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Heidän kasvonsa osoittavat huolta, väsymystä ja jopa pelkoa. Jotkut ovat suorastaan vihaisia.

Vaikka heidän reaktionsa vaihtelevat, heidän kysymyksensä paljolti tiivistyvät tähän: ”Onko COVID-

19-rokote Pedonmerkki?

Yksinkertainen vastaus on: "Ei ole." Raamattu sanoo, että Antikristus – tuleva globalistinen 

despootti, joka johtaa brutaalia yhden maailman hallintojärjestelmää – toteuttaa pedonmerkin 

puolivälissä hyvin määriteltyä seitsemän vuoden jaksoa, joka tunnetaan Suurena Ahdistuksena

(Ilm. 13:16-17).

Se on tulevaisuuden aika, jolloin pahuus saavuttaa huippunsa. Dan. 8:23 kertoo, että se on vaihe 

"... kun luopiot ovat täyttäneet syntiensä mitan". Jotkut englantilaiset käännökset sanovat sen näin:

“…when the transgressors (rikolliset) are come to the full.”

Toisin sanoen, antikristuksen lopullisen sosialistisen hallinnan alaisuudessa pahuus on kuin 

vesikuppi, joka on niin täynnä, ettei siihen mahdu enää tippaakaan. Jos mahtuisi, se ei olisi täynnä.

Tämä on kuva tässä; synti maan päällä saavuttaa suurimman ilmaisunsa tässä ihmiskunnan 

historian viimeisessä luvussa. 

Niin vaikeiksi kuin asiat ovatkin käymässä, emme vielä ole siinä vaiheessa. Raamattu tekee 

selväksi, että antikristusta ei voida paljastaa, ennenkuin ”tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä 

pidättää” (2.Ts.2:1-7).

https://www.raptureready.com/2021/07/31/is-the-covid-vaccine-the-mark-of-the-beast-by-steve-schmutzer/


On vain yksi voima, joka on äärettömän paljon suurempi kuin kaikki, mitä paholainen voi saada 

kokoon. On vain yksi "pidättäjä", joka voi vastustaa tällaista pahaa. Se on Jumala.

Niin paljon kuin näemmekin maailman olosuhteiden huononevan, edelleen on olemassa 

”pidättävä” vaikutus johtuen uskovien läsnäolosta -- ja niistä, jotka kannattavat lakeja ja arvoja, 

joiden alkuperä löytyy Jumalan Sanasta.

Se kaikki tulee yhtäkkiä muuttumaan jossakin tuntemattomassa vaiheessa. Tulee hetki, jolloin 

kaikki, jotka luottavat Jeesukseen Kristukseen pelastuakseen, poistetaan äkillisesti ja 

yliluonnollisesti maan päältä. Ohhoh! Mitä nyt?

Se on autuaallinen tapahtuma niille, jotka otetaan tältä planeetalta olemaan Herransa ja 

Vapahtajansa kanssa ikuisesti (Tt. 2:13). Se on myös lähellä, mikä tarkoittaa, ettemme voi 

ennustaa sen ajankohtaa. Yritetään paljon, mutta se on tyhmää hommaa.

Kun se tapahtuu, järjestetään yhteisiä poliittisia JA yliluonnollisia pyrkimyksiä tapahtuneen 

selittämiseksi joksikin muuksi, kuin minkä Raamattu tekee selväksi. En yhtään epäile sitä. Monet 

silloin -- kuten nytkin -- uskovat totuuden sijasta valheen.

Sitä ennen ja siihen asti näemme jo olosuhteita maailmassa, jotka sopivat yhteen tämän tulevan 

ajanjakson kanssa, jolloin tämä maailmanjohtaja ja hänen äärimmäinen sosialistinen agendansa 

ovat keskeisessä asemassa.

Jotkut tänä päivänä itseasiassa haluavat kaiken tämän tapahtuvan. He vaativat avoimesti 

maailmanhallitusta. He eivät arvioi toiveitaan Jumalan Sanan linssin läpi sen enempää kuin 

terveen järjen filtterien kautta. Sen sijaan he ovat hyvin turhautuneita jokaiseen, joka ottaa järkevän

kannan heidän oletettuja "utopistisia ihanteitaan" vastaan.

Miksi luulet radikaalien laumojen vihaavan jokaista, joka kannattaa perustuslaillisia vapauksia, 

turvallisia rajoja sekä lakia ja järjestystä? Miksi tietyt ihmiset pettävät voittaakseen ja valehtelevat 

salatakseen sen?

Miksi tietty ihmisryhmä halveksii Israelia, halveksii ihmiselämää, uskoo moniin sukupuoliin, edistää 

jakautumista, edistää harhaluuloa ilmastonmuutoksesta, osoittaa suosiota kaikenlaiselle 

seksuaaliselle turmelukselle, vangitsee kirkon johtajia, ottaa rahat pois poliisilta, vangitsee hyvät 

kaverit, vapauttaa pahat kaverit, puolustaa kaksitasoista oikeusjärjestelmää, ajaa väestön 



vähentämistä, sensuroi totuutta, juhlii laittomuutta ja haluaa rangaista jokaista, joka ei tee eikä näe 

asioita heidän laillaan?

On joukko ihmisiä, joita nämä kannat suurelta osin määrittelevät. Tällaiset ihmiset ovat sen 

väestön prototyyppi, jotka kannattaa antikristusta ja hänen turmeltunutta politiikkaansa, kun tuo 

viimeinen apokalyptinen johtaja saapuu. Hänen tulevien kannattajiensa luonne ei ole koskaan ollut 

itsestäänselvempi kuin juuri nyt.

Entä sitten tämä Pedonmerkki? Varmasti nykyinen 'R' on valmentava prosessi. Se asettaa 

näyttämön. Se on koeajo tulevalle. Uskon ehdottomasti siihen.

Pistos on mahdollisuus valvoa väestöä, pakottaa mukautumaan, manipuloida mieliä, kukistaa 

itsenäisyys, palkita valheeseen uskovia ja rangaista niitä, jotka eivät siihen usko. Se on tilaisuus 

mennä ovelta ovelle ohuesti verhotussa kampanjassa henkilötietojen saamiseksi ja niiden 

kirjaamiseksi, jotka vastustavat tätä uutta globalistisen agendan taktiikkaa. Se on tilaisuus uhata 

ihmisiä mukautumaan -- tai muuten!

Se on myös keskeinen tilaisuus pilkata julkisesti kaikkia, jotka ajattelevat itse ja syyttää tiettyjä 

ihmisiä ongelmista, joihin he eivät todellakaan ole osallisia. Se on oikeutus puolueellisuuden 

rakentamiselle, vihan vaalimiselle, rajoitusten asettamiselle, kaunan kasvattamiselle, oikeuksien 

poistamiselle ja petoksen menestymiselle.

Kaikkien näiden olosuhteiden käynnistäminen auttaa saavuttamaan lopullisen päämäärän – 

joukkojen totaalisen valvonnan. Se tulee, usko pois.

Samalla 'R'  on vain vähän enemmän kuin ennetapahtuma (precursor event). Niin paljon, kuin se 

muistuttaakin saman dynamiikan joitakin puolia, kuin todellinen pedon merkki, jälkimmäinen ei ole 

täällä – ei vielä.

Et halua olla täällä maan päällä, kun se TODELLA tulee. Ne ovat kauheita aikoja -- Jeesuksen 

mukaan pahimpia koskaan (Mt. 24:21). On vaikea mielessään käsittää, mitä siihen sisältyy.

Laita sydämesi oikeaan asemaan Jeesuksen Kristuksen suhteen, kun sinulla on vielä 

mahdollisuus. “Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että 

Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut; ” (Room. 10:9).

Paras hetki tehdä se on juuri nyt. 
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