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Juuri kun olen päässyt yli yllätyksestä ja hämmästyksestä koskien ällistyttävää kehitystä, joka
viittaa profeetallisen hetken myöhäisyyteen, tulevaisuuden sumusta.nousee esiin uusi. Tällaisia
yllätyksiä on nykyään niin paljon, että minun pitäisi hävetä sitä, että olen niin yllättynyt ja
hämmästynyt. Minunhan pitäisi valvoa, että juuri tällaisia asioita tapahtuu. Herramme omien
sanojen mukaan meidän kaikkien pitäisi valvoa.
Mutta minkä minä teille sanon, sen minä sanon kaikille: valvokaa." (Mk 13: 37)
Meillä on nyt samaan aikaan "sotia ja huhuja sodista". Ajattele hyökkäystä Ukrainaan ja uhkia ja
pelkoja ydinasekonfliktista ja kolmannesta maailmansodasta. Kuulin juuri tätä kirjoittaessani
eräässä uutisohjelmassa, että eräs britti-asiantuntija sanoi Putin'in voivan aloittaa kolmannen
maailmansodan muutamassa päivässä. Näemme jumalattomuuden rajun kasvun, kun "pahat
ihmiset ja viettelijät käyvät yhä pahemmiksi, pettäen ja tullen petetyiksi." Ajattele Yhdysvaltain
presidentinvaalien petosta ja nyt todistettua äänten varastamista. Ajattele ns. pandemiaa monien
valheiden nyt paljastuessa - petosta, joka jatkuu edelleen. Ajattele saatanallista hyökkäystä lapsia
vastaan, kun heihin yritetään juurruttaa jo viiden vuoden iästä lähtien ihmisen seksuaalisen
irstailun inhottavinta puolta. Ajattele luopumusta, kun pastorit, jotka väittävät olevansa kristittyjä,
"eivät kärsi tervettä oppia, vaan heillä on kutisevat korvat ja he hyväksyvät jokaisen oudon opin
tuulen." Ajattele nykyistä paavia, joka saarnaa, että Jumalan tykö on monta tietä, että kaikki
uskonnot johtavat Jumalan tykö ja että jopa ateistit ovat jonakin päivänä taivaassa.
Kuulemme todellakin ahdistuksen myrskyn jylisevän profeetallisen horisontin takana. Seuraavassa
kirjassani, TRAJECTORY: Tracking the Approaching Tribulation Storm, osoitetaan hyvin
yksityiskohtaisesti asioita, joiden näemme tulevan tätä sukupolvea kohti aaltoina, joita mikään

aiempi sukupolvi ei ole kohdannut. Näin sen täytyy ollakin armon ajan lopussa. Jumalan Sana
ennustaa nämä asiat, jotka huipentuvat Suureen Ahdistukseen ja Kristuksen kunniakkaaseen
voittoisaan paluuseen (Ilm. 19:11).
Mutta itse Ahdistusta edeltää kaikkien Herraan Jeesukseen Kristukseen uskovien tempaus.
Sanottakoon jälleen, että tuo syvällinen hetki, jota apostoli Paavali kutsui ”silmänräpäykseksi” –
seurakunnan tempaus – tapahtuu ennen kolmatta maailmansotaa, ennen Ahdistusta, Kristuksen
toiseen tulemukseen johtavia viimeisiä seitsemää kauhun vuotta.
Kun ajattelin tätä kaikkea, viimeisintä valmistautumista Antikristuksen valtakauteen noiden - tai
ainakin osan noista kauhun vuosista, Ahdistuksen - aikana, se sai tarkkailijan erottamismittarini
syttymään. Biden'in hallinnon kataluus tässä viimeisimmässä kehityksessä on räikeää.
Valkoisen talon asukas on toimeenpanomääräyksellä luonut viraston, joka tekisi entisen
Neuvostoliiton KGB:n ylpeäksi.
DGB (Disinformation Governance Board) luotiin ja asetettiin räikeästi varmistamaan, että
Yhdysvaltain hallitus hallinnoi kaikkea tietoa. Tämä tehtiin vain päivä tai pari sen jälkeen, kun Elon
Musk osti Twitterin. Tämä Yhdysvaltain perustuslain ensimmäiseen korjaukseen ja
sananvapauteen uskovan Musk'in osto otti pois – tai heikentää suuresti – vasemmistolaista
kontrollia kaikessa, mitä Twitterin hallintoneuvosto tekee, mikä kieltää sananvapauden ja se
lopettaa vasemmistolaisten valvojien päätösvallan siitä, kenet kielletään alustalta.
Jumalan Sana julisti Saatanan ilmavallan ruhtinaaksi. Tällä hetkellä Hän valvoo lähetysten
radioaaltoja suurimmaksi osaksi ja tämä valvonta tulee rajusti lisääntymään tulevan Tempaukseen
johtavan intervallin aikana. Itse Ahdistuksessa.valvonta tulee olemaan täydellinen.
Seuraava ote käsittelee asioita tarkemmin.
Klassikkoromaanissaan "Vuonna 1984" George Orwell varoitti maailmaa
vallanhimoisesta hallituksesta aiheutuvista vaaroista, sellaisesta, jossa valtio
kontrolloi kerrontaa ja ihmiset pakotetaan polvistumaan. Totuuden
kertomisesta tuli Orwellin dystooppisen valtion perisynti, jossa vallanhimoinen
valtio hallitsee sananvapauden tukahduttamista ja jonka Orwell nimesi
totuusministeriöksi.
Hänen kirjassaan valtion propagandaosasto, jonka ensisijaisena tavoitteena
oli hallita kaikenlaista julkista tietoa ja jossa toimialat, kuten journalismi, viihde
ja taide, olivat kaikki Ison Veljen valvonnassa ja valtio kertoi sinulle, mikä
totuus itseasiassa heillä oli mielessään ja joka oli hyväksytty totuus.
Kansalla ei ollut mitään sananvaltaa. Heidät pakotettiin kuuntelemaan ja
seuraamaan. Orwellin kirja oli tarkoitettu varoitukseksi maailmalle, että

tällainen yhteiskunta voisi toteutua vääränlaisten ihmisten johdolla, jos väärät
ihmiset olisivat vallassa.
Näyttää kuitenkin siltä, että Biden'in hallinto ei pidä Orwell'in teosta
varoituksena vaan omana käsikirjanaan. Valkoinen talo ilmoitti eilen aivan
uudesta osastosta nimeltä Disinformation Governance Board
(Disinformaatiolautakunta). En vitsaile. Lautakunta, jonka tarkoituksena on
puuttua disinformaatioon ennen vuoden 2022 välivaaleja. (“Kilmeade: George
Orwell’s dystopian society becoming a reality with Biden’s latest action,” Brian
Kilmead, Fox News staff, April 28, 2022)
Näemme siis jälleen yhden todisteen siitä, mitä on tulossa. Antikristuksen hallinta kaikilla elämän
osa-alueilla tällä tuomiolle tuomitulla planeetalla tulee muistuttamaan paljon George Orwell'in
kuvitteellista diktatuuria. Siitä tulee epäilemättä vielä tappavampi ja ihmiset menettävät päänsä,
koska eivät ole kieltäneet Kristusta tullessaan uskoon tuona kauhistuttavana aikana.
Voimme sanoa jonkinasteisella varmuudella: Biden'in DGB:n myötä meillä on oma
totuusministeriömme. Orwell'in romaanin Vuonna 1984 iskulauseet ovat jo tulossa näkyviin
profeetallisessa horisontissa Biden'in toimeenpanomääräyksen toteuttamisen myötä yhdistettynä
kaikkeen siihen "wokeness'iin", joka meillä on ollut tukahduttamassa sananvapautta.

Sota on rauhaa, vapaus on orjuutta ja tietämättömyys on voimaa
USA:n nykyinen hallitusjohto päävaltaa käyttävän puolueen kaksipuolisen ohjauksen johdosta on
päättänyt estää kaiken sananvapauden, jota Elon Musk olisi voinut suunnitella Twitterin diktatuurin,
informaatiodominanssin, kumoamiseksi. On helppo nähdä, miten globalistinen kontrolli on
nousussa. Se tarkoittaa, että Antikristus on astumassa näyttämölle kunniatonta hallintaansa varten
planeetan viimeisinä vuosina ennen Kristuksen paluuta.
Ethän halua olla täällä aikana, joka tulee ylittämään Orwell'in pahan vision kauhun. Näin voit
välttää tulevan kuoleman ja tuhon hallinnon.
Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet
kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut; sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun
tunnustuksella pelastutaan. (Room. 10:9–10)

