Kun aika loppuu
There Comes a Time When Time Runs Out
By Rob Pue, January 30, 2022

Tuntuuko siltä, että maailma on karkaamassa käsistä? Niille, jotka tutkivat ja
raportoivat, uutiset eivät lopu koskaan ja ne ovat harvoin "hyviä uutisia". Ihmettelen,
kuinka ne, joilla ei ole toivoa iankaikkisesta pelastuksesta Jeesuksessa Kristuksessa,
pystyvät käsittelemään sitä kaikkea; tiedän vain, että useimmat eivät mieluummin
halua käsitellä sitä - ollenkaan... he tekevät parhaansa välttääkseen uutisia ja kaikkea
tietoa, joka voisi järkyttää heitä. Ymmärrän, että se on selviytymismekanismi, mutta
tietysti voit paeta, mutta et voi piiloutua kaikelta siltä, mitä nyt on tulossa maan
päälle. Et todellakaan pysty piiloutumaan Kuninkaiden Kuninkaalta, kun Hän palaa
taivaan sotajoukkojen kanssa tuomitsemaan oikeudenmukaisesti tämän maailman
jumalattomat.
Monet kadotetut sielut ymmärtävät tämän myös, mutta eivät silti nöyrry, tee
parannusta ja huuda Vapahtajan armoa. Tietysti eräänä päivänä jokainen polvi taipuu
ja jokainen kieli tunnustaa, että Jeesus Kristus on Herra, mutta nyt he nousevat ylös
joka päivä ja tekevät parhaansa jäljitellen strutsia yrittäessään teeskennellä, ettei
Jumalaa muka ole. Silti heidän mielensä taustalla on aina tuo musta pilvi, aina tuo
pelkotekijä ja niin he vain tottelevat ja mukautuvat pahuuteen ja tyranniaan siinä
turhassa toivossa, että heidät vain jätettäisiin rauhaan. Monet myös uskovat olevansa
ylivertaisia ihmisiä – niin paljon hyveellisempiä, ystävällisempiä ja muita
huomioivampia, koska tekevät niin kuin käsketään.
Mutta niiden meistä, jotka tuntevat Jeesuksen ja jotka Hän tuntee, ei tarvitse koskaan
pelätä mitään. Voimme olla rohkeita kuin leijonat, koska tiedämme, ettei Hän koskaan
jätä meitä, eikä hylkää meitä, vaikka meillä on ahdistusta tässä maailmassa. Meidän
ei siis tarvitse taipua tyrannien pahan sanelun edessä, meidän ei tarvitse tehdä niin

kuin pahat käskevät, vaan olemme vapaita tekemään, niinkuin Jumalan Sanan
mukaan pitää.
Toiset kadotetut sielut seuraavat päivittäisiä uutisia, mutta hyväksyvät vain
valtamedian uutiset ja kuten me kaikki tiedämme, valtamedia näyttää meille vain, mitä
he haluavat meidän näkevän. Matkijalintu-media toteuttaa marionettimestariensa
komentoa - pumppaa valheita ja propagandaa joka päivä kellon ympäri, jotta
globalistien "Suuren Nollauksen" agenda edistyisi. Suurin osa siitä, mitä nykyään
kutsutaan "uutisiksi", on pelkkää teatteria, joka on käsikirjoitettu ja koreografioitu
tarkoituksella aiheuttaa mahdollisimman paljon pelkoa ja tietysti tottelemista.
Tänään haluan siis jakaa kanssanne uutisia, joita ette todennäköisesti koskaan kuule
CNN:ltä, MSNBC:ltä tai edes FOX:ilta. Valehteleva vasemmisto todennäköisesti
leimaa nämä "valeuutisiksi" tai "salaliittoteorioiksi" tai "oikeistopropagandaksi". Juuri
niin he tekevät ja ihmiset todella uskovat, mitä heidän ruutunsa heille näyttävät. Liian
monille se, mikä ei näy televisiossa, ei ole totta, sitä ei tapahdu. Muista, että
yritysmedian tehtävä on saada totuus katoamaan, ikuisiksi ajoiksi, "muistiaukkoon".
Ensinnäkin Englannista on ilmoitettu, että Boris Johnson laatii suunnitelmia maan
plandemiarajoitusten poistamiseksi asteittain, ehkä jo maaliskuussa, ehkä paljon
aikaisemmin. Tällä hetkellä Britannian kansalaisten on pysyttävä karanteenissa, jos
heidän COVID-testinsä on positiivinen. Määräyksen rikkomisesta seuraa 10 000
punnan sakko. COVID-passit ja kontaktien jäljittäminen voidaan myös lakkauttaa
asteittain. Näyttää, että miljoonat kaduilla protestoivat britit ovat EHKÄ vaikuttaneet
asiaan.
Yhdysvaltain korkein oikeus heitti hiljattain talonpojille luun päättäessään, että
Biden'in yli 100 työntekijän yrityksiä koskevia pistos-mandaatteja ei voida panna
täytäntöön. Samaan aikaan he kuitenkin sallivat rokotemandaattien jatkamisen
amerikkalaisille terveydenhuollon työntekijöille. Heille se merkitsee: "ota rokote tai
menetä työpaikkasi" ja useimmilta on kielletty uskonnolliset ja lääketieteelliset
erivapaudet. Monet terveydenhuollon työntekijät on jo aikoja sitten erotettu, koska
eivät ole noudattaneet vaatimuksia. Tuomioistuimen päätös koskien yrityksiä on
kuitenkin liian vähän ja liian myöhään. Biden'in uhkaukset ja pakottaminen riittivät
saamaan useimmat amerikkalaiset yritykset määräämään rokotukset jo nyt. Tarvittiin
vain tyhjä uhkaus (jossa ei ollut lainkaan oikeudellisia "hampaita") niiden saamiseksi
tottelemaan. Hänen hallintonsa tiesi, että tällaiset säännöt eivät koskaan kestäisi
oikeudessa, mutta pelkästään uhkaamalla sakoilla ja rangaistuksilla suurin osa

amerikkalaisista työntekijöistä on jo nyt peruuttamattomast piikitetty. Heille se on jo
liian myöhäistä.
Kanadan Albertassa COVID-rokotetiedot, jotka osoittivat nousupiikkiä pistoksen
jälkeisten kuolemien määrässä, poistettiin äskettäin hallituksen verkkosivustolta sen
jälkeen, kun toimittaja Alex Berensen oli julkaissut tietoa, joka osoitti
kuolemantapausten valtavan lisääntymisen ensimmäisen rokoteannoksen jälkeen.
Onneksi Berensen ajatteli etukäteen ottaa kuvakaappauksia Albertan hallituksen
julkaisemista tiedoista, ennenkuin ne heitettiin "muistiaukkoon".
Samaan aikaan saksalaiset lääkärit ovat liittyneet muihin tutkijoihin ympäri maailmaa
ja löytäneet outoja esineitä COVID-pistoksista ja niitä ottaneiden verestä.
Saksalainen terveysvapaussäätiö, joka periaatteessa vastaa järjestöä American
Frontline Doctors, on julkaissut hämmästyttäviä videoita, joissa näytetään "vieraita
esineitä", jotka ovat (lainaus) "tarkasti konstruoituja" sekä munista kuoriutuneita
MATOJA ym. loisia.
Pfizer'in entinen varatoimitusjohtaja Michael Yeadon on kuukausien ajan varoittanut
ihmisiä ottamasta näitä pistoksia ja käyttämästä kasvomaskeja. "Kaikki PCR-testeistä
maskeihin ja 'oireettoman leviämisen' ajatukseen on huijausta", Yeadon sanoi ja
lisäsi, että "rokotukset ovat aina vahingoittaneet ihmisiä, koska ne on suunniteltu sitä
varten". Yeadon uskoo, että COVID-pistosten seuraukset ovat todennäköisesti tuhat
kertaa pahemmat kuin minkään perinteisen rokotteen johtuen niiden käyttämästä
kokeellisesta mRNA-teknologiasta.
Airline Pilot Association -lehden raportissa todetaan, että yhdysvaltalaisten lentäjien
kuolemantapaukset lisääntyivät 1 750% vuoden 2021 kahdeksan ensimmäisen
kuukauden aikana - ja se alkoi heti sen jälkeen, kun COVID-rokotuksia alettiin vaatia.
On mielenkiintoista, että vuoden 2020 muka tappavan "pandemian" aikana, kukaan
lentäjä ei kuollut yllättäen
Tammikuun 15. päivänä tulivuori Tonga tuotti "kerran tuhannessa vuodessa
tapahtuvan räjähdyksen". Purkaus lähetti 3 mailin levyisen sienipilven tulikuumaa
tuhkaa, höyryä ja kaasua 12 mailin korkeudelle ilmaan ja purkaus oli niin massiivinen,
että se itse asiassa synnytti kokonaan uuden saaren. Räjähdyksen aiheuttama
äänimyrsky (sonic boom) kuului 6 000 kilometrin päässä Alaskassa.
Tammikuun 11. päivänä aloitettiin kymmenen jalkaa korkean betonimuurin
rakentaminen Valkoisen Talon ympärille. Valkoista Taloa jo ympäröivän teräsaidan
sisäpuolelle sijoitetun muurin tarkoituksesta ei ole annettu mitään selitystä.

Kummallista kyllä, kun betonimuurin rakentaminen alkoi, CCTV-videosignaalin syöttö
katkaistiin. Muutamilla asiaa käsittelevillä verkkosivuilla on kerrottu, että valtavaa
betoniseinää tarvitaan, koska maisemansuunnittelijat tekevät huoltotöitä Valkoisen
talon nurmikolla sijaitsevalle suihkulähteelle. Kuinka tyhminä he meitä pitävät?
Näyttää, että tarvitsemme yhä enemmän muureja ja barrikadeja suojelemaan
"kaikkien aikojen suosituinta presidenttiä", joka on saanut yli 80 miljoonaa "laillista"
ääntä, kun samaan aikaan etelärajallamme on punainen matto kaikille ei-kansalaisille,
jotka haluavat ilmaista ruokaa, vaatteita, terveydenhuoltoa, koulutusta, asuntoja ja
käteistä, vaikka eläkeläisemme ja sotaveteraanimme elävät sosiaaliturvamaksuilla ja
valtiontuella, joka on selvästi köyhyysrajan alapuolella.
Samaan aikaan Biden'in hallinto laatii luetteloita uskonnollisista rokotteiden
vastustajista. Daily Signal -lehden mukaan "Kolumbian piirikunnan
esivalvontavirasto... ilmoitti uudesta tallennusjärjestelmästä, johon tallennetaan
kaikkien niiden työntekijöiden nimet ja 'henkilökohtaiset uskonnolliset tiedot', jotka
esittävät 'uskonnollisia mukautumispyyntöjä uskonnollisia poikkeuksia varten
liittovaltion määräämästä rokotusvaatimuksesta'”. He eivät ole kertoneet, mitä he
aikovat tehdä näillä tiedoilla. Voin arvata...
Vastavalittu Manhattan'in piirisyyttäjä Alvin Bragg on ilmoittanut, että hänen
johdollaan ei enää nosteta syytteitä monista eri rikoksista. Kuten olemme nähneet
Kaliforniassa ja muualla maassa, Bragg on ilmoittanut, että hänen toimistonsa ei aio
nostaa syytettä liikeyritysten aseellisista ryöstöistä. Rikolliset, jotka varastavat alle
1000 dollarin arvosta tavaraa, pääsevät vapaaksi. Muita rikoksia, joista hänen
toimistonsa ei enää nosta syytettä, ovat pidätyksen vastustaminen, prostituutio ja
rikollinen tunkeutuminen - paitsi tietenkin, jos et näytä pistos-papereitasi käskystä.
Tämä on jälleen yksi vasemmistolainen piirisyyttäjä, joka avaa oven
väkivaltarikollisuuden lisääntymiselle, kuten olemme nähneet muun muassa San
Francisco'ssa, Philadelphia'ssa, Seattle'ssa, Portland'issa ja Chicago'ssa. Kaikissa
näissä kaupungeissa väkivaltarikollisuus on lisääntynyt, samoin kuin
vähittäiskauppojen ryöstely.
Samaan aikaan Floridassa perhe on hävinnyt jälleen yhden oikeustaistelun, jossa he
yrittivät pelastaa läheisensä, joka on taistellut hengestään hengityskoneessa jo yli
kuukauden ajan. Epoch Times -lehden mukaan Daniel Pisano'n vaimo ja poika ovat
taistelleet Mayo Clinic Florida -sairaalaa vastaan oikeudessa 30. joulukuuta lähtien.
Sitä ennen he rukoilivat sairaalaa antamaan heille luvan yrittää hoitaa Pisano'a
Ivermektiinillä sekä muilla lääkkeillä ja lisäravinteilla, joita etulinjan COVID Critical

Care Alliance -järjestö suosittelee. Floridan tuomioistuimet ovat hylänneet perheen
pyynnön kiireellisistä toimenpiteistä jo kahdesti. Mayo-klinikka ilmoitti, että
hoitosuunnitelma, jota perhe haluaisi kokeilla, ei sovi sairaalan tavanomaiseen
COVID-protokollaan. Ei tietenkään sovi. Olen selittänyt teille aiemmin "sairaaloiden
vakioprotokollat" sekä kaikki ne taloudelliset bonukset, joita sairaalat saavat siitä,
että pitävät ihmiset sairaina ja saavat vielä enemmän bonuksia, kun he kuolevat.
Myös Epoch Times -lehden mukaan useiden osavaltioiden terveysministeriöt tutkivat
18-49-vuotiaiden kuolemantapausten jyrkkää nousua, joista suurin osa ei liity
COVIDiin, mutta liittyy pistokseen. Tämän ikäryhmän kuolemantapaukset lisääntyivät
keskimäärin yli 40 prosenttia vuonna 2021. Kolumbian piirikunnassa 18-49-vuotiaiden
kuolemantapaukset lisääntyivät huikeat 72 prosenttia vuoden 2021 aikana. On
mielenkiintoista, että Kolumbiassa on myös maan korkein "täysin rokotettujen"
ihmisten prosenttiosuus.
Natural News kertoo tämän tarinan: Washingtonin osavaltion demokraatit ajavat nyt
lakia (WAC 246-100), joka valtuuttaisi "terveysviranomaiset" periaatteessa
sieppaamaan aseella uhaten kenet haluavat ja lähettämään heidät COVIDkeskitysleireille. Tämän säännön kohteena olevilla henkilöillä ei tarvitse olla
tartuntaoireita, että heidät voidaan pidättää ja sijoittaa jo aktivoiduille leireille.
Valkoinen talo ilmoitti "iskujoukko"-operaatioista viime vuoden heinäkuussa. Näiden
"iskujoukkojen" tarkoituksena on kulkea ovelta ovelle, paikantaa "rokotevastaiset"
heidän kodeissaan ja pakottaa amerikkalaiset ottamaan tappopiikit. Neljä kuukautta
sitten Washingtonin osavaltion hallitus vahvisti palkkaavansa
"iskuryhmäkoordinaattoreita". Koordinaattorit on nyt palkattu ja koulutettu ja leirit
Washington'in osavaltiossa ovat nyt valmiina vastaanottamaan ensimmäiset vieraat,
kunhan lainsäätäjät ajavat lakiesityksen läpi.
Ja lopuksi, juttu Forbes-lehdestä, joka tuskin on "oikeistolainen" julkaisu...
"Toimitusketjun häiriöt, korkea inflaatio ja massiivinen rekkakuskipula". Forbesin jutussa
todetaan: "Jos olet viime aikoina käynyt supermarketissa, olet varmasti huomannut
kaikki hyllyt tyhjinä. Uuden auton, josta maksoit kuukausia sitten innostuneena
käsirahan, toimitukselle ei ole varmaa aikataulua. Yritykset menettävät
liiketoimintaansa, koska eivät saa tuotteidensa valmistamiseen tarvittavia tavaroita ja
komponentteja varastoonsa."
Forbesin mukaan kuorma-autoala tarvitsee tällä hetkellä vähintään 80 000 uutta
kuljettajaa. Jälleen kerran monet ovat päättäneet jättää ammattinsa ennemmin kuin

ottaa kokeellisen ja tappavan injektion. Jopa 75 prosenttia Yhdysvaltojen talouden
tuotteista saapuu kuorma-autoilla.Vaan ei enää. Kaliforniassa, jos kuorma-autosi on
kahta vuotta vanhempi, et saa tulla osavaltioon lainkaan. Lisäksi kuljettajien on ehkä
pian esitettävä "rokotuspaperinsa" päästäkseen tiettyihin osavaltioihin sekä Kanadaan
ja sieltä Yhdysvaltoihin. Samaan aikaan hinnat ovat nousseet räjähdysmäisesti koko
maassa ja elintarvikepulaa on ennustettu jo jonkin aikaa.
Olen maininnut tämän jo aiemmin, mutta se on syytä toistaa: sinun on nyt esitettävä
"paperisi", jotka todistavat, että sinut on pistetty Washington DC:ssä, Minneapolisissa
ja St. Paulissa, että voit mennä mihin tahansa julkiseen tilaan. Myös newyorkilaisten
on esitettävä "paperinsa", jos aikovat liikkua julkisilla paikoilla. Vain noin 20 000
ihmistä tuli paikalle osallistumaan 23. tammikuuta järjestettyyn DC:n
mielenosoitukseen, jossa vastustettiin mandaatteja ja vapauden menettämistä.
Tämä on se maailma, jossa me nyt elämme. Tämä on "uusi normaali". Tämä on
vasemmiston idea "Rakenna takaisin paremmin". Saattaa näyttää, että maailma on
karkaamassa käsistä, mutta väkevän Jumalamme käsi on lujasti ruorissa ja kaiken
sekasorron ja tuhon takana olevat pahikset eivät voi tehdä mitään, mitä Jumala ei
salli. Maailmamme on tuomion alla, kuten sen kuuluukin olla. Taivaallinen Isämme on
mittaamattoman kärsivällinen, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki
tulisivat parannukseen. Mutta kuten Nooan ja Lootin päivinä, tulee aika, jolloin aika
loppuu. Älä pelkää maailmaa. Sen sijaan etsi Jumalaa tänä päivänä, kun vielä voit.
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Suomentaja lisäys. Tämän artikkelin tietoja tukee tämä Natural News-linkki:
Washingtonin osavaltio laillisti ihmisruumiiden "lihaliemi"-nesteytyksen vuosi ennen kuin
aktivoi COVID-keskitysleirit, jotka pyydystävät "iskuryhmäoperaatioilla" rokottamattomia
konservatiiveja... ruumiiden tehokas, salamyhkäinen hävittäminen on nyt täydellistetty

