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Käynnissä.on uusi lusiferilaisten globalistien päällekarkaus, koska he ovat 

tuplaamassa ponnistuksensa kohti maailman hallintaa sekä Kristuksen seuraajien ja 

kansallisen itsemääräämisoikeuden eliminoimista ja kohta he kolkuttavat ovellasi 

pyrkien tunkemaan käsivarteesi kokeellista myrkkyä kuljettavan neulan. Sinun pitäisi 

valmistautua siihen, koska he ovat kertoneet meille tulevansa pian. DHS käyttää jo 

näistä ovelta ovelle -tyranneista nimitystä "Vaccination Strike Force (rokotusten 

iskujoukot)". 

Jos luulet, että tämä kaikki on salaliittohölynpölyä ja juot edelleen "COVID -koolaidia", 

niin en tiedä, mitä muuta kertoa sinulle. Näyttää, että suurin osa väestöstä on nyt 

täysin aivopesty, kun taas toiset näkevät selvästi totuuden, joka on heidän silmiensä 

edessä. Elämme ajassa, josta Raamattu puhuu luvussa 2.Ts. 2; Jumala on todellakin 

lähettänyt monille väkevän eksytyksen, koska he ovat valinneet uskoa valheen.

Näinä päivinä meillä on todellakin monia, jotka uskovat moniin v alheisiin ja syy on se,

että Jumala itse on lähettänyt heille väkevän eksytyksen ja sallinut sen niellä heidät, 

koska he eivät ottaneet vastaan Jumalan totuutta voidakseen pelastua. Jopa monet 

hartaat kirkossa kävijät ovat uskoneet kaikki valheet, joita hallitus, 

terveysviranomaiset ja valehteleva media ovat esittäneet, koska uskallan sanoa, että 

heidän tunnustamansa usko Kaikkivaltiaaseen ei ole todella aito. Heillä voi olla 

jumalisuuden muoto, mutta se on ilman Pyhää Henkeä ja siksi ilman voimaa ...ja siksi 

he ovat kauhuissaan. Se on Saatanan tavoite, tiedättehän, pitää meidät kaikki 

kauhuissamme, mukautuvaisina ja tottelevaisina pahalle. Hänellä on kenttäpäivä (field

day) useimpien kanssa juuri nyt.

https://newswithviews.com/author/rob/
https://newswithviews.com/lawlessness-abounds/
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kool-Aid
https://www.dhs.gov/


Todellisen Jumalan jäännöksen jäsenet voivat selvästi nähdä vihollisen käden 

työskentelevän kaikessa, mitä on tapahtunut kahden viime vuoden aikana ja voimme 

selvästi nähdä, mihin tämä kaikki on johtamassa. Muu maailma on täysin sokea 

totuudelle, väkevän eksytyksen alaisena ja siksi peloissaan. He pelkäävät hallitusta, 

he pelkäävät ihmistä, he pelkäävät sairautta ja kuolemaa - mutta eivät edes tunne 

Vapahtajaa ja Luojaa.

Surullinen osa on, että kaikki lusiferilaisten globalistien suunnitelmat on paljastettu 

avoimesti. Vaikka ovat salaliitossa Herraa ja Hänen voideltuja seuraajiaan vastaan, 

he eivät ole salanneet mitään. He tulivat heti ulos ja kertoivat meille, mitä he aikovat 

tehdä. Sitten he tekevät sen. Ja on surullista, että niin monet ovat edelleen niin 

sokeita. Meillä oli tapahtuma 201 vain viikkoja ennen COVIDin irtipäästämistä ja 

maailma suljettiin. Kansalaiset asetettiin lähinnä ”kotiarestiin”, kun kansakunta 

suljettiin. Tässä suunnittelukokouksessa, joka pidettiin avoimesti New York'issa ja 

johon osallistuivat Uuden Maailmanjärjestyksen johtavat globalistit ja lusiferilainen 

eliitti, kaikki, mitä tapahtui vuonna 2020 ja kaikki, mitä nyt tapahtuu, suunniteltiin ja 

simuloitiin huolellisesti. Muutamaa viikkoa myöhemmin se alkoi.

Niin sanotut ”terveysviranomaiset” ottivat maamme valvonnan… tietysti oman 

”etumme” vuoksi. Jos ihmisten sallittiin poistua kodeistaan, heidän oli pakko peittää 

kasvonsa maskeilla ja seisoa kuuden jalan päässä toisistaan. Pienyritykset joutuivat 

sulkemaan ovensa, kun taas isot marketit saivat olla auki. Kirkot pakotettiin 

sulkemaan ja niille kerrottiin (ja useimmat olivat samaa mieltä), että ne olivat 

"epäoleellisia".

Useimmat mukautuivat kuuliaisesti ja pysyivät kotona haalien vessapaperia ja 

roskaruokaa pelosta kyyristellen ja seuraten valheita suoltavaa matkijalintumediaa, 

joka suolsi valheita, joita heidän käskettiin suoltaa. Huomaa, että tämä tapahtui sen 

jälkeen, kun näimme Kiinasta tulevia kauhistuttavia kuvia viruksesta, joka oli niin 

tuhoisa, että ihmiset kaatuivat kuolleina kaduille. Näytettiin, kun Kiinan 

terveysviranomaiset pidättivät väkisin aseella uhaten sairaita ihmisiä, lastasivat 

heidät pakettiautoihin ja veivät pois, eikä heitä nähty sen koommin. Kuulimme huhuja 

suurista krematorioista Kiinassa, koska niin monet miljoonat kuolivat. Monilta  

kerrostaloissa asuvilta he jopa hitsasivat heidän ovensa kiinni.

Kysyin silloin ja kysyn edelleen: MIKSI näiden kuvien julkaiseminen maailmalle 

sallitt iin? Kiinan kaltaisessa maassa, jossa he kuvaavat itseään vain maailman 

vahvimpana ja pelätyimpänä sotilaallisena suurvaltana, jossa sosiaalinen media ja 

julkinen media sallivat vain positiivisen ”PR:n” lähteä ulos maailmalle -- miksi 



maailman sallitt iin nähdä tämä? Siihen on vain yksi syy: herättää pelkoa. Kiina kyllä 

sulki oman väkensä ja lujasti. Toisia mitä varmimmin pidätettiin ja raahattiin pois, eikä

heitä ole näkynyt sen koommin. Sulkeminen siellä oli niin voimakasta, että valtavista 

kaupungeista tuli aavekaupunkeja. Niin todella tapahtui. Mutta entä kuvat ihmisistä, 

jotka kaatuivat kuolleina kaduille? En ole niin varma. Siitä huolimatta pelko levisi 

nopeasti kaikkialle maapallolla ja niin maaliskuun puolivälissä, kun ”koronavirus” iski 

Yhdysvaltoihin, olimme innokkaita tottelemaan. Eikä koskaan ennen 

maailmanhistoriassa ole ollut niin paljon valtaa niin harvojen käsissä. He juopuivat 

nopeasti vallasta ja heidän globalistinen agendansa eteni.

Täällä Amerikassa useimmissa osavaltioissa meidän sallitt iin säilyttää joitakin 

oikeuksistamme. Matkustaminen oli kuitenkin hyvin rajoitettua. Ei ollut ravintoloita, 

joissa syödä. Pienet perheyritykset pakotettiin konkurssiin. Maskit vaadittiin julkisilla 

paikoilla. Walmart'in kaltaisten paikkojen annettiin pysyä auki, mutta uudet säännöt 

otettiin nopeasti käyttöön. Maskit tarvitaan. Seisokaa kuuden metrin päässä 

toisistanne. Sisään vain yhden oven kautta. Seuratkaa lattialla olevia nuolia ja 

poistukaa vain yhden oven kautta. Monet julkiset tilat vaativat otsasi skannattavaksi 

ja kaikki henkilötietosi, ennenkuin sinut päästettiin sisälle. Yrityksiä, jotka eivät 

panneet täytäntöön näitä perustuslain vastaisia hallituksen määräyksiä, uhattiin 

lamauttavilla sakoilla.

Mistä tässä kaikessa oli kyse? Selvästikin, kuten sadat erittäin pätevät lääkärit ympäri

maailmaa kertoivat meille, maskit olivat hyödyttömiä ja jopa haitallisia. Kuuden jalan 

etäännyttäminen ei mitenkään hidastanut viruksen leviämistä. Virusta on mahdoton 

välttää, olitpa eristetty kotona tai ulkona yleisellä paikalla. Et voi pysäyttää virusta. 

Eivätkö kaikki lääkärit ole aina sanoneet niin? Koko elämäni ajan, aina kun tulin hyvin

sairaaksi ja menin lääkäriin, he sanoivat: ”No niin, olen pahoillani, se on virus ja sen 

on annettava vain tehdä tehtävänsä. Ei ole olemassa mitään, jota voisimme antaa 

sinulle.”

Mutta tässä tapauksessa oli. Oli hydroksiklorokiini ja ivermektiini, mainitakseni vain 

kaksi hyvin halpaa ja hyvin tehokasta lääkettä COVIDiin. Viranomaiset kuitenkin 

kielsivät ne nopeasti ja lääkäreitä kiellettiin määräämästä niitä. Miksi he eivät yrittäisi 

kaikkea mahdollista, jos tämä oli todella niin tappava sairaus? Kuitenkin, kun 

järjestön America’s Frontline Doctors lääkärit tulivat ulos ja esittivät tuloksensa 

tosielämästä, kun sadat näitä lääkkeitä käyttävät potilaat toipuivat nopeasti, nämä 

kerran arvostetut lääkärit sensuroitiin, kaikki tiedotusvälineet kielsivät heidät ja heidät

erotettiin työpaikastaan.

https://americasfrontlinedoctors.org/


Entäs se kuusi jalkaa? Walmart'in lattialla olevien nuolten seuraaminen? Kyse oli 

tästä... Isot marketit kuuluvat rankimmin valvottuihin paikkoihin, mihin voit mennä. 

Valvontakameroita on kaikkialla. Tämä oli hallituksen yhteinen ponnistus hienosäätää 

kasvojentunnistusteknologiansa ylläpitääkseen ja vahvistaakseen meidän kaikkien 

valvontaa. He eivät voineet tehdä sitä suurissa ihmisjoukoissa, mutta kun kaikki olivat

kuuden jalan päässä toisistaan kaikkien kävellessä määrättyihin suuntiin seuraten 

nuolia lattiassa, siitä tuli heille helppo nakki.

On niin paljon muutakin, josta voisimme puhua koskien koko COVID -huijausta – ns. 

”pandemiaa”, joka tarvitsee mediapropagandaa kellon ympäri 7 päivää viikossa  

muistuttamaan meitä pysymään pelossa, koska 99,97% sairastuneista toipuu 

nopeasti.

Myös viime vuonna vasemmistolaiset lusiferilaiset päästivät irti anarkian kaikkialla 

Amerikassa ja maailmassa. Me kaikki näimme polttamista, mellakointia, ryöstelyä ja 

murhaamista tapahtuvan elävissä väreissä. Matkijalintumedia kehtasi kutsua näitä 

tapahtumia "rauhanomaisiksi mielenosoituksiksi", vaikka rakennukset paloivat 

taustalla verkkotoimittajien takana. Marksilainen Black Lives Matter -järjestö valtasi 

kokonaisia kaupunkeja ja teitä monissa tapauksissa vetäen valkoihoiset ulos 

autoistaan ja hakaten heitä verisiksi tai hengiltä. Seattle'ssa anarkistit valtasivat 

useita kaupunkikortteleita ja julistivat olevansa itsenäinen maa – silt i CHAZ  in 

asukkaat vaativat edelleen ilmaisia hallituksen etuja liittovaltioilta. Voit kuitenkin olla 

varma, että vasemmisto piti näitä tapahtumia "oikeutettuina" ja "enimmäkseen 

rauhallisina". Kaupungit kaikkialla Amerikassa paloivat, samalla kun poliisi määrättiin 

"seisomaan". Ja laittomuus hallitsee edelleen.

Kun kommunismi laskeutui Amerikkaan, kansallisen historiamme ja perintömme 

muistoksi tarkoitetut patsaat kaadettiin. Silt i Vladimir Leninin patsas Seattle'ssa jäi 

koskemattomaksi. Ja kyllä, siellä on yksi ja he ovat ylpeitä siitä. Katso sitä.

Elokuussa kohteeksi tuli Kenosha, Wisconsin. Bussilasteittain palkattuja 

mellakoitsijoita laskeutui kaupunkiin ja alkoi mellakoida, ryöstää, polttaa liikkeitä ja 

hyökätä poliisia vastaan. Elokuun 25. päivänä eräästä Kenosha'ssa työskenneestä 

nuoresta miehestä Illinois'in Antiokiasta, tuli kenties pahin uhri tällä sota-alueella. 

Kyle Rittenhouse päätti työpäivänsä Kenosha'ssa ja osallistui sitten vapaaehtoisesti 

Kenosha'n asukkaiden kanssa auttaen siivoamaan ja korjaamaan edellisen yön tuhoa.

Mutta kun yö saapui 25. elokuuta, tuhoajat aloittivat jälleen hyökkäyksen. Kyle löysi 

itsensä taistelun keskeltä, mutta hän oli siellä omien ampuma-aseidensa kanssa, joita

hän oli hyvin koulutettu käyttämään itsensä ja viattomien ihmisten puolustamiseksi. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Capitol_Hill_Occupied_Protest


Hän antoi myös lääketieteellistä apua ja tarvikkeita ja auttoi jopa loukkaantuneita 

mellakoijia.

Mutta sitten Kyle'a vastaan hyökkäsi aseita käyttävä joukko uhaten hänen henkeään. 

Katsojien ottamissa videoissa näkyy selvästi aseita, jotka osoittavat suoraan Kyle'iin 

ja väkijoukko on valmis tappamaan hänet, mutta Kyle puolusti itseään ja muita 

aseellaan ja siksi häntä uhkaa nyt elinkautinen vankeus. Ei oikeutta viattomille. 

Laittomuus hallitsee.

COVID-huijausta käytettiin pakottamaan postitse toimitettavat äänestysliput ja 

äänestyslippujen ”pudotuslaatikot” -- kaikki ilman valvontaa. Lukematon määrä 

postitettuja äänestyslippuja löytyi ojista ja kaatopaikoilta ympäri maata. 

Pudotuslaatikot muuten rahoitti 400 miljoonalla dollarilla Facebook'in Mark 

Zuckerberg. Samaan aikaan useat järjestelmät hakkeroivat sähköistä henkilökohtaista

äänestystä. Silt i 3. marraskuuta Donald Trump oli voittamassa toisen toimikautensa 

maanvyöryvoitolla ja sitähän EI voitu sallia. Valtamedia jopa vaati Arizonan 

osavaltiota Biden'ille, kun äänistä oli laskettu vain 4%. Sitten klo 3 aamulla kaikki 

sammutettiin, äänten laskeminen pysähtyi. 90 minuuttia myöhemmin koneet 

käynnistettiin uudelleen ja… yllätys, yllätys! Biden käänsi kaikki kiistanalaiset 

osavaltiot edukseen. Muistatteko, että hän totesi ennen vaaleja: "Luulen, että olemme

rakentaneet laajimman ja kattavimman äänestäjäpetosorganisaation   Amerikan 

polit iikan historiassa." Laittomuutta.

Palatkaamme tammikuun 6. päivään. Miljoonat patriootit laskeutuivat Yhdysvaltain 

Capitol -rakennukseen osoittamaan tukeaan oikeusvaltioperiaatteelle ja 

protestoimaan vaalien varastamista vastaan. Kirjaimellisesti tuhansien ihmisten 

ottamien videoiden mukaan DC- ja Capitol-poliisi saattoivat ANTIFA- ym. 

anarkistiryhmiä tapahtuma-alueelle lukemattomilla busseilla. He soluttautuivat siellä 

olevien patrioottien joukkoon ja tapansa mukaan aiheuttivat lisää sekasortoa, tuhoa ja

väkivaltaa. Tapahtuman jälkeen 600 mielenosoitukseen osallistunutta patrioottia 

pidätettiin, vain koska olivat Washington DC:ssä 6. tammikuuta. Monet heistä ovat 

olleet vankilassa tähän päivään asti ilman mahdollisuutta päästä vapaaksi takuita 

vastaan, vaikka eivät tehneet muuta kuin osallistuivat joukkokokoukseen. Ja keksittiin

uusi termi: "patrioottiterroristit". Ja todellakin, he ovat luultavasti vaarallisimpia – 

laittomalle hallitukselle, joka on vallannut kansakuntamme, avannut rajamme, tehnyt 

takahuonesopimuksia vihollistemme kanssa ja vainoaa avoimesti kristittyjä.

Joten vaikka ne, jotka kirjaimellisesti polttivat tuhansia liikkeitä ja koteja maan 

tasalle, hyökkäsivät poliisia vastaan koko kesän kaikkialla maassa, kun poliisi 

https://www.foxnews.com/politics/biden-voter-fraud-organization-video-gaffe


komennettiin seisomaan, Amerikan kansalaispatriootteja pidetään nyt maailman 

vaarallisimpina ihmisinä – "patrioottiterroristeina." Matteus 24:12 sanoo: ”Ja 

sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus.” Meillä on nyt täydellinen

laittomuus. Viatonta vainotaan, samalla kun väkivaltaisia rikollisia sanotaan sankareiksi. Ja 

rakkaus -- ja jopa yleinen säädyllisyys ja ihmisen elämän kunnioitus -- ovat todellakin kylmenneet. 

Mutta muista aina, mitä Jeesus sanoi ja tietäen Vapahtajamme voiman ja mahdin ja että Hän pitää 

meitä kämmenellään ja tietäen, ettei Hän KOSKAAN jätä eikä hylkää meitä - edes keskellä näitä 

pahoja päiviä. Hän sanoi: "Se, joka pysyy vahvana loppuun asti, pelastuu." Katso, että olet vahva 

Herrassa ja pysyt lujana loppuun asti, äläkä koskaan äläkä milloinkaan pelkää sitä, mihin tämä 

maailma on tulossa. Se ON tulossa kotiovellemme. Mutta JUMALAMME on jo kanssamme.
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