Harha herkuttelee valheilla kuin toukat
tunkiossa
Delusion Feasts Off Lies Like Maggots in Garbage
By Ron Ferguson, September 24, 2022

Haluan palata tähän tärkeään harhan aiheeseen lähinnä siksi, että se pahenee ja pyörteen tavoin
imee itseensä lisää ihmisiä.
Seurakunta-ajan lopussa eksyttäjien ja huijareiden määrä tulee lisääntymään suuresti, kuten
Jumala on Paavalin kautta luvannut - 2Tim. 3:13: "Mutta pahat ihmiset ja petturit menevät yhä
pitemmälle pahuudessa, eksyttäen ja eksyen." Tuossa jakeessa on kaksi osaa. Nämä ihmiset
tulevat pettämään muita, koska ovat itse petettyjä. Siitä tulee alati kasvava kierre, jotakin sellaista,
josta vanhoissa pyramidirahajärjestelmissä oli kyse.
Siirryn pian ilmastonmuutokseen, en siksi, että hyökkääminen sitä vastaan olisi minulle mieluisaa,
vaan koska se muuttuu päivä päivältä vakavammaksi. Kaikenlaisia harhoja on niin paljon, että
maapallon ihmiset ovat tottumassa niihin niin, ettähyvin usein he eivät kyseenalaista mitään
yksityiskohtia.
Me kaikki tiedämme kaupallisen harhan. Se on sitä, kun ostat esimerkiksi muroja näyttävässä
paketissa, mutta kun avaat sen, paketin ylin kolmannes on tyhjä. Se on tehty näyttämään
ulkopuolelta hyvältä, mutta sen sisällä on petos. Minun ei tarvitse mainita monta esimerkkiä.
Luulen, että niitä löytyy sivukaupalla.
Mainitsen vielä yhden vähittäiskaupan mainonnassa. Televisiosta tulee näitä mainosohjelmia,
joissa meille huudetaan kaikenlaisista satumaisista keksinnöistä (jotka ovat itse asiassa jo
olemassa olevien ja Kiinassa halvalla tehtyjen keksintöjen uudelleenlämmittelyä. Se ei koskaan
kestä). Tapa, jolla nämä jutut esitetään, saa sinusta tuntumaan, että olet telemässä valtavan
edullisen kaupan, MUTTA ON ENEMMÄN - jos olet yksi ensimmäisistä 97 soittajasta, saat toisen
(romun) ilmaiseksi. "Kyllä, 97 ensimmäistä soittajaa saavat sen (romun)." Nämä mainokset tulevat
tietysti televisioasemilta eri puolilla maata eri aikoina, eikä heillä ole mitään käsitystä "97
ensimmäisestä soittajasta". Ihmiset, jotka tarttuvat tarjoukseen, ovat harhaanjohdettuja.
HARHAN JA PETOKSEN EROTTAMINEN

Harhan ja petoksen välillä on hyvin hieno ero, mutta molemmat ovat lähtöisin siltä yhdeltä, joka oli
valehtelija alusta alkaen. Kun ihmisiä huijataan tahallisesti, heitä petetään ja johdetaan harhaan.
Yksi maailman pahimmista vitsauksista tällä hetkellä ovat Intian huijarit ja epäilen, ettei kukaan ole
välttynyt heidän yhteydenotoiltaan. He järjestävät hyvityshuijauksen kaltaisia huijauksia ja
teeskentelevät olevansa Microsoft'in, Amazon'in, Telstra'n, Norton'in, Romance'n, Internetin ym.
monien muiden tahojen palveluksessa. Useimmat toimivat Intian Kolkata'sta ja Delhi'stä käsin.
Noin 59,4 miljoonaa amerikkalaista on menettänyt rahaa puhelinhuijausten vuoksi viime vuoden
aikana. Amerikkalaiset menettivät viime vuoden aikana (CNBC.com) 29,8 miljardia dollaria
pelkästään puhelinhuijauksiin. Myös PC Magazine -lehti uutisoi asiasta.
"Australialaiset menettivät vuonna 2021 ennätyksellisen paljon, yli 2 miljardia dollaria, huijausten
vuoksi, vaikka hallitus, lainvalvontaviranomaiset ja yksityinen sektori estivät enemmän
huijaustoimintaa kuin koskaan aiemmin", käy ilmi ACCC:n uusimmasta Targeting Scams
-raportista.
Ihmisiä huijataan ja petetään ja valitettavasti Intian hallitus tekee asialle hyvin vähän. Harha on
monilonkeroinen mustekala ja huijaukset ovat vain yksi lonkero. Voisimme ottaa mukaan
evoluution, homoseksuaalisen "rakkauden" ja niin paljon muuta, joka ajaa tätä maailmaa nykyään.
Jos tällaista harhaa olisi ollut 1950-luvulla, kun minä olin poikanen, ihmiset olisivat tuominneet sen.
Televisiokanavat eivät todennäköisesti olisi näyttäneet sitä. Kuinka ajat ovatkaan muuttuneet!
Ihmiset ovat turtumassa salakavalaan harhaan, jota on kaikkialla. Se pahenee, koska Jumala on
sanonut, että se tulee pahenemaan!
MAAILMA ON MUUTTUNUT
Jotain on todella muuttunut tässä maailmassa viimeisten neljän vuosikymmenen aikana. Aikoinaan
kaikki piti vahvistaa ja todistaa. Ne ajat ovat menneet. Ihmiset pääsevät televisioon tai radioon ja
lehtiin ja esittävät mitä pahimpia todistamattomia väitteitä, eikä heitä haasteta siitä. Poliitikot
valehtelevat ja sanovat, mitä haluavat, eikä mediassa ole minkäänlaista valvontaa, paitsi parissa
taskussa toimivien säädyllisten toimittajien taholta. Yksi syy tähän on nykyään se
kovavasemmistolainen media, joka kieltäytyy haastamasta yhtään sosialistia tai sosialistista
agendaa.
Harhaa levitetään koulujen opetussuunnitelmissa ja sitä levitetään hienovaraisesti kaikkiin elämän
osa-alueisiin. Sanotaan, että kun sammakko on vedessä, jota kuumennetaan hitaasti, se ei
huomaa sitä. En ole koskaan tehnyt niin, joten en tiedä. Jos se on totta, sammakko sopeutuu

ympäristöönsä. Ihmiset sopeutetaan tietyn uskomusjärjestelmän hyväksymiseen ja ajan myötä he
alkavat hyväksyä sen. Toinen tapa sanoa se on, että heidät turrutetaan rauhoittumaan. Tai ehkä
heidät vain tyhmennetään.
Kristityt näyttävät olevan tietoisempia näistä asioista kuin muut ja siinä on järkeä. Liian monet
kristityt ovat kuitenkin osa harhaa, erityisesti koskien ilmastonmuutosta ja aion käsitellä sitä pian.
Minua hämmästyttää nykyään se, että yleisöltä puuttuu lähes kokonaan kriittinen ajattelu ja
tutkiminen. On kuin yleisö ei enää välittäisi. Kuusi vuosikymmentä sitten, kun opiskelin keski- ja
korkea-asteen koulutuksessa, opiskelijoita koulutettiin ajattelemaan, analysoimaan aineistoa ja
tekemään johtopäätöksiä. Nykyaikaisessa koulutusjärjestelmässä on kyse sosialismista ja
agendalähtöisestä humanismista ja opiskelijat ovat jo jonkin aikaa olleet kyvyttömiä soveltamaan
kriittistä analyysiä.
Sosiaalinen media muokkaa yhteiskunnan arvoja ja me kaikki tiedämme, miten se rakastaa edistää
harhaa olipa kyse mistä tahansa.
MIHIN TÄMÄ LOPPUU?
Sillä on kyllä loppu, mutta me emme tule olemaan siinä silloin. Tämä on loppu - tämä on osa sitä.
2.Ts. 2:8-12: “Niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä
ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä, tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta
valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka
joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa
pelastua. Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen,
että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.”
"Laiton" (jae 8) on Antikristus/maailmanhallitsija, "jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta”
(jae 9), eli kun hän ilmestyy Ilm. 6. luvun valkoisen hevosen selässä. "Tunnusteot, ihmeet
ja kaikki vääryyden viettelykset" (jakeet 9-10) ovat suuren petoksen ja julkeiden valheiden
Ahdistuksen aika. Jakeessa 10 sanotaan, että väestö hylkää kaiken rakkauden totuuteen. Nämä
ihmiset ohjelmoitiin seurakunta-ajan viimeisinä päivinä, tyhmennettiin ja he suostuvat
Ahdistuksessa ottamaan vastaan pahuuden rakkaudekseen.

Mitä jää Jumalan tehtäväksi? Jaea 11 kertoo, että Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin
että he uskovat valheen. He uskovat jo nyt valheeseen, joten tämä tulee olemaan jotakin
vakavampaa. Luulen, että se voi olla se, että he uskovat Antikristuksen valheen ja seuraavat häntä
ja ottavat hänen merkkinsä. Tuo suuri eksytys tulee olemaan valtava.

Ajattelin ennen, että ilmastonmuutos olisi voinut olla tämä erityinen eksytys, mutta nyt olen melko
varma, että näin ei ole. Luulen pikemminkin, että Ahdistuksen eksytys on se, että Antikristus
hyväksytään Jeesukseksi itsekseen. Älä pidä minua siinä kiinni. Se, mitä näinä seurakunta-ajan
viimeisinä päivinä näemme, on harha, joka on erilainen kuin mikään muu maailman päälle
laskeutunut harha, sillä se kattaa koko maailman fanaattisuudella, jollaista ei ole ennen nähty.
Ilmastomuutos on maailman moderni uskonto.

Harhassa rehellisyys jää sivuun. Se leviää kulovalkean tavoin ja pyyhkäisee kaiken mukanaan. Se
etenee hellittämättä, eikä sitä kyseenalaisteta. Muistatko, mitä hölynpölyä se Thunberg'in tyttö
puhui? Ensinnäkin tyttö on kehitysvammainen, joten olisi pitänyt noudattaa suurta varovaisuutta,
mutta yksikään media ei tehnyt niin. Hänellä oli suurin näkyvyys ja yhdessä petetyn Al Gore'n
kanssa hän hallitsi maailmannäyttämöä ilmastonmuutoksen osalta. Niin tekee harha. Se hylkää
logiikan, terveen järjen ja totuuden.

Siinä, mitä kutsutaan "kristilliseksi kirkoksi kristillisenä uskontona", on mielestäni paljon harhaa, ja
väitän, että tämä koskee protestantismin nykyisin suurinta tekijää. On kuin polulle olisi siroteltu niin
paljon väärää ja todellisten kristittyjen on pysyttävä valppaina, sillä eksytys lisääntyy. Puhuessaan
Ahdistuksen ajoista Jeesus sanoi: "Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee ja he tekevät
suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, jopa valitutkin" (Mt. 24:24).
Ahdistuksessa pyhillä tulee olemaan hyvin vaikeaa, mutta Saatanan vaikutuksen kasvaessa tänä
päivänä petos ja eksytys lisääntyvät jo omassa ajassamme. Meidän on seisottava sitä vastaan ja
luulen, että se voi tarkoittaa, että seisomme monissa tilanteissa yksin.

ILMASTOMUUTOKSEN TARKENTAMISTA TO BE MORE SPECIFIC ON CLIMATE CHANGE

Olen National Geographic'in elinikäinen jäsen (heitä on jäljellä hyvin vähän, sillä
jäsenyyshakemukset lopetettiin 1970-luvun lopulla). Viime vuosina National Geographic on ottanut
valtavan askeleen ilmastonmuutosareenalle, niin että nyt jokainen numero on täynnä radikaalia
ilmastomuutosagendaa. Se on suurenmoisen instituution kuolema (demise).

Elokuun 2022 numerossa oli erikoisartikkeli otsikolla "Intian energiahaaste", jonka on kirjoittanut
eräs Washington DC:n lähellä asuva intialainen. Artikkeli oli pelotteleva (alarmist), ovela kuvaus
tapahtumista. Seuraavassa kappale siitä:

"Intialla on paljon syitä olla huolissaan. Maan 4 670 mailin pituinen rannikko, erityisesti matala

itäinen rannikko, voi olla tuhoisa kymmenille miljoonille ihmisille. Tänä keväänä ennätyksellisen
kuuman maaliskuun ja pitkittyneen helleaallon jälkeen lämpötila nousi yli 38 Celsius-asteen
suuressa osassa maata, mikä kuivatti sadon pellolla. Kuivuudet ovat myös käymässä entistä
ankarammiksi. Pyörremyrskyt iskevät yhä raivokkaammin rannikoille aiheuttaen tulvia
kaupunkialueilla."

Intian ilmatieteen laitos (IMD) on pitänyt kirjaa 122 vuoden ajan. 122 vuotta on pisara ämpärissä
historian ja ennätysten kannalta. Tämän vuoden heinäkuussa monissa Australian osissa oli kylmin
koskaan mitattu heinäkuu, mutta ilmastoaktivistit eivät ole kertoneet siitä mitään. He tykkäävät vain
lämpenevistä ja kuumista osista.

Näin ilmastonmuutosaktivistit toimivat. He valehtelevat, vääristelevät, käyttävät osatotuuksia ja
päällystävät kaiken sanomansa pelottelulla ja tunteisiin vetoavalla kielellä. (Lämpötila ei ole ollut
korkein koko Intiassa sitten vuoden 1901, vaan sen luoteisosassa.) Koko National Geographic'in
artikkeli oli kirjoitettu tällä tavalla. On hyvin surullista, että tästä aikoinaan suurenmoisesta lehdestä
on tullut äärivasemmiston leikkikalu. Jos en olisi lehden elinikäinen jäsen, peruisin tilaukseni.

TUTKIJOIDEN HAVAINTO

Heti sen jälkeen, kun aloin kirjoittaa tätä artikkelia, YouTubeen ilmestyi hyvin paljastava video,
jonka oli aiemmin esittänyt Sky News Australia. "Sen nimi on "Report finds 'no evidence' of a
climate emergency." (Raportti ei löydä todisteita ilmastohätätilanteesta). Se on italialaisten
tutkijoiden tekemän kansainvälisen tutkimuksen johtopäätös. Tämä on aivan huippuvideo
ohjelmasta ja kestää vain 4 1/2 minuuttia.

Sky News Australia'lla on 2,87 miljoonaa tilaajaa, joista monet ovat amerikkalaisia, koska
amerikkalaiset saavat tältä kanavalta kunnon uutiset myös Amerikasta. Ne on kielletty heiltä
Yhdysvaltojen vasemmistolaisesta mediasta. Tämä video on katsomisen arvoinen.

Sen URL on: https://www.youtube.com/watch?v=k7P4zyxM8zc

Sky News Australia (2,87 miljoonaa tilaajaa): Sky News'in juontaja Chris Smith sanoo:
"Kansainvälinen tutkimus on todennut, että ilmastohätätilanteesta ei ole todisteita".

Älä unohda, että Saksa lähti ilmastomuutosfanaattisuuden tielle ja sulki voimalaitoksensa. Sitten
he halusivat venäläistä kaasua, mutta sitten Venäjä sulki kaasun. Nyt Saksa jäätyy. Tämä on

tyhmyyttä, kun sokaistaan silmät WEF:n todistamattomalla ideologialla - se on huijaus. Luulen, että
Jumala antaa meidän Tempauksen edellä nähdä, millainen on huijaus / harha, että voimme
ymmärtää, kuinka paha se on Tempauksen jälkeen, kun kristityt eivät ole täällä.

En aikonut tehdä tästä pitkää, joten tämä saa riittää toistaiseksi.
Vain yksi viimeinen ajatus - ne, jotka pettävät toisia, ovat ensin itse petettyjä.
ronaldf@aapt.net.au

