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Joka keskiviikko olen julkaissut profetiapäivitysvideon ja perjantaisin kirjallisen blogiartikkelin
raamatunprofetia-asioista. Yksi asia, jonka olen huomannut, on, että ihmiset katsovat tai
kuuntelevat profetiapäivityksiä paljon useammin kuin lukevat artikkeleita. En tiedä, johtuuko se
siitä, että ne on nimenomaan nimetty profetiapäivityksiksi, vai pitävätkö ihmiset yksinkertaisesti
mieluummin äänitiedostoista kuin kirjoitetusta versiosta. Niinpä ajattelin kokeilla ainakin muutaman
viikon ajan ja tarjota sekä äänitteen että kirjoitetun perjantai-artikkelin. Näitä ei merkitä
profetiapäivityksiksi, vaikka niitä voisikin joiltain osin pitää sellaisina.
Taidan kutsua niitä raamatullisiksi äänikommentaareiksi. Tämän johdannon myötä seuraavassa
tämän päivän tarjonta otsikolla: Plagues & Pestilences, Oh My!
https://rumble.com/v1jd47e-biblical-audio-commentary-plagues-and-pestilences-oh-my.html

Videon trnaskription suomennos:
Ruttoa ja kulkutauteja, voi ei!
Kaikille, jotka eivät usko, että olemme törmäyskurssilla seitsenvuotiseen Ahdistukseen, esitän
tämän kysymyksen: Onko koko maailmanhistoriassa koskaan ollut aikaa, jolloin on ollut niin paljon
vitsauksia, kuin parin viime vuoden aikana?
Historiassa on kyllä,ollut vakavia tautiepidemioita, jotka ovat koetelleet miljoonia ja tappaneet
lukemattoman määrän ihmisiä. Niitä olivat mm. musta rutto ja niin sanottu espanjantauti sekä
monet muut. Huolimatta siitä, miten kauheita nämä lukuisat sairaudet olivat, ne kuitenkin olivat
hajallaan ajan suhteen, eivätkä koskaan kasaantuneet päällekkäin. Nyt tämä paradigma on
kuitenkin muuttunut.
Mikä on erilaista tällä kertaa? Mikä on se, joka saattaa aiheuttaa tällaisen vitsausten määrän
kerralla?

Ehdotan, että siihen on kaksi ensisijaista syytä:
1. Jumalan tuomion aika on käsillä.
2. Tämän vuoksi Hän sallii Saatanan lisätä hyökkäyksiään ihmiskuntaa vastaan osana tätä
tuomiota ja syntinen ihmiskunta vastaa siihen demonisella tavalla.
Kun jokin kansanryhmä kautta historian päätti, ettei se tarvinnut kaiken luomakunnan Jumalaa, ja
hylkäsi Hänet, olivatpa sitten pakanoita tai Hänen valittujaan, Hän antoi aina heidän syntiensä
saavuttaa käännekohdan. Jumala antoi heille köyden hirttää itsensä ja lopulta, kun heidän
kauhistuksistaan oli tullut löyhkä Hänen sieraimissaan, Hän toimi ja toi vihansa heidän päällensä,
kunnes he tuhoutuivat. Avain kaiken tämän ajoitukseen oli siinä, missä määrin he kunnioittivat tai
halveksivat Herraa ja mitä sen seurauksena tekivät. Väistämättä heidän syntinsä löyhkä toi
mukanaan tuomion Jumalan kädestä.
Tuomio näytti erilaiselta olosuhteista riippuen, mutta tavalla tai toisella se aina tuli.
Uskon, että tässä paikassa ja ajassa, jota elämme, Raamatun niin selväsanaiset profetiat ovat
toteutumassa. Monet jättävät tämän tosiasian huomiotta ja toivovat edelleen Jumalan sydämen
muutosta. Mikään ei ole mahdotonta Jumalalle, mutta kun otetaan huomioon veri, joka on
vuodatettu tässä maassa ja kaikkialla maailmassa viattomien lasten tappamisen kautta abortilla,
niin Herran on toimittava, että Häntä voitaisi kutsua vanhurskaaksi ja oikeudenmukaiseksi
Jumalaksi? Kun tähän lisätään Jumalan vastainen kiihko, joka on vallannut maailman halveksien
sitä, miten Hän loi miehen ja naisen juuri sellaisiksi kuin halusi, niin Hänen täytyy pudistella
päätään typeryydelle ja petokselle.
Kun näihin kauheuksiin lisätään niiden halu, jotka luulevat voivansa päihittää Jumalan
parantamalla ihmiskunnan luomaan Ihmisen version 2.0 ja heidän intohimonsa eliminoida suuri
enemmistö niistä, jotka olisivat tiellä ja hyödyttömiä heidän uudessa utopistisessa
yhteiskunnassaan, niin meillä on ainekset suurimpaan syyhyn, mitä maailma koskaan on nähnyt
Jumalalle tuomita se.
Se, mitä olemme nähneet viimeisten kahden ja puolen vuoden aikana COVID-hulluuden aikana, on
vasta alkua päällemme tuleville vitsauksille ja kulkutaudeille. Hullut tiedemiehet tautien ja
ruiskeiden takana, joiden tarkoituksena on tehdä hallitsevan eliitin toimesta kaikista niitä ottaneista
orjia, jotka joko kumartavat, tai kuolevat, ovat vasta pääsemässä alkuun.
Tänä vuonna 2022 on nähty, kuinka uusi suunniteltu tauti toisensa jälkeen on piinannut sekä
ihmisiä että eläimiä. Eläinmaailmassa tappava lintuinfluenssa on aiheuttanut lähes
kolmenkymmenen miljoonan kanan lopettamisen. Diagnoosi on tietenkin tehty erittäin epäilyttävän
PCR-testin avulla, joten tappamisen taustalla on kysymys siitä, onko kyseessä todella ollut
todellinen tauti. Onko se sensijaan ollut pelkkä tekosyy lisätä nälänhätää, joka on syntymässä
kaikkialla maapallolla hälyttävää vauhtia?

Michael Snyder on kertonut tästä viikosta toiseen ja kirjoitti hiljattain hyökkäyksestä (minun sanani)
eläinkuntaa vastaan. Kanojen lisäksi Michigan'issa kuolee nyt koiria, Georgia'ssa on puhjennut
lintuinfluenssa korppikotkien keskuudessa, Minnesota'ssa on levinnyt kanitauti, jne..
Samassa artikkelissa Snyder muistuttaa meitä apinarokkoepidemiasta, jota kohtaan viranomaiset
toivovat levittävänsä pelkoa väestön keskuudessa huolimatta selkeistä todisteista, että se leviää
homoseksin kautta pääasiassa "rokotettujen" keskuudessa. Pyrkiessään lietsomaan kauhua media
raportoi, kuinka koirat ja lapset saavat tartunnan. Sitä ei kuitenkaan kerrota, että pedofiilit ovat
käyttäneet lapsia seksuaalisesti hyväkseen ja että koirat ovat saaneet tartunnan eläinsuojelijoiden
(zoophiliacs) eli eläimiin sekaantumiseen (bestiality) vihkiytyneiden, välityksellä.
Ebola- ja Marburg-virukset ovat jälleen nostaneet ruman päänsä Afrikassa, polioviruksen oletetaan
nyt leviävän New York'issa, mikä on todettu jätevesijärjestelmän PCR-testeissä ja nyt Intiassa
tomaatti-influenssavirus vaivaa lapsia.
Vaikka nämä epäilyttävät sairaudet puhkeavat, yhä useammat ihmiset kuolevat COVIDrokotteeseen sydänkohtausten, aivohalvausten ja muiden sellaisten sairauksien vuoksi, jotka
voitaisiin luetteloida, jos joku viranomainen välittäisi pitää kirjaa. Hämmentävää on, että aineita
löytyy pistoksen saaneiden verestä ja nyt myös rokottamattomien verestä. Tartuntailmiö – eli
karistaminen – tartuttaa niitä, jotka kieltäytyivät rokotuksista. He näkevät veressään jopa on hyvin
epätavallisia pitoisuuksia epäorgaanisia aineita.
Tämän lisäksi analysoidaan hyytymiä, joita palsamoijat poistavat ihmisten suonista ja valtimoista ja
jotka eivät koostu verestä. Kun nämä rakenteet ovat uhrien verenkiertojärjestelmässä, ei ole ihme,
että monet kuolevat niihin. Mitä ne ovat? Mikä on niiden tarkoitus? Ovatko kuolleet ja kuolevat vain
osa kokeilujärjestelmää, jonka tarkoituksena on luoda ei-inhimillisiä muotoja, jotka lopulta elävät
kauemmin kuin Jumalan luomat?
Mihin tämä kaikki johtaa? Jumala tulee kääntämään pöydän, kun aika on oikea. Voitko kuvitella,
kuinka tämän päivän hallitsijat ulvovat tuskissaan, kun heidän päälleen vuodatetaan 1.
maljatuomio, kuten Ilm. 16:2 kertoo:
Ja ensimmäinen lähti ja vuodatti maljansa maan päälle; ja tuli pahoja ja ilkeitä paiseita niihin
ihmisiin, joissa oli pedon merkki ja jotka kumarsivat sen kuvaa.
Tämä tapahtuu tietysti viidennen pasuunatuomion jälkeen, joka piinasi näitä "viisaita" yksilöitä,
kuten kohdasta Ilm. 9:1-10 nähdään:
Ja viides enkeli puhalsi pasunaan; niin minä näin tähden, taivaasta maan päälle
pudonneen ja sille annettiin syvyyden kaivon avain; ja se avasi syvyyden kaivon ja kaivosta
nousi savu, niinkuin savu suuresta pätsistä ja kaivon savu pimitti auringon ja ilman. Ja
savusta lähti heinäsirkkoja maan päälle ja niille annettiin valta, niinkuin maan skorpioneilla
on valta; ja niille sanottiin, etteivät ne saa vahingoittaa maan ruohoa eikä mitään vihantaa
eikä yhtään puuta, vaan ainoastaan niitä ihmisiä, joilla ei ole Jumalan sinettiä otsassaan. Ja

niille annettiin valta vaivata heitä viisi kuukautta, vaan ei tappaa heitä; ja ne vaivasivat,
niinkuin vaivaa skorpioni, kun se ihmistä pistää. Ja niinä päivinä ihmiset etsivät kuolemaa,
eivätkä sitä löydä; he haluavat kuolla, mutta kuolema pakenee heitä. Ja heinäsirkat olivat
sotaan varustettujen hevosten kaltaiset ja niillä oli päässään ikäänkuin seppeleet, kullan
näköiset ja niiden kasvot olivat ikäänkuin ihmisten kasvot; ja niillä oli hiukset niinkuin
naisten hiukset ja niiden hampaat olivat niinkuin leijonain hampaat. Ja niillä oli haarniskat
ikäänkuin rautahaarniskat ja niiden siipien kohina oli kuin sotavaunujen ryske monien
hevosten kiitäessä taisteluun. Ja niillä oli pyrstöt niinkuin skorpioneilla ja pistimet ja
pyrstöissänsä niillä oli voima vahingoittaa ihmisiä viisi kuukautta.

On vaikea olla tuntematta vahingoniloa, kun tietää, miten tällaiset ihmiset joutuvat kärsimään
kostoksi pahoista teoistaan. Snl 24:17 kuitenkin kehottaa meitä:
Älä iloitse vihamiehesi langetessa, älköön sydämesi riemuitko hänen suistuessaan
kumoon, . . .
Sensijaan meidän on oltava kiitollisia siitä, mistä Jumala on pelastanut meidät Kristuksessa. Tämä
tuleva tuomiopäivä on vain ikuisen ahdistuksen alkusoittoa kaikille niille, jotka pyrkivät nostamaan
itsensä Luojansa yläpuolelle.
Tästä syystä me iloitsemme Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta, Vapahtajastamme. Hän pelasti
meidät itseltämme pahimpana vihollisenamme. Kun näemme oman syntimme pelastuksen
valossa, kuinka traagista onkaan, että niin monet ylpeydessään ja ylimielisyydessään eivät nöyrästi
tule Jumalan eteen polvillaan ja tunnusta tarvitsevansa Häntä.
Kulkutaudit ja vitsaukset jatkuvat, mutta Jumala on suvereeni. Hänellä on kaikki hallinnassaan. Ne,
jotka tekevät syntiä Häntä vastaan kovasydämisyydessään, tekevät niin loppuun asti ja heiluttavat
nyrkkejään epäoikeudenmukaisessa vihassaan.
Mutta me, jotka olemme ottaneet vastaan Herran ilmaisen lahjan, kohoamme kohta korkealle
tämän maailman yläpuolelle ja yhdistymme rakkaaseen Ylkäämme, joka on valmistanut meille
paikkaa Isänsä talossa jo 2000 vuotta.
Mikä valtava ilo meitä odottaakaan!

