Paras uutinen!
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Kansakunta ja maailma ryntäävät uskomatonta vauhtia globaaliin jumalattomuuteen. Kaiken aikaa
vain harvat näyttävät tunnistavan lopunaikojen raivon. On kuin olisi yliluonnollisesti määrätty
sokeus, jossa saatanallisen petoksen suomukset peittävät niidenkin silmät, jotka aidosti tuntevat
Jeesuksen Kristuksen Pelastajana ja Herrana (seurakunta).
Tätä blogia lukevat, ovat enimmäkseen hyvin tietoisia meneillään olevista asioista, eikä tuo
tietoisuus tule valtamedian uutisista. Nuo lähteet yleensä maalaavat kuvan täydellisestä
hallinnasta, koskien kaikkia mahdollisia vaaroja, joita on olemassa joskus tulevaisuudessa.
Meillä Amerikassa, liehittelevän median mukaan, on nyt lähes täydellinen hallinto ja
hallituskokoonpano lainsäädäntö- ja oikeushaarojen sisällä -- toisin sanoen, koska edellinen,
suuresti vihattu presidentti ja hänen puoluekumppaninsa ovat menettäneet Valkoisen talon ja
kongressin enemmistön valvonnan.
Media, joka auttoi toteuttamaan tämän - kyseenalaisten vaalivehkeilyjen avulla - kääntää nyt
huomionsa pois jokaisen Trump'ia koskevan yksityiskohdan huolellisesta tutkimisesta. Se on sen
sijaan kääntynyt pääasiassa hyväksymään tämän uuden hallituksen jokaisen liikkeen, jopa
ylistämään niitä.
Se välttää huolellisesti presidentin kyseenalaistamista niissä harvinaisissa tilanteissa, kun hänet
nähdään julkisuudessa. Se ei sano mitään hänen julkisen näkyvyytensä lähes olemattomuudesta.
Ei ole mitään kritiikkiä koskien hänen kieltäytymistään järjestää henkilökohtaisesti
lehdistötilaisuuksia.
Hänen ennätyksellinen toimeenpanomääräystensä lukumäärä ei lainkaan aiheuta
kyseenalaistamista selvästi välinpitämättömältä valtavirran lehdistöltä. He näyttävät sen sijaan

esittävän triviaaleja kysymyksiä Valkoisen Talon lehdistösihteeri Jen Psaki'lle heittäen hänelle ns.
"pehmeitä palloja".
Vaikeimmat herra Biden'ilta kysyttävät kysymykset ovat tällaisia: "Miltä nyt tuntuu olla presidentti
oltuanne varapresidenttinä kaikki nuo vuodet vain satunnainen vieras Soikeassa Toimistossa?" Ja
nyt vastuussa olevat voimat vievät tämän kerran niin suurenmoisen tasavallan aina vain
lähemmäksi sellaista, jota perustajat eivät olisi tunnistaneet. Se muuten on jo nyt tunnistamaton
monille omasta sukupolvestani.
Ei juuri ole mahdollista, että tämä totuuden hämärtyminen ja niukkuus muuttuisi miksikään.
Vaihtoehtoisia uutislähteitä, jotka kertovat asioista totuudenmukaisesti, suljetaan edelleen
järjestelmällisesti. Katsomme melkein tunneittain, kun todellisten uutisten julkistamiseen
omistautuneita sivustoja demonisoidaan ja jopa poistetaan näyttämöltä mitä vähäisimmistä syistä.
Ja sulkemisia tekevät media-tyrannit eivät vastaa kysymyksiin, miksi sulkemisia tehdään. He
katsovat olevansa rähäkän yläpuolella. Syy heidän ylimieliselle varmuudelleen koskien kykyä
toimia niin tyrannistisilla tavoilla on, että uudet hallituksen "vahtikoirat" ovat yhteistyössä heidän
kanssaan haluten tukahduttaa kaiken vastustuksen agendalleen.
Ja tuo agenda etenee ilmiömäisellä vauhdilla. Jotkut aprikoivat onko maassamme tämän vuoden
lopussa täydellinen sosialismi - jopa kommunismityylinen hallituksen tyrannia.
Hyökkäys perustuslain ensimmäisen korjauksen oikeuksia (sananvapaus) vastaan ja suunnitelmat
hyökätä toisen korjauksen oikeuksia (oikeus aseisiin) vastaan, ovat vain kaksi hyökkäystä
Yhdysvaltain kansalaisuutta vastaan. Sota amerikkalaista vapautta vastaan kerääntyy jostakin, jota
eivät osaa määrittää ne, joilla ei ole hengellistä tietoa. Jakeessa Ef. 6:12 mainitut hallitukset, vallat
ja pahuuden henkiolennot taivaan avaruuksissa saavat aikaan nuo hyökkäykset.
Ja siksi on välttämätöntä, että pastorit Amerikan saarnatuoleissa saavat uudestisyntyneet
laumansa tietoisiksi, mitä on edessämme. Ajat ovat pimenemässä ja niiden on Raamatun profetian
mukaan määrä tulla paljon, paljon pimeämmiksi.
Seurakunta-ajan lopulle ei ole profetoitu mitään massiivista kansallista tai maailmanlaajuista
herätystä. Paavali kirjoitti, että ”pahat ihmiset ja petturit menevät yhä pitemmälle pahuudessa,
eksyttäen ja eksyen” (2.Tim. 3:13). Herra itse ennusti, että petos ja jumalattomuus olisivat
merkkejä Hänen paluustaan maan päälle lopettamaan maan asukkaiden parantumattoman
kapinan.

Raamattu ennustaa, että lopunajat ovat kuin Sodoman ja Gomorran päiviä. Voiko enää olla
epäilystä, että olemme jo siinä vaiheessa?
Minulle kerrottiin ennen menoani radio-ohjelmaan Kanadassa juuri viime viikolla, etten saa mainita
mitään LGBTQ: sta eikä transseksuaalisuudesta eikä mistään, jolla on tekemistä tällaisten
iljetysten kanssa. Asemaa sakotettaisiin ja rangaistaisiin – mahdollisesti lakkautettaisiin pysyvästi jos näistä asioista puhuttaisiin.
Minulla on sellainen aavistus, että voi mennä vain kuukausia, kun tällaiset säädökset toteutetaan
”vapaitten maassamme.”
Syy siihen, että pastorien ja opettajien totuutta kannattavissa tosi kristillisissä seurakunnissa pitäisi
varoittaa ihmisiä kirkonpenkeissä näistä asioista, on se, että kohta he eivät kuule niistä missään
muualla. Nuoremmilla, jotka on kasvatettu uskomaan valheet koskien Amerikan juutalaiskristillistä
perustusta, ei ehkä kohta ole mitään mahdollisuutta, kun he surffailevat koko ajan puhetta
tukahduttavassa sosiaalisessa mediassa. Pian valo sammuisi jopa todella Raamattuun uskovissa
seurakunnissa, ellei olisi yhtä asiaa.
Herra Jeesus on luvannut, että “Helvetin portit eivät voita Hänen seurakuntaansa”. Kun
tarkkailemme kerääntyvää pimeyttä, tiedämme, että Ahdistus - joka kestää seitsemän helvetillistä
vuotta maan päällä, jolloin saatanallinen pahuus kyllästää tämän kuolevan mätänevän maailman –
lähestyy. Siksi Kristus itse poistaa seurakunnassa asuvan valon, kun hän kutsuu morsiamensa
tykönsä turvaan (Ilm. 3:10).
Joten katsellessamme kaiken tämän pahan kokoontumista – jonka me voimme nähdä, mutta
epäuskoinen maailma ei - tuon pelastuksen hetken täytyy todella olla hyvin lähellä.
Jokaisella meistä, jotka seuraamme Jeesusta Herrana, on velvollisuus pitää maailman edessä
mahdollisimman paljon evankeliumin valoa, kun meillä on siihen vielä mahdollisuus.
Pian, kenties jo tänään, seisomme yhtäkkiä ja loistavasti jossakin loistavassa, iankaikkisessa
ympäristössä. Soon, perhaps today, we will suddenly and gloriously stand in some splendid,
eternal setting. Katsomme Herramme kaikkivoiviin, kaikkitietäviin silmiin, Hänen, joka kuoli ja
herätettiin,, jotta me voisimme pelastua vihasta, joka sitten alkaa langeta jäljelle jääneiden
kapinallisten maailman päälle. Sitten meidät viedään kotiimme, jota Hän on itse rakentanut yli
kahdentuhannen vuoden ajan. Kuinka upeita noiden asuinpaikkojen täytyykään olla!
Tämä on paras kuviteltavissa oleva uutinen!

Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan, ja uskokaa minuun. Minun Isäni
kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen
valmistamaan teille sijaa? Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja
otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. (Joh. 14:1–3)

