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Parin viime vuoden ja viime viikkojen tapahtumat osoittavat, mitkä ovat kaksi vaarallisinta paikkaa
maapallolla tällä myöhäisellä hetkellä ennen Herran paluuta noutamaan rakkaan morsiamensa.
Kuten tämän artikkelin otsikossa todetaan, nämä vaaravyöhykkeet ovat naisten kohtu ja sairaalat.
Sen jälkeen, kun tämä kansakunta hyväksyi Roe v. Wade -tapauksen korkeimman oikeuden
päätöksellä vuonna 1973, syntymättömät lapset ovat olleet paljon suuremmassa vaarassa kuin
koskaan aikaisemmin historiassa. Maamme korkein oikeus teki perustuslain vastaisesti uuden lain
niiden implisiittisesti johdettujen oikeuksien puolivarjosta (penumbra), jotka eivät olleet heidän
päätettävissään. He tekivät abortista käytännössä oikeuden jokaisessa Unionin osavaltiossa ja
siten maan lain. Siitä lähtien kristityt ja perustuslakitutkijat ovat perustellusti väittäneet, että tämä
päätös oli keksitty tuomareiden mielikuvituksesta ilman todellista oikeudellista pohjaa.
Kansakuntamme on siitä lähtien ollut moraalisessa sodassa ja 70 miljoonaa syntymätöntä lasta on
tapettu kohdusssa. Vertailun vuoksi mainittakoon, että maailmanlaajuisesti vuodesta 1980 lähtien
tällä tavalla on murhattu vähintään 1,6 miljardia lasta.
Monien kristittyjen toiveena on vuosien varrella ollut, että konservatiivinen tuomioistuin kumoaisi
Roe v. Wade'n tuomion. Nyt näyttää siltä, että näin käy vuotaneen lausuntoluonnoksen myötä
Roe'ta ja aikaisempaa tapausta vastaan, joka tunnetaan nimellä Casey v. Planned Parenthood.
Jos tämä päätös pitää, voimme vain arvailla, miten vasemmisto lopulta reagoi. Ottaen kuitenkin
huomioon, että kiihotetut radikaalit joukot jo protestoivat ja hullut demokraattipoliitikot ovat
vannoneet täyttävänsä tuomioistuimen ja että konservatiivisten tuomareiden henkilötietoja on jopa

levitetty internetissä heidän pelottelemiseksi, niin nähtäväksi jää pysyvätkö kaikki tuomarit, jotka
äänestävät näiden tapausten kumoamisesta, aseidensa takana lopputuloksen suhteen.
Vasemmisto käyttää jo nyt vuotoa herättääkseen kannattajiensa vihan vuoden 2022 vaaleja varten,
jotka jo nyt näyttävät osoittavan vahvasti, että republikaaninen enemmistö valittaisiin näissä
välivaaleissa. Kuten olen toisaalla todennut, en tietenkään usko, että näitä vaaleja tullaan edes
järjestämään. Globalisteilla ei ole varaa takaiskuun punaisesta aallosta kaikkia Biden'in hallinnon
toteuttamia törkeitä toimia vastaan. Ennustan, että syyskuusta tulee ratkaiseva kuukausi, jolloin
monet vapauksistamme siepataan pois ja pimeys sulkeutuu kansakuntamme ylle.
Se, mitä näemme tapahtuvan jo nyt kiihkeässä retoriikassa ja väkijoukkojen aktioissa (eli
mellakoissa), on se, että vasemmisto on niin verenhimoinen, että mikään ei pysäytä sitä
demonisten päämääriensä saavuttamisessa. Naisilla TÄYTYY olla mahdollisuus murhata lapsensa
kohtuun. He haluavat jopa synnytyksen jälkeen useiden viikkojen armonajan päättää, pitävätkö
lapsen, vai hävittävätkö sen. Tämä on se kukkula, jolla vasemmisto kuolee. Heille on niin tärkeää
säilyttää mahdollisuus uhrata lapsensa tulessa Moolokille, että millään muulla tässä
kansakunnassa ei ole enää pyhää arvoa paitsi tällä yhdellä asialla.
Nyt näemme myös artikkeleita, joissa nuoret naiset ilmoittavat sterilisaatiostaan vain reaktiona, että
heidän mahdollisuutensa saada lapsia on kokonaan eliminoitu. Onko ihme, että Amerikan
syntyvyysaste on laskenut 1,6 lapseen hedelmällisessä iässä olevaa naista kohti? Olemme
pikaraiteella alaspäin kohti sukupuuttoa. Kansallisen identiteetin säilyttämiseksi tarvittava
syntyvyys on 2,1 lasta.
Olipa korkeimman oikeuden päätöksen lopputulos mikä tahansa, myös Jumalan tuomio tulee
mukaan. Hän julisti alusta alkaen, että ihmiskunnan tuli "olla hedelmällinen ja lisääntyä ja täyttää
maa" (1. Moos. 1:28). Ihmiskunta on selvässä suuntauksessa täysin poispäin tästä jumalallisesta
käskystä. Jumalan on saatava elämä korjattua sellaiseksi, kuin Hän sen loi. Tänä päivänä se
tarkoittaa, että Hänen tuomionsa 7-vuotisen ahdistuksen muodossa tulee pian tämän epäuskoisen
maailman päälle - niille, jotka huutavat viattomien lasten verta. Herran on tuomittava ollakseen
Jumala, joka hallitsee kaikkia.
On toinen paikka, joka oli kerran turvapaikka, mutta ei ole enää. Ennen suurin osa amerikkalaisista
luotti lääkäreihinsä. Jos heidän täytyi mennä sairaalaan testeihin tai pidemmäksi aikaa, he
uskoivat, että sairaalan hoitohenkilökunta huolehtii heistä ja yrittää helpottaa heidän
paranemistaan. Näin ei ole enää.
"Ennen vanhaan" suurin osa lääkäreistä työskenteli yksityisvastaanotoilla ja hallitus valvoi heitä
yleensä vain heidän toimilupansa perusteella. Tilanne on muuttunut dramaattisesti siten, että
pienet vastaanotot ovat siirtyneet suurempien omistukseen ja lopulta useimmat niistä ovat
siirtyneet erilaisten sairaalakonsernien omistukseen. Tämän seurauksena valtaosa lääkäreistä
työskentelee nykyään sairaalajärjestelmien työntekijöinä. Vuosien mittaan nämä sairaalat alkoivat

myös hyväksyä valtion rahoitusta moniin tarkoituksiin. Nyt sairaalat ovat hallituksen, eli CDC:n,
FDA:n, NIH:n jne. orjuudessa, koska ne saavat valtavan määrän rahaa noudattamalla näiden
organisaatioiden määräyksiä. Aivan kuten minkä tahansa hyvinvointiohjelman kohdalla, kun kerran
olet sen piirissä, niin on hyvin vaikeaa irrottautua hallituksen tissistä.
Ottaen huomioon tämä asetelman, ei ole vaikea ymmärtää, miksi suurin osa lääkäreistä,
sairaanhoitajista ja sairaaloista on noudattanut COVID-narratiivia. Heille kerrottiin, mitä tehdä ja
panoksena oli paljon rahaa. Kun CDC sanoi: "Hypätkää!", he tekivät juuri niin. Ja CDC sanoi, että
ainoa hoito-ohjelma oli se, mitä he määräsivät, minkä seurauksena sairaalat, niiden työntekijöinä
olevat lääkärit, sairaanhoitajat ja kaikki muut järjestelmässä olevat tottelivat.
Sairaaloille kerrottiin aluksi, että kaikki, joilla oli COVID-oireita, olisi lähetettävä kotiin, kunnes oireet
pahenevat. Parasta on tietenkin hoitaa sairaus varhaisessa vaiheessa, ennenkuin se asettuu
taloksi, eli neljän tai viiden ensimmäisen päivän aikana. Se oli poikkeus COVIDin kohdalla. Ihmiset
tosiaan huononivat ja kun he palasivat sairaalaan, heidät kiidätettiin COVID-teho-osastolle. Siellä
heitä hoidettiin ainoalla sallitulla lääkkeellä: Remdesivir. Sillä ei ollut väliä, että Remdesivir oli
osoittautunut surkeaksi epäonnistumiseksi Ebolan hoidossa ennen COVIDia. Vielä pahempaa oli
se, että se osoittautui munuaisia vastaan hyökkääväksi ja että se tappoi yli 50% kaikista sitä
käyttävistä potilaista.
Luonnollisesti Remdesivir'iä saaneiden tila huononi ja heidän hengityksensä kävi entistäkin
työläämmäksi. CDC:n protokolla vaati, että heidät laitetaan sitten hengityskoneeseen. Jotta
hengityskone voitiin asettaa, oli annettava erittäin voimakas lääke, joka rauhoitti potilaan normaalin
reaktion repiä putki ulos kurkustaan. Lääkkeenä käytettiin vaihtelevasti midatsolaamia, fentanyliä
ym. yhtä vahvoja lääkkeitä. Luonnollisesti, jos potilaalla oli jo valmiiksi vaikeuksia hengittää ja
hänelle annettiin tällaisia lääkkeitä, vaikeudet lisääntyivät. Myöhäisen hoidon typeryydestä,
tappavan Remdesivirin käytöstä ja viimeisenä naulana arkkuun hengityskoneilla käytettyjen
rauhoittavien lääkkeiden vaikutuksesta kuoli satojatuhansia (ellei miljoonia) ihmisiä. Ja kaikki
heidän kuolemansa pantiin COVIDin syyksi. Nimesin tämän irvokkuuden sairaalamurhaksi
(Hospicide) - ja juuri näin tapahtui ja se jatkuu edelleen.
Paikasta, johon ihmiset menivät hakemaan hoitoa pelastaakseen henkensä, tuli tappovyöhyke.
Jokainen, joka menee nykyään sairaalaan, ottaa kirjaimellisesti henkensä omiin käsiinsä. Lääkärin
ammatista on tullut kuoleman kultti. Suuri osa niistä, jotka menevät sairaaloihin parantumisen
toivossa, eivät luultavasti enää koskaan näe päivänvaloa.
Herran sanaa puhuva profeetta kuvaa näitä aikoja täsmällisesti kohdassa Jes. 5:20-24:
Voi niitä, jotka sanovat pahan hyväksi ja hyvän pahaksi, jotka tekevät pimeyden valkeudeksi
ja valkeuden pimeydeksi, jotka tekevät karvaan makeaksi ja makean karvaaksi! Voi niitä,
jotka ovat viisaita omissa silmissään ja ymmärtäväisiä omasta mielestänsä! Voi niitä, jotka
ovat urhoja viinin juonnissa ja aimomiehiä väkijuoman sekoittamisessa, jotka lahjuksesta

julistavat syyllisen syyttömäksi ja ottavat oikeuden siltä, joka oikeassa on! Sentähden,
niinkuin tulen kieli syö oljet ja kuloheinä raukeaa liekkiin, niin heidän juurensa mätänee, ja
heidän kukkansa hajoaa tomuna ilmaan, sillä he ovat ylenkatsoneet Herran Sebaotin lain ja
pitäneet pilkkanansa Israelin Pyhän sanaa.

Kaikki on ylösalaisin. Aiemmin turvallisia paikkoja ei enää ole. Tästä se vain pahenee. Jumala on
kuitenkin edelleen valtaistuimellaan, kuten tulee olemaan aina ja ikuisesti. Huomaa edellä olevat
viimeiset rivit. Ne, jotka syyllistyvät tällaiseen pahuuteen, maksavat täyden hinnan tehdessään tiliä
Herran edessä.
Kuten olen viime aikoina todennut, Suurta Heräämistä ei tule, niin että seurakunta heräisi ja saisi
maailman kääntymään Herran puoleen. Jumalan täytyy tuomita jumalattomat – epäpyhät ja muka
pyhät. Hänen täytyy rangaista seurakuntaansa siitä, että se on kääntynyt pois Hänestä. Sudet ovat
ulkona. Ne etsivät verta. Valitettavasti monet niistä löytyvät kirkon seinien sisäpuolelta. Jumala ei
anna tämän jatkua.
Ole tietoinen näistä vaaravyöhykkeistä. Jos olet seurakunnassa, joka poikkeaa Jumalan sanasta,
et tee itsellesi palvelusta jäämällä sinne. Et kuntouta sitä paikkaa. Nosta pääsi. Avaa silmäsi
näkemään paha. Käänny Herran Jeesuksen Kristuksen puoleen ja ainoastaan Hänen puoleensa
lunastukseksesi. Kun voit, avaa suusi ja puhu Jeesuksen nimeä jokaiselle, joka kuuntelee. Hän
tulee pian - koska Hänen täytyy tulla.

