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Yleensä välitän lukijoille uutisia videoiden, haastattelujen ja artikkeleiden kautta. Tänään haluan
vain puhua kanssasi – avata sydämeni ja toivottavasti tuoda sinulle toivoa keskellä tätä painajaista,
jota olemme käymässä läpi.

Olen kirjoittanut monien vuosien ajan. Tunsin pakkoa tutkia Georgia'n opaskiviä (Georgia Guide
Stones), Bill Gates'ia ja niitä hirvittäviä rikoksia, joita hän teki kolmannen maailman maissa;
tappaen tuntemattoman määrän lapsia myrkyllisillä rokotteilla. Hän on hyvin paha mies.

Intian hallitus haastoi Gates'it (Bill & Melinda) oikeuteen senjälkeen, kun tutkijat löysivät myrkyllisiä
kemikaaleja "rokotteista". Mutta jos ihmisillä on niin paljon rahaa kuin Gates'eilla, oikeusjutut eivät
hetkauta heitä. Raha ja valtahan pitävät heidät siellä, missä ovat.

He eivät koskaan uskoisi, että ovat saaneet palkkansa kokonaan – tässä elämässä. Elleivät nämä
ihmiset tee parannusta ja käänny Herramme puoleen saadakseen anteeksi ja pelastuksen ennen
kuolemaansa, he viettävät ikuisuuden tulisessa helvetissä ilman huojennusta tai toista
mahdollisuutta lunastukseen.

ABORTTI

Kun tutkin ensimmäistä kertaa Bill Gatesia, huomasin, että hänen isänsä (eugenisti) johti yhteen
aikaan Planned Parenthood'ia. Bill Gates puhui tästä suurella ylpeydellä, ikään kuin vauvojen
tappaminen olisi jalo asia.

Tapaus Roe V Wade'n jälkeen vuonna 1973 pelkästään Yhdysvalloissa on abortoitu yli 61
miljoonaa vauvaa.

Sivustolta lifesitenews.com:

1,72 miljardia aborttia maailmanlaajuisesti viimeisten 40 vuoden aikana

Se saa minut sairaaksi, mutta osoittaa minulle myös, miksi meidän ei pitäisi järkyttyä eikä yllättyä
siitä, että Bill Gates ja Fauci johtavat maailman joukkoteurastusta Covid-pistoksilla.

On houkuttelevaa syyttää Saatanaa tästä hirvittävästä vauvojen teurastuksesta, mutta lue
seuraavat Raamatun jakeet:

”Mutta kun Herra näki, että ihmisten pahuus oli suuri maan päällä ja että kaikki heidän
sydämensä aivoitukset ja ajatukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat...(Genesis 6:5).

“Petollinen on sydän ylitse kaiken ja pahanilkinen; kuka taitaa sen tuntea?” (Jeremia 17: 9).

“Hullu sanoo sydämessänsä: "Ei ole Jumalaa". Turmiollinen ja iljettävä on heidän väärä
menonsa; ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on. Jumala katsoo taivaasta ihmislapsiin
nähdäksensä, onko ketään ymmärtäväistä, ketään, joka etsii Jumalaa. Mutta kaikki he ovat
poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet; ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä
hyvä on, ei yhden yhtäkään” (Psalmi 53:1-3).

“Mutta mikä käy suusta ulos, se tulee sydämestä, ja se saastuttaa ihmisen. Sillä sydämestä
lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, haureudet, varkaudet, väärät todistukset,
jumalanpilkkaamiset” (Matteus 15:18-19).

Veljet, näettekö em. Raamatun kohdissa yhtään mainintaa
Saatanasta?

En väitä, etteikö tämä Jumalan vihollinen olisi vaikuttanut maailmaamme. Varmasti on, mutta
ihmisten pahuus on em. kohtien ytimessä.

Kun Jumala loi meidät, Hän antoi meille vapaan tahdon. Meillä on kyky valita hyvä tai paha. Näinä
pahoina viimeisinä päivinä näemme selvästi miesten ja naisten jumalattomuuden. Näemme myös
Saatanan raivoavan ja se johtuu siitä, että hän tietää päiviensä olevan luetut. Hän haluaa viedä
mahdollisimman monta ihmistä mukanaan Tuliseen Järveen.

Olen sanonut tämän muissa artikkeleissa, mutta ajattele, kuinka monta ihmistä murhataan Covidpiikillä ja jättää tämän maan ilman Kristusta. Jotkut näistä ihmisistä ovat ehkä pohtineet
evankeliumia – ystävät ja sukulaiset ovat kertoneet heille Kristuksen evankeliumin hyvän sanoman.
Mutta sitten he kuolivat tekemättä päätöstä tehdä parannus ja seurata Herraa.

Saatana riemuitsee tästä:

Kristityistä, jotka ovat ottaneet Piikin.

Tämä on arka aihe, josta yleensä pysyn poissa, mutta mielestäni minun on sanottava, mitä on
sydämelläni koskien tätä.

Henkilökohtaisesti, koska olin tutkinut Bill & Melinda Gates'ia ja heidän hirveitä rikoksiaan
ihmisyyttä vastaan heidän säätiönsä perustamisen jälkeen, tiesin heti, että nämä ns. rokotteet
(mitä ne eivät ole) olivat vaarallisia ja suunnitelma "piikittää" koko maailma oli paha ja hyvin
järjestetty salajuoni ihmiskuntaa vastaan.

Katso VIDEO, jolla tri. Vladimir Zelenko puhuu tästä salajuonesta:

Kaikista ihmisistä maan päällä, joilla olisi pitänyt olla erottamista koskien näitä tappopistoksia,
kristittyjen pitäisi muodostaa suurempi prosenttiosuus niistä, jotka kieltäytyvät piikistä.

On surullista, että näen tunnettujen kristittyjen kertovan katsojilleen, että pistos on täysin turvallinen
(hyviä esimerkkejä ovat 99% Suomen saarnamiehistä ja PEKKA! Suomentajan kommentti). Se
särkee sydämeni.

Tämä on tärkein syy, että olen julkaissut niin monta videota Piikin vaaroista.

Dr. Zev Zelenko
Olen seurannut tätä upeaa lääkäriä hyvin kauan. Hän on varoittanut Piikin vaaroista. Nyt tohtori
Zelenkolla on protokollia, jotka auttavat ihmisiä tietämään, mitä vitamiineja on tärkeää ottaa.
Mutta olen ymmärtämässä, että hänellä on myös protokolla auttamaan pistoksen ottaneita ihmisiä
vapauttamaan kehonsa suuresta osasta heihin injektoitua piikkiproteiinia. Tutkin tätä tänään ja
toivottavasti saan lukijakunnalle kattavan artikkelin tästä.

Terveyteni
Olen sanomattoman kiitollinen niille lukijoille, jotka ovat pitäneet minuun yhteyttä koskien
terveysongelmiani ja rukoilleet puolestani. Minulla alkoi krooninen nokkosihottuma kesäkuussa.
Minulla ei ole koskaan ollut nokkosihottumaa – ehkä kerran, kun olin päälle 30. Oletan, että syy
nokkosihottumaani (joka minulla on edelleen) on, että olin lähellä perheeni jäseniä, jotka saivat
pistoksen ja "karistivat" sen minulle. Ei ole sattumaa, että nämä perheenjäsenet saivat pistoksensa
toukokuussa ja minulla alkoi krooninen nokkosihottuma kesäkuussa. En saa puhua näistä asioista

perheelleni. He kaikki pitävät minua hulluna salaliittoteoreetikkona. Ainoa mitä voin tehdä, on
RUKOILLA.
Haluaisin pyytää tätä lukevia, rukoilemaan vielä sellaisen puolesta, joka saa minut todella
huolestumaan. Olen viime aikoina lukenut uudesta pistosoireesta ja se on eräänlainen kasvain,
joka kasvaa monissa. Minulla on mielestäni kasvaimia – ja monia. Ne ovat sileitä eivätkä kutise ja
niin kookkaita, että voin melkein tarttua niihin.

En voi mennä lääkärilleni tämän vuoksi, koska hän on sidoksissa Johns Hopkins -sairaalaan ja
edelleen painostaa minua piikille.

Uskon, että olemme hyvin lähellä tempausta
Uskon todella, että se, mitä todistamme maailmassamme, on merkki Suuren Ahdistuksen edellä
Meidän täytyy tulevina kuukausina seurata tarkkaan näkyykö maailmanjohtajaa, joka näyttäisi
tulevan ei mistään "auttamaan" planeettaa.
"Covidin" alusta lähtien minusta on tuntunut, että tämä on valmistanut maailmaa Suuren
Ahdistuksen näyttämöksi. Tämä on ollut kenraaliharjoitus, jotta nähdään, kuinka monet alistuvat
nopeasti globalistityranneille.
Veljet, jatkakaa Jumalan Sanan lukemista päivittäin. Jatkakaa rukousta ystävien ja
perheenjäsenten puolesta, jotka eivät ole pelastettuja. Ja rukoilkaamme toistemme puolesta näinä
kauhistuttavina aikoina. Ja mikä tärkeintä, ÄLÄ KOSKAAN unohda, että Jumala hallitsee.
Tapahtumat, joita olemme todistaneet vuodesta 2020 lähtien, ovat Herramme sallimia. Meidän
TÄYTYY luottaa Häneen. Joskus huomaan sanovani "Jeesus Jeesus Jeesus" yhä uudelleen ja
uudelleen. Se tuo minulle Hänen rauhansa ja varmuuden siitä, että Hän valvoo meitä ja hallitsee
edelleen.
Ennen kuin katsot tätä Adrian Rogers'in videosaarnaa, sinun on ymmärrettävä, että hän meni
Jeesuksen luokse vuonna 2005! Pidä se mielessä kuunnellessasi.

https://www.youtube.com/watch?v=cZVGyNA9QSs&t=12s

How Can I Be Saved?

MARANATHA!

