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Kiinasta tulevat raportit olympiaurheilijoiden kohtelusta saavat meidät pudistelemaan päätämme 

tyrmistyneinä.

• Mitä ihmettä kommunistinen hallinto tekee eliittikilpailijoille eri puolilta planeettaa? Miten he voivat 

ruokkia heitä vähemmän, kuin mitä he tarvitsevat pysyäkseen huippukunnossa?

• Mitä Kiina ajattelee antaessaan heille näin epämiellyttäviä aterioita?

• Miksi he vievät nolla-COVID-politiikan niin äärimmäisyyksiin, että niin monia urheilijoita pidetään 

karanteenissa päiväkausia, eivätkä he saa harjoitella asianmukaisesti?

• Mitä on niiden useiden COVID-testien takana, jotka heidän on tehtävä ja lukuisien väärien ja muka 

positiivisten tulosten vuorottelun takana?

• Yrittääkö Kiina todella hillitä kauheaa COVID-virusta, jonka tiedetään kaikkialla maailmassa 

aiheuttaneen niin monia kuolemantapauksia?

• Uskommeko todella, että Kiina yrittää olla hyvä olympia-isäntä, kun ei salli COVID-kontaminaatiota 

urheilijoiden keskuudessa?

• Kun olympialaiset ovat ohi, niin jatkaako Kiina oireettomien positiivisiksi testattujen karanteenia?

• Onko Kiina todella hyvä maailman yhteisökansalainen hoitaessaan tätä kauheaa pandemiaa tällä 

tavalla?

• Vai onko taustalla kierompi juoni?
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Jotkut meistä, jotka seuraamme maailman tapahtumia, ovat esittäneet, että tänä vuonna on 

tapahduttava jotakin, että eliitti voi säilyttää valtansa ja pitää saappaansa sen väestön niskan 

päällä, jonka se haluaa tallata.

On useita skenaarioita, jotka yksittäin tai yhdessä voisivat antaa globalisteille mahdollisuuden 

saada jälleen kerran massat hallintaansa. Monet meistä ovat ehdottaneet uutta pahempaa 

pandemiaa, kuten isorokko tai Marburg-virus, yksi Ebolan tyyppi. Mitä massiivinen kyberhyökkäys 

tekisi tuhoamalla järjestelmiä, putkilinjoja ja toimitusketjuja? Sodan mahdollisuus on varmasti 

olemassa, kun Venäjä on Ukrainassa, Kiina Taiwanissa ja Iran Israelissa, puhumattakaan Pohjois-

Korean kaltaisesta roistovaltiosta.

Mikä tahansa näistä katastrofeista veisi katseemme pois pallosta, toisin sanoen pois tarkoituksesta

vähentää maailman väestöä ja saada se täydelliseen valvontaan kaikkialle ulottuvien rokotusten 

kautta. Itse asiassa uusi tappava tauti voisi tehdä uuden "rokotuskierroksen" vaatimisen hyvin 

helpoksi. Kuinka helppoa tässä skenaariossa olisikaan nostaa niiden prosenttiosuutta, jotka ovat 

innokkaita ottamaan pistoksen, etteivät kuolisi kauheaan tautiin?

Ympäri maailmaa ihmiset ovat nousseet suurin joukoin vastustamaan erilaisia mandaatteja. 

Proletariaatti on kyllästynyt, että sitä syljetään ja manipuloidaan. Siksi olemme kuukausien ajan 

nähneet monia valtavia mielenosoituksia kaupungeissa eri puolilla maailmaa ja viime aikoina 

Kanadan rekkakuskisaattueen (Trucker Convoy). Vastustus on todellista ja varmasti huolestuttavaa

joidenkin mielestä eliitissä.  

Mutta entä jos kaikki tämä onkin eliitin sallimaa antamaan pienille ihmisille usko, että he voivat 

voittaa ja tulevat voittamaan? Entä jos se, mitä näemme, onkin tyypillinen terrorin aalto-skenaario, 

joka tunnetaan hyvin despoottien keskuudessa? Totalitaristit toimivat niin, että tuovat vuorotellen 

pelon ja rauhallisuuden aaltoja yhä suurempina annoksina. Pelon jakson jälkeen ihmiset saavat 

hengähdystauon ja luulevat, että pahin on ohi.

Sen sijaan toinen suurempi pelon aalto vapautetaan. Jälleen aiheutetaan rauhoittumisen jakso 

taas kerran tuhoutumaan pelon noustessa entistäkin suuremmaksi.

Entä jos olemme tällä hetkellä teoreettisessa rauhallisessa jaksossa, jonka globalistit sallivat?

Eikö kaikkialla sekulaarissa maailmassa olekin toivo ja tunne, että maailmanlaajuinen vastarinta 

tulee voittamaan? Eivätkö ihmiset julistakin, että oikeudenkäynnit ja hirttosilmukat ovat tulossa 

niille, jotka toteuttivat tämän huijauksen ja hirmuteon planeetan väestöä kohtaan?



Voisiko se kaikki, mitä näemme Kiinassa - ottaen huomioon globaalin eliitin osallisuuden tähän 

kommunistiseen utopiaan - olla juoni? Entä jos Kiina esittääkin näytelmää? Entä jos juonen on 

määrä vakuuttaa maailma, että Kiina tekee kaikkensa estääkseen kaikki enemmät 

pandemiatautien karkaamiset ja leviämiset?

Olympialaiset ovat täydellinen näyteikkuna tälle. Urheilijat valittavat epäoikeudenmukaisesta 

kohtelusta. Kiinan vastaus on, että se todella, todella haluaa estää kaikki enemmät tautikatastrofit. 

Silti parin viikon kuluttua kaikki nämä urheilijat suuntaavat koteihinsa kaikkialla maailmassa. 

Muistelemme COVIDin alkuvaihetta, kun Kiina antoi väelleen luvan matkustaa uudenvuoden 

juhlallisuuksien aikana. Maa tiesi, että COVID eli ja voi hyvin, mutta se ei tehnyt mitään sen 

leviämisen hillitsemiseksi, vaan pikemminkin edisti sitä sallimalla kansalaistensa 

matkasuunnitelmien jatkua.

Olympialaisten päättyminen voisi olla täydellinen tilaisuus tällaiselle maailmanlaajuiselle 

tartunnalle. Kuka tietää, ehkä Kiina - yhteydessä globalisteihin - vapauttaa pahemman viruksen, 

kuin mitä olemme jo nähneet. Kaikki kotiin matkustavat urheilijat levittävät sen nopeasti kaikkialle 

maapallolla.

Ja mitä Kiina saa tehdä? Johtuen äärimmäisistä toimenpiteistään olympialaisissa, se pystyy 

säilyttämään viattomuuden julkisivun. "Teimme kaiken inhimillisesti mahdollisen estämään tällaisen

taudin puhkeamisen. Emme ole vastuussa tästä!"

Raamattu sanoo:

“Voi niitä, jotka miettivät turmiota ja valmistelevat pahaa vuoteillansa! Aamun valjettua he sen 

tekevät, sillä heillä on siihen valta” (Miika 2:1).

Se vakuuttaa meille myös kohdassa Ps. 21:11.

“Vaikka he hankkivat pahaa sinua vastaan, miettivät juonia, eivät he mitään voi”  

En yhtään epäile, etteikö pahoilla olisi vielä lisää pahoja suunnitelmia. Maailmassa on tullut aika 

vapauttaa laittomuus ja kaaos sellaisessa mittakaavassa, kuin ei koskaan ennen. Se kaikki on 

ennustettu Raamatussa.

Onneksi Jumala on oikeudenmukainen tuomari. Hän tuo vihansa tämän epäuskoisen maailman 

päälle, eikä kukaan, joka suunnittelee juonia Häntä vastaan, tule voittamaan.



Toivo ja lupaus niille, jotka uskovat ja luottavat Jeesukseen Kristukseen, on siinä, mitä hän sanoi 

kirjeessään Filadelfian seurakunnalle kohdassa Ilm. 3:10:

“ 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.”

Mikä ihana lupaus ja suuri varmuus, kun otetaan huomioon kaikki se pimeys, jonka näemme 

kasvavan ympärillämme. Älä koskaan unohda Jeesuksen viimeisiä sanoja, jotka Johannes tallensi 

meille jakeessa Ilm. 22:20:

"Totisesti, minä tulen pian."


	Juoni Kiinan olympiakurin takana
	The Scheme Behind the Chinese Olympic Crackdown
	By Gary W. Ritter, February 13, 2022

