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Emme katsele paljon televisiota talossamme. Itseasiassa tuskin lainkaan. Televisio on meillä 

todennäköisesti vähiten käytetty kapine. Mutta joskus laitamme sen päälle katsellaksemme 

koulutusohjelmaa, dokumenttifilmiä, jotakin "vanhaa" klassista TV-ohjelmiaa, tai jopa satunnaisesti 

elokuvaa. Olen huomannut kuluneen vuoden aikana vasemmistolaisen propagandan jatkuvan, 

loputtoman tulituksen - usein kudottuna itse ohjelmiin, mutta AINA mainoksissa. Ja 

vasemmistolainen propaganda on PAKSUA. Se on ilmeistä ja, voisi jopa sanoa tyyliin "siitäs sait". 

Se, kuinka toiset eivät voi nähdä tätä ja heti tunnistaa sen propagandaksi, menee minulla yli 

hilseen.

Hiljattain saarnamatkallamme Ohioon vaimollani ja minulla oli yhtenä iltana vähän vapaa-aikaa  ja 

katselimme yhtä noista vanhoista klassisista TV-ohjelmista. JOKAINEN kaupallinen tauko sisälsi 

60 sekunnin ”julkisen palvelun ilmoituksen”, joka juhli ja tyrkytti COVID-piikkiä. Sanoman ydin oli: 

"On aika päästä taas töihin, taas perheen pariin, taas syömään ravintolassa, taas juhlimaan 

ystävien kanssa. Takaisin 'normaaliin!'” Mainos jatkui: "Tämä on MEIDÄN aikamme, Ohio! Tämä on

tilaisuutemme saada elämämme takaisin ... ottamalla piikki. ”

Jos olet nähnyt yhtään noita lääkemainoksia, joita yleensä pyörii jokaisen televisio-ohjelman 

jokaisella kaupallisella tauolla, niin tiedät, että lääkeyhtiöiden on käytettävä vähintään puolet tästä 

hyvin kalliista lähetysajasta ja ilmoittaa jokaisen tyrkyttämänsä lääkkeen tunnetut riskit ja vaarat. 

Jotkut näiden lääkkeiden sivuvaikutuksista ja vaaroista ovat kauhistuttavia. Silti laki vaatii 

lääketeollisuutta ilmoittamaan ne selvästi. 

Se vaan ei koske COVID-pistosta. Koska LAKI VAPAUTTAA "rokotteiden valmistajat" 

oikeusjuttuista, jotka johtuvat heidän myymiensä rokotteiden kauhistuttavista haittavaikutuksista. 

Lyhyesti, rokotteiden valmistajat ovat koskemattomia, vaikka pistos tappaisi sinut. Ja tiedämme 
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nyt, että sadat tuhannet ihmiset kaikkialla maailmassa ovat saaneet vakavia elinikäisiä vammoja 

ottaessaan "piikin" ja tuhansia on kuollut muutamassa päivässä, joskus muutamassa tunnissa. Ja 

tiedämme, että sivuston VAERS.hhs.gov mukaan, joka tarkoittaa "Vaccine Adverse Event 

Reporting System (rokotteen haittatapahtumien ilmoitussysteemI)", COVID-pistoksen aiheuttamat 

vakavasti vaaralliset reaktiot ovat vähintään 32 kertaa yleisempiä kuin millään toisella rokotteella 

historiassa. Ja voin  melkein antaa takuun, että tämä luku on paljon suurempi, koska tiedämme, 

että monista vakavista vammoista ei koskaan ilmoiteta VAERS-järjestelmälle.

Silti menet minne tahansa, niin pistosta tyrkytetään. Itse asiassa Valkoisen Talon "asukas" kehtasi 

hiljattain sanoa, että se on nyt kiinni MEISTÄ  - ota pistos, tai käytä maskia. "Sinun valintasi", hän 

sanoi.” Tosiasia on, että COVID-pistos EI ole "rokote". Sen on tieteellisesti todistettu olevan vain 

kokeellinen noidan sekoitus DNA:ta / geenejä muuttavia myrkkyjä. Se todella muuttaa ihmisen 

DNA:ta - mitä ei voida koskaan peruuttaa eikä korjata. Tämä ON totuus siitä riippumatta, pidätkö 

minua hulluna vai et. Tutki itse.

Tähän aineistoon liittyy niin paljon kysymyksiä, että on mahdotonta pysyä mukana siinä kaikessa. 

Yksi asia, joka mielestäni on erittäin huolestuttava, on, että verkossa on nyt julkaistu satoja 

videoita, jotka osoittavat, että magneetit todella tarttuvat rokotuskohtaan ihmisen kehossa kohta, 

kun he ovat saaneet piikin. Mistä SE voisi johtua?

Myönnän, etten tiedä tarkalleen, mikä "pedonmerkki" tulee olemaan, mutta Raamattu kertoo meille,

että se on jotakin, jonka ihminen saa ruumiiseensa voidakseen ostaa ja myydä. Meille kerrotaan 

nyt, että voidaksemme palata "normaaliin" meidän TÄYTYY ottaa pistos. Hallitukset, 

terveydenhuollon virkamiehet ja suuryritykset ympäri maailmaa ovat nyt asettamassa vaatimuksia 

rokotepassijärjestelmälle - jotta voidaksesi työskennellä, matkustaa, mennä kauppaan tai osallistua

mihinkään yhteiskunnan osaan, olet ottanut tämän kokeellisen lääkkeen. Tämä EI ole jokin 

"salaliittoteoria", EIKÄ "väärennettyjä uutisia". Jos et tiedä tätä vielä, niin en ymmärrä, kuinka se on

mahdollista.

Useimmat osavaltiot ja monet yksityiset yritykset tarjoavat nyt lahjuksia kannustimina pistoksen 

ottamiseen. Ohiossa republikaaninen kuvernööri tarjoaa viikottaiset "nostoarpajaiset", joissa kuka 

tahansa 17-vuotias, tai nuorempi, voi voittaa ilmaisen 4 vuoden stipendin valitsemaansa 

yliopistoon; aikuisilla on mahdollisuus voittaa miljoona dollaria, kun vain näyttää todisteen 

rokotuksesta. Muut valtiot tarjoavat muita kannustimia ilmaisista hampurilaisista ja ranskalaisista 

ilmaiseen olueeseen täällä Wisconsin'issa – TAUKOAMATTOMAN propaganda- ja 

aivopesutykityksen myötä, joka kertoo meille, että voimme saada JOTAKIN vapaudestamme 

takaisin, jos vain otamme pistoksemme.



On myös keksitty uusi termi -- ”Rokote-epäröinti”, joka on tarkoitettu kuvailemaan niitä, jotka 

kyseenalaistavat virallisen narratiivin ja kaikkia, jotka eivät halua eivätkä tule ottamaan pistosta. 

Ihmisiä kartetaan ja hyljeksitään ja tilanne vain kiristyy tulevina viikkoina ja kuukausina. Uuden 

Maailmanjärjestyksen globalistien päämäärä on, että koko maaplaneetan väestö saa nämä 

injektiot. Äläkä erehdy; monille se on vaarallinen ja tappava injektio.

Jos uskallat sanoa toisin, sinua voidaan syyttää RIKOKSESTA.

Kuten mainitsin edellisessä viestissä, Yhdysvaltain kongressi asensi hiljaisesti vuonna 2020 uuden

sensuurilausekkeen ”koronaviruksen hätäapu- ja avustuspakettiin”. Lausekkeessa HR 133 

kongressi antoi liittovaltion kauppakomissiolle valtuudet maalittaa, pidättää ja sakottaa jokaista, 

joka ei noudata hallituksen narratiivia sulkemisista, maskeista, karanteeneista ja rokotteista. Niinpä

useat järjestön America’s Frontline Doctors lääkärit, jotka ovat uskaltaneet puhua totuuden tästä 

tilanteesta, ovat menettäneet työpaikkansa ja jopa vangittu - vain totuuden kertomisesta - ja sen 

todistamisesta tieteellisesti ja käytännöllisesti. Totuus ja tieteelliset todisteet on poistettu 

Internetistä ja sananvapaus näissä asioissa on nyt yleisesti kielletty kaikkialla paitsi vaihtoehtoisen 

median kanavissa, joita myös "estetään (de-platform)", sensuroidaan ja pilkataan 

"salaliittoteoreetikkoina".

Totuus on, että arviolta 124 miljoonaa amerikkalaista - noin 1/3 väestöstä - on nyt "täysin 

rokotettu". 30. huhtikuuta lähtien 3837 ihmistä kuoli kohta COVID-pistosten jälkeen. CDC:n 

mukaan yli 60 prosentilla raskaana olevista naisista on ollut vakavia sivuvaikutuksia, mukaan 

lukien 16%, joiden vauvat ovat kuolleet kohdussa viikon tai kahden sisällä. Ajattelepa tätä: Vuonna 

1976 Yhdysvaltain hallitus rokotti 45 miljoonaa ihmistä sikainfluenssaa vastaan. Tuo koko ohjelma 

peruutettiin vain 53 kuolemantapauksen jälkeen. Meillä on 4 000 kuolemantapausta COVID-

pistoksesta ja vallassaolijat eivät näytä voivan työntää tarpeeksi kovaa, että kaikki saisivat nämä 

pistokset - joissa MAGNEETIT kiinnittyvät  pistoskohtiin ihmisen kehossa. Tässä on jotakin 

TODELLA epäilyttävää. 

Kuten sanoin, propaganda, jota nyt työnnetään, on PAKSUA. Ja minulle hyvin selvää ja ilmeistä.

Toinen televisiomainos, jonka näin äskettäin, hämmästytti minua. En muista, kuka sitä sponsoroi, 

ja näin sen vain kerran, mutta se riitti. Mukailen sitä tässä, mutta pohjimmiltaan siinä sanottiin: 

"Eikö olekin mukavaa - kuukausien ajan ei skandaaleja Valkoisessa talossa, ei vihaa ja väkivaltaa, 

ei mellakoita. (Joo, aivan kuten "iso veli".) Sitten mainos jatkui näyttäen miljoonia dollareita, jotka 

hän oli käyttänyt antaessaan ilmaista rahaa niille, jotka eivät ole töissä - KAUHISTUTTAVAN 

COVID -pandemian vuoksi – joka ilmeisesti edelleen jatkuu, kun on kulunut 15 kuukautta "kahden 

viikon käyrän oikaisusta." Ja todellisuudessa se ei ole miljoonia - se on BILJOONIA - ja sinun 
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pitäisi tietää, että Yhdysvaltain kansalaisille on annettu muutamia murusia, mutta suurin osa 

rahoista on mennyt joko poliitikoille itselleen tai Yhdysvaltojen selville vihollisille.

Emme tarvitse "Joe'ta" huolehtimaan meistä. Emme halua Joe'ta huolehtimaan meistä. Mitä tulee 

"skandaaleihin Valkoisessa talossa" – niin hän, hänen perheensä ja kaikki heidän ystävänsä ovat 

eläviä käveleviä skandaaleja. On vain niin, että Amerikassa ei ole enää oikeutta, eivätkä he ole 

vastuussa kenellekään. Ei FBI:lle, ei CIA:lle eikä DOJ:lle (oikeusministeriö). Ei kenellekään. Sen 

sijaan äskettäin on keksitty UUSI termi: "Ääripatriootit (Patriot Extremists)" - sen on hallitus nyt 

julistanut vakavimmaksi uhaksi maallemme: Amerikkalaiset isänmaanystävät. 

Asiat ovat kyllä olleet suhteellisen rauhallisia täällä Amerikassa, mutta verhon takana tapahtuu 

paljon – rautaisen  piikkilankaharjaisen seinän takana Washington DC:ssä. Ja se on nyt 

RAUHALLINEN, koska maanpetokselliset rikolliset, jotka kaappasivat vallan tänä vuonna, olivat 

itse juuri niitä, jotka aiheuttivat kaikki skandaalit, väkivallan, mellakat, vihan ja jakautuneisuuden. 

He ovat lopettaneet kapinan vain hetkellisesti luodakseen ILLUUSION rauhasta. Rauhaa ei 

kuitenkaan ole.

Todellisuudessa olemme hurrikaanin silmässä.

Voit kuitenkin olla varma, että he eivät voi ylläpitää illuusiotaan

rauhasta kovinkaan kauan. Vaikka ruutuihinsa tuijottavia

amerikkalaisia edelleen aivopestään alistumaan ja

mukautumaan, hyperinflaatio on jo alkanut – hallitsevien rikollisten tarkoituksella AIHEUTTAMANA.

Tammikuusta lähtien teräksen hinta on noussut 145%. Puutavara on noussut 400%, ruoka 40% ja 

nousee, öljy 80%. Ensimmäiseksi vanha kunnon Joe lopetti Keystone-putkilinjan, mikä teki 

tuhansia työttömiä ja pakotti meidät jälleen kerran luottamaan tuontiöljyyn. Ja mikä outo sattuma, 

että Michigan'in kuvernööri yhtäkkiä (kaikkien näiden vuosien jälkeen) huolestui Mackinaw'n 

salmen alaisen putkilinjan vuodon "mahdollisuudesta" ja niinpä hän määräsi tuon putkilinjan 

suljettavaksi – SAMAAN AIKAAN " kyber-hyökkäys” oletettavasti aiheutti kaasupulan Kaakkois-

valtioissa.

Samaan aikaan FBI lähettää SWAT-ryhmiä isänmaallisten amerikkalaisten koteihin, jotka 

osallistuivat Washington DC:n mielenosoitukseen 6. tammikuuta murtaen heidän ovensa keskellä 

yötä ja kuljettaen ihmisiä vankilaan -- pelkästään koska olivat tuossa kaupungissa tuona päivänä…

nämä ihmiset eivät koskaan menneet mihinkään julkisiin rakennuksiin, eivätkä aiheuttaneet yhtään 

mitään ongelmia. Silti he istuvat edelleen vankilassa ja lisää pidätetään syytettyinä 

"ääripatriooteiksi".
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Sitten Kanadassa ja Yhdysvalloissa pidätetään nyt pastoreita seurakunnallisten tilaisuuksien  

pitämisestä ... Olet todennäköisesti jo nähnyt videoita pastori Art Pawlowskin pidätyksestä 

vilkkaalla moottoritiellä Kanadassa. Pidätyksensä ja huostaanottonsa aikana häntä hakattiin ja 

pahoinpideltiin 54 tuntia ennen vapauttamista. Syy? "Ihmisien yllyttäminen palvomaan."

Äskettäin yksi lukijoistamme otti yhteyttä minuun ja esitti kysymyksen: "Kuinka voi olla, että 

kaltaiseni pieni kunnon tyhmyri tietää, mitä tapahtuu, mutta edes konservatiiviset pastorimme eivät 

tiedä mitään tästä ja katsovat sinuun kuin kaheliin, jos yrität puhua siitä?" Hän viittasi COVID-

ruiskeen vaaroihin – hän ei ole vielä löytänyt yhtään pastoria, joka olisi kuullut siitä mitään 

negatiivista. Hiljattain sain tietää myös paikallisesta seurakunnasta, joka nyt on avaamassa ovensa

yleisölle kerran viikossa tarjotakseen ilmaisia COVID-ruiskeita. Olen varma, että tätä tekee 

useampi kuin yksi ns. "kirkko/seurakunta".

Ja viime viikolla sain vastaajaviestin lukijalta, joka oli ensimmäisen kerran poiminut maanlaajuisesti

jaettavan lehtemme numeron. Hän huomautti: "Tiedän, että kaikki tämä on totta ja siinä kaikessa 

on järkeä. Mutta teidän lehtenne on niin masentava, etten enää koskaan enkä ikinä tule lukemaan 

sitä." Ja siinä se ongelma onkin: ihmiset eivät tiedä eivätkä HALUA tietää. He ottavat mielellään  

ruiskeen, jotta saisivat takaisin JOITAKIN vapauksistaan – voidakseen matkustaa, voidakseen 

jatkaa mukavuudessa ja yltäkylläisyydessä .

Asuinpaikassani yritykset KERJÄÄVÄT työntekijöitä, mutta kukaan ei halua enää työskennellä.  

Jotkut ovat sulkeneet ovensa, koska he eivät löydä apua. He saavat valtavia summia tekemättä 

mitään, joten he luottavat jatkossakin, että "Isoveli Joe" huolehtii heistä. Ihmiset, se on 

äärimmäisen vaarallinen asenne. Valitettavasti se on käymässä yhä yleisemmäksi.

Vasemmisto on äskettäin vaihtanut jälleen kieltään. Sen sijaan, että käyttäisi sanaa "tasa-arvo 

(equality)", joka meillä on aina ollut valtiomme perustamisesta lähtien, he ajavat nyt sellaista, josta 

käyttävät sanaa ”equity (kohtuus)”. "Kohtuus" tarkoittaa, että jos ansaitsit 8 dollaria tunnissa, niin 

nyt tienaat 15 dollaria. Jos ansaitsit 11 dollaria tunnissa, niin nyt saat 15 dollaria. Jos aiemmin 

tienasit 15 dollaria tunnissa ... niin nyt saat 15 dollaria – riippumatta taidoista, riippumatta siitä, 

kuinka monta vuotta olet ollut hommassa. Se on UBI “Universal Basic Income (yleinen perustulo)” 

— se on heidän ”Suuren Nollauksensa” käynnistäminen. 

Maailman talousfoorumin perustaja Klaus Schwab on ilmoittanut, ettei pian ole yksityisomistusta. 

Kukaan ei omista omaa kotiaan ja yksityisautot ovat kiellettyjä. Ja hän sanoo, et tä tulemme 

"tykkäämään siitä". ”Rakenna takaisin paremmin”-ohjelma on alkanut, mutta ystävät, se ei tule 

olemaan parempaa. Se on kommunismia. Se on maailma, jossa Jumala, Hänen Sanansa ja 



totuutensa on kielletty, jossa jokaista liikettäsi seurataan ja jossa SINUSTA  tulee valtion 

omaisuutta.

Jotkut - kuten em. soittaja, joka jätti minulle tuon vastaajaviestin - ovat samaa mieltä ja 

ymmärtävät, että kaikki, mitä olen kertonut sinulle tässä, on totta. Sitä on kuitenkin aivan liian 

masentavaa ajatella. Mutta kun näemme ja ymmärrämme, mitä tapahtuu juuri nyt, jopa hiljaa tuon 

rautaverhon takana Washington DC:ssä ja tämän maan kuninkaiden takahuonesopimuksissa ja 

"huippukokouksissa" ympäri maailmaa, niin niiden, jotka tuntevat Jumalan Sanan, ei pitäisi 

lannistua. Heidän pitäisi rohkaistua. Raamattu on TOTTA! Kaikki nämä asiat ennustettiin ja 

kirjoitettiin USA:ta varten  tuhansia vuosia sitten.

Joten keskellä suruamme rakastetun maamme kuoleman vuoksi, meidän, joiden nimi on kirjoitettu 

Karitsan elämän kirjassa, pitäisi iloita - ja osoittaa jokaista Raamatun profetiaa, kun näemme niiden

toteutuvan päivittäin, kaikille, jotka kuuntelevat ja temmata heidät Saatanan otteesta, kun vielä 

voimme. Ja meidän kaikkien pitäisi nyt katsoa YLÖS, koska lunastuksemme lähestyy.

———————————–

Audio CDs and transcripts of this message are available when you call me at Wisconsin Christian 
News, (715) 486-8066 or email: Rob@Wisco


	Lunastuksemme lähestyy
	Our Redemption Draweth Nigh
	By Rob Pue, May 29, 2021

