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50 syytä miksi Covid-rokote ei ole
Pedonmerkki
50 Reasons Why Covid Vaccine Isn’t Mark of the Beast
:By John Chandler, February 2, 2022
Jopa kirjoittaessani tätä artikkelia ja antaessani sille otsikon, tiedän ja kuka tahansa Raamatun
profetian tutkija todennäköisesti tietää, että on paljon enemmän kuin 50 syytä, miksi Covid-19
rokote, tai pitäisikö sanoa ... pistos, pistos, pistos, pistos ... pistos, ei ole Pedonmerkki.
Kun otetaan huomioon kaikki ne tapahtumat, joiden on todella täytyttävä Danielin 70. viikon sisällä,
ennenkuin Merkin tapahtuma virallisesti esitellään, Raamatun profetian tutkija ymmärtää, että 50
syytä ovat vain hitunen siitä, mitä todella tapahtuu, ennen kuin Pedonmerkistä tulee virallista
todellisuutta.
Mutta kun muistelen yleistä tavoitettani kirjoittaessani tätä artikkelia, minua eivät niinkään häiritse
ne lukuisat muut syyt, joita en käsittele. Tavoitteeni ei ole hahmotella kaikkia mahdollisia syitä,
vaan ainoastaan antaa näky, että korkeimmalla Jumalallamme, Herralla Jeesuksella, on
suunnitelma. Hänen suunnitelmaansa kuuluu lukuisia huolellisesti asetettuja virstanpylväitä tiellä
kohti Hänen toista tulemustaan ja kirjaimellista paluutaan maan päälle.
Ensisijainen tavoitteeni tämän artikkelin kirjoittamisessa on antaa seurakunta-ajan uskoville
luottamus, että tämä Pedonmerkki-asia ei tule hiipimään päällesi ja yllättämään sinut. Et tule
heräämään joku aamu siihen, kun sinulle valkenee, että olet tahattomasti hyväksynyt tai ottanut
Merkin.
Seurakunta-ajan uskovat ... rentoutukaa, älkää hätääntykö, älkää joutuko ahdistuksen
kuormittamiksi. Kun näemme profeetallisten tapahtumien suuntautuvan, etenevän ja rakentuvan
kohti lopullista täyttymystä, teidän on pysyttävä selväjärkisinä ja vaelleltava Pyhän Hengen
voimassa.
Riippumatta siitä, miten tämä kaikki etenee, kaikkien uskovien on aika katsoa ylöspäin ja samalla
"tarkkailla" kaikkea, mitä ympärillämme tapahtuu, sillä lunastuksemme - Herramme ja
Vapahtajamme - on varmasti lähestymässä!

Mikään ei voi virallisesti tapahtua ennen Herran Jeesuksen sen tapahtumiselle määräämää aikaa.
Ja samaan aikaan Hän paljastaa meille suunnitelmansa Raamatussa. Hän haluaa meidän
tuntevan suunnitelmansa. Hän ei yritä narrata eikä pettää meitä. Hän haluaa meidän ymmärtävän.
Ne, jotka ottavat korkeimman Jumalamme, Herran Jeesuksen, vakavasti ja jotka ottavat vakavasti
Hänen kirjoitetun sanansa, näkevät Pedonmerkki-asian tulemisen hyvissä ajoin ennen sen
virallista saapumista.
Jos Herramme Jeesus, meidän Korkein Jumalamme jumalallisessa kaitselmuksessaaan sallii
meidän nähdä ja kokea joitakin näistä 50 syystä toteutuvan, se toimii vilkkuvana punaisena
varoitusvalona, että varsinainen Pedonmerkki-asia on asteittain lähestymässä lopullista
täyttymystään.
Jos et usko Korkeimpaan Jumalaan, Herraan Jeesukseen, sinun pitäisi todella pelätä.
Vaikka se, mitä näemme tänä päivänä liittyen Covid-19:ään ja niin sanotun Covid-rokotteen
hylkäämiseen, eli se, että joitakin ihmisiä estetään ostamasta, myymästä ja osallistumasta
julkiseen toimintaan, niin se ei ole virallisesti Pedonmerkki ja siihen liittyvä raskaskätinen tyrannia.
Nämä esiintulevat tapahtumat kuitenkin osoittavat ja enteilevät tätä Pedonmerkkiasiaa; tämä hyvin
todellinen tuleva tapahtuma kaikkine inhottavine seurauksineen on tulossa nopeammin kuin kiitävä
veturi. Ja sinä, epäuskoinen ystäväni, et ole lähellekään valmis pakenemaan tätä Pedonmerkkijuttua, joka jyristelee raiteilla suoraan sinua kohti. Jep!
Sinun pitäisi pelätä ... todella pelätä!
Tässä artikkelissa annan 50 syytä, lyhyen yhteenvedon ja pohdin sitten lyhyesti, mitä ON
meneillään ja mitä se enteilee. Joten tässä sitä mennään.
50 syytä, miksi Covid-rokotepistos ei ole Pedonmerkki:
Syyt voi lukea alkuperäisestä artikkelista: https://www.raptureready.com/2022/02/02/50-reasonswhy-covid-vaccine-isnt-mark-of-the-beast-by-john-chandler/

• Olen vain luetellut ne. En ole yrittänyt asettaa näitä 50 syytä aikajärjestykseen.
• Kun luette näitä syitä, huomioikaa toistuva lause ... "not yet, ei vielä".
Yhteenveto: Miksi Covid-19-rokote ei ole Pedonmerkki:
1. Tempaus ei ole vielä tapahtunut.

2. Pidättäjä ei ole vielä poistettu pidättäjän roolistaan..
3. Danielin 70. viikko, eli seitsenvuotinen ahdistuksen aika ei ole vielä virallisesti alkanut.
4. Laittomuuden ihminen; Antikristus / Peto ei ole vielä virallisesti ilmestynyt maisemaan.
Mitä uskon tapahtuvan juuri nyt reaaliajassa:

Herra Jeesus, meidän korkein Jumalamme, on nyt hyvin kiireinen monien näyttämöä pystyttävien
tapahtumien parissa. Herra Jeesus on työssä ja saa tapahtumat suuntautumaan ja etenemään
kohti täyttymystä. Hän kokoaa elementtejä ja näyttelijöitä ja yhdistelee niitä pian tulevaksi
täydelliseksi viimeisten päivien myrskyksi.
Muistakaa, mitä olemme oppineet: asian varjo lankeaa päällemme ja iskee meihin paljon ennen
kuin varjon aiheuttava asia saapuu maisemaan. Tuo varjo on nyt päällämme ja sen uhka kasvaa
koko ajan.
Kun otamme huomioon, että nykyisessä ajassamme näemme rakentumassa yhä useampia
tapahtumia, jotka tulevat näkemään täydellisen virallisen toteutumisensa tuon seitsenvuotisen
ahdistuksen aikana, joka tunnetaan Danielin 70. viikkona, niin silloin tiedämme, että Pedonmerkkijuttu on lähellä, mutta ei vielä virallisesti täällä.
Muistakaa Danielin profetia 70 viikosta. Tuossa aikakausien suunnitelmassa näemme hyvin tarkan
ajoituksen, hyvin tarkan aikajanan. Tuo ensimmäinen 7 viikon jakso ja sitten 62 viikon jakso
tapahtuivat täsmälleen, kuten Korkein Jumala oli ne määrännyt. Viimeinen 70. viikko tulee
tapahtumaan täsmälleen, kuten Korkein Jumala on sen speksannut (specified).
Ajattele myös kuningas Nebukadnessarin monimetallista kuvaa. Se sopii täydellisesti yhteen 70
viikon profetian kanssa. Tuossa monimetallisessa kuvassa näemme myös hyvin tarkan aikajanan.
Korkeimman Jumalan ajoitus on täydellinen. Voimme tietää sen ilman epäilystä. Hän haluaa
meidän tietävän sen. Hänen ajoituksensa ei ole koskaan liian aikainen eikä koskaan liian
myöhäinen. Hänen ajoituksensa ei koskaan epäonnistu. Hän on aina oikeassa ajassa.
Ihmiset opetetaan mukautumaan siihen, mitä on tulossa:
Epäilemättä jokainen meistä on muuttunut jossakin määrin näiden kahden viime vuoden aikana
reagoidessamme tähän covid-19-plandemiaan ja sen laskeumaan.

Joihinkin se vaikutti paljon, joihinkin ei ehkä niin paljon, mutta psykologisesti me kaikki muutuimme
suoraan tai välillisesti. Muutimme normaalit mallimme sopeutumaan jatkuvaan valheiden ja
petosten virtaan, joita meille syötettiin. Suoraan tai välillisesti meidät kaikki saatiin tai pakotettiin
muuttamaan itseämme jossakin määrin.
Se, että me kaikki muutimme käyttäytymistämme tai asenteitamme, on merkittävää ja enteilee
suurta pahaa ja surua ihmiskunnan tulevaisuudelle.
Lähitulevaisuudessa maailmassamme olevat petolliset voimat jatkavat meidän ehdollistamistamme
ja manipuloimistamme monin tavoin:
• Psykologisesti
• Älyllisesti
• Emotionaalisesti
• Sosiaalisesti
• Fyysisesti
• Ja hengellisesti
Joka päivä meitä koettelevat ympärillämme kiertävät valheet ja petokset. Hyvä "globaali"
kansalainen noudattaa sääntöjä. Hyvä ”globaali” kansalainen ei kyseenalaista eikä vastusta
viranomaisia. Hyvä kansalainen ei ole eri mieltä kuin viranomaiset. Hyvä kansalainen uskoo ja
hyväksyy, että hänen "hyväntahtoiset johtajansa" ajattelevat hänen parastaan. Hyvä ”globaali”
kansalainen ottaa kuuliaisesti vastaan pistoksen, pistoksen, pistoksen ... pistoksen ja jokaisen
tulevan pistoksen vaadittaessa. Hyvä maailmankansalainen kantaa ja esittää ylpeänä
rokotuspassiaan todisteena antautuneesta kuuliaisuudestaan.
Hyvä kansalainen on suvaitsevainen ja ymmärtää, että jotkut hänen maanmiehistään on tehty
"tuollaisiksi". Hyvä kansalainen ymmärtää ja hyväksyy, että sukupuolia on yli 52. Hyvä kansalainen
toimii aina yhtenäisesti ja sopusoinnussa kansalaistovereidensa kanssa. Hyvä kansalainen ei luo
eripuraa kansalaistovereidensa keskuuteen. Hyvä kansalainen testaa aina, pitääkö hänen ja
milloin eristää itsensä muista kansalaisista. Hyvä kansalainen on nopea laittamaan päällensä "olen
positiivinen" -merkin. Hyvä globaali kansalainen tietää, että "hyvinvointi"-pidätysleiri auttaa häntä
näkemään, ymmärtämään ja korjaamaan piittaamattomuutensa virheen.
Hyvä maailmankansalainen tunnustaa etuoikeutensa ja ryhtyy sitten toimiin korvausten
maksamiseksi niille, joilla ei ole etuoikeuksia. Hyvän kansalaisen on pienennettävä
hiilijalanjälkeään. Hyvän kansalaisen on noudatettava vihreän elämän ihanteita osoittaakseen
pettämätöntä rakkautta ja tukea äiti Maata kohtaan. Hyvä kansalainen ei odota saavansa

enemmän kuin tarvitsee, riippumatta siitä, kuinka kovasti, tai kuinka paljon, tai kuinka vähän hän
tekee töitä. Hyvä kansalainen on suvaitsevainen muita kohtaan ja toivoo heille yhtäläisiä tuloksia
riippumatta heidän toimistaan. Hyvä globaali kansalainen ei usko, että hänen uskonsa, tai
Jumalansa, on moraalisesti ylempi kuin jonkun toisen usko tai jumala.
Siitä on tullut loputon aivopesun ja psykologisen sodankäynnin virta, joka ratsastaa Covid-19pandemiaksi kutsuttujen vektoreiden selässä, joka on liioiteltu valhe ja globaali ilmastomuutos on
toinen liioiteltu valhe.
Maailman ihmisiä hypnotisoidaan joukkopsykoosin kautta ja jos joku hylkää Jumalan sanan
horjumattoman totuuden eikä pysy siihen ankkuroituneena, niin myös hänestä tulee yhä
uneliaampi.
Meistä on yhteisöinä ja yksilöinä tullut kuin Igor, joka antautuu kreivi Draculan edessä: Kyllä, herra,
minun on toteltava.
Ihmiskuntaa kahlitaan vähä vähältä. Maailman ihmisiä ajetaan ja työnnetään kuin karjalaumaa
pisteeseen, jossa he ovat täysin antautuneet globaalille eliitille, vallan välittäjille ja pahoille
tottelemattomille, uhmakkaille ja kapinallisille yliluonnollisille voimille, jotka valvovat tätä eliittiä.
Yleisesti ottaen maailman ihmiset luovuttavat vapaaehtoisesti elämänsä ja vapauksiensa hallinnan
noille globaaleille johtajille ja järjestöille, jotka kertovat meille tietävänsä paremmin, miten meidän
kaikkien pitäisi elää elämäämme.
Pahat ihmiset, joilla on paha agenda ja joita motivoivat, innoittavat ja voimaannuttavat langenneet
yliluonnolliset voimat, ottavat mielellään haltuunsa hallinnan, josta ihmiset ovat luopumassa.
Heidän herransa vaatii sitä ja nämä pahat johtajat ovat valmiita ja halukkaita tekemään niin.
Se on klassista hegeliläistä dialektiikkaa, sosialistinen marksilainen käsite: He luovat ongelman tai
kriisin ja antavat meidän hautua siinä jonkin aikaa. Sitten he kertovat meille, kuinka huono ja
kestämätön nykyinen tilanne on. Sen jälkeen he osoittavat meille, millainen on heidän
mielikuvituksensa mukainen utopistinen taivaspiirakkatila. Ja lopuksi he kertovat meille, miten
meidän pitäisi noudattaa heidän suunnitelmaansa utopian saavuttamiseksi ja siihen pääsemiseksi.
He eivät anna kriisin mennä hukkaan. Klaus Schwab, tämän massahuijauksen julkisuudessa
esiintyvä suunnittelija, kertoo meille, että meillä on vain rajallinen ja ohimenevä tilaisuus rakentaa
takaisin paremmaksi. "Älä viitsi! Ryhdistäydy!" “Come on, man! Get with it!”

Kuin sopulit, me kaikki huudamme innostuneina kertosäettä: "Hienoa, minäkin
haluan nähdä sen jyrkänteen!"
Se ei pääty hyvin ihmiskunnan kannalta. Se tulee menemään huonosta
huonompaan ja muuttumaan täydeksi katastrofiksi.
Toivoa on:
Niille meistä, jotka olemme kätkettyinä Herraan Jeesukseen Kristukseen, on Häneltä lupaus, koska
Hän on meidän Autuaallinen Toivomme, että Hän evakuoi seurakunta-ajan uskovansa tästä
maailmasta tempauksessa paljon ennen kuin Pedonmerkki, joka jo heittää varjonsa yllemme,
virallisesti saapuu. Tulemme todennäköisesti kokemaan kivikkoisia aikoja odottaessamme. Tuo
varjo voi iskeä meihin tosi kovaa, mutta lopulta meidät säästetään Korkeimman Jumalan vihalta.
Kuten aiemmin mainitsin, uskovien ei pitäisi panikoida tai ahdistua. Herramme Jeesus toimii.
Kaikista niistä rumista asioista huolimatta, joita näemme maailmassa tapahtuvan ja ehkä jopa
koemme, Herralla Jeesuksella on kaikki täysin kädessään ja hallinnassaan. Kaikki palaset
loksahtavat paikoilleen.
Kaikki, mitä näemme tapahtuvan, mukaan lukien uskomattoman pahuuden eksponentiaalinen
lisääntyminen, laittomat johtajat, Suuri Nollaus, Suuri Narratiivi ja jumalattoman pakanallisen
globalismin nousu, kaikki palvelee Korkeimman Jumalan suunnitelmaa ja päämääriä.
Herra Jeesus toimii muotoillen, muovaten ja valmistaen tapahtumia, jotka tuovat hänelle kirkkautta,
kunniaa ja kiitosta.
Hän valmistelee näyttämöä. Hän koreografioi ja orkestroi maailman tapahtumia, olosuhteita ja
ympäristöjä varmistaen, että mahdollisimman moni huutaa avuksi Hänen nimeään ennen
tempausta ja myös huutaa avuksi Hänen nimeään ja luottaa Häneen Danielin 70. viikon eli
seitsenvuotisen Ahdistuksen aikana.
Herramme Jeesus ei halua, että kukaan hukkuisi, vaan että kaikki tulisivat parannukseen. Hänen
nimensä avuksi huutaminen ja uskon kautta Häneen luottaminen nyt on viisaampaa ja
suositeltavampaa kuin, että tekee sen myöhemmin.
Valitettavasti suuri enemmistö ihmisistä tarvitsee nuhtelun kovaa kättä motivoimaan heidät avuksi
huutamaan Herraa Jeesusta uskossa. Siksi rukoilemme ja toivomme, että he huutavat Häntä
avuksi, ennenkuin on liian myöhäistä. Maranata!
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