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Tyttäremme, Alyssa, on sairaanhoitajana Indianapolis'in sairaalassa, joka hoiti ensimmäisenä
korona-potilaita. Hänen miehensä Tony on hengitysterapeutti samassa sairaalassa. Rukoilkaa
heille varjelusta ja että Jumala antaisi heille ylimääräisen annoksen myötätuntoa, voimaa ja
kestävyyttä, kun he ovat hukkumassa tehohoitoa tarvitseviin potilaisiin. He ovat etulinjassa täällä
osavaltiossamme ja kokevat hyvin sairaiden COVID-potilaiden määrän kasvavan. Alyssa tekstasi
perheellemme todeten: ”Teho-osastomme (24 vuodetta) on jo aivan täynnä. Ja he ovat avanneet
toisen tehon. Taistelu on todellinen."
Eräänä päivänä viime viikolla Alyssa'n päästyä kotiin pitkästä työvuorosta, veimme hänelle ja
Tonylle vähän ruokaa. Kuitenkin johtuen altistuksesta virukselle ja koska olemme hoitamassa
haurasta 88-vuotiasta isääni – joka palasi äskettäin kotiin samasta sairaalasta, jossa häntä
hoidettiin munuaisten vajaatoiminnan vuoksi – meidän oli jätettävä ruoka heidän kuistilleen.
Kukaan meistä ei voinut ottaa riskiä, joka liittyy henkilökontaktiin. Sen sijaan puhuimme rohkaisevia
sanoja suljetun oven läpi, sitten vasemmalle. Se oli kaikki aika surrealistista.
On tosiasia, että perheemme on käsiteltävä tätä kauheaa tautia, kuten kaikkien toistenkin. Jos olet
niiden harvojen onnekkaiden joukossa, joiden elämään COVID-19 ei ole vielä vaikuttanut
dramaattisesti, valmistaudu siihen, koska se voi pian vaikuttaa. Tällä hetkellä, kuten useimmat
teistä, koen erilaisia tunteita ja esitän monia kysymyksiä etsiessäni vastauksia, miten koronavirus
syntyi ja mihin meitä viedään tämän pandemian seurauksena. Tässä joitakin ajatuksiani ja
havaintojani seurattuani tämän oudon viruksen leviämistä.

Terveydenhoidon henkilökunta: koronakriisin todelliset sankarit
Vaarallinen kanta
Riippumatta siitä, miten virus sai alkunsa (jonka koko totuutta emme ehkä koskaan saa tietää), sen
tappavat vaikutukset ovat todellisia. Se on yli kaksi kertaa tarttuvampi kuin flunssa ja vähintään 20
kertaa tappavampi. Kuolleisuusaste on tärkein huomioon otettava luku. Se voi vaihdella suuresti
maasta toiseen riippuen väestön iästä, sen yleisestä terveydestä, sosiaalisista tottumuksista ym.
tekijöistä. Esimerkiksi Italiassa kuolleisuusaste on ollut yli kymmenen prosenttia tartunnan
saaneista, kun taas monissa muissa maissa se on ollut lähempänä yhtä prosenttia. Miksi?
Yksi lähimmistä ystävistäni asuu pohjoisessa Keski-Italiassa, missä tilanne on ollut kaikkein pahin.
Olemme olleet läheisessä yhteydessä kommunikoiden muutaman päivän välein FaceTime'n,
tekstiviestien ja sähköpostien kautta. Gianluca ja hänen vaimonsa ovat olleet sulkemisessa nyt jo
viikkoja. Hän kertoi minulle, että yhdellä heidän hautausmaistaan ruumisvaunut oli peruutettu
odottaen jonossa pääsyä hautaamaan kuolleita. Yhdessä kärsineimmistä kylistä krematorio oli
käynnissä joka päivä kellon ympäri. Monet kuolevat.
Tässä on muutamia syitä, miksi Italia on kärsinyt niin pahasti:
● Italia käy paljon kauppaa Kiinan kanssa. Kiinalaiset ja italialaiset liikemiehet, samoin kuin
insinöörit, urakoitsijat ja opiskelijat jne. matkustelevat paljon edestakaisin.
● Italialaiset tervehtivät toisiaan säännöllisesti halauksilla ja suukoilla molemmille poskille.
”Sosiaalinen etäisyys” on heille vieras käsite, koska he ovat hyvin sosiaalia.
● Nuoret, jotka saivat tartunnan varhaisessa vaiheessa tiedostamatta sitä, veivät viruksen monissa
tapauksissa kotiin siirtäen sen vanhemmilleen ja isovanhemmilleen. Italiassa ei ole harvinaista,
että kolme sukupolvea asuu saman katon alla.
● Näiden ja muiden tekijöiden vuoksi virus tarttui vanhuksiin ja levisi nopeasti tappavin seurauksin.
● Lisäksi fyysinen reaktio koronavirukseen -- kaikissa ikäryhmissä -- näyttää olleen pahempi niiden
yksilöiden keskuudessa, jotka käyttivät Ibuprofeenia kuumeeseen ja kipuihin. Se vain pahensi
heidän oireitaan, tehden heistä sairaampia ja vähemmän kykeneviä torjumaan sairautta.

COVID-19:n ominaisuuksien ja leviämisen tutkiminen Italiassa on osoittautunut hyödylliseksi
viruksen ymmärtämisessä ja siihen reagoimisessa Yhdysvalloissa ja muualla. Sen pitäisi auttaa
meitä “oikaisemaan käyrä,” kuten tri. Fauci sanoo. Fyysisen etäännyttämisen sekä olemassa
olevien lääkkeiden ja hoitomuotojen uuden käytön pitäisi lyhentää puhkeamisjaksoa.
Hydroksiklorokiinin käyttö yhdessä atsitromysiinin kanssa näyttää lupaavimmalta. Remdesivir voi
myös olla tehokas joillekin. Toinen hoito, joka voi auttaa immuunijärjestelmän vahvistamisessa, on
C-vitamiini-infuusiot. Meillä on ystävä, jolla oli vaikea immuunivajaus; nämä infuusiot periaatteessa
pitivät hänet hengissä, kunnes hän lopulta tervehtyi. Useimmissa suurissa kaupungeissa on
lääkäreitä, jotka pystyvät antamaan tämän hoidon.
Teoriassa ja ihanteellisissa olosuhteissa nykyinen koronavirus-sykli voitaisiin voittaa vain 25–30
päivässä. Jos kaikki tekisivät osuutensa eikä kukaan välittäisi virusta kenellekään toiselle, niin se
voisi alusta loppuun olla ohi alle kuukaudessa. Seuraa perusteluani: Jos ajattelemme viimeisintä
tartunnan saanutta, niin voi mennä 10–12 päivää sen havaitsemiseksi, että hän on sairas. Sitten
menisi vielä 10-18 päivää joko toipumiseen tai kuolemaan viruksesta. Jos kaikki muut, riippumatta
siitä, onko heillä virusta, ryhtyvät kaikkiin tarvittaviin varotoimiin (kuten etäännyttäminen,
säännöllinen desinfioimisaineiden käyttö, käsien pesu, suojanaamarien käyttö jne.), niin uusia
tautitapauksia ei ehkä olisi; korona olisi voitettu! Tämä virus EI ole ylitsepääsemätön. Jos jokainen
tekee osuutensa ja suhtautuu siihen vakavasti, niin nykyinen COVID-19-kierros voisi olla historiaa
melko lyhyessä ajassa.
Toteutuuko tämä optimistinen skenaario? Todennäköisesti, ei. Tunnemme paremmin ihmisluonnon
kuin tämän taudin. Meidän on silti tehtävä parhaamme.
Pandemian sekasorto
Meidän on lyhennettävä jakso (oikaistava käyrä) ei vain pelastaaksemme ihmishenkiä, vaan
riistääksemme äärivasemmiston medialta sen epätoivoinen narratiivi koskien kriisiä. Median
globalistit / sosialistit lietsovat joukkohysteriaa COVID-19:n liian sensaatiohakuisen uutisoinnin
kautta. Uskon henkilökohtaisesti, että se on tarkoituksellista. Liberaalilla lehdistöllä ja
tiedotusvälineillä on nykyään melkein aina taka-ajatuksia uutisoidessaan tapahtumista omalla
tavallaan. Tämä ei ole poikkeus.
Kuten New Yorkin kuvernööri Andrew Cuomo tarkasti totesi tällä viikolla lehdistötilaisuudessa:
”Kriisivoimat muuttuvat!”1 Media ja heidän vasemmistolaiset poliittiset toverinsa ymmärtävät tämän
hyvin ja toimivat siksi ohjaavan periaatteen mukaisesti: “Älä koskaan anna kriisin mennä hukkaan.”
Tosiasia on, että he eivät voi vastustaa kiusausta muuttaa tämän terveyskriis tilaisuudeksi edistää
globalistista / sosialistista agendaansa.

Kun kaikki menee hyvin ja talous kehrää, on vaikeaa saada kansalaisia hyväksymään suuria
hallinnollisia, yhteiskunnallisia ja taloudellisia muutoksia. Miksi omaksua radikaaleja
rakennemuutoksia, jos siihen ei ole syytä? Mutta jos koronakriisiä voidaan tehokkaasti vahvistaa ja
käyttää romahduttamaan osakemarkkinat ja lopulta taloutemme, niin globalistit voisivat ehkä
vihdoin tarjota oman "ratkaisunsa" epätoivoisille ihmisille. Uskon, että tähän tämä kriisi johtaa,
ellemme, kuten edellä sanoin, riistä vasemmistolta heidän narratiiviaan tappamalla tämän viruksen
nopeasti. Heidän on vaikeampaa toteuttaa agendaansa, jos asiat yhtäkkiä paranevat, mutta mitä
kauemmin tämä tilanne jatkuu, sitä suurempi on todennäköisyys, että taloutemme tukkeutuu ja yhä
drakonisempia toimenpiteitä otetaan käyttöön (pakotetaan meille).
Presidentti Trump'in paras argumentti uudelleenvalinnalle on ollut ennätysvahva talous. Jos se
otetaan häneltä pois, niin mahdollisuudet, että äärivasemmiston ehdokas pääsee Valkoiseen
Taloon tänä syksynä, kasvavat dramaattisesti. Kun isänmaallinen, perustuslakia puolustava johtaja
olisi poissa tieltä, näyttämö olisi valmis sosialistiselle presidentille johtamaan meidät globaaliin
hallitukseen, jolla valmistuttuaan olisi rahaton kansainvälinen talousjärjestelmä. Ellet usko, että
näin voi käydä, olet erehtynyt sinisilmäisesti.
Paha agenda
Mieti seuraavia uutisaiheita, joIka liberaali mediamme ei yleensä ole huomannut tai on
tukahduttanut ne. Nämä ovat vain muutamia monista:
Heti alkuun, YK:n alainen Maailman terveysjärjestö (WHO), jota johtaa Tedros Adhanom
Ghebreyesus, teki kaikkensa vähätelläkseen koronaviruksen vakavuutta. Ghebreyesus,
etiopialainen sosialistinen vallankumouksellinen, joka on Kiinan läheinen liittolainen, halusi selvästi
varjella Kiinan imagoa, mutta tähän tarinaan voisi kuulua enemmänkin. Voisiko olla niin, että
WHO:n pääjohtaja itseasiassa halusi viruksen leviävän niin, että siitä tulisi globaali ongelma, joka
vaatisi ”globaalia reaktiota ja ratkaisua?” Ghebreyesus sattuu olemaan universaalisen
terveydenhuollon vahva puolustaja ja puhuu säännöllisesti globaalin ilmasto- ja
ympäristömuutoksen vaikutuksista ja haluaa dramaattisesti muuttaa WHO:n ja antaa sille lisää
valtaa. Kuten muut YK:n johtajat, hänkin on harras globalisti, joka käyttää asemaansa -- ja kaikkia
esiintulevia kriisejä -- ajamaan maailmanhallituksen asiaa.
● Myös muut Ghebreyesus'in ja YK:n kanssa liittoutuneet arvovaltaiset henkilöt ja voimakkaat
pelurit käyttävät käteviä "terveyskriisin" mahdollisuuksia edistämään yhden maailman agendaa. He
ovat yhtä mieltä, että globaalit ongelmat vaativat globaaleja ratkaisuja – maailmanhallituksen.
Lokakuussa 2019, alle kaksi kuukautta ennen viruksen puhkeamista Kiinassa, New York'issa
pidettiin globalistinen strategiakokous. Tämän yksityisen kokouksen nimi oli ”Tapahtuma 201:
Globaali pandemiaharjoitus (Event 201: A Global Pandemic Exercise”). Tämän valitun

kokoontumisen tarkoituksena oli ”pelata ulos (game out)” vastaus globaaliin viruspandemiaan.
Tapahtumaan Event 201 osallistuneita, tai sitä tukevia, olivat YK:n säätiö, Bill & Melinda Gates
-säätiö, Maailmanpankki, Maailman talousfoorumi, NBC, CIA, Johns Hopkins'in lääketieteellinen
koulu / Bloomberg'in kansanterveyskoulu ja Kiinan sairauden torjunta- ja ehkäisykeskus (Chinese
Center for Disease Control and Prevention) Hmmm!
Heidän tavoitteensa, joka selviää katsellessasi videoklippejä kokouksesta, on valvoa koko
globaalin pandemian narratiivia ylhäältä alas -- keskittää tiedonkulku ja hukuttaa mediamarkkinat
suunnittelemallaan viestinnällä voidakseen hallita ja muokata käytöstämme.
Strategiakokouksessaan he kutsuivat tätä keskitettyä propagandatekniikkaa "vyöhykkeen
hukuttamiseksi (flooding the zone)." Jotain sellaista he ehdottomasti tekevät juuri nyt. Olemme
todistamassa hyvin tarkoituksellista internationalistista agendaa toiminnassa!
Muista, että tämä kokous pidettiin vain viikkoja ennen koronaviruksen puhkeamista. Pelkkä
sattumako? Jos näkeminen on uskomista, voit edelleen katsella Event 201 -videoita YouTube'lla –
ellei niitä ole poistettu siihen mennessä, kun luet tätä. (Tutkija Polly St. George, joka ylläpitää
podcastiaan nimellä “Amazing Polly”, on julkaissut joitakin näistä videoklipeistä. Pollyn mukaan
Maailman talousfoorumi on ottanut Event 201:n johdon ja yhdessä kumppaneidensa kanssa he
ovat ottaneet avuksi Googlen, Facebookin, Twitterin, Microsoftin, Applen, Amazonin ym. tekniikan
jättiläiset "näyttämään esimerkkiä." Voit katsella tapahtuman Event 201 kattavampia osioita
menemällä osoitteeseen www.centerforhealthsecurity.org/event201/videos.html . Jotkut näistä
osioista heijastavat osallistujien globalistista ajattelutapaa.)
● Toinen tärkeä peluri, joka käyttää koronavirusta maailmanhallituksen edistämiseen, on Gordon
Brown, nykyinen YK:n globaalin kasvatuksen erityislähettiläs. Life Site News'in 26. maaliskuuta
julkaiseman artikkelin mukaan Brown on vaatinut "globaalin hallituksen luomista
koronaviruspandemiasta selviytymiseksi." Artikkeli jatkaa selittäen:
Gordon Brown, joka oli sekä Ison-Britannian pääministeri että vasemmistolaisen työväenpuolueen
johtaja vuodesta 2007 vuoteen 2010, kertoi Iso-Britannian medialle, että hänen ehdottamansa
maailmanhallituksen tulisi puuttua COVID-19:n aiheuttamiin lääketieteellisiin ja finanssikriiseihin.
Se ohjaisi pyrkimyksiä löytää rokote virukselle, järjestää sen tuotanto ja ostaminen ja pysäyttää
keinottelijat. Se ohjaisi myös keskuspankkien reaktiota, suojaisi kehittyviä maailmanmarkkinoita ja
"sopisi yhteisestä lähestymistavasta julkisten menojen käyttöön kasvun vauhdittamiseksi." 2
"On oltava koordinoitu globaali reaktio... Tarvitsemme jonkinlaisen toimivan johtajan," hän lisäsi.
Brown sanoi myös, että Maailmanpankki ja Kansainvälinen valuuttarahasto tarvitsevat, kuten
Guardian sanoi, "lisäyksen rahalliseen tulivoimaansa selviytyäkseen kriisin vaikutuksista ..." 3

G20-ryhmän huippukokouksessa Lontoossa vuonna 2009 Brown, joka on myös vaikutusvaltaisen
Bilderberg-ryhmän jäsen, totesi: ”Uskon, että uusi maailmanjärjestys on syntymässä ja sen
mukana perustukset uudelle ja edistykselliselle kansainvälisen yhteistyön aikakaudelle.” 4
Etteivät olisi pekkaa pahempia YK: n pääsihteeri Antonio Guterres ja paavi Fransiskus
työskentelevät rinta rinnan ajaen tätä globalistista agendaa. Guterres on Portugalin entinen
pääministeri ja maansa sosialistisen puolueen pääsihteeri vuodesta 1992 vuoteen 2002. Vuosina
1999-2005 hän palveli sosialistisen internationaalin presidenttinä, voimakkaan globalistisen
verkoston, joka edustaa äärivasemmistolaisia yksilöitä ja organisaatioita, joiden tiedetään
edistävän radikaaleja marxilaisia näkemyksiä ja menettelytapoja kansakuntien keskuudessa.

Fransiskus & Guterres – “yhden maailman” kumppanit

Mitä tulee paavi Fransiskukseen, niin YK:n johtajat ovat käytännössä tehneet hänestä epäjumalan
omaa sosialistista / globalistista maailmankuvaansa varten. Nyt hän ja Guterres vaativat yhteen
ääneen globaalin konfliktin lopettamista, että kaikki resurssit voitaisiin keskittää koronapandemian
torjuntaan. Puhuessaan viikottaisessa siunauksessaan Roomassa, Fransiskus korosti erityisesti
Guterres'in vetoomusta maailmanrauhan ja yhdistymisen puolesta aiemmin samalla viikolla.
Verkkosivusto NTEB viittasi tähän vetoomukseen "YK:n pääsihteerin kehotuksena kaikille
maailman kansakunnille laskea aseensa, lopettaa kaikki konfliktit ja yhdistyä YK:n ja Rooman
kaksoislipun alla." 5

Paavi Fransiskus on jo ilmoittanut aloittavansa 14. toukokuuta ”Globaalin koulutussopimuksen
(Global Compact on Education),” jonka tarkoituksena on tasoittaa tietä ”suurille globaaleille
muutoksille” koulutuksen avulla. Maailma tarvitsee ilmeisesti vähän enemmän "ehdollistamista,"
ennenkuin ottaa helposti vastaan tulevan globaalin hallitusjärjestelmän. Paavi epäilemättä
koordinoi tiiviisti YK:n Gordon Brown'in kanssa tätä "uudelleenkoulutusta."
Muistutuksena siitä, että paavi piti helmikuussa 2019 pääpuheen (kaukovarjostimen, telescreen,
kautta) Dubaissa pidetyssä maailmanhallitus -huippukokouksessa (World Government Summit).
Hän ei jättänyt tilaa epäilyksille siitä, että tukee koko sydämestään maailmanhallituksen
perustamista. ja työskentelee sen hyväksi. YK, Kansainvälinen valuuttarahasto ja Maailmanpankki
ovat osapuolia, jotka osallistuvat tähän vuotuiseen tapahtumaan ja tukevat sitä. Seuraava World
Government Summit on suunniteltu tämän vuoden marraskuun 22.--25. päiviksi ja se pidetään
jälleen Dubaissa (heti Riyadhin G8-huippukokouksen jälkeen). Uskommeko edelleen, että
koronapandemiassa todella on kyse vain viruksesta?
Rahattomuuteen
Maailman terveysjärjestö julkaisi 2. maaliskuuta kutsun olla käyttämättä seteleitä, koska COVID19-virus voi tarttua fyysisen rahan pintaan. Muoviset luottokortit voivat säilyttää viruksen pinnallaan
vieläkin kauemmin (jopa kolme päivää). Näin ollen WHO suosittelee digitaalista ja kontaktitonta
kaupankäyntiä vaihtoehtoisena maksutapana. Mielestäni yleisö ei hyväksy täysin käteisetöntä
järjestelmää, ennenkuin nykyinen talousjärjestelmämme romahtaa, tai ainakin horjuu siinä määrin,
että se katsotaan tehottomaksi ja vanhentuneeksi nykyisen yhteenliittyneen maailman kannalta.
Uskon, että suuren osan koronaa ympäröivästä sensaatiohakuisesta tiedottamisesta on tarkoitus
helpottaa tällaista siirtymistä.
Monien maiden keskuspankit ovat valmistautumassa siirtymiseen. Globaali valuutta, kun se lopulta
esitellään, käyttää digitaalista teknologiaa ja ottaa sähköisen rahayksikön muodon. Siinä käytetään
hajautettua pääkirjasalaustekniikkaa (distributed ledger crypto technology), joka on helposti
saatavissa. Jotkut kansainväliset pankit ovat käyttäneet SDR (Special Drawing Rights)
-digivaluuttaa useita vuosia pankkienvälisten tiliensä selvittämiseen. SDR-rahayksikön julkinen
versio on ollut valmiina käytettäväksi ainakin 18 kuukautta. Toisin sanoen se vain odottaa sivussa
oikean hetken tuloa. Hallitsemattomasta terveyskriisistä johtuva globaali talouden romahtaminen
olisi vain ”mitä lääkäri määräsi”.
Kun tällainen rahaton järjestelmä esitellään ja hyväksytään – mikä voi tapahtua pikemmin kuin
luulemmekaan – ihmiset saattavat olla valmiita vastaanottamaan ”merkin,” josta puhutaan
Ilmestyskirjassa. Tämä merkki, joka todennäköisesti toteutuu joko pienen ihonalaisen sirun tai

erityisen hi-tech-tatuoinnin muodossa, vaaditaan, jotta henkilö voi laillisesti ostaa ja myydä. Jos
tällainen siru tai tatuointi jaettaisiin osana pakollista rokotusta, joka on "välttämätön" tappavan
taudin leviämisen lieventämiseksi, niin suurin osa ihmisistä – kuin teuraaksi vietävät lampaat -hyväksyisivät sen.
Ottaen huomioon tämän päivän seurakuntien laaja-alaisen Raamatun profetian ylenkatseen ja
useimpien tunnustavien kristittyjen yleisen raamatullisen lukutaidottomuuden, niin valtaosa
kirkonkävijöistä hyväksyisivät innokkaasti merkin -- jättäen siten huomioimatta Raamatun selkeän
varoituksen ja tekemällä ikuiseen kuolemaan johtavan päätöksen. Apostoli Johannes kirjoitti:
...Ja se villitsee (KJV: pettää) maan päällä asuvaiset... Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä
rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa, ettei
kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki: pedon nimi tai sen nimen luku.
...Ja heitä seurasi vielä kolmas enkeli, joka sanoi suurella äänellä: "Jos joku kumartaa petoa ja sen
kuvaa ja ottaa sen merkin otsaansa tai käteensä, niin hänkin on juova Jumalan vihan viiniä, joka
sekoittamattomana on kaadettu hänen vihansa maljaan ja häntä pitää tulella ja tulikivellä
vaivattaman pyhien enkelien edessä ja Karitsan edessä. Ja heidän vaivansa savu on nouseva
aina ja iankaikkisesti, eikä heillä ole lepoa päivällä eikä yöllä, heillä, jotka petoa ja sen kuvaa
kumartavat, eikä kenelläkään, joka ottaa sen nimen merkin. Tässä on pyhien kärsivällisyys, niiden,
jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon.

Ja minä kuulin äänen taivaasta sanovan: "Kirjoita: Autuaat ovat ne kuolleet, jotka Herrassa
kuolevat tästedes.”
—Ilm. 13:14, 16-17; 14:9-13
Jumala odottaa kristittyjen, jotka ovat elossa todistamassa näitä tapahtumia, ennemmin luopuvan
hengestään kuin ottavan merkin; niin vakavat ovat seuraukset. Joten mitä teetkin, niin älä koskaan
-- missään olosuhteissa, riippumatta siitä, kuinka pakottavia perusteluja esitetään -- luovuta
tahtoasi globaaleille viranomaisille ottamalla sellaisen merkin!
ID2020
Ryhmä vaikuttavia globalistisia kumppaneita, joka tunnetaan nimellä ID2020 Alliance (ID2020Allianssi), kilpailee kehittääkseen digitaalisen henkilötunnuksen, jonka jokainen planeetalla
tarvitsee voidakseen tehdä yhtään mitään. Se tulee lopulta olemaan vaatimus. Perustuen ID2020allianssin manifestiin, joka laadittiin vuonna 2018 yhteistyössä YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun
(UNHCR) kanssa, tulevaa digitaalista henkilöllisyystunnusta mainostetaan ”perustavana ja
universaalisena ihmisoikeutena.” Se tulee käyttämään kehittynyttä salaustekniikkaa ja väittää

suojaavansa yksityisyyttä, samalla kun antaa henkilökohtaisen hallinnan itsekunkin omaan
digitaaliseen identiteettiin. He saavat sen kaiken kuulostamaan niin hyvältä!
Syyskuun 19. päivänä 2019 tämä eliitin elin, joka koostuu hallitusjohtajista, teknologeista,
globaalien pankkien edustajista, akatemian ”huomattavista” jäsenistä, YK:n virastoista,
kansalaisjärjestöistä (NGO), avustusohjelmista ja strategisista yksityisen sektorin yhtiöistä,
kutsuttiin koolle New York'iin ID2020-huippukokoukseen ”tutkimaan digitaalisen identiteetin
mahdollisuuksia ja haasteita." Tätä huippukokousta sponsoroivat YK:n tietoliikennetekniikan
toimisto, YK:n pakolaisvirasto, Kansainvälinen televiestintäliitto ja Tanskan YK -edustusto. Voit
oppia lisää allianssin strategioista ja toimintatavoista tutustumalla heidän verkkosivustoonsa
www.id2020.org .
Vaikutusvaltaisimmat ID2020-allianssikumppanit ovat Microsoft, GAVI (Global Alliance of Vaccines
and Immunizations = rokotteiden ja immunisointien maailmanlaajuinen liitto), Rockefeller -säätiö,
Accenture, YK ja kansainvälisen pankkitoiminnan johtajat sekä Maailman talousfoorumi (World
Economic Forum) -- joka tarjoaa erityisen alustan ID2020:n ohjelmien käynnistämiselle. Itse
asiassa ID2020:n verkkosivuston mukaan ”tammikuussa 2019 Allianssi käynnisti ID2020sertifiointimerkinnän (ID2020 Certification Mark) maailman talousfoorumilla Davos'issa.” 6
Mistä tässä merkinnässä on kyse? Allianssin mukaan:
… ID2020:n tekninen neuvoa-antava komitea (TAC), joka koostuu johtavista digitaalisen
henkilöllisyyden ja sen taustalla olevien teknologioiden asiantuntijoista, vahvisti joukon
toiminnallisia, tulosperusteisia teknisiä vaatimuksia ...Sertifiointimerkillämme muovaamme teknistä
maisemaa varmistaaksemme, että kehitetyt ja käyttöön otetut digitaalisen henkilöllisyyden ratkaisut
ovat käyttäjän hallinnoimia, yksityisyyttä suojaavia ja toiminnan kannalta yhteensopivia.7
Lyhyesti, ID2020-sertifiointimerkki on tarkoitettu edelleen digitalisoimaan globaalia kauppaa ja
palvelemaan askeleena kohti henkilökohtaista digitaalista henkilötunnusta jokaiselle miehelle,
naiselle ja lapselle. Allianssin omien sanojen mukaan ”ainutlaatuinen trendien lähentyminen tarjoaa
ennennäkemättömän tilaisuuden tehdä koordinoidun, yhteisen ponnistuksen digitaalisen
henkilötunnuksen tarjoamiseksi kaikille.” 8 He paljastavat, että näitä trendejä ovat nouseva globaali
kytkeytyneisyys, esiintulevat teknologiat -- kuten lohkoketju (blockchain) ja biometriikka -- ja
maailmanlaajuinen vaatimus "uudeksi henkilöllisyystunnuksen malliksi".

Bill Gates, hi-tech -globalisti
Tutkija Parker Claussenin (Harbingers Daily) mukaan digitaalisen henkilötunnuksen tavoittelun ja
rokotusten välillä on läheinen yhteys. Claussen kirjoittaa: ”Koska GAVI:lla (Global Alliance of
Vaccines and Immunizations = rokotteiden ja immunisointien maailmanlaajuinen liitto) ja Bill &
Melinda Gates -säätiöllä on yhtäläinen into saada kaikki rokotetuiksi, ne näyttelevät keskeistä
roolia ID2020-allianssin missiossa.”9 Vuoden 2019 huippukokouksessaan ID2020 julkaisi
viimeisimmän ohjelmansa:
Tunnistamalla immunisaation mahdollisuuden toimia digitaalisen identiteetin alustana, tämä
ohjelma hyödyntää olemassa olevia rokotus- ja syntymärekisteröintitoimenpiteitä antamaan
vastasyntyneille pysyvän ja siirrettävän biometrisesti linkitetyn digitaalisen identiteetin.10
Claussen viittaa Gates-säätiön osallistumiseen tavoiteltaessa erityisteknologioita yleisen
digitaalisen tunnuksen istuttamiseksi jokaiselle henkilölle. Hän huomauttaa:
Rice-yliopistosta on tulossa uusi teknologia nimellä “kvanttipiste (quantum dot)” -tatuointi. Tämä
piste koostuu rokotteen luovuttavista pienistä mikroneuloista. Sokeripohjaiset neulat liukenevat ja
jäljelle jää merkintä eli viivakoodimainen tatuointi. Tämä merkki jättää kirjauksen saadusta
rokotteesta infrapunamaisen väriainekuvion (aineen nimi on Luciferase. Suom. lisäys) kautta, jota
voidaan lukea räätälöidyllä älypuhelimella.
On mielenkiintoista, että Bill & Melinda Gates -säätiö pyysi tätä Quantum dot -tekniikkaa
ratkaistakseen ongelman, kun ei tunneta kunkin potilaan rokotusrekisteriä [tietyillä] köyhillä alueilla.

11
Tässä on lopputulos: COVID-19-pandemian ”ratkaisemiseen” osallistuvat globalistit ovat myös
toteuttamassa maailmanlaajuisen käteisen kaupan järjestelmän, joka sisältää ”laitteettoman”
digitaalisen tunnistusmerkin jokaiselle ihmiselle. YK:n maailmanhallitusohjelma -- yhteistyössä sen
lähimpien liittolaisten kanssa -- on tunkeutunut kansainväliseen vastaukseen koronavirukselle ja
ajaa sitä. Jos YK:ta puoltavat globalistit eivät voi saada uutta maailmanjärjestystä tällä kierroksella,
he oppivat tästä kokemuksesta, tekevät rukkauksia ja yrittävät myöhemmin uudelleen.
Tuleva vaino
Nykyinen COVID-kriisi johtaa väistämättä heikompaan talouteen, suurempaan velkaan,
kiireelliseen vaatimukseen kansallistaa terveydenhuolto -- ja sen myötä -- lisää hallituksen
valvontaa ja vähentää yksilönvapautta. Hallituksen kiristäessä valvontaa ja pyrkiessä kohti
rajoittavaa keskitettyä globaalia järjestelmää tulee kohdennettu vaino tiellä oleville.
Se, mitä täällä Yhdysvalloissa tapahtuu lähitulevaisuudessa, riippuu osittain päätöksistä, joita
presidentti Trump tekee seuraavilla viikoilla. Rukoilen ja meidän kaikkien on rukoiltava, että
presidentti vastustaisi liberaalien painostusta keskittää liittohallituksemme. Tai jos mennään askelta
pidemmälle, jos hän antaa manipuloida itsensä julistamaan sotatilalain -- jos COVID-kriisi pahenee
uudelleen – niin tilanne on täysin ennustamaton. Tämä voi olla ansa. Vaikka presidentti ei
todennäköisesti ryhdy tällaiseen toimintaan, ellei vakaasti usko, että hän ja hänen uskollisimmat
nimityksensä hallintoon hallitsisivat tilanteen täydellisesti, on olemassa todellinen mahdollisuus,
että ne, joilla on erilainen agenda, voivat käyttää tällaista tilaisuutta ottaa komento.
Palvelin monia vuosia hätätilahallinnossa, joka myöhemmin saatettiin kotimaan
turvallisuusministeriön (DHS) alaisuuteen sen perustamisen jälkeen. Organisaatio, jossa olin,
raportoi FEMA:lle ym. ”korkeammille voimille.” Pian tajusin, että johtajamme olivat globalisteja,
joilla oli hyvin myönteinen näkemys YK:sta. Eräässä kokouksessa, johon osallistuin Washington
DC:n Ft. McNair:ssä, kaksi henkilöä tiedotti meille; toinen oli Rockefeller-säätiöstä, toinen
huomattava CFR:n jäsen. He olivat täysverisiä globalisteja!
Tämän tiedotustilaisuuden aikana uusi kristitty ystävä, jonka olin saanut sillä viikolla, kallistui minua
kohti ja kuiskasi: "Tuntuukohan kenestäkään muusta, kuin he yrittäisivät rakentaa uudelleen
Babelin tornia?" Kiitos Jumalalle, ajattelin -- en ole yksin; joku muukin näkee kaiken tämän läpi.
Tämä mies oli toinen vain kahdesta muusta kristitystä, jotka tapasin koko seitsemän vuoden
aikana palvellessani siinä organisaatiossa.

Sanon tämän kaiken, vaikka olen varma, että siellä on muutamia hurskaita miehiä ja naisia, jotka
palvelevat DHS:n ja hätätilanteiden hallintaverkon korkeimmissa portaissa, niin suurin osa
ihmisistä, jotka tunsin toimikauteni aikana, olivat ei-kristittyjä globalisteja – etenkin vuosina 1989 1991, kun George HW Bush oli presidentti ja minulla oli salainen valtuutus. Olen tietoinen, että
presidentti Trump on korvannut joitakin ”huonoja pelaajia” isänmaallisilla, perustuslakia
puolustavilla johtajilla. Kuitenkin, samoin kuin ulko- ja oikeusministeriöt ovat olleet ja ovat edelleen
liberaalien globalistien miehittämiä, olisi naivia ajatella, että tilanne DHS:ssä olisi paljonkaan
erilainen. "Suo" on toistaiseksi vain osittain kuivattu.
Joten jos tämä presidentti tai tuleva Yhdysvaltain presidentti julistaa sotatilalain, niin mielestäni se
voi johtaa hyvin kauheisiin olosuhteisiin Raamattuun uskoville kristityille, poliittisesti
konservatiivisille juutalaisille ja tinkimättömille patriooteille. Toivon vilpittömästi, että tämä ei olisi
lopputulos, mutta se voisi hyvin olla.
Sotatilalaki-skenaarion lisäksi olemme tässä maassa jo poliittisesti latautuneessa ilmapiirissä,
jossa vasemmistolainen media ja kasvava sosialistinen liike suhtautuvat yhä halveksivammin
juutalaisiin ja kristittyihin. Minulle ei olisi yllätys, jos juutalaisia ja kristittyjä syytettäisiin jotenkin
COVID-19-taudinpurkauksesta -- ei vain täällä, vaan myös Euroopassa ja muuallakin. Itse asiassa
Gazan ja Länsirannan palestiinalaisten keskuudessa levitetään tällä hetkellä propagandaa, että
juutalaiset ovat tämän viruksen takana. Jos tämä narratiivi kiinnittyy Euroopan ja Amerikan
mediaan, sitä voidaan helposti käyttää ”tulen lietsomiseen.”

Äärimuslimien mielenosoitus Israelia ja Yhdysvaltoja vastaan
Tietoisena mahdollisesta vaarasta Israelin hallitus valmistautuu parhaillaan suureen juutalaisten
virtaan maahan. Jos pahin skenario toteutuu, niin Ranskan juutalaiset olisivat ensimmäisten
joukossa pakenemassa, koska he ovat jo pyssyn tähtäimessä – koska siellä äärimuslimeja ja
juutalaisten vihaajia on prosentuaalisesti eniten Euroopassa. Sama skenaario voisi nopeasti
toistua Saksassa, Italiassa, Iso-Britanniassa ja muissa maissa. Yhdysvallat ja Kanada eivät olisi
immuuneja tällaiselle kiihkeälle vihan aallolle. Merkkejä siitä on jo olemassa, kuten olemme kaikki
nähneet.
Vuosisatojen ajan on ollut sanonta -- "Ensin lauantai-ihmiset, sitten sunnuntai-ihmiset." Toisin
sanoen aina, kun antisemitismi tulee muotiin ja alkaa vaikuttaa, kristittyjen vaino ei tyypillisesti ole
kaukana. Historia on osoittanut sen yhä uudelleen. Meidän kaikkien on oltava hengellisesti
valmistautuneita siihen, mikä voi pian tulla eteemme.
Missä on toivo?
Huolimatta globalistien manipuloivan agendan demonisesta luonteesta ja kaikesta siihen liittyvästä
pahasta, tästä kriisistä on tulossa esiin muutamia hyviä asioita. Yhdysvallat esimerkiksi ymmärtää
nyt, kuinka Kiinasta riippuvaisiksi olemme tulleet tärkeimpien lääkkeittemme suhteen. Se, että
Kiina on tuottanut yli 90 prosenttia antibiooteistamme ja yli 70 prosenttia asetaminofeenistamme,
on naurettavaa ja täysin mahdoton hyväksyä. Mikään muu maa ei saisi tuottaa suurta osaa

hengenpelastuslääkkeistämme. Uskon, että presidentti pyrkii korjaamaan tämän ongelman
mahdollisimman nopeasti.
Toivon myös, että olemme paremmin varautuneita, kun seuraava terveyteen liittyvä hätätila tulee
eteemme. Yhdysvaltain yksityisen sektorin jatkuvan reaktion seurauksena meillä pitäisi olla
enemmän hengityslaitteita, välttämättömiä lääketieteellisiä varusteita ja tarvikkeita seuraavalle
kierrokselle. On myös kasvava mahdollisuus, että kehitetään hoitoja, jotka vähentävät tämän
erittäin tarttuvan viruksen vaikutusta.
Poliittiselta kannalta on edelleen olemassa vähäinen mahdollisuus, että Trump'in hallinto ja
konservatiivinen / perustuslakia kannattava liike voisivat itseasiassa hyötyä tämän syksyn
vaaleissa. Tämä tietenkin riippuu paljon siitä, kuinka presidentti ja hänen ryhmänsä hoitavat tätä
kriisiä sen loppuvaiheessa -- ja kuinka paljon vaikutusta äärivasemmistolainen media kykenee
kohdistamaan amerikkalaiseen yleisöön.
Koronakriisi on tuottamassa myös rohkaisevia tuloksia monien amerikkalaisten perheiden
keskuudessa. Ihmiset ovat todella oppimassa uudelleen laittamaan ruokaa. Vanhemmat viettävät
enemmän laatuaikaa mielekkäässä vuorovaikutuksessa lastensa kanssa. Ihmisistä tulee entistä
luovampia siinä, mitä tekevät aikansa kanssa ja mikä tärkeintä, toivottavasti käytämme jonkin
aikaa siitä pohtien suhdettamme Herraan ja kasvamme vaelluksessamme Hänen kanssaan ja
teemme muutoksia tarvittaessa.
Sanottuani tämän kaiken haluan olla rehellinen: Useimmat amerikkalaiset eivät elämässään ole
kulkemassa hurskaan hengellisen kasvun tiellä.
Meistä on tullut monien väärien jumalien kansa. Urheilu, viihde, seksi, ura, investoinnit, aineellisten
asioiden tavoittelu, itämainen meditaatio ja muut okkultistiset / mielenmuutosharjoitukset ja
huumeet ovat vain joitakin elämämme monista epäjumalista, jotka ovat korvanneet Jumalan.
Nielson'in tekemän tutkimuksen mukaan maaliskuussa seitsemän päivän aikana, kun COVID-19:n
todellinen vaikutus oli alkamassa, alkoholin myynti Yhdysvalloissa nousi 55 prosenttia. Tequilan ja
ginin myynti kasvoi yli 70 prosenttia -- vain viikossa! 12 Tämä kertoo minulle, että suurin osa
amerikkalaisista ei reagoi tähän kriisiin etsimällä Jumalaa ja katumalla syntejänsä. Sen sijaan he
tavoittelevat maallisia nautintoja ja epäjumalia entistäkin enemmän.
Aina, kun kuulen poliitikkojen -- sekä demokraattien että republikaanien -- julistavan, että
”Amerikan parhaat päivät ovat vielä edessä,” ajattelen itsekseni, että “missähän todellisuudessa he
elävät?” Ymmärrän, että he haluavat heittää jonkin verran positiivisuutta puheissaan ja
kampanjoissaan, mutta uskooko kukaan todella, että asiat paranevat loppuvaiheessa?

Uutinen: Jos asetat toivosi tämän maan asioihin, edessäsi on karmea herääminen!
Vaikka uskon, että kriisin pahin lopulta menee ohi, on epätodennäköistä, että saisimme talouden
täydellisen toipumisen. COVID-19 on ensimmäinen monista kriiseistä, jotka tulevat ahdistamaan
maata. Jokainen kasvaa voimakkuudeltaan ja ne tulevat yhä lähempänä toisiaan. ”Öljymäen
puheessaan” Jeesus vertasi näitä lopunajan tapahtumia kasvaviin synnytyskipuihin, joita nainen
kokee ennen synnytystä (Mt. 24). Niitä on pidettävä ajanmerkkeinä, jotka osoittavat, että elämme
viimeisiä päiviä ja lähestymme nopeasti Herran paluuta. Niitä tulisi pitää tärkeinä kilometripylväinä,
jotka kehottavat meitä parannukseen ja vaeltamaan läheisessä kuuliaisuudessa Hänelle.
Se, mitä Herra eniten haluaa, on täydellinen antautumisemme Hänelle. Kaikki, mikä on
tärkeämpää ja noussut korkeammalle sijalle elämässämme kuin Jumala, on luovutettava Hänelle.
Rakkaat ystävät, uskallan sanoa, että jotkut meistä ovat jopa tehneet jumalia lapsistamme tai
puolisoistamme. Kaikki, mikä estää meitä olemasta sitä, mitä Jumala on kutsunut meitä olemaan,
on tiellä suhteessamme Häneen ja siitä on tullut epäjumala elämässämme.
Me kaikki olemme jossakin määrin syyllisiä. Käyttäkäämme tätä vakavoittavaa aikaa
elämässämme tarvittavien muutosten tekemiseen; alistumaan ja viemään itsemme rakastavan
Luojamme täyden auktoriteetin alle. Jos et ole vielä uskonut Jeesukseen Vapahtajanasi, kehotan
sinua kutsumaan Hänet sydämeesi nyt heti; hyväksy Hänen anteeksiantamuksensa, tee parannus
synneistäsi ja luota Häneen täydellisesti.
Kun elämme sopusoinnussa Herran kanssa joka päivä edeten askel askeleelta läheisessä
henkilökohtaisessa vaelluksessa Hänen kanssaan, niin Hänen Pyhän Henkensä antaa meille yli
ymmärryksen käyvän rauhan. Tieto siitä, että olemme rauhassa Jumalan kanssa ja että
ikuisuutemme on turvattu Hänessä – tämä on se, mistä toivomme tulee. Herra itse on toivomme,
kalliomme, johon me luotamme! (Ps. 18:2; 1.Sam. 2:2)
...Hiljattain valmistelin puheohjelmaa ja tunsin olevani hieman uupunut -- sekä oman elämäni
epävarmuustekijöiden vuoksi että koska minulla oli raskas taakka välittää totuutta tehokkaasti.
Rukoiltuani ja jätettyäni seuraavan päivän Herralle, vaivuin lopulta uneen. Yöllä Herra -- tietäen,
että tarvitsin rohkaisua -- kehotti ulkomailla asuvaa ystävääni lähettämään minulle
sähköpostiviestin. Heräsin siihen seuraavana aamuna ennen suunniteltua ohjelmaa. Ystäväni,
juutalainen uskova, kirjoitti:
… Herra käskee sinua olemaan joustava. Olemaan "viekas kuin käärme ja viaton kuin
kyyhkynen." Muistamaan, että "Hän ei antanut meille pelon henkeä, vaan voiman, rakkauden

ja RAITTIIN mielen." Raitis mieli tarkoittaa, että meidän on oltava viisaita ja vaellettava
varovaisesti. "Herramme on vahva torni, ja vanhurskaat juoksevat sinne ja ovat turvassa."
Meidän on käytettävä tätä valmistautumisen aikana paljon suuremmille asioille, jotka tulevat
kohtaamaan maata. Meidän on annettava valomme loistaa niin, että pimeä ja kuoleva kansa
voi nähdä meidän Herramme.
Suokoon Jumala sinulle läsnäolonsa ja antakoon sinulle tarkat sanat, että häntä
kunnioitettaisiin!
Shalom rakas veljeni

Vahvistukoon sinunkin uskosi näistä viisauden ja rohkaisun sanoista, kuten minun. Jumalaa ei
päihitetä. Hän on aina askeleen edellä meitä ja on tietoinen kaikista tarpeistamme ja
kamppailuistamme. Anna tiedon tästä tosiasiasta lohduttaa sydäntäsi ja tuoda sinulle iloa ja rauhaa
tänä haastavana aikana!

Oletko jo asettanut luottamuksesi Jeesukseen Vapahtajana?
Jumala rakastaa ihmiskuntaa – suurenmoisinta luomustaan. Hänen täydellinen tahtonsa on, että
kaikki pelastuvat eikä yksikään joudu kadotetuksi (Joh. 3:15-18, 5:24). Kuitenkin Hän tekee
selväksi, että vain ne, jotka ovat hyväksyneet (uskoneet) Hänen jumalallisen Poikansa Jeesuksen
Kristuksen, välttyvät helvetin rangaistukselta ja viettävät ikuisuuden Hänen kanssansa (Mt. 10:28
& 2.Piet. 2:4-10).
Ellet ole hyväksynyt Jeesusta Kristusta henkilökohtaisena Vapahtajanasi, sinun täytyy uskoa, että
Jeesus on se, Hän sanoo olevansa, että Hän maksoi sinun syntiesi rangaistuksen
ristinkuolemallaan. Hyväksy Hänen ilmainen ikuisen elämän lahjansa, jonka hän voi tarjota, koska
Hän voitti kuoleman ylösnousemuksensa kautta. Sitten Hänen Pyhän Henkensä avulla käänny
pois vanhoista elämäntavoistasi (tee parannus) ja seuraa Häntä. Varaa hetki aikaa ja kerro
Herralle, että haluat vastaanottaa Hänet elämääsi ja pyytää Hänen Pyhää Henkeään asumaan
sinussa ja johtamaan sinut kaikkeen totuuteen.
Kun olet ratkaissut tämän tärkeimmän asian, ole antautunut suhteessasi Herraan. Vietä aikaa
Hänen kanssaan lukemalla Hänen Sanaansa (Raamattu) ja puhumalla Hänelle (rukous)
päivittäin. Kun kasvat Hänen armossaan, Hän ohjaa sinua ja avaa ovia osoittaen sinulle, kuinka

voit parhaiten palvella Häntä. Jeesuksen ollessa ruorissa elämäsi ja ikuisuutesi on turvattu Hänen
huolenpidossaan. Ei mikään tilanne eikä vihollisen valta voi erottaa sinua Kristuksen rakkaudesta!
Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako, vai ahdistus, vai vaino, vai nälkä, vai
alastomuus, vai vaara, vai miekka? Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen
kauttansa, joka meitä on rakastanut. Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei
enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään
muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän
Herrassamme.
Room. 8:35,37-39
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Innoittavia lainauksia:
Raamatun kohtia mielemme uudistumisesta
1. “Vyöttäkää sen tähden mielenne kupeet ja olkaa raittiit ja pankaa täysi toivonne siihen
armoon, joka teille annetaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä”
– 1.Piet. 1:13.

2. “Jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa
Kristus on, istuen Jumalan oikealla puolella. Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on,
älköön siihen, mikä on maan päällä”
– Kol. 3:1-2.
3. “sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä
hajottamaan maahan linnoituksia. Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen
varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan ja vangitsemme jokaisen
ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle”
– 2.Kor. 10:4-5.
4. “Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät Hengen
mukaan, on Hengen mieli. Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja
rauha.”
– Room. 8:5-6.
5. “… että teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte ja joka
turmelee itsensä petollisia himoja seuraten ja uudistua mielenne hengeltä ja pukea
päällenne uusi ihminen, joka Jumalan mukaan on luotu totuuden vanhurskauteen ja
pyhyyteen.”
– Ef. 4:22-24.
6. “Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne
uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja
täydellistä.”
– Room. 12:2.

