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McAlvany Intelligence Advisor -julkaisun helmikuun 2022 numerossa todetaan seuraavaa:
Sen sijaan, että riippumattomat ajattelijat sortuisivat normaaliuden harhaan, heidän on (1)
tunnustettava, että monet amerikkalaisten itsestäänselvyyksinä pitämät asiat voivat yhtäkkiä
muuttua ja (2) toimittava tämän tiedon perusteella.
Tästä on useita keskeisiä johtopäätöksiä. Ne ovat:
1. Normaaliuden harha on vaara
2. Sen välttämiseksi on oltava itsenäinen ajattelija.
3. Äkillinen muutos on näköpiirissä
4. Niiden, jotka ymmärtävät tämän, on toimittava sen mukaisesti

Nooan päivinä nämä neljä ongelmaa uhkasivat niin ikään planeettaa. Vain yksi mies näki, mitä oli
tulossa - tietenkin jumalallisen ohjauksen avulla. Ovatko olosuhteet samanlaiset nykyään? Ja jos,
niin kuka on se, joka näkee ja on valmistautunut parhaalla mahdollisella tavalla?
Rukoilemme, luemme Raamatun jakeen ja keskustelemme lyhyesti tästä aiheesta.
<RUKOUS>
Raamatunkohta
Juuda 6-7:
...ja että hän ne enkelit, jotka eivät säilyttäneet valta-asemaansa, vaan jättivät oman
asumuksensa, pani pimeyteen iankaikkisissa kahleissa säilytettäviksi suuren päivän tuomioon;
samoin kuin Sodoma ja Gomorra ja niiden ympärillä olevat kaupungit, jotka samalla tavalla kuin
nekin harjoittivat haureutta ja eksyivät luonnottomiin lihanhimoihin, ovat varoittavana esimerkkinä,
kärsiessään iankaikkisen tulen rangaistusta.
Normaaliusharhan julkisivu & Nooan päivät
• Tarkastelkaamme ensin Nooan päiviä.
• Tämä on ollut suosittu aihe viime vuosina lopunaikojen lähestyessä meitä.
• Vuosien varrella kristinusko on tarkastellut kohtaa 1.Moos. 6:1-5 pääasiassa kahdesta
näkökulmasta – siinä sanotaan:

• Kun ihmiset alkoivat lisääntyä maan päällä ja heille syntyi tyttäriä, huomasivat Jumalan pojat
ihmisten tyttäret ihaniksi ja ottivat vaimoikseen kaikki, jotka he parhaiksi katsoivat. Silloin Herra
sanoi: "Minun Henkeni ei ole vallitseva ihmisessä iankaikkisesti, koska hän on liha. Niin olkoon
hänen aikansa sata kaksikymmentä vuotta." Siihen aikaan eli maan päällä jättiläisiä, ja
myöhemminkin, kun Jumalan pojat yhtyivät ihmisten tyttäriin ja nämä synnyttivät heille lapsia;
nämä olivat noita muinaisajan kuuluisia sankareita.

Herra näki, että ihmisten pahuus oli suuri maan päällä ja että kaikki heidän sydämensä
aivoitukset ja ajatukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat,
• Näkökulma #1 - ei-yliluonnollinen kanta, jonka mukaan tässä mainitut Jumalan pojat ovat Seetin
hurskaita poikia.
• Näkökulma #2 - Teksti sanoo juuri sen, mitä se sanoo, eli että tapahtui yliluonnollinen tapahtuma.
• Näkemys #1 antaa ihmisen tyttärille jotenkin sen aseman, että he olivat itseasiassa Kainin
pakanallisia tyttäriä, joten he olivat turmeltuneita ja pahoja.
• Tässä fantasiassa nefilimit olivat yksinkertaisesti mahtavia miehiä eli sankareita - eivät jättiläisiä.
• Mikään Raamatun kohta ei vahvista tätä käsitystä.
• Itseasiassa Juudas 6 ja 2. Piet. 2:4 kumoavat sen lopullisesti ja perustelevat tehokkaasti
yliluonnollista selitystä.

• Näkökulmassa #2, jonka otamme kirjaimellisesti, taivaallisissa olevat jumalalliset olennot
kapinoivat Jumalaa vastaan ja himoitessaan ihmisnaisia he ylittivät rajat, jotka Jumala oli asettanut
heidän taivaallisen asuinpaikkansa ja maan välille.
• Tähän liittyy myös se, että Jumalan pojat - jotka muutoin tunnetaan jakeessa Dan. 4:17 ja 1.
Eenokin kirjassa Vartijoina - ovat saattaneet hyvinkin suunnitella yhdessä Saatanan kanssa tuottaa
oman rotunsa olentoja Jumalan luoman ihmiskunnan tilalle.
• Nämä ei-inhimilliset - eli yli-inhimilliset olennot - eivät olisi lunastettavissa, niinkuin Jumala oli
suunnitellut ihmislihan olevan Jeesuksen veren kautta, koska heidän ruumiinsa oli korruptoitu, eli
heidän perimäänsä oli manipuloitu ja heidän DNA:nsa muutettu.
• Saatana tajusi, että hänen oli ryhdyttävä näin jyrkkiin toimiin, koska 1.Moos. 3:15 kirous kohdistui
häneen:

• ”Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille; se
on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän."
• Saatanan siemen - olipa kyseessä sitten yksinkertaisesti syntinen ihminen, tai Jumalan
alkuperäisten aikomusten muuttuneet jälkeläiset ynnä Saatana itse - oli tuomittu tuhoon.
• Siinä tilanteessa Saatana tiesi, että hänen oli tehtävä kaikkensa säilyttääkseen oman
olemassaolonsa.
• Saatanan kannalta kaikki keinot, jotka olivat tarpeen hänen henkensä säilyttämiseksi, olivat
oikeutettuja tämän päämäärän saavuttamiseksi.

• Suuren vedenpaisumuksen raamatullinen ajoitus, kun Nooa ja hänen perheensä pelastettiin,
asettaa sen noin vuoteen 2000 eKr. eli noin 4000 vuotta sitten (Tässä Gary on väärässä, kuten
melkein kaikki kreationistit ja eskatologit, jotka kirkkoherra Ussher'in tavoin uskovat, että se
voidaan laskea luvusta Genesis 11. Tämä ajanjakso on huomattavasti pitempi. Kirjan The Genesis
Flood liitteesssä II on Henry M Morris'in perustelu asiasta: Genesis 11 and the
Date of the Flood. Suom. kommentti)
• Näin ollen olettaen, että Vartijat tulivat alas kohta sen jälkeen, kun Aadam ja Eeva karkotettiin
paratiisista, heillä oli jopa 2000 vuotta aikaa levittää turmelustaan ja kansoittaa maa sillä
• On olemassa Raamatun ulkopuolisia kertomuksia, että nefilimit lisääntyivät myös ihmisnaisten
kanssa omien jälkeläistensä keskuudessa ja jopa eläinten kanssa, minkä tuloksena oli erilaisia ja
outoja hybridipedoja.
• Jotkut arvelevat nykyään, että sen viisauden kautta, jota Vartijoilla oli taivaasta - todennäköisesti
hyvän ja pahan tiedon puusta - he tekivät jopa geneettisiä kokeiluja, joita he suorittivat jollakin
tavalla seksuaalisen kanssakäymisen ulkopuolella.
• Kaikesta tästä turmeltuneesta seksuaalisesta ja kokeilevasta toiminnasta koko maa turmeltui.
Ei ole ihme, että 1. Moos. 6:5 sanoo:

• Mutta kun Herra näki, että ihmisten pahuus oli suuri maan päällä ja että kaikki heidän sydämensä
aivoitukset ja ajatukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat,

• Koska tämä kaikki oli jatkunut ja lisääntynyt satojen vuosien ajan, siitä tuli normaalia maan
asukkaille.
• Itse asiassa se, että oli olemassa kannibalistisia jättiläisiä ja outoja hybridiolentoja, kuten
kentaureja, minotauroja ja kyklooppeja - mikään tästä ei ilmeisesti hetkauttanut tuolloin eläneitä ns.
ihmisiä.
• Ihminen ei ollut enää ihminen
• Hänen ruumiinsa ei ollut enää se, miksi Jumala oli sen luonut
• Ihmislihasta oli tullut iljetys kaiken muun planeetalla olevan ohella
• Kuitenkin, kuten Mt. 24:37-38 kertoo, se oli elämää, jonka he olivat aina tunteneet sukupolvien
ajan

• Sillä niinkuin oli Nooan päivinä, niin on Ihmisen Pojan tulemus oleva. Sillä niinkuin ihmiset
olivat niinä päivinä ennen vedenpaisumusta: söivät ja joivat, naivat ja naittivat, aina siihen
päivään asti, jona Nooa meni arkkiin,
• Turmeltuneessa tilassaan he olivat niin iloisia kuin vain saattoivat olla.
• Kuka tietää, mitä avioliitto oli heille tuolloin?
• Minulla on hiipivä epäilys, että se ei ollut sitä, mitä me yleensä kuvittelemme
• Olen varma, että he olivat varsin suvaitsevaisia, mitä tulee avioliiton määritelmään
• Heidän näkökulmastaan kaikki oli kuitenkin hyvin ja niin kuin pitääkin
• Elämä vedenpaisumusta edeltävässä maailmassa oli normaalia
• Jos koskaan on ollut aika, jolloin on voitu väittää, että normaalius on vääristynyt, niin se oli sitä
• Koska emme ole vielä tehneet sitä, niin annetaanpa Wikipedian määritellä meille normalcy bias

• Normaaliusharha on kognitiivinen vääristymä, joka saa ihmiset epäilemään tai vähättelemään
uhkavaroituksia. Tämän seurauksena ihmiset aliarvioivat katastrofin todennäköisyyden, sen
ajankohdan, jolloin se voi vaikuttaa heihin ja sen mahdolliset haittavaikutukset. Normaaliusharha
aiheuttaa sen, että monet ihmiset eivät valmistaudu riittävästi luonnonkatastrofeihin, markkinoiden
romahduksiin ja inhimillisten virheiden aiheuttamiin onnettomuuksiin. Noin 70 prosentilla ihmisistä
on raportoitu esiintyvän normaaliusharhaa katastrofin aikana.
• Mielenkiintoinen näkökohta tässä on se, että Nooa varoitti maailmaa, että tuomio oli tulossa.
• Näemme tämän jakeessa 2.Piet. 2:5:

• Eikä hän säästänyt muinaista maailmaa, vaikka varjelikin Nooan, vanhurskauden saarnaajan,
ynnä seitsemän muuta, vaan antoi vedenpaisumuksen tulla jumalattomain maailman päälle.
• Jos Nooa oli vanhurskauden saarnaaja, hän ilmeisesti kertoi maailmalle - jopa rakentaessaan
arkkia ihmisten pilkatessa - että Jumalan vihan kauhea aika oli tulossa.
• Mutta katso heidän reaktiotaan jakeessa Mt. 24:39:

• ...eivätkä tienneet, ennenkuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki; niin on myös Ihmisen Pojan
tulemus oleva.
• Eivät tienneet!
• Todennäköisesti Jumala oli asettanut laput heidän silmillensä ja verhon heidän mielensä päälle,
mikä teki heistä kyvyttömiä ymmärtämään
• Tämä oli samanlainen tilanne kuin se, josta Jeesus puhuu jakeessa Mk. 4:12:

• “että he näkemällä näkisivät, eivätkä huomaisi ja kuulemalla kuulisivat, eivätkä ymmärtäisi, niin
etteivät kääntyisi ja saisi anteeksi".
• Jumala ei voinut sallia tällaisen synnin päästä valtakuntaansa.
• Näin ollen hän esti tuon ajan maailman asukkaita käsittämästä sen rangaistuksen suuruutta, joka
heille oli tulossa.
• Se on taustamme
• Näytelmässään Myrsky William Shakespeare sanoo: "Menneisyys on alkusoitto nykyisyydelle".
• Olemmeko nyt samanlaisissa Nooan päivissä?
• Puhuuko menneisyys meille siinä, miltä maailma näyttää nyt?
• Perustuen kaikkien profeetallisten merkkien yhteentulemiseen uskon ehdottomasti niin
• Uskon myös, että suurin osa pakanamaailmasta ja jopa suuri osa kristikunnasta on
normaaliusharhan alainen ja että heiltä puuttuu täysin se kuva, jonka Jumala näyttää niille meistä,
jotka haluavat ymmärtää aikoja.
• Koska Raamatun profetiaa pilkataan paljon epäuskoisten keskuudessa ja mikä vielä pahempaa seurakunta on laiminlyönyt sen – idean maailmanlopusta sellaisena, kuin me sen tunnemme – sitä
ei vain voida käsittää...
• Ne meistä, jotka saarnaavat tempausta ennen vihaa, ovat kuin vanha valkopartainen mies säkkiin
pukeutuneena, joka seisoo kadunkulmassa kyltin kanssa, jossa lukee: "Tehkää parannus. Loppu
on lähellä!"
• Mitä kaikki ohikulkijat tekevät? He nauravat, kuten 2.Piet. 3:3-4 sanoo:

• ”Ja ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheinensa pilkkaajia, jotka
vaeltavat omien himojensa mukaan ja sanovat: "Missä on lupaus hänen tulemuksestansa? Sillä
onhan siitä asti, kuin isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt, niinkuin se on ollut luomakunnan alusta."
• Pakanamaailmasta useimpien seurakunten penkkiriveihin idea yliluonnollisesta tempauksesta,
joka vapauttaisi Jumalan kansan tästä maailmasta ennen tuomiota, ei yksinkertaisesti ole
mahdollinen.
• Olen huomauttanut aiemmassa profetia-päivityksessä, että seurakuntien näkökulmasta he voivat
hyväksyä ainakin yliluonnollisen neitseestä syntymisen ja jopa Jeesuksen ylösnousemuksen,

mutta että Hän palaisi pilvissä pelastamaan tosiuskovaiset ylöstempauksessa, että he pääsisivät
pakoon Jumalan vihaa?
• Ei voi olla totta!
• Miten siis nämä nykyiset ajat muistuttavat Nooan aikaa?
• Ensinnäkin - meidän tarvitsee vain katsoa ympärillemme nähdäksemme synnin uskomaton
syvyys ja ihmiskunnan turmeltuneisuus
• Näkyvin esimerkki tästä on Disney
• Todellisuudessa Disney'llä on ollut pedofilia-agenda jo vuosien ajan
• Kun katsoo tarkkaan ja tutkii tiettyjä hienovaraisia kuvia, joita he ovat vilauttaneet eri elokuvissa jo
pitkään, tai kuuntelee heidän hahmojensa sanomia asioita, niissä on ollut syvälle kätketty
turmeltuneisuuden ydin.
• Me kaikki tunnemme alitajuisen ohjelmoinnin
•Tällöin kuvia, sanoja tai lauseita lisätään johonkin katseltavaan tai kuunneltavaan kohteeseen
tarkoituksena herättää yksilössä jotakin, joka on hänen tietoisen havaintokynnyksensä alapuolella.
• Etkö usko minua? – Tarkista itse Disney'ltä
• Kun otetaan huomioon nämä pitkäaikaiset piiloviestit, onko mikään ihme, että tänä päivänä
huomattava määrä Disney'n työntekijöitä ilmaisee omia perversioitaan kaikille nähtäväksi?
• Onko mikään ihme, että Disney'n johtajat vastustavat kaikki yhdessä kohtuullisia vanhempien
oikeuksia opetuksessa koskevaa lakiesitystä, jonka Floridan lainsäätäjä hyväksyi ja kuvernööri
Ron DeSantis allekirjoitti suojellakseen pikkulapsia heidän degeneroituneilta opettajiltaan, jotka
haluavat saada heidät kaikki kyseenalaistamaan heidän Jumalan antaman sukupuolensa ja
seksuaalisuutensa?
• Disney ilmoitti äskettäin laajentavansa LGBT-painotteista sisältöään ja suunnittelevansa
suoratoistopalvelunsa laajentamista muslimimaihin, jotka jopa kriminalisoivat
homoseksuaalisuuden.
• Eräässä äskettäisessä Disney-kokouksessa eräs videon tuottaja esitteli Disney'n ideologian
suorin sanoin. Hän sanoi, että hänen tiiminsä toteuttaa "ei lainkaan salaista homoagendaa" ja lisää
säännöllisesti "queernessiä" lastenohjelmiin.
• Tämä on ilmeinen yritys laajentaa ja normalisoida homo- ja trans-ideologioita Amerikassa sekä
kulttuureissa, jotka tappavat ihmisiä tällaisten elämäntapojen vuoksi.
• Disney on vain jäävuoren huippu, joka tällä hetkellä toimii päivänvalossa ja näyttää todellisen
karvansa.
• Kuten varoitin toistuvasti COVID-injektiosta, jotta niitä ei otettaisi, varoitan nyt, että vanhempien
tulisi välttää Disney'ä ja kaikkea siihen liittyvää
• Disney EI ole terveellistä viihdettä
• Se on turmeluksen kasvattamo

• Ja surullista on se, että amerikkalaiset ja "normaalit" ihmiset ympäri maailmaa hyväksyvät tämän
yleensä melko hyvin.
• Jopa kirkossa, koska lapset ovat niin innoissaan Disney'stä ja sen hahmoista, vanhemmat
sulkevat silmänsä jopa sellaisilta paljon julkisuutta saavilta ponnisteluilta, kuin tällä hetkellä
käynnissä.
• He sanovat: ”Lapseni rakastavat Disney'ä! Kuinka voisin riistää heiltä sellaisen ilon?"
• Minä sanon: "Kuinka voit antaa heidän altistua sellaiselle turmelukselle aivan nenäsi alla?"
• Koska se kaikki on nyt normaalia
• Maailma on tällainen
• Pakanallinen tai kristillinen - sillä ei ole väliä.
• Kaikki omaksuvat populaarikulttuurin siitä huolimatta, että Jumala on julistanut kansalleen, ettei
se saa olla maailman kaltainen.
• Disney'n jumala käyttää vetovoimaansa aivan kuten Israelia ympäröivien kansojen jumalat VT:ssa
käyttivät vaikutusvaltaansa.
• Olipa kyseessä Baal, Kemos, Moolok tai Disney - ne ovat kaikki samoja
• Ne haluavat imeä sinut sisään ja poistaa pelistä
• Nykyaikana vallitsevan synnin ja turmeltuneisuuden lisäksi, joka heijastaa Nooan aikaa, toinen
suuri ongelma on geenitekniikka
• Emme ole varmoja, miten kaikki tämä geneettinen manipulointi saattoi tapahtua ennen
vedenpaisumusta, eli tapahtuiko se pelkästään seksuaalisin keinoin, vai onnistuivatko Vartijat
jotenkin suorittamaan sen kohdun ulkopuolella.
• Niin tai näin, se kuitenkin tapahtui varmasti ja käänsi maailman ylösalaisin turmelemalla kaiken
ihmislihan, paitsi Nooan ja hänen perheensä.
• Tänä päivänä tiedämme varmasti, että suuret lääketehtaat, kuten Pfizer ja Moderna, ovat mukana
kokeellisessa DNA:n muokkauksessa.
• Viimeiset yli kaksi vuotta ovat osoittaneet sen varsin perusteellisesti niille, joilla on silmät nähdä ja
korvat kuulla.
• Loppupeli on monitahoinen - siihen sisältyy:
• Väestönpoistosuunnitelma puhtaiden kuolemanpistosten kautta
• Keino määrittää, kuinka paljon mikin haitallisista tilpehööreistä tekee mitäkin (The means to
determine how much of which kind of nefarious ingredients do what)
• Toisin sanoen: kuinka moni näistä hirvittävistä loisista, olivatpa ne sitten orgaanisia,
epäorgaanisia tai hybridejä, kasvaa ihmiskehossa ja missä määrin?
• Kuinka paljon grafeenioksidia tarvitaan, että kirjaimelliset piirilevyt kokoaisivat itsensä
verenkiertoon kaksisuuntaista viestintää varten 5G-verkkojen kautta?

• Perustuen muunneltuihin, ihmisen luomiin organismeihin, rakenteisiin ja kokonaisuuksiin – missä
vaiheessa näiden asioiden patentit antavat niiden tekijöille mahdollisuuden omistaa ihmiset, joihin
ne on ruiskutettu?
• Koska tietysti koko planeetta on yksi suuri koe, eli massiivinen petrimalja, globalististen tutkijoiden
ponnistelut tulevat onnistumaan sen selvittämisessä, miten kaikkea tätä tekeillä olevaa voidaan
käyttää parantamaan tiettyjä ihmisiä paljon yli Jumalan luomistyön ja jatkamaan heidän elämäänsä
loputtomiin
• Globaalin eliitin oli käytettävä koko maailman väestöä varmistamaan, että kaikella, mitä he
tekisivät itselleen, olisi suotuisia eikä haitallisia vaikutuksia
• Ihmiskunnan massat ovat vain sitä varten, että niitä käytettäisiin ja hyväksikäytettäisiin
"suuremmaksi hyväksi" positiivisen lopputuloksen varmistamiseksi eliitille.
• Näitä ponnisteluja tarkkailevien keskuudessa on spekuloitu, että ehkä jotkut ihmiset maailmassa
ovat jo jossain määrin parannettuja, eli heitä on geneettisesti muunneltu niin sanottujen
superkykyjen saavuttamiseksi kimeeristen ja/tai piipohjaisten parannusten avulla.
• Tiedämme varmasti, että Kiinan, Venäjän ja Yhdysvaltojen kaltaiset valtiot ovat työskennelleet
supersotilasohjelmien parissa jo vuosia.
• Kuten olemme nähneet, transhumanistit joukossamme ovat varsin aktiivisia, kuten Klaus Schwab
WEF:ssä ja heidän neljännessä teollisessa vallankumouksessaan, jonka tarkoituksena on tehdä
ihmiskunnasta versio 2.0 ja Elon Musk'in kaltaiset ihmiset Neuralink-aivotietokone-liitymineen.
• Juuri tällaiset ponnistelut, eli geneettiset kokeet ja tekoälyllä ja tietokoneilla parannetut kyvyt,
saavat monet meistä tajuamaan, että 7-vuotinen ahdistus tulee olemaan kauheampi kuin kukaan
odottaa
• Tätä kehitystä pahempi on hiipivä epäilys, että Vartijat, eli kapinalliset Jumalan pojat, jotka
edelleen väijyvät planeetalla ja ohjaavat kansojen kulkua mukautuvien, poikkeavien miesten ja
naisten kautta, lisäävät myös lajiaan.
• Kysymys kuuluu: Ovatko Vartijat kasvattaneet nefilimejä ja luoneet niistä armeijoita syvälle
piilossa oleviin paikkoihin ympäri maailmaa?
• Päästetäänkö nämä olennot irti siinä vaiheessa, kun seurakunta temmataan?
• Seuraavan spekulaation myötä luultavasti päättelet, että olen jälleen kerran mennyt liian pitkälle
• Olkoon niin
• Kiinnitän vain huomionne kaikkiin vuosien varrella tapahtuneisiin ufo- ja muukalaiskaappauksiin,
joissa pienet harmaat miehet tekivät jonkinlaisia leikkauksia tai kokeita kaapattujen ihmisten
lisääntymiselimille.
• On myös raportoitu eläinten massiivisista teurastuksista, joissa niiden lisääntymiselimet on
silvottu ja revitty irti.
• Luuletko, että tämä kaikki on mielikuvitusta?

• Kun otetaan huomioon se, mitä tiedämme nykyään, meidän on ehkä syytä miettiä tällaisia asioita
uudelleen.
• Sivuhuomautuksena avaruusolennoista: ne eivät ole avaruusolentoja.
• Ne ovat ulottuvuuksienvälisiä (interdimensional)
• Toisin sanoen, ne eivät ole toinen laji ulkoavaruudesta.
• Sensijaan ne ovat demonisia entiteettejä, jotka rikkovat fyysisen ja henkimaailman rajan
• Mutta tietysti hyvin pieni osa muukalais/UFO-uutisista saa enää paljon huomiota kaikkien muiden
häiriötekijöiden myötä, eli kaikkien normaalien arjen häiriötekijöiden, joista on tullut niin pahoja, että
me viritämme ne pois.
• Tämän täytyy olla, niinkuin se on aina ollut - eikö niin?
• On aivan kuin hallitus ja Big Pharma normalisoisivat nuorten ja jopa lasten sydänkohtauksia ja
aivohalvauksia
• He sanovat: Ettekö tiedä, että kuusivuotiaat ovat aina saaneet aivohalvauksia?". Ettekö tiedä, että
teini-ikäiset ovat aina saaneet sydänkohtauksia?"
• Onko mikään ihme, että defibrillaattoreita sijoitetaan moniin paikkoihin, joista niitä ei aiemmin olisi
löytynyt - kuten kouluihin?
• Elämä suurkaupungissa ja koko maailmassa – kaikki on niin normaalia kuin vain voi olla
Johtopäätös
• Suurin osa maailman väestöstä on hyväksynyt narratiivin, jonka WEF ja sen kaverit ovat
välittäneet median kautta.
• Ensisijainen syy on, että useimmat ihmiset eivät tunne Jeesusta Kristusta Herranaan ja
Vapahtajanaan - siksi heillä ei ole Jumalan antamaa viisautta ja arvostelukykyä.
• Valitettava seikka on, että - vaikka seurakunnassa on nykyään paljon pelastuneita - heillä ei ole
eivätkä he saa sitä, mitä Jumala haluaa antaa heille.
• Yhdistän tämän tietämättömyyden kahteen keskeiseen seikkaan:
•#1 – Hyvin harvat seurakuntalaiset lukevat Raamattua, eikä Jumalalla näin ollen ole keinoja
kommunikoida säännöllisesti heidän kanssaan.
•#2 – Apatia Raamatun profetiaa kohtaan – vaikka se muodostaa jopa kolmanneksen Raamatusta,
pastorit ja seurakuntalaiset ignoroivat sen
• Ihmisillä ei ole aavistustakaan, mitä Jumala aikoo tälle pallolle Sanansa mukaan.
• Näistä kahdesta tekijästä johtuen seurakunta ei mitenkään eroa maailmasta.
• Ihmiset seurakunnassa eivät kuule Jumalaa
• Sen ihmisillä ei ole aavistustakaan, mitä tänä päivänä todella tapahtuu.
• Näin ollen hyvin harvat yksilöt – yhteiskunnassa yleensä tai seurakunnassa – kykenevät
ajattelemaan itsenäisesti ja ymmärtämään niitä monia pisteitä, jotka kieppuvat heidän ympärillään
uutisissa.

• Heillä ei ole keinoja yhdistää näitä pisteitä
•Yksi varma asia, jonka voimme sanoa, on, että muutos on tulossa
• Tiedämme tämän, koska WEF ja Yhdistyneet Kansakunnat ovat päättäneet Agenda 2030:n
kautta, että kaiken, mitä he ovat tehneet, on tultava käyttöön tuossa aikaraamissa.
•Tiedämme myös ajanmerkkien yhteentulemisesta, että Ahdistus on hyvin lähellä.
• Nämä kaksi pistettä liittyvät ja kietoutuvat toisiinsa hyvin paljon
• Tästä tiedämme myös, että Jeesuksen Kristuksen todellisen seurakunnan tempaus tapahtuu
hyvin pian.
• Demoninen henkimaailma huutaa – se on hyvin kiihdyksissä ja levoton, koska sen aika päästä irti
tämän pahaa aavistamattoman maailman kimppuun on aivan käsillä.
• Kuten Jes. 14:9 sanoo:
• Tuonela tuolla alhaalla liikkuu sinun tähtesi, ottaaksensa sinut vastaan, kun tulet. Se herättää
haamut sinun tähtesi, kaikki maan johtomiehet, nostattaa valtaistuimiltansa kaikki kansojen
kuninkaat.
• Globaali eliitti – ne, jotka ovat kumppanuudessa näiden saastaisten henkien kanssa – hierovat
myös käsiään riemuissaan
• He näkevät vuosikymmenten työn tulevan pian täyteen juuri niin kuin he ovat suunnitelleet
• Jumalan valtakunta ei kuitenkaan nuku
• Herra ja Hänen enkelinsä valmistautuvat sekä hääjuhlaan että vihan päivään.
• Oletko valmis siihen, mitä on tulossa?
• Odotatko olevasi täällä nuo kauheat päivät, jotka ovat horisontissa?
• Vai aiotko olla muutoin tekemisissä taivaallisen ylkäsi kanssa – olla niin sanotusti poissa
kaupungista?
• Tunnetko Herran Jeesuksen Kristuksen ja uskotko häntä, kun hän ja hänen palvelijansa kertovat
sinulle, että niitä, jotka ovat hänen omiaan, ei ole määrätty Jumalan vihaan?
• Valvotko ja odotatko innokkaasti Jeesuksen ilmestymistä pilviin?
• Jos sinulla ei ole henkilökohtaista, uudestisyntynyttä suhdetta Jeesukseen Kristukseen, niin vielä
on aikaa
•Tänään on pelastuksesi päivä
• Huomenna voi olla liian myöhäistä
• Älä viivyttele tämän elämäsi tärkeimmän päätöksen tekemistä
• Älä epäröi odottaa Herran pikaista paluuta niille, joita Hän rakastaa ja vapauttaa maan päälle pian
tulevista julmuuksista
• Jopa näinä pimeinä aikoina me, jotka tiedämme, että Jeesus on tulossa meille, voimme iloita.
• Antautukaamme ja olkaamme nöyriä odottaessamme – aina asioiden ja jatkaen työskentelemistä
niiden tehtävien parissa, jotka Herra on antanut meille itsekullekin, tuohon loistavaan päivään asti.

