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Kun siirrymme pois valtavirran uutisista ja lähes jatkuvasta keskittymisestä COVIDiin ja sen
muunnelmiin, emme voi mennä pitkälle blogosfääriin, kun jo yhtälailla juutumme samaan
aiheeseen. Kuitenkin puhe COVIDista ja varianteista useimmilla ns. pandemiaa käsittelevillä
blogeilla on peräisin valtavirtaa edustavien blogien esittämästä päinvastaisesta näkemyksestä.
Nämä vastavirran blogit esittävät, että pandemia on globalistien suunnittelun avulla aiheuttamassa
Amerikan tuhon. Se on myös suunniteltu vähentämään maapallon väestöä.
Siellä odottavat rokotevastaisten COVID-leirit – korvaava nimitys FEMA-leireille – mutta
todellisuudessa ne ovat yksi ja sama.
Ne täyttyvät niistä, jotka kieltäytyvät hyväksymästä eri rokotteita. Leirejä käytetään natsien
kuolemanleirien tapaan tuhansien ja lopulta miljoonien vastustajien tappamiseen.
Näiden opposition blogien mukaan rokotteiden hyväksyjiä ruiskutetaan jo "piikkiproteiineilla" ja
muilla tappavilla aineilla, jotka kaikki on suunniteltu tuomaan maailman väestö kestävälle tasolle.
Georgia'n Opaskivissä, jotka globalistinen eliitti on asettanut sinne, lukee, että haluttu kestävä
väkimäärä on noin 500 miljoonaa. Tämän ja monien blogien mukaan, jotka vastustavat
valtamediaa, globalistinen salaliitto ja Biden'in hallinto ovat sitä mieltä, että valmistauduttaessa
suunniteltuun globalistiseen utopiaan nykyisen maailman väkiluvun perusteella yli 7 miljardia
ihmistä poistetaan planeetalta heidän kansanmurhapetoksensa kautta,.
Blogit, jotka esittävät, että pahuus rokotteissa siinä, että ne ovat ”tappolaupiikkejä (kill shots)", ovat
yhtä järkkymättömiä koskien preppausta. Niillä on lähes aina verkkokauppoja, joista kävijät voivat
ostaa elintarvikkeita, jotka ovat välttämättömiä uudesta holokaustista selviytymiseksi, joka varmasti
on tulossa. Heidän liiketoimintamallinsa perustuu tähän väistämättömään Yhdysvaltojen talouden
ja koko maailman taloudellisen rakenteen romahtamiseen.
Jotkut, jotka lähettävät päivittäin bloginsa yleisölle, tuovat Raamatun profetian varoituksiinsa
lähestyvästä romahduksesta ja kaikesta, mitä siihen melko varmasti liittyy.

Ruuan tarjontaa kuihtuu olemattomaksi. Sähköverkko pettää koko maassa ja maailmassa.
Vesihuolto lakkaa toimimasta. Jopa Kiinan ja Venäjän armeijat, jotka nyt asemissa maamme
pohjois- ja etelärajoilla, hyökkäävät juuri oikeaan aikaan. Sinikypäräiset YK-joukot lähetetään
ovelta ovelle viemään pois vastustajia tuleville Uuden Maailmanjärjestyksen tyrannien
internointileireille.
Nämä bloggaajat väittävät, että Raamatun mukaan näin tulee tapahtumaan. Nyt on Ilmestryskirjan
ja kaikkien siihen kirjoitettujen tuomioiden aika, he julistavat.
Yksi, jota kuuntelin jonkin aikaa sitten – kaveri, jolla oli itse asiassa raamatullisen profeetan nimi –
sanoi, että täällä on "ryhmä", joka uskoo pääsevänsä pakoon tätä tulevaa apokalyptista kauhua.
Hän puhui ikään kuin ei uskoisi, että moista uskomusjärjestelmää voisi olla olemassa.
Hän osoitti ainakin äänensävyllä, että tämä on hyvin pieni joukko, jonka uskomusjärjestelmä
yksinkertaisesti jotenkin sokaisee heidät ympärillään tapahtuvalle. He ovat kaikkein
ahdistuneimpia, kun romahdus tulee ja Saatanan käskyläiset hyökkäävät ja vievät heidät COVID
-leireille ja vielä pahempaan.
Tämä bloggaaja ei maininnut sanaa ”tempaus”. Hänen äänessään oli säälin sävy, joka osoitti, että
hänestä tuntui pahalta, että jokainen, joka näkee asioiden menon, voi olla niin harhaanjohdettu.
Sitten hän sanoi, ettei hän ole auktoriteetti Raamatun profetiassa, mutta useat ihmiset, jotka hän
tuntee ja joihin luottaa, kertovat hänelle, että tässä vaiheessa olemme kaikki jo miltei
ahdistuksessa. Hän antoi muutamia näiden profetian opettajien / kirjoittajien / lähetystoiminnan
harjoittajien nimiä. En mainitse niitä, koska en halua enkä aio joutua väittelyyn Raamatun totuuden
teologisesta väärinkäytöstä, kun on kyse Jumalan sanan mukaan tulevista asioista. Ne ovat
kuitenkin nimiä, joita kuulet kerta toisensa jälkeen, jos seuraat blogeja, joista kirjoitan.
Bloggaaja sanoi, että niiden kohtalona, jotka uskovat, että lopunajan ahdistuksesta on suuri pako,
on joutua kansanmurhan ja nälkäkuoleman pyyhkäisemiksi, koska eivät ole riittävästi
valmistautuneet siihen, mitä on tulossa.
Olen yrittänyt kahdesti "tavoittaa" yhtä näistä bloggaajista. Tarkoitukseni oli antaa hänelle lyhyesti
syitä siihen, että maailma ei ole vielä Ahdistuksessa. Tarjosin hänelle kirjan tai kaksi, joissa
kerrotaan, mitä Raamattu todella sanoo tuosta kauhistuttavimmasta tulevaisuuden ajasta. En
saanut mitään vastausta. Se on ymmärrettävää, koska tämä kaveri on vuosien ajan panostanut
opetukseen, että ”tempausta ei ole”. No niin, se ja tempaus eivät sovi hänen bisnesmalliinsa.
Tällä en tarkoita sanoa, että ajattelisin, että hän ei todella usko, mitä saarnaa. Hän on hyvin älykäs.
Hän on vain parhaimmillaan hyvin epäkypsä uskova ja kuulemani perusteella uskon hänen olevan
Jeesukseen Kristukseen uskova. Myös hänet, jos hän kuuluu Vapahtajallemme, temmataan
välittömästi pilviin, kun Jeesus kutsuu.

Tämän vakuutuksen vahvin puoli on, että meitä, jotka elämme seurakunta-ajassa (armon
aikalaudella), profeetallinen Jumalan Sana ei missään kehota valmistautumaan Antikristusta
varten.
Tuo ruhtinas, joka tulee, laittomuuden ihminen / kadotuksen lapsi / peto,
on profiloitu profeetallisissa kohdissa ja hänen varoitetaan ilmestyvän Danielin 70. viikon aikana,
mutta ei niille, jotka ovat uskovia tässä nykyisessä aikakaudessa. Meitä, jotka olemme kristittyjä -uskovia tässä seurakunta-ajassa -- ei kehoteta valmistautumaan selviytyäksemme Ahdistuksesta.
Meitä kehotetaan etsimään todellista Kristusta, ei väärää. Meidän tulee etsiä Jeesusta Kristusta, ei
Antikristusta.
Paavali antoi nämä ohjeet kaikille uskoville Room. 10: 9–10 mukaisesti:
“...odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja Vapahtajamme Kristuksen
Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä, hänen, joka antoi itsensä meidän edestämme lunastaakseen
meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä
tekoja ahkeroitsee” (Tiitus 2:13–14)
Antikristusta ei paljasteta, ennenkuin tapahtuu apostasia – luopumus eli lähtö:
“Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin
luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi” (2.Ts. 2:3).
Vaikka raamatuntutkijat ja seminaarien opettajat ovat usein määritelleet, että tämä apostasia eli
luopuminen on hengellinen lähtö, viimeaikaiset syvälliset tutkimukset ovat määritelleet tämän
kreikan substantiivin tilaan liittyväksi lähdöksi – poistamiseksi tilassa ja ajassa hengellisestä
totuudesta lähtemisen asemesta.
Uskon, että se todennäköisesti sopii molempiin määritelmiin.
Tohtori Thomas Ice, joka tänä päivänä on ehkä Tempauksen johtava tutkija, kirjoitti seuraavan
kirjaamme The Departure (Lähtö):
Uskon, että on paljon mahdollista, että 2.Ts. 2:3 puhuu tempauksesta. Mitä
tarkoitan? Jotkut kaltaiseni pretribulationistit ajattelevat, että kreikan
substantiivi apostasia, joka yleensä käännetään ”luopumukseksi”, on viittaus
tempaukseen ja pitäisi kääntää ”lähtöksi”. Näin ollen tämä kohta sanoisi, että
Herran päivä ei tule, ennenkuin tempaus tapahtuu sitä ennen. Jos apostasia
viittaa fyysiseen lähtöön, niin jae 2.Ts. 2:3 on vahva todiste
pretribulationismille. (The Departure, conclusion, Defender Publishing, 2010)
Seurakunta on edelleen täällä. Meitä ei ole vielä muutettu kuolemattomuuteen Tempauksessa.
Jumala käyttää edelleen Pyhän Hengen kautta jokaista meistä uskovista pidättämään pahaa, joka
yrittää räjähtää esiin ja tuoda Antikristuksen kauhun hallinnon.

Blogit voivat olla hyvinkin oikeassa tarkkaillessaan globalistien ja vasemmistolaisten pahoja aikeita
koskien vaaraa vapaudellemme. Kaikki bloggaajien puheet Ahdistuksesta ovat kuitenkin
parhaimmillaan virheellisiä ja pahimmillaan törkeää väärää oppia, jos väitetään, että pahuus
saavuttaa Saatanan ehdottoman kontrollin ilman Tempausta heidän apokalyptisissä
skenaarioissaan. Pedon hallinta ei voi alkaa, ennenkuin me olemme lähteneet. Älä siis pelkää, että
me uskovina olemme tulossa tuohon Danielin 70. viikon aikaan.
Käyttäkäämme sitä energiaa, jota monet ovat käyttäneet murehtimiseen joutumisesta
kidutettavaksi, metsästettäväksi ja vihattavaksi tuon ennennäkemättömän vaivan aikana,
toteuttamaan sen sijaan Lähetyskäskyä juuri nyt tässä Armon Ajassa -- kertoaksemme ainoasta
mahdollisuudesta paeta tuota tulevaa aikaa -- Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta ja siitä, että Hän
on ainoa tie Isän Jumalan tykö ja taivaaseen iankaikkisesti.
“Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin
ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin koettelemaan niitä, jotka
maan päällä asuvat” (Ilm. 3:10)

