuudessa.
• Kuten edellä mainitsin, se on osa Q- ja Q-anon-ajattelua.

• Kuten pastori J D Farag totesi äskettäisessä profetia-päivityksessään, gnostilaisuus elää ja voi
hyvin.
• Gnostilaisuus uskoo pohjimmiltaan, että Saatana on se hyvä tyyppi.
• Hän yritti tuoda valaistumisen Aadamille ja Eevalle paratiisissa ja ilkeä vanha Jahve yritti estää
sen.
• Saatana on itse asiassa Lusifer - valonkantaja.
• Tietenkin Lusifer on se, joka seuraajiensa toimien kautta tuo utopian maan päälle Suuren
Heräämisen kautta.
• Tämä tarkoittaa, että näiden ei-kristittyjen on työskenneltävä tätä tarkoitusta varten saadakseen
jumalallisen tiedon.
• He voivat olla hyviä ihmisiä ja haluta hyvää itselleen, lapsilleen ja maailmalle.
• Ja he luulevat, että nousemalla pahoja toimijoita, kuten globalisteja ja Syvän Valtion jäseniä
vastaan, he voivat voittaa ja saavuttaa tämän unelman.
• Raamatullinen usko ja ymmärrys eivät selvästikään ole keskiössä siinä, mitä nämä ihmiset
noudattavat.
• Heidän kielenkäyttöönsä voi sisältyä sellaisia asioita kuin Kristus-tietoisuus.
• He saattavat kannattaa ekumeniaa, joka haluaa yhdistää kaikki maailman uskonnot yhdeksi.
• Mutta todellinen kristinusko ei voi olla osa tätä, koska se vastustaa tällaisia käsitteitä ja ihanteita.
• Jotkut tässä leirissä odottavat myös innolla, että joko avaruusolennot UFOissaan tai Äiti Gaia
jollakin tavalla hävittää kaikki maailman kristityt, että maa voisi taas olla sopusoinnussa ilman
tällaisia eriäviä ääniä.

Kristillisten ja gnostilaisten uskomusten yhtyminen
• Kuten olen huomauttanut, suuri joukko kristittyjä ja ne, joita voisimme kutsua ei-kristilliseksi
leiriksi, uskovat molemmat, että Suuri Herääminen on tulossa.
• Mitä tämä tarkoittaa?
• Miksi näiden ryhmien, joiden pitäisi olla hyvin erilaisia, välillä vallitsee tällainen yksimielisyys?
• Yksinkertainen vastaus on, että koska he eivät lue eivätkä usko Raamatun profetian kirjaimellista
sanaa, he katsovat maailmaa inhimillisen ja demonisen linssin läpi.
• Näiden ryhmien maailmankatsomus saattaa olla radikaalisti erilainen useimmilta osin, mutta se,
missä se on yhteneväinen, on täydellinen ymmärtämättömyys Jumalan luonteesta ja siitä, mitä
Hänen TÄYTYY tehdä ollakseen oikeudenmukainen Jumala.
• Ja mikä tekee Hänestä oikeudenmukaisen?
• Hän on sekä armollinen että vanhurskas tuomari.
• Jumalan TÄYTYY tuomita maailma sen epäuskon tähden johtuen siitä tosiasiasta, että Hän
lähetti ainoan Poikansa Jeesuksen kuolemaan maailman syntien tähden.

• Hän saavuttaa pisteen, jossa kaikki vanhurskaus on sitä, mitä se tulee olemaan Hänen
silmissään ja vastaavasti, jossa synti on noussut sellaiselle tasolle, jota ei voi hyväksyä, niin että se
on rangaistava.
• Suuren Heräämisen NAR-konsepti odottaa innolla aikaa, jolloin Jeesus palaa hallitsemaan
maailmaa, koska seurakunta on tasoittanut tien.
• Tämä olisi yleensä Kristuksen tuhatvuotinen valtakunta, uskoivatpa he kirjaimelliseen 1000
vuoteen tai eivät.
• Se, mitä New Age-gnostilaiset odottavat, on lisääntyneen henkisen tietoisuuden aika, jolloin
itsekukin meistä herätetään sisäiseen jumaluuteen.
•Tämä Kristus-tietoisuus tekee meistä näin ollen omia jumaliamme.
• Lopullinen johtaja, joka vie meidät tähän paikkaan, voi jo olla olemassa, tai häntä ei vielä ole,
mutta jos on, niin hänen on oltava jo valaistunut.
• Kumpikin näistä näkökulmista kieltää Jumalan Sanan ja sen, mitä Herra on selvästi sanonut
tapahtuvan viimeisinä päivinä.
• Kumpikin on suuresti petetty ja demonimaailman rohkaisema tuossa petoksessa.
• Ei ole muuta tapaa sanoa sitä.
• Jos hyvät ja tosi kristityt uskovat Suureen Herätykseen (Grand Revival) – Suureen Heräämiseen
(Great Awakening) – niin Saatana ja hänen kätyrinsä johdattavat heitä laveaa tietä.
• He pelaavat kirjaimellisesti Saatanan käsiin hylkäämällä profeetallisen Jumalan Sanan

Mitä Raamattu sanoo tuomiosta
• Kautta Raamatun me näemme Jumalan tuomion - sekä Hänen lapsilleen että niille, jotka eivät ole
Hänen lapsiaan - muiden jumalien palvonnasta johtuen epäuskosta Häneen ainoana totisena
Jumalana.
• Jahve antoi Sanansa - aluksi puhumalla sen - ja sitten Pyhän Hengen innoituksella kirjoitetun
sivun kautta.
• Kuten Paavali Roomalaiskirjeessä sanoo: Kenelläkään ei ole mitään puolustusta.
• Raamattu on täynnä Jumalan ehdollisia lausumia, joissa nimenomaisesti sanotaan, mitä Hän
tekee siunaukseksi niille, jotka tottelevat Hänen Sanaansa ja kiroaa ne, jotka kapinoivat ja ovat
tottelemattomia.
• Mooseksen puhe israelilaisille 5.Moos. 8:11-20 kuvaa tätä täydellisesti:
“Varo, ettet unhota Herraa, sinun Jumalaasi, ja muista noudattaa hänen käskyjänsä, oikeuksiansa
ja säädöksiänsä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan. Kun sinä syöt ja tulet ravituksi, kun
rakennat kauniita taloja ja asut niissä, kun karjasi ja lampaasi lisääntyvät ja kun hopeasi ja kultasi
lisääntyy ja kaikki, mitä sinulla on, lisääntyy, niin älköön sydämesi ylpistykö, äläkä unhota Herraa,
sinun Jumalaasi, joka vei sinut pois Egyptin maasta, orjuuden pesästä, kuljetti sinua suuressa ja

hirmuisessa, myrkyllisten käärmeiden ja skorpionien ja kuivien, vedettömien maiden erämaassa,
vuodatti sinulle vettä kovasta kalliosta ja antoi erämaassa sinulle mannaa syödä, jota sinun isäsi
eivät tunteneet - nöyryyttääksensä ja koetellaksensa sinua ja lopuksi sinulle hyvää tehdäksensä.
Älä ajattele sydämessäsi: 'Oma voimani ja oman käteni väkevyys on hankkinut minulle tämän
rikkauden', vaan muista, että Herra, sinun Jumalasi, antaa sinulle voiman hankkia rikkautta
pitääkseen liittonsa, jonka hän valalla vannoen teki sinun isiesi kanssa, niinkuin tähän päivään
saakka on tapahtunut. Mutta jos sinä unhotat Herran, sinun Jumalasi, ja seuraat muita jumalia,
palvelet niitä ja kumarrat niitä, niin minä vakuutan teille tänä päivänä, että te peräti hukutte.
Niinkuin ne kansat, jotka Herra hukuttaa teidän tieltänne, niin tekin hukutte, kun ette kuulleet
Herraa, teidän Jumalaanne."
Jumala on oikeastaan halunnut kansaltaan – juutalaisilta tai pakanoilta - vain yhtä asiaa, kuten
5.Moos. 10:12-13 sanoo:
“Ja nyt, Israel, mitä Herra, sinun Jumalasi, sinulta muuta vaatii, kuin että pelkäät Herraa, sinun
Jumalaasi, että aina vaellat hänen teitänsä ja rakastat häntä, ja että palvelet Herraa, sinun
Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi, noudattaen Herran käskyjä ja säädöksiä,
jotka minä sinulle tänä päivänä annan, että menestyisit.

• Miika 6:8 toistaa tämän:
Hän on ilmoittanut sinulle, ihminen, mikä hyvä on; ja mitä muuta Herra sinulta vaatii, kuin että teet
sitä, mikä oikein on, rakastat laupeutta ja vaellat nöyrästi Jumalasi edessä?
• Huolimatta tämän yksinkertaisuudesta, ihminen syntisessä luonnossaan sanoo, että hän EI TEE
sitä, mitä Jumala haluaa, vaan sitä, mitä ITSE haluaa.
• Tämä laukaisee kielteiset ehdolliset seuraukset, jotka Jumala selvästi hahmottelee.
• Esimerkki ihmisen kapinallisesta hengestä on esitetty jakeessa 1.Kun. 18:17 seuraavassa
sananvaihdossa, kun Elia ja Ahab kohtaavat:

Ja nähdessään Elian Ahab sanoi hänelle: "Siinäkö sinä olet, sinä, joka syökset Israelin
onnettomuuteen?"

• Ja miksi Ahab puhui niin ankarasti Elialle?
• Koska profeetta julisti jatkuvasti Israelin luopumusta ja Jumalan tuomiota.
• Jälleen kerran tämä tuomio on osoitettu em. jakeissa 5. Moos. 8:19-20:
Mutta jos sinä unhotat Herran, sinun Jumalasi, ja seuraat muita jumalia, palvelet niitä ja kumarrat
niitä, niin minä vakuutan teille tänä päivänä, että te peräti hukutte. Niinkuin ne kansat, jotka Herra
hukuttaa teidän tieltänne, niin tekin hukutte, kun ette kuulleet Herraa, teidän Jumalaanne.

• Kun Jumalan kansa - tai mikä tahansa kansa - seuraa muita jumalia, Jahve varoittaa
ehdottomasti, että sellaiset kansat hukkuvat.
• Miksi? Koska eivät tottele Jumalaa.
• Kuten sanoin aiemmin tässä viestissä - tällainen tuomio tulee yhtä varmasti, kuin yö seuraa
päivää.
• Millainen asenne meillä kuitenkin on maailmassa ja jopa seurakunnassa tänä päivänä?
• Jumala ei tuomitse.
• Suuri Herääminen tulee – joko New Age-henkien tai Raamatun Jumalan kautta.
• Mikä voisi mennä pieleen?
• Ikävä kyllä näyttää siltä, että on hyvin vähän ääniä, jotka huutavat, että Jumalan tuomio on
päällämme
• Pastori Dana Coverstone on yksi tällainen ääni, jota olen kommentoinut usein, samoin kuin
pastori J D Farag
• Pastori Danan uusin uni nimeltään Fire Tower Dream (Palotorniuni), on sellainen, joka antaa
koskettavan varoituksen siitä, kuinka sokeita ja kuuroja maailma ja seurakunta ovat sen suhteen,
mitä pian tapahtuu (linkki alla).
• Samoin pastori J D Farag on osunut oikeaan niiden pahuuksien suhteen, jotka ovat olennainen
osa COVID-fiaskoa.
• Tämä maailma ei voi jatkua sellaisena, kuin se on ollut.
• Kuten usein käy, seurakunta on tarttunut jakeeseen 2. Aik. 7:14 kaiken muuttavana rukouksena tietysti me kaikki tunnemme tuon jakeen:

...mutta minun kansani, joka on otettu minun nimiini, nöyrtyy ja he rukoilevat ja etsivät minun
kasvojani ja palajavat pahoilta teiltänsä, niin minä kuulen taivaasta ja annan anteeksi heidän
syntinsä ja teen heidän maansa jälleen terveeksi.
• Valitettavasti seurakunta jättää huomiotta seuraavat jakeet 2.Aik. 7:19-22:
“Mutta jos te käännytte pois ja hylkäätte minun käskyni ja säädökseni, jotka minä olen teille
antanut, ja menette ja palvelette muita jumalia ja kumarratte niitä, niin minä kiskaisen sellaiset irti
maastani, jonka minä olen heille antanut; ja tämän temppelin, jonka minä olen nimelleni pyhittänyt,
minä heitän pois kasvojeni edestä, ja minä teen sen sananparreksi ja pistopuheeksi kaikille
kansoille. Ja tämän temppelin tähden, joka ennen oli korkein, on jokainen ohikulkija tyrmistyvä. Ja
kun hän kysyy: 'Miksi on Herra näin tehnyt tälle maalle ja tälle temppelille?' niin vastataan: 'Siksi,
että he hylkäsivät Herran, isiensä Jumalan, joka oli vienyt heidät pois Egyptin maasta, ja liittyivät
muihin jumaliin, kumarsivat niitä ja palvelivat niitä; sentähden hän on antanut kaiken tämän pahan
heitä kohdata'."

• Kontekstissa molemmat näistä kohdista on puhuttu Israelille, vaikka ei olekaan kohtuutonta
soveltaa periaatetta meihin tänä päivänä seurakunta-ajassa.
• Ja jos näin on, meidän on nähtävä, että meidät on sokaistu lunastuksen lupauksella, kun
todellisuudessa tuomion julistus on päällämme.
• Niille, jotka kieltävät, että tuomio on tulossa: Näettekö edes, että olemme eläneet seurakuntaajassa?
• Näettekö, että tämän dispensaation on loputtava, että Jumala voi käsitellä vielä kerran ja
lopullisesti valittua kansaansa Israelia?
• Jos missaat nämä faktat, ymmärrät täysin väärin, missä olemme Jumalan taloudessa ja mitä
TÄYTYY tapahtua, että Hän voi saada aikaan kirjaimellisen aikakauden lopun.

Yhteenveto - 4 johtopäätöstä
• Tuomio on yllämme.
• Seuraavassa on neljä johtopäätöstä, viime aikoina kirjoittamistani artikkeleista:

• #1 - Verkkosivullani julkaistussa blogikirjoituksessa, joka ilmestyi myös Rapture Ready -sivustolla
otsikolla Fall 2022 Fallout (suomennettu), ennustin, että tämä tuleva, syyskuussa alkava syksy
tulee olemaan hyvin ongelmallinen:
• Kukaan ei halua kuulla tätä, mutta uskon, että asiat voivat vain pahentua tästä eteenpäin meitä
ympäröivässä maailmassa.
• Pitäkää tämä näkökulma mielessä: maailma muuttuu pimeämmäksi, mutta me elävän Jumalan
lapsina loistamme kirkkaammin.
• En usko, että globalistit sallivat vaalien järjestämisen tänä syksynä.
• Kuten artikkelissani todettiin - muodossa tai toisessa - heidän on luotava sulkemistilanne, olipa
kyseessä sitten kyberhyökkäys, rutto tai jokin muu, joka johtaa poikkeustilaan.
• Jos he edes sallivat vaalien järjestämisen, republikaaninen aalto olisi niin suuri, että massiivisista
petoksista huolimatta demokraatit eivät todennäköisesti pystyisi voittamaan ja menettäisivät siten
sekä edustajainhuoneen että senaatin.
• Tämä tekisi tyhjäksi heidän Agenda 2030 -tavoitteensa, joten globalistit eivät voi sallia sitä.

• #2 - Toisessa blogikirjoituksessa verkkosivuillani, joka ilmestyi myös Rapture Ready -sivustolla
nimellä Shemitah-Agenda 2030-Tribulation, esitän mahdollisen aikataulun, milloin 7-vuotinen
Ahdistus alkaa.
• Huomaa: En aseta tempaukselle päivämäärää enkä aikaa, vaikka perustuen Ahdistuksen
ajoitukseen spekuloin ja kavennan aikaraamia.
• Tämän artikkelin loppupäätelmä on, että juutalainen shemitah voi hyvinkin osua yksiin Danielin
70. viikon kanssa, joka on 7-vuotinen Ahdistus ja kaikki tämä tulee yhteen vuonna 2030, aivan
kuten WEF:n globalistit haluavat Agenda 2030 -aikataulunsa mukaisesti.

• Jumala voi täyttää heille tämän toiveen, koska he ovat niin keskittyneitä siihen.
• Tietenkin he lopulta toivovat, etteivät olisi olleet niin kiinni tuossa vuodessa, koska se olisi
äärimmäistä ironiaa
•#3 – Edellä tänään käsittelemieni asioiden mukaisesti haluan rohkaista ihmisiä olemaan
heittämättä pois lasta pesuveden mukana.
• Erittäin asiantuntevat lääkärit ja tutkijat ovat tuoneet esiin äärimmäisen tärkeää tietoa COVIDin
alkuperästä, rokotteiksi naamioiduista pistoksista ja kuolemankultista, joka on syntynyt
sairaaloissa, koska ne noudattavat hallituksen hoitoprotokollia.
• Kysymykseni kuuluu: haluaisitko mieluummin olla tietämätön tästä?
• On totta, että näistä rohkeista lääketieteen ammattilaisista, jotka ovat tulleet esiin ottaen suuren
riskin toimeentulostaan, monilla on New Age -sympatioita ja -juuria.
• Tuomitsen sen ja toivon, että kaikki tulisivat Jeesuksen Kristuksen todelliseen pelastavaan
tuntemiseen.
• Olen rukoillut monien näiden lääkäreiden puolesta ja rukoilen edelleen.
• Minusta on kuitenkin naurettavaa, että koska monilla heistä ei ole todellisia kristillisiä näkemyksiä,
näyttää siltä, että kritiikki, jota heitä vastaan esitetään tämän vuoksi, näyttää haluavan tehdä
tyhjäksi myös heidän lääketieteelliset löytönsä.
• Kuten hetki sitten totesin, tässä tapauksessa lapsi heitetään pois pesuveden mukana.
• Esimerkki: Tohtori Sherri Tenpenny on esiintynyt New Age -gurujen Sasha Stone ja Jason Shirka
kanssa.
• Tenpenny julistaa kristillistä uskoaan säännöllisesti.
• Meidän on siis pakko kysyä, miksi ihmeessä hän liittoutuu Stone'n ja Shirka'n kanssa?
• Uskokaa minua, ymmärrän sen.
• Hänellä on kuitenkin laaja kokemus rokotetutkimuksesta ja hän on rohkeasti ollut eturintamassa
tuomitsemassa COVID-plandemia-agendaa.
• Hylkäämmekö nyt kaiken, mitä hän on tehnyt tässä asiassa, näiden assosiaatioiden vuoksi.
• Voimme esittää samat kysymykset monista muista etulinjan lääkäreistä.
• Pitäisikö meidän yllättyä siitä, että seurakunnassa on suuri luopumus ja hämmennys?
• Seminaarit ja pastorit, joita ne suoltavat maailmaan, on korruptoitu demonisilla opetuksilla jo
vuosien ajan.
• Onko ihme, että penkeissä istuvat omaksuvat tämän roskan?
• Tämä kaikki on osa Jumalan tuomiota.
• Uskon, että meidän on erotettava jyvät ja akanat näiden ihmisten joukosta käyttämällä
raamatullista erottamista. On totta, että vain harvalla on nykyään tämä erottelukyky, koska tuskin
kukaan lukee Jumalan Sanaa.
• Se on kaikkien niiden vastuulla, jotka epäonnistuvat tässä suhteessa.
• Aivan kuten jokaisen lääkärin on saatava teologiansa kuntoon Herran kanssa.

• Sanon vain, että meidän on käytettävä tervettä järkeä tässä kaikessa, emmekä saa jättää täysin
huomiotta sitä, mitä nämä lääkärit ovat löytäneet ja paljastaneet, koska olemme eri mieltä siitä,
onko heillä suhde Jumalaan vai ei.
• #4 - Huolimatta Jumalan tuomiosta, joka on niin ilmeinen kaikkialla ympärillämme, hyvä uutinen
on edelleen - kuten aina - että ennenkuin Ahdistusta edeltävä Tempaus tapahtuu, tilaisuuden
ikkuna on edelleen auki sekä pelastuneille lähestyä Herraa, että pelastumattomille tulla Hänen
luokseen sielujensa lunastusta varten.
• Tuo ikkuna sulkeutuu pian, ja maailma syöksyy kaaokseen.
• Mitä Jumala ajattelee niistä kristityistä, jotka jättivät huomiotta Hänen monet varoituksensa?
• Hän käski meitä valvomaan ja olemaan valppaina Jeesuksen paluuta varten.
• Kuitenkin niin monet odottavat Jumalan liikettä, joka ei tule – eikä voi tulla - koska hetki on
myöhäinen.
• Jumalan lapset jatkavat leikkimistä tämän maailman hiekkalaatikolla huolimatta siitä, että Hän
käskee meitä ravistelemaan pölyt pois ja valmistautumaan kotiimme taivaassa.
• Muistutuksena tästä muista, mitä Jeesus sanoo jakeissa Joh. 14:1-3:
Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan, ja uskokaa minuun. Minun Isäni
kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen
valmistamaan teille sijaa? Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja
otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen.
• Eikö meidän kaikkien pitäisi toivoa ja rukoilla tämän ihmeellisen lupauksen täyttymistä?

