Hulluksi tullut maailma–ainakin USA
The World Gone Mad–At Least The US
By Bill Wilson, February 6, 2021
Jotkut otsikoista vain muutamien viime päivien aikana osoittavat, että maailma on tullut hulluksi
sen jälkeen, kun Joe Biden tuli virkaan. Niin monta toimeenpanomääräystä, niin monia poliittisia
muutoksia, niin monta yhtenäisyyden vaatimusta, joita seurasi konservatiiveja ja kristittyjä
vastustavia vaatimuksia. Se on melkein kuin hulluuden hurrikaani.
Ne, jotka ovat riippuvaisia seuraavasta entistä hurjemmasta salaliittofantasiasta, voivat luopua
harhaluuloistaan, koska tosiasiat siinä, mitä parhaillaan tapahtuu poliittisesti, ovat ainakin yhtä
törkeitä kuin QAnonin toivoporno.
Hyvät Ihmiset, silmiemme edessä on kriisi, sellainen, joka ei ole keksitty ja tarvitsee valtavan
määrän rukousta ja aukossa seisomista. Ajatelkaapa vain, mitä on tapahtunut muutamien viime
päivien aikana.
Biden kertoi Pennsylvania'n ja Michigan'in kansalaisille lopettavansa fossiilisen
polttoaineteollisuuden. Hän korosti sitä keskusteluissaan ja toisti sen myöhemmin puheissa
Pennsylvania'ssa. Kuitenkin näiden kahden osavaltion kansalaiset, joille Biden'in putkilinjan ja
poraamisen kieltäminen tuovat valtavasti kärsimystä, sallivat, että heidän äänensä vaaleissa
sertifioitiin. Ongelma on, että muu maa, erityisesti Texas, menettää tuhansia työpaikkoja.
Työpaikkoja, joista vasemmistolaiset sanovat, ettei nuorilla tarvitse olla niitä alunperinkään - koska
he jonakin päivänä ottavat niiden tilalle puhtaita vihreitä työpaikkoja. "Jonakin päivänä" tulkitaan
kaukaiseksi tulevaisuudeksi. Nämä työntekijät joko absorboidaan muihin töihin, tai heistä tulee
valtion holhottavia - mikä on luultavasti pitkän tähtäyksen strategia.
Demokraattisen puolueen johto ja vasemmistolaiset mediavaikuttajat yhä lisääntyvästi vaativat
republikaanisen puolueen julistamista kotimaiseksi terroristijärjestöksi. Demokraattista puoluetta
tukevan MeidasTouch PAC:n yksi perustaja Ben Meiselas leimasi PAC:n perjantaisella podcast'illarepublikaanisen puolueen jäsenet maanpettureiksi, jotka eivät ole arvollisia, että heitä kutsutaan
konservatiiveiksi, samalla kuvaillen GOP:tä, ettei se ”mitenkään eroa” ISIS:istä. (GOP = Grand Old
Party = Suuri Vanha Puolue. Suom. huom.). Video esiteltiin Twitter-viestillä, jossa republikaaniseen
puolueeseen viitataan "GOP -terroristipuolueena". Breitbart kertoo, että video on kerännyt melkein

puoli miljoonaa katselukertaa pelkästään Twitter'issä, minkä seurauksena siihen on tullut
aihetunniste "#GOPDomesticTerrorists".
Yhdysvaltojen suurlähetystöissä ympäri maailmaa liehuvat nyt transsukupuolisten lippujen
(LGB)TQ-aakkoset. Bidenin toimeenpanomääräys edellyttää, että transsukupuolisilta ei estetä
pääsyä koulujen urheiluun, mikä tarkoittaa, että biologiset miehet voivat kilpailla naisten urheilussa.
Neljä vuotta kului, kun hallitusta yritettiin puhdistaa ja katso, mitä tapahtui vain yhdessä viikossa.
Kristus sanoo:
“Ja kun se tulee, tapaa se sen lakaistuna ja kaunistettuna. Silloin se menee ja ottaa mukaansa
seitsemän muuta henkeä, pahempaa kuin se itse ja ne tulevat sisään ja asuvat siellä. Ja sen
ihmisen viimeiset tulevat pahemmiksi kuin ensimmäiset" (Lk. 11:25-26).
Biden rakentaa nyt muuria kansakunnan Capitol-rakennuksen ympärille. Onkohan sen tarkoitus
pitää hullut ulkona, vai suojella sisällä olevia hulluja?
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