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Aina siitä lähtien, kun seurakunta-aika alkoi, Herraamme Jeesukseen Kristukseen todella uskovat
ovat kärsineet vainoa eri muodoissa ja voimakkuudessa. Apostolit kärsivät tuskallisesti uskon
tähden; huomionarvoisinta on, että vainooja Saulista tuli vainottu Paavali – jonka Kirjeet siunaavat
meitä edelleen! Sitten olivat kirkkoisät, jotka kirjaimellisesti antoivat henkensä evankeliumin
puolesta. Vainoa oli myös niillä, jotka kieltäytyivät poikkeamasta totuudesta - näin oli Espanjan
inkvisitiossa ja kun uskovaisia poltettiin rovioilla keskiajalla.
Näissä seurakuntaan kohdistuneissa vainoissa tapahtui nousua ja laskua, joka jatkui tähän
päivään asti. Esimerkiksi kristillisten käytäntöjen tukahduttaminen Romaniassa ei kovin kauan
sitten – jäi pois, kun sen takana oleva totalitaarinen hallinto romahti. Kirjon toisessa päässä
militantin Islamin nousu osissa Afrikkaa aiheutti väkivalta-aallon Jeesuksen uskovia vastaan. Silloin
oli ilmeistä, että monet tarkkailijat nukkuivat; nämä antikristilliset liikkeet olivat usein satunnaisia,
eikä niitä koordinoinut mikään yksittäinen elin, jolla olisi ollut julkinen agenda. Jopa tiettyjen
yksilöiden veriset toimet kristinuskon vastaisten uskonkäsityksen varjolla eivät oikeuttaneet mitään
mainitsemisen arvoista, koska ne olivat luonteeltaan enemmän itsemotivoituja.
Kun vuosi 2021 koitti, antikristillisen toiminnan laajuus, luonne ja voimakkuus ovat saaneet monet
uskovaiset hermostuneiksi. Kaikkein huomionarvoisinta on, että nämä esiintymiset eivät johtuneet
tavallisista epäillyistä. Yksinkertaisesti ei Iranista, Kiinasta eikä Pohjois-Koreasta. Kansakunnat,
jotka pitäytyivät Raamatun periaatteisiin, ovat tehneet U- käännöksen. Kanada on tässä suhteessa
kerännyt julkisuutta enemmän, kuin olisi kohtuullista. Vuosikymmenen sisällä se on ollut
mullistusten tsunami - kristillisystävällisen hallinnon korvasi brutaalisti sellainen, joka alisti
valvontaan kirkot ja papiston. Pohjimmiltaan se on Herraan Jeesukseen uskomisen kriminalisointi!
Kanadalaisen jumalanvastaisen avokätisyyden kanssa samaan tahtiin marssivat liikkeet ovat viime
aikoina saaneet vauhtia rajan takaa. On ollut kopioituja ohjeita koskien kirkkoon pääsyä ja jopa
verkkosivustojen sensuroimista. Tämä pimeä suuntaus on levinnyt jopa Eurooppaan - kuten
äskettäin todisti saksalainen pastori, joka sai sikäläisen lakisysteemin rangaistuksen
kieltäytymisestään LGBT -kärryiltä.

Puheen ollen LGBT:stä monet todellisen Pyhän Kirjan kannattajat ovat kieltäytyneet antautumasta
em. syytösten tuskan vuoksi. Juuri tämä peräänantamaton kieltäytyminen vaarantaa uskoaan on
lietsonut vihan hiillosta rakasta Raamattua vastaan. Olemme nähneet tämän pahan trendin vihreät
versot Obaman vuosina ja vain väliaikaisesti lomautettuina Donald Trump'in alaisuudessa.
Vaaleilla, jotka muistuttavat vallankaappausta konservatiivisia kristittyjä vastaan, tämä myrkyllinen
hyökkäys Jumalaa vastaan on yhtäkkiä saanut tuulta purjeisiinsa!
Pohjimmiltaan se sylkee silmille määräystä 5.Moos. 22: 5:
“Nainen älköön käyttäkö miehen tamineita, älköönkä mies pukeutuko naisen vaatteisiin; sillä
jokainen, joka niin tekee, on kauhistus Herralle, sinun Jumalallesi.”
Varmasti ilman mitään epäilystä, LGBT:n herätyshuuto on taisteluhuuto hurskautta vastaan. Tämä
liittyy mukavasti peruutuskulttuuriin (cancel culture), joka on Black Lives Matter -hulluuden
suuteleva serkku. Tässä on myrkyllinen yhdistelmä, jolla on taipumus edistää vihaa kiehuvaa
ilmapiiriä kaikilla mantereilla. Se nostaa jo rumaa päätänsä paitsi Pohjois-Amerikassa, myös
Euroopassa, Australiassa ja osissa Aasiaa.
Peruutuskulttuuri on kaiken salaperäiseksi (arcane) ja sortavaksi arvioidun poistamista - kristinusko
on heidän listansa kärjessä. Nämä ihmiset esittävät maailmalle vääristyneen ja puolueellisen
näkemyksen Raamatusta - lähinnä ennakkoluuloihinsa perustuvan. Tärkein niistä on heidän
vastenmielisyytensä heteroseksuaalista avioliittoa ja perhettä kohtaan.
Juuri tämä on se, mikä ajaa Kanadan muuttumaan roistovaltion kaltaiseksi, joka kääntää selkänsä
Jumalalle. Ei kestänyt kovin kauan, vai mitä? Kun peruutuskulttuuri saa hurjan nopeuden monissa
maissa, niin voit odottaa, että tämä jumalaton mantra omaksutaan mielellään. Valheiden isän
harhaanjohtava työkalu raivaa tien harhalle, joka puolestaan johtaa pahimpiin hetkiin ihmiskunnan
historiassa. Monet kristityt voivat olla suoraan tämän hirvittävän vitsauksen alaisia. Vain
autuaallinen toivo seisoo uskollisten puolella!
Peruutuskulttuuri on vain toistoa Kambodžan teurastuskenttien ja Bosnian etnisen puhdistuksen
kaltaisille asioille. Ne olivat matalaa teknologiaa ja täynnä verenvuodatusta. Tuleva ei niinkään
kaukainen tulevaisuus on oleva jotakin samoilla linjoilla, paitsi että verenvuodatusta on vähemmän
ja se perustuu keinoälyyn, joka toimii 5G:n voimalla. Kiinalla on tällaisen verkoston runko
sosiaalisen valvonta- ja luottopistejärjestelmänsä kautta. Se rankaisisi lopulta ihmisiä, jotka pitävät
kiinni uskosta – samalla tavalla kuin toisinajattelija näännytetään nälkään, kun ruoan ja
välttämättömyystarvikkeiden saatavuus katkaistaan mukautumattomuuden vuoksi!

Todella pelottavaa! Sama koskee kaikkia huhuja uudelleenkoulutusleireistä kovan ytimen
kristityille. Mutta koskeeko tämä kauhujen kauhu henkilöä, joka uskoo vahvasti ja luottaa
Jumalaan? Jotkut luulevat, että kaikkien täytyy käydä läpi nämä inhottavuudet, mutta omaksuvatko
he hänen äärettömän armonsa? Koko kysymys koskee vähäistä raamatullista lukutaitoa, erityisesti
Raamatun profetian alueella. Kun he poimivat huhuja kyberavaruudesta ja kuulevat surkeita
ehdotuksia valtamediassa - nämä ihmiset päätyvät unettomiin öihin yhdessä huonon ruokahalun
kanssa. Ongelma on, että heillä ei ole hyvää käsitystä profeetallisten tapahtumien järjestyksestä.
Heidät voisi jopa huijata uskomaan autuaallisen toivon (Blessed Hope) asemesta räjäytettyyn
toivoon (Blasted Hope). Kadotuksen lapsi nauraa sille!
Lue Ilmestyskirjaa ja tule Raamatun profetian koukuttamaksi. Vastaukset ynnä varmuus ovat siellä.
Sitäpaitsi, jos nämä asiat, joista on kuultu, eivät ole enää spekulatiivista juorua, niin yksi asia on
kristallinkirkas – pasuna kajahtaa koska tahansa ja pian.
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