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Videon transkriptio:
Jos meidät on pelastettu Jeesuksen veren kautta ja olemme varmoja, että ikuinen kohtalomme on
turvattu, niin onko meillä kristittyinä mitään syytä huoleen? Kun katsomme maailmaa
ympärillämme ja näemme sen syöksykierteen kohti helvetin kuilua, niin pitäisikö meidän tehdä
jotakin - ja mikä vielä tärkeämpää - voimmeko pysäyttää sen alamäen?
Ensiksi meidän on ymmärrettävä, miten laajalle tämä kaiken vallannut sukellus syntiin, korruptioon
ja turmeltuneisuuteen on edennyt. Sitten meidän on mielestäni astuttava taaksepäin ja
tarkasteltava vastaustamme Raamatun profetian valossa. Onko tai pitäisikö olla jotakin, mitä
voimme tehdä hulluksi tulleessa maailmassa? Ja onko se todella hullua, vai onko se itse asiassa
juuri sen mallin mukaista, jonka Jumala julisti toteutuvan näinä viimeisinä päivinä? Näihin
kysymyksiin annettujen vastausten perusteella meidän Kristuksen seuraajina pitäisi ymmärtää,
miten meidän tulee reagoida.
Katsotaanpa niitä monia alueita ja asioita, joilla globalistista narratiivia vastustavien on onnistuttava
pelastaakseen tämän planeetan. Onko tämä edes realistista, vai taistelevatko ihmiset tuulimyllyjä
vastaan?
Rukoilkaamme, lukekaamme Raamattua ja pohtikaamme kaikkea tätä.
<PRAY>

Raamatun kohta:
Niin kauan kuin päivä on, tulee meidän tehdä hänen tekojansa, joka on minut lähettänyt; tulee yö,
jolloin ei kukaan voi työtä tehdä. (Joh. 9:4)
Miksi murehdit?
• Olen sitä mieltä ja uskon, että Raamattu tukee sitä perusteellisesti, että ponnistuksemme tämän

maailman lunastamiseksi ovat väärin suunnattuja.
• Jokaiselle, joka kiinnittää huomiota, kaikki aikakauden lopun merkit ovat päällämme
• Niiden konvergenssi (yhteen tuleminen) on merkki jo itsessään
• Tämän profetiapäivityksen pitäisi olla katsaus monille meistä, mutta toivottavasti se on
hyödyllinen muistutus, että sen vuoksi, mitä maailmassa tapahtuu, me, jotka rakastamme Jeesusta
ja luotamme häneen, emme ole täällä enää kovin kauan käsittelemässä näitä kauheita asioita.
• Ennenkuin kerron kaikesta, mikä aiheuttaa maailmassa suurta pelkoa ja ahdistusta, olisin
huolimaton, ellen kommentoisi vielä kerran niitä, jotka halveksivat oppia Ahdistusta edeltävästä
tempauksesta, joka on pian tapahtuva.
• Kristikunta pyrkii yhteisesti kieltämään läheisyyden opin, joka julistaa, että Jeesus voi tulla milloin
tahansa JA että Hän tulee ennen seitsenvuotista Ahdistusta.
• Monilla, jotka pitävät itseään kristittyinä, on SUURI ongelma sen ajatuksen suhteen, että Jeesus
pelastaa todellisen seurakuntansa ennen Ahdistuksen alkamista.
• Olen käsitellyt tätä asiaa monta kertaa ja minua hämmästyttää edelleen se, että nämä oletetut
kristityt näyttävät melkein siltä, että he HALUAVAT mennä tähän Herran päivään, jolloin Jumala
sallii vihansa vuotaa epäuskoisen maailman päälle.
• Jotenkin nämä ihmiset eivät ymmärrä, että Ahdistuksen tarkoitus on rangaista USKOMATTOMIA
tuomion aikana heille.
• Ironista on, että tämänkaltaiset ihmiset kävelevät suoraan siihen, mitä kuvailen epäonnistumisena
heidän osaltaan.
• Paras esimerkki on viime viikon Awaken Bible Prophecy -päivityksestä otsikolla He eivät
ymmärrä.
• Tuolla videolla selitin kolme keskeisen tärkeää asiaa, joita pre-Trib-tempauksen kieltäjät eivät
näytä ymmärtävän, että miksi TÄYTYY OLLA tempaus ennen vihaa.
• Ja sitten juuri sopivasti joku osoittaa, mitä tarkoitan.
• Olen kokenut samanlaista vastarintaa ja vastustusta aiemmin ja useimmilla ihmisillä, jotka tekevät
näin, on taipumus suoltaa Raamattua. ikäänkuin juuri tuo tosiasia selittäisi heidän asemansa ja
kaikki muu olisi kauhistus Jumalan edessä.
• Yksi sellainen henkilö teki sen viime viikolla profetiapäivitykseni kommenteissa.
• Hän jatkoi ja jatkoi ns. todisteteksteillä "oikaistakseen" minua.

• Hän päätyi heittämään minulle noin 2800 sanaa noin 6 sivulla tekstiä, koska 500 sanaa on yksi
konekirjoitettu sivu
• Eikö tämä ole aika monisanaista ja kohtuutonta - vai mitä?
• Minun olisi pitänyt laskea ne lukuisat Raamatun kohdat, joita hän siteerasi yrittäessään perustella
asiaansa, mutta minulla ei ollut aikaa siihen.
• Kun ehdotin, että hän perustaisi oman paikan tai foorumin, jolla puolustaa kantaansa, hän sanoi:
• "Teen juuri sitä, mitä minun on käsketty tehdä. . . Minun tehtäväni on näyttää, mitä kirjoitukset
sanovat, että useammat ihmiset voivat nähdä, mitä Raamattu todella sanoo.""
• Näyttää, että hänet on kutsuttu käyttämään Hengen hedelmää, joka tunnetaan ärsyttävyytenä.
• Suoraan sanottuna yhden tai kahden hänen paasaamisensa jälkeen viritin ne pois ja lopetin
lukemisen
• En usko, että monilla muillakaan olisi kärsivällisyyttä lukea kaikkia hänen epäyhtenäisiä
kirjoituksiaan.
• Joten en todellakaan ole varma, kuinka tämä on Jumalan kutsu…
• Okei, nyt kun olen saanut OMAN kiukutteluni pois tieltä - keskustelkaamme eri pelkotekijöistä,
jotka aiheuttavat niin paljon ahdistusta.

Pelkotekijöitä
• Ennenäkemätön sää
• Tuntuu siltä, että joka viikko saamme raportteja historiallisista sääilmiöistä.
• Raptureready.com-sivuston rukouskeskuksessa Cindy, joka kokoaa sen joka viikko – ja
tekee muuten hienoa työtä uutisten etsimisessä pysyäkseen ajan tasalla näissä asioissa –
on yleensä osio, joka raportoi näistä säätapahtumista.
• Seuraavassa on useita viikon vanhoja otsikoita, jotka havainnollistavat, miten sääongelmat
ovat lisääntyneet:
• Valtava myrsky USAssa voi aiheuttaa laajalle levinnyttä ankaraa säätä tällä viikolla.
• Teksasin kuivuus on pahin vuosiin
• Ennätyksiä rikkova arktinen puuska iskee Eurooppaan tyrmäten kevätsatoja.
• Australia: Varoituksia suurista tulvista annettu, kun Sydney kirjaa kuukauden
sademäärän päivässä (kolmas suuri tulva tänä vuonna).
• Brasilia: Rio de Janeirossa ennätykselliset sateet, jotka aiheuttavat vakavia tulvia ja
maanvyöryjä.
• Tällaista on joka viikko
• Onko ihme, että ihmiset ovat huolissaan kaikkialla maailmassa?

• Kysymys, jonka niin monet varmasti kysyvät, on "Mitä on tekeillä?" ja juuri tuntematon
aiheuttaa heille suurta pelkoa.

• Ilmastomuutos
• Tämä liittyy tietysti sääilmiöihin.
• Yksi itsestäänselvyys, jota meille vuosien ajan kerrottu niin että yököttää, on se, että
ilmastonmuutos on ihmisen aiheuttama.
• Ihmiset, joilla on yhtään järkeä, ovat vastustaneet sitä ja osoittaneet, että aurinko on
ensisijainen tekijä.
• Älkäämmekä unohtako, että Jumala ehkä yrittää saada huomiomme.
• Näiden kahden asian totuudellisuudesta huolimatta ihminen on kuitenkin.
todennäköisesti monin tavoin vastuussa ilmastonmuutoksesta.
• Jumala sallii ihmisten pahat teot saavuttaakseen tarkoituksensa.
• Sääjärjestelmän, joka tunnetaan nimellä HAARP – High- Frequency Active Auroral
Research Program – on osoitettu todella aiheuttavan säähäiriöitä voimakkaiden
mikroaaltopäästöjensä ansiosta.
• Suosittelen lämpimästi katsomaan dokumentin nimeltä The Dimming, jonka on
tuottanut geoengineeringwatch.org.
• Pahat ihmiset ovat manipuloineet säätä aiheuttaakseen pelkoa, että voisivat hallita
maailmaa toteuttamalla rajoituksia ilmastomuutoksen perusteella.
• Meidän on pärjättävä vähemmällä tai maailma tuhoutuu 10 vuoden sisällä!
• Meidän on vähennettävä hiilidioksidipitoisuuksia tai me kaikki kuolemme!
• Tämä on tietysti ristiriidassa sen tosiasian kanssa, että vihreät kasvavat kasvit tarvitsevat
hiilidioksidia elääkseen ja että hiilidioksidin uloshengitys on luonnollinen osa Jumalan
antamaa hengitystämme.
• Tämän toinen puoli on se, että taivaalle on kylvetty monia myrkyllisiä aineita
• Se, mitä näemme lentokoneiden perässä, ei useinkaan ole pakokaasuja, vaan kemiallisia
vanoja (chemtrails).
• On kiistatta todistettu, että nämä tahalliset päästöt sisältävät alumiinia ja jopa
grafeenioksidia, jota me lopulta hengitämme sisään.
• Ne laskeutuvat myös viljelysmaahan ja lisäävät myrkyllisyyttä elintarvikkeissa.
• Lisäksi ne tunkeutuvat myös vesijärjestelmiin, niin että juomme näitä aineita.
• Onko ilmasto hätätilassa?
• Ehdottomasti!
• Pahat ihmiset ovat kuitenkin sen monien osa-alueiden takana ja levittävät sitä - mutta vain
siinä määrin kuin Jumala sallii.

• Siitä huolimatta ilmastonmuutos on kauhea pelon aiheuttaja suuressa osassa maailmaa.

• Ennennäkemätön kuivuus
• Noin 2/3 Amerikasta on ankaran kuivuuden olosuhteissa
• Se vaatii veden säännöstelyä ja se johtaa konflikteihin
• Typerästi – silti tarkoituksella - lännen viranomaiset eivät ohjaa tarvittavaa vettä
maanviljelijöille tai karjankasvattajille.
• Sen sijaan he joko päästävät sen mereen, tai lähettävät sen varmistamaan, etteivät
uhanalaiset lajit kuole.
• Lännen pohjavedet ovat olleet ehtymässä useiden vuosien ajan, jopa 1930-luvulta, kun ns.
pölymaljaolosuhteet vallitsivat.
• Pölymaljan (Dust Bowl) aiheutti hallitus, joka puolusti viljelyä ja kastelua lännessä sellaisilla
alueilla, joita ei olisi koskaan pitänyt viljellä.
• Ruohoiset tasangot, joilla puhvelit vaelsivat, kynnettiin ja asetettiin viljelyyn.
• Se altisti maan olosuhteille, joita olisi pitänyt välttää.
• Kaikki se johti tuohon kauheaan Dust Bowl -aikaan ja siihen, mikä on tämänhetkinen
tilanne.
• Jos ihmiset eivät voi kasvattaa ruokaa, koska vettä ei ole riittävästi, se on suuri ongelma ja
pelon aihe.

• Maailmanlaajuiset toimitusketjuhäiriöt
• Nämä olivat ongelma jo ennen Venäjän ja Ukrainan välistä sotaa, mutta se on vain
pahentanut häiriöitä.
• Älkäämme unohtako työvoimapulaa, joka aiheutti turhaan satamissa kelluvien konttialusten
kertymisen
• Miksi on niin vähän työntekijöitä?
• COVID-pandemiasulkemiset pysäyttivät työn.
• Sitten hallitus maksoi työntekijöille, jotta he jäisivät kotiin.
• Kun sulkemiset helpottivat, monet työntekijät päättivät jäädä mieluummin kotiin, koska
saivat saman verran palkkaa kuin työstä.
• Tämän lisäksi COVID-"rokotteet" alkoivat vammauttaa ja tappaa ihmisiä suunnitellusti.
• Ja lisää työntekijöitä yksinkertaisesti katosi.
• Pienyritykset eivät pystyneet jatkamaan toimintaansa.
• Suuret yritykset vaativat injektioita, mikä aiheutti lisää ongelmia.

• Jos talous ei toimi - ja tässä tilanteessa me ehdottomasti olemme - se on valtava
huolenaihe monille.

• Ydinsodan uhka
• Globaali eliitti rakastaa sotaa ja media rakastaa sen hypettämistä.
• Mikään ei myy paremmin kuin pelko.
• Mikään ei myöskään luo ilmapiiriä mahdollisuudelle, niinkuin kriisi.
• George Orwell selitti kirjassaan Vuonna1984 meneillään olevaa jännitysprosessia, jota
hallitukset toteuttavat saadakseen suuremman valvonnan väestöönsä.
• Oseania oli sodassa Euraasian kanssa: siksi Oseania oli aina ollut sodassa Euraasian kanssa.
Tämänhetkinen vihollinen edusti aina absoluuttista pahaa ja siitä seurasi, että jokainen mennyt tai
tuleva sopimus sen kanssa oli mahdoton.
• Niin kauan kuin ymmärretään olevan vihollinen, hallitus voi lietsoa isänmaallista kiihkoa
pelon keskellä.
• Sota on myös suurenmoinen häiriötekijä.
• Täällä meille kaikille kerrotaan, kuinka paha Venäjä ja Putin ovat, kun taas Ukraina ja
Zelenskyy ovat moraalisesti puhtaita ja kumbaya-kuoron jäseniä.
• Katso Venäjää ja Ukrainaa Orwell'in kuvauksen kautta.
• Se on pelkkää näytelmää, vaikka se olisikin tappavaa.
• Kun se jatkuu, tehosterokotteita annetaan lisää ja rokotepassisuunnitelmat etenevät.
• Kun tuijotamme Eurooppaan, digitaaliset henkilöllisyystodistukset ja digitaalinen valuutta
ovat pian pakollisia, koska emme kiinnitä huomiota.
• Ennen ydinsota oli vasemmiston mörkö.
• Kaikki ydinaseet oli poistettava Amerikasta!
• Sitä tehdessämme Venäjä kasvatti ydinarsenaaliaan
• Nyt, kun Putin muka uhkaa ydinsodalla, mitä me voimme tehdä?
• Sen sijaan, että tarkastelisimme poliittista tilannetta ja neuvottelisimme järkevästä
näkökulmasta, me kannatamme murhia ja lähetämme aseita Ukrainaan pahentamaan
tilannetta, samalla kun asetamme pakotteita Venäjälle ja esitämme tyhjiä uhkauksia.
• Ydinsota syttyy jossain vaiheessa lähitulevaisuudessa.
• Raamatun profetian näkökulmasta epäilen kuitenkin vahvasti, että niin ei käy, ennenkuin
Ilmestyskirjan toinen sinetti avataan ja sodan punaisen hevosen ratsastaja ilmestyy.
• Useimmat eivät kuitenkaan näe asiaa näin, joten sota on heille välitön uhka.
• Lisäksi he pelkäävät kuolemaa, koska tämä maailma on kaikki, mitä he tietävät

• Nälänhätä
• Kaikki nämä em. tekijät johtavat nälänhätään.
• Kauppojen hyllyt ovat jo tyhjiä monin paikoin Amerikassa ja ympäri maailmaa.
• Edellä mainittu sota vaikuttaa asiaan ainakin kahdella merkittävällä tavalla:
• Venäjä on valtava lannoitteiden toimittaja
• Arvaapa mitä ei pakotteiden vuoksi kuljeteta ykaikkialle maailmaan?
• Venäjää ja Ukrainaa pidetään maailman leipäkorina, koska ne normaalioloissa kasvattavat
paljon viljaa.
• Arvaa, mikä toiminta keskeytyy sodan vuoksi, mikä johtaa merkittävään viljapulaan?
• Lisää nämä tekijät sekoitukseen kaiken muun kanssa
• Ei tule kestämään kauan, kun Amerikka ja koko maailma joutuvat kokemaan nälänhätää.
• Jälleen kerran, pahin osa tästä tulee Ilmestyskirjan kolmannen sinetin avautuessa mustan
hevosen ratsastajan myötä.
• Mutta en epäile sitä, että tulemme näkemään ja kokemaan suurta puutetta paljon ennen,
kuin Karitsa avaa sinetit.
• Jos ihmiset eivät pysty ruokkimaan perheitään, mitä heidän tulee tehdä?

• Väestönpoisto-ohjelma
• Mainitsimme tämän edellä ohimennen.
• Globalistit pyrkivät harkitusti vähentämään maailman väestöä.
• Tämä on Georgian opaskivien käskyjen mukaista.
• Tarkoitus on vähentää maailman väkiluku noin 500 miljoonaan.
• Se tarkoittaa, että TODELLA PALJON ihmisiä on poistettava - noin 90-95 prosentin kaikista
maailman ihmisistä on kadottava.
• Tämä pyrkimys on alkanut toden teolla COVID-huijauksen ja rokotteiksi kutsuttujen mRNAgeenejä muuttavien kokeellisten injektioiden avulla.
• Mitä enemmän saamme tietää tästä kaikesta, sitä saatanallisemmaksi se käy.
• Toivon käsitteleväni tätä seuraavassa blogikirjoituksessa ja/tai profetiapäivityksessä, mutta
viimeisin tällä areenalla on tohtori Bryan Ardisin paljastus, että käärmeen myrkky on ns.
kastikkeen salaisuus.
• Minusta perustelut ovat vakuuttavia.
• Tietenkin fact checking -kieltämiskoneisto toimii jo hurjaa vauhtia.
• Sen pitäisi kertoa meille jotakin.

• Valitettavasti tämä tieto - vaikka se onkin äärimmäisen tärkeää ja hyödyllistä - aiheuttaa
myös sen, että yhä useammat pelkäävät.
• Katsotaanpa: jos saat niin sanotun COVIDin (joka on valmistettu käärmeen myrkystä, eikä
varsinaisesti ole virus) ja menet sairaalaan, kuolet todennäköisesti heidän Remdesivirhoitoihinsa (joka on valmistettu käärmemyrkystä) ja hengityskoneeseen laittamisesta.
• Jos otat pistokset (jotka on valmistettu käärmeen myrkystä), kuolet todennäköisesti, tai
sinulla on haittavaikutuksia.
• Jos et ota pistoksia ja jos olet rokotettujen lähellä, saat todennäköisesti käärmeen myrkkyä
sisältäviä toksiineja piikkiproteiineissa, joita karisee eli siirtyy sinuun rokotetusta henkilöstä.
• Siitä sinulla on leviävän käärmeenmyrkyn myrkyllisistä vaikutuksista.hyvät mahdollisuudet
kehittää sellainen, jota sanotaan pitkäksi COVIDiksi.
• Jos selviät näistä kaikista, voi käydä niin, että käärmeenmyrkkyä lisätään kunnalliseen
vesihuoltoonne, kun globalistit haluavat kohdistaa hyökkäyksen yhteisöönne, kuten tohtori
Ardis on ehdottanut ja koette jonkinasteisen vaikutuksen jostakin näistä vaikutuksista vain
siksi, että Saatana ja hänen kätyrinsä - inhimilliset ja demoniset - vihaavat teitä.
• Kaikissa näissä asioissa on merkittävä syy siihen, että ihmiset sekoavat täysin.

• Vertaansa vailla oleva turmetuneisuus
• Emme ole vielä valmiita.
• 1.Moos 6 ja Nooan päivät olivat vasta lämmittelyä.
• Siitä turmeltuneisuudesta lähtien, joka tuolloin päästettiin valloilleen maailmassa Jumalan
kapinallisten poikien, heidän nefilim-jälkeläistensä ja pahuutta myötäilevän ihmiskunnan
kautta, Jumala on toiminut kaikkia olentoja vastaan, jotka ovat pyrkineet olemaan
tottelemattomia Hänelle ja vahingoittamaan Hänen luomistyötään.
• Olemme keskellä samanlaista pyrkimystä, joka myös johtaa siihen, että Jumala tuhoaa
täydellisesti ne, jotka pyrkivät syrjäyttämään Hänet.
• Nooan päivien turmeltumiseen sisältyi kannibalismi, seksuaalinen perversio, joka oli
sanoinkuvaamaton ja kimeeristen olentojen luominen, jotka olivat ihmisten ja eläinten sekä
erilaisten petojen ja elukoiden yhdistelmiä
• Iljettävyys oli niin suuri ja saastuminen niin laajalle levinnyt, että vain yhdellä miehellä ja
hänen perheellään oli puhdas ihmisen DNA..
• Kaikki muu planeetalla oli täysin turmeltunutta ja saastunutta.
• Se, mitä näemme homo- ja trans-agendojen myötä, ei ole vielä mitään.
• Pienten lasten indoktrinointi turmeltuneisiin seksuaalisiin fantasioihin on vasta alkua.
• Pedofiliaa ollaan jo valtavirtaistamassa.
• Eläimiin sekaantuminen tulee pian olemaan tärkeä juttu.

• Tietenkin meidän pitäisi sallia yhdyntä eläimiin!
• Ihmisten on vapautettava seksuaaliset halunsa ja turhautumisensa jotenkin!
• Vakavasti puhuen – tämä tulee tapahtumaan nopeammin kuin uskotkaan.
• Oikeamielisille tämä mielikuvituksellinen, kauhistuttava dystopia on tavarajuna, joka
lähestyy meitä pimeässä tunnelissa, josta ei näytä olevan pakotietä.

• Lisääntyvä laittomuus
• Laittomuus ja turmeltuneisuus kulkevat käsi kädessä.
• Synti vie ihmiset pimeisiin paikkoihin.
• Saatana ja hänen demonilaumansa auttavat sitten prosessia eteenpäin.
• Seksuaalinen moraalittomuus on tärkeä sivutuote.
• Niin myös himo ja ahneus.
• Yhteiskunta on voimistanut näitä ihmisen syntiominaisuuksia ja - tavallaan - palvoo niitä.
• Yhteiskunta itse demonisoidaan sitten syylliseksi ja syyksi sille, mitä nämä synnit
aiheuttavat, ennemmin kuin perimmäinen syy, joka on synti ja luontainen jokaiselle meistä.
• Koska yksilö ei ole syyllinen syyllistyessään rikoksiin, jotka toteuttavat näitä syntejä, hänet
vapautetaan syyllisyydestä, koska yhteiskunta on pakottanut hänet tekemään niitä.
• Kun Rudy Guiliani oli New Yorkin pormestari vuosina 1994-2001, hän otti käyttöön rikotut
ikkunat -kampanjan rikollisuuden torjumiseksi.
• Konsepti oli, että yksi rikottu ikkuna johti useampiin.
• Jos kadulla juoksentelevat lapset näkivät rikkinäisen ikkunan, oli todennäköistä, että he
ottivat kiviä ja rikkoivat toisenkin.
• Jos joudut korjaamaan rikotut ikkunat, houkutus aiheuttaa lisää vahinkoa vähenee.
• Guliani toi tämän konseptin muihin rikoksiin.
• Hän itse asiassa nosti syytteen pienempiin rikoksiin syyllistyneitä vastaan, että he eivät
tekisi isompia rikoksia.
• Giuliani itse asiassa toi lain ja järjestyksen New Yorkiin
• Hänen kaudellaan rikollisuus oli paljon alhaisemmalla tasolla, kuin aiemmin, tai sen
jälkeen.
• George Soros'in rahoittamat kaupungin virkamiehet, jotka pystyisivät torjumaan
rikollisuutta, ovat tuhonneet tämän lähestymistavan kaikkialla maassa.
• Soros'in rahoituksella on valittu ihmisiä, jotka sulkevat silmänsä rikollisuudelta ja sen
vaikutuksilta.
• Rikollisia ja syyllisiä on korotettu ja puolusteltu, kun taas uhreja on yliajettu karkeasti.

• Tämä on käynyt ilmi lukuisissa kaupungeissa, joissa järjestäytyneet varasrenkaat
yksinkertaisesti murskaavat ja ryöstävät kauppoja ilman seurauksia.
• Se on myös johtanut viattomien ihmisten kauheisiin ryöstöihin päivittäisillä asioillaan
keskellä päivää.
• Toisten vahingoittamisen himo on lisääntynyt dramaattisesti, eikä loppua ole näköpiirissä.
• Eräässä kalifornialaisessa kunnassa postilaitos on pysäyttänyt postinjakelun, koska niin
monien postinkantajien kimppuun käytiin
• Jos sinun on aina oltava varuillasi, minne tahansa menetkin ja rauha ja hiljaisuus ovat
mahdottomia, tiedät, että yhteiskunnassa on vakava laittomuusongelma, joka aiheuttaa
monille ihmisille suurta huolta.

• Transhumanistinen agenda
• Olen puhunut ja kirjoittanut tästä asiasta suoraan ja ohimennen melko usein viime aikoina.
• Se liittyy suoraan viimeisiin päiviin, Nooan päiviin ja Antikristuksen nousuun
• Transhumanismissa on kaksi erilaista suuntausta
• Toinen pyrkii parantamaan ihmisen lihaa tietokoneteknologialla.
• Toinen haluaa muuttaa ihmisen DNA:n.
• Uskon, että lopulta ne tulevat jatkamaan yhteensulautumista, kuten ne ovat tehneet
biotekniikan muodossa, jonka ovat vapauttaneet COVID ja sen ns. rokotteet.
• Ne, jotka kannattavat keinoälyä ja piipohjaisia parannuksia, pyrkivät saavuttamaan
sellaisen, joka tunnetaan singulariteettina.
• Tämä on sulautumispiste, jossa ihmisestä ja koneesta tulee yksi ja uusi ihmislaji alkaa
siitä.
• Ne, jotka työskentelevät geneettisellä tasolla DNA:n parantamisen parissa, pyrkivät
muokkaamaan ihmislajia Jumalan kuvaksi tehtynä.
• Kehomme eivät ole tarpeeksi hyviä heidän mielestään.
• Ne ovat rajallisia, ne kuluvat ja kuolevat.
• Voidaksemme ylittää inhimilliset rajoituksemme, miksi emme parantaisi itseämme, että voisimme
olla parempia, vahvempia ja älykkäämpiä?
• CRISPR:ksi kutsutun geeniliitoksen avulla eläinten DNA:ta voidaan yhdistää ihmisen
DNA:han.
• Kimeerinen parannus voi sisältää monia, monia mahdollisuuksia
• Vain muutamia niistä ovat: antaa ihmiselle kotkan näkö, peuran kuulo, gepardin nopeus ja
gorillan voima.

• Hallitukset eri puolilla maailmaa ovat työskennelleet supersotilasprojektien parissa
pimeällä rahoituksella jo vuosien ajan.
• Mikään ei ole poissa laskuista pakanallisilla, Jumalaa vihaavilla tiedemiehillä, jotka
kehittävät parannettua ihmiskuntaa.
• Osa tästä on ihmisen elämän pidentäminen, että hänestä tulisi kuolematon.
• Jos tämä kuulostaa siltä, että ihminen leikkii Jumalaa, niin se on juuri sitä.
• Kun nämä laboratorio- ja reaalimaailman kokeet jatkuvat, näemme keinoälyn /
nanoteknologian ja geneettisen manipuloinnin yhdistymisen aivan edessämme.
• COVIDin mRNA -pistokset sisältävät grafeenioksidia.
• Olen näyttänyt aiemmissa profetiapäivityksissäni kuvia itsekokoonpanevasta ja
itsereplikoituvasta prosessista, joka tapahtuu injektoitujen yksilöiden veressä.
Näyttää siltä, että tietokonepiirilevyt luovat itsensä monien ihmisten verenkierrossa.
• Loppupeli niiden suhteen, jotka eivät kuole, vaan ennemmin elävät ja muutetaan, herättää
kysymyksen: Miksi heidät muutetaan ja mihin se johtaa? Tiedämme, että 5G:ssä on
ominaisuuksia, joiden ansiosta se voi kommunikoida ihmisten kanssa, joiden keho on
kasvattanut tämän elektronisen piirin.
• Tämä on luomassa kiehtovan kauhu-shown, joka kehittyy ympärillämme.
• Juonittelua lisää se teoria, että Antikristus olisi sellainen, jota on jollakin tavalla muokattu
näiden teknologioiden avulla.
• Hänet myös valmistetaan vastaanottamaan hengellinen entiteetti, joka voi käyttää kaikkea
tätä biotekniikkaa kehossaan vaatiakseen kuuliaisuutta hallitsijoilta ja väestöiltä ja jopa
herätä kuolleista.
• Jos näet kaiken tämän tapahtuvan ja ihmettelet sen voittamisen mahdottomuutta, niin se
riittää nostamaan niskakarvasi pystyyn.
• On niin monia muita ongelmia, joiden pitäisi olla ja ovat suuri huolenaihe ihmisille
• Tekemättä tästä videosta liian pitkää muutamia muita pelkoa aiheuttavia asioita ovat:
• Laiton maahanmuutto, joka johtaa Amerikan luonteen tuhoutumiseen
• Digitaalisen valuutan tulo, joka asettaa jokaisen hallituksen mielivallan ja kontrollin
alaiseksi.
• Liittovaltiohallituksemme täydellinen laittomuus, niin että se ei enää noudata
perustuslain periaatteita.
• Olen varma, että voit jatkaa tätä luetteloa

• Kristittyjen luopumus
• Viimeinen asia, jonka haluan mainita, on kristittyjen luopumus.

• Kaikkea tätä pahentaa se, että jumalallisen hillinnän lähde puuttuu maailmasta suurelta
osin.
• Tämän pitäisi itse asiassa eniten huolestuttaa itsekutakin.
• Pyhä Henki ja vain Hän yksin on se, joka pidättelee pahuuden virtaa, jota edustavat kaikki
nämä manitsemani yhteentulevat ongelmat.
• Todellisen seurakunnan lankeaminen kaikenlaiseen luopumukseen - Israelin
virstanpylväsindikaattoria lukuun ottamatta - on kaikista tappavin.
• Tiedämme, että kun Pidättäjä poistetaan kokonaan, silloin kirjaimellisesti täysi helvetti
pääsee valloilleen tällä planeetalla.
• Näemme helposti, että Hän on jo irrottanut kätensä ja pidättää laittomuutta vain hiuksesta.
• Kun Jumala Pyhä Henki päättää, että aika on oikea, globalistisen pahuuden kaikki osaalueet nousevat ja ovat kasvotusten läsnä - paljon enemmän kuin nyt.
• Jokainen, joka ei tunne Jeesusta Kristusta Vapahtajana ja Herrana, elää silloin täysin
vieraassa maailmassa, joka on täynnä yliluonnollisia merkkejä ja ihmeitä, jotka tuhoavat
melkein koko ihmiskunnan sekä itse planeetan.
• Kristittyjen luopumus on viime kädessä tärkein merkki, että aika on ohi tälle maailmalle ja
niille, jotka hylkäävät Herran Jeesuksen Kuninkaana ja Messiaana, koska se on merkki
seurakunta-ajan lopusta. Kun tutkin Raamatun profetiaa, näen, että niille, jotka pitävät kiinni
siitä harhasta, että ennen Ahdistusta tulee suuri herätys, se on turha toivo, koska mikään
Raamatussa ei osoita sellaista Jumalan liikettä.
• Kun Hän liikkuu ja toimii väkevästi tuodessaan ihmisiä tykönsä, se tapahtuu itse
Ahdistuksen aikana.
• Tiedämme tämän kohtauksista, joita näemme Ilmestyskirjassa marttyikuoleman kärsineistä
uskovista seisomassa taivaassa Jumalan valtaistuimen edessä.
• Noiden hirvittävien 7 vuoden aikana ihmiset ovat todella lopussa, murtuneita ja huutavat
vapautusta.
• Sitä on vähän nytkin, mutta ei mitenkään siinä määrin. kuin sitä tulee olemaan, kun
Jumalan vitsaukset päästetään valloilleen samalla, kun Saatana yrittää syrjäyttää Jumalan.
•Tuon ajan rumuus ja kauhu saavat monet kaatumaan kasvoilleen Yhden ja ainoan Pyhän
Jumalan edessä.

• Johtopäätös
• Ajat huomioon ottaen päivän kysymys on: Mitä muuta voisit odottaa ennen maailmanloppua
sellaisena, kuin sen tunnemme?
• Eivätkö kaikki olosuhteet ympärillämme voimistuisi ja kävisi niin kohtuuttomiksi, että ne
aiheuttaisivat suurimman pelon, mitä maailma on koskaan tuntenut?

• Olemme varmasti hyvää vauhtia matkalla tuohon kohtuuttomaan tilaan.
• Raamattu varoittaa meitä nimenomaisesti, että sellainen aika tulee.
• Tässä me olemme.
• Ottaen huomioon sen, niin mitä ihmettä niin monet kristityt tekevät yrittäessään parantaa
maailmaa?
• On olemassa fysiikan laki, joka tunnetaan termodynamiikan toisena sääntönä.
• Se sanoo, että kaikki hajoaa ja huononee.
• Jos sinulla on vanha auto, voit vaihtaa osia ja pitää sen ajossa jonkin aikaa, mutta se on silti
vanha ja kuoleva.
• Niiden meistä, jotka emme yritä tulla version 2.0 ihmisiksi transhumanististen teknologioiden
avulla, keho kuihtuu ja kuolee.

• Mikään ei voi pysäyttää sitä.
• Tosiasia on, että tämä maailma on viime metreillään.
• Miksi kristittyjen pitäisi pönkittää sitä tässä vaiheessa?
• Pitäisikö meidän edes yrittää?
• Eikö parempi strategia olisi hylätä maailma ja kaivata taivasta?
• Eikö jokaisen meistä pitäisi - sen sijaan, että yritämme korjata koululautakuntia ja korruptoituneita
vaaleja - tehdä kaikki voitavamme tuodaksemme ihmisiä Kristuksen tykö?
• Eikö se ole parempi tapa käyttää aikamme ja energiamme pelin tässä vaiheessa?
• Koska - suoraan sanottuna - aikaa on vähän jäljellä.
• Tempausta vastustavat ihmiset, jotka kieltävät tämän terveen opin ja yrittävät saada ihmiset
vakuuttuneiksi, että meidän täytyy käydä läpi Herran tuomion päivä tälle epäuskoiselle maailmalle,
ovat yksinkertaisesti väärässä
• Kertaa edellinen profetiapäivitykseni He eivät ymmärrä saadaksesi selkeämmän kuvan tästä.
• Ahdistusta edeltävän tempauksen kieltäjät voivat suoltaa niin paljon Raamattua kuin haluavat,
mutta he eivät pysty esittämään johdonmukaista perustelua.
• Kuunnelkaamme heidän perustelujaan ja vastauksiaan moniin esille tuomiini seikkoihin ja
katsokaamme pystyvätkö he vakuuttamaan sinut.
• Veikkaan, että he eivät edes yritä käyttää loogista kiistämistä - koska he eivät pysty siihen.

• Joten kysymys kuuluu: "Miksi murehdit?”
• Jos kuulut Jeesukselle, minkään näistä asioista, joista olen tänään puhunut, ei pitäisi huolestuttaa
sinua.
• Olemme kyllä kokemassa Ahdistuksen pitkiä varjoja, joita kaikki nämä asiat heittävät.
• Mutta näiden asioiden todellinen ilmaisu tapahtuu vasta sen jälkeen, kun Jeesus on vienyt meidät
kotiin.
• Kaikki, mitä näemme, on ennustettu.

• Raamatun profetian tarkkuus on 100%.
• Näin ollen - kuten alussa totesin - se, joka taistelee sitä vastaan, taistelee tuulimyllyjä vastaan.
• Aivan kuten Saul Damaskon tiellä potki tutkainta vastaan, ne, jotka vastustavat profeetallista
Jumalan Sanaa, jäävät jumiin noihin teroitettuihin päihin, joiden tarkoitus on pitää härät kurissa.
• Jumalan lapsina meillä on velvollisuus ja tehtävä.
• Se on uskoa Jumalaan ja tehdä Hänen työtään, kun on vielä valoisaa
• Pimeys on laskeutumassa.
• Kaikki tämä, mitä olen tänään maininnut, on osa sitä.
• Mutta meillä, jotka rakastamme Jeesusta, on iloinen tulevaisuus.
• Miksi emme alkaisi toimia sen mukaisesti ja valmistautua ikuisuuteen?

