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Tämän kommentin lukijoissa ei pitäisi olla ainuttakaan, joka ei näkisi kuinka pimeys on noussut
tässä maassa – ja todellakin kaikkialla maailmassa. Monet maallismieliset ymmärtävät, että jokin
on pielessä, mutta eivät osaa kuvailla sitä, eivätkä reagoida siihen oikein. Kristukseen Jeesukseen
uskovilla ei kuitenkaan ole mitään selitysmahdollisuutta (excuse). Jos opaskirjamme on Jumalan
Sana – ja sehän on – ja jos Herra selvästi sanoo, mitä tulee tapahtumaan viimeisinä päivinä – ja
Hänhän sanoo – niin jokaisen, joka sanoo olevansa Jeesuksen Kristuksen seuraaja, pitäisi
ymmärtää, mitä maailmassa on tapahtumassa. Ymmärtävätkö he? Väittäisin, että moni ei.
Luultavasti näkyvin ihmiskuntaan viime aikoina kohdistetuista petoksista on ns. pandemia ja sen
oletettu ratkaisu. Vaikka rokotteet eivät ole koskaan – eikä milloinkaan – olleet tehokkaita viruksia
vastaan, niin rokotteiksi sanottuja kiireesti markkinoille tuotuja lääkkeitä on mainostettu
ihmelääkkeenä kaikkiin vaivoihimme. Jos vain 70 % maailman väestöstä saisi rokotuksen,
voisimme palata normaaliin. Viime aikoina, ainakin Amerikassa, uskon, että tuo maaginen luku on
noussut sellaiseksi, että 90% ihmisistä on rokotettava, että he jälleen pääsisivät normaaliin.
Tässä skenaariossa on monta ongelmaa. Ensimmäinen on tietysti sen määritelmä, mikä meitä
vaivaa. Onko se pandemia? Viranomaiset ovat tehneet kovasti töitä luokitellakseen sen sellaiseksi.
Verrattuna 1400-luvun Mustaan Surmaan tai Espanjantautiin vuonna 1918, kenenkään ei tarvinnut

todistella kenellekään, että ne olivat vakavia sairauksia, jotka tappoivat ihmisiä joka puolelta.
Ottaen huomioon, että niin monet COVID-tapaukset kirjattiin sellaisiksi, vaikka niillä ei ole ollut
mitään tekemistä taudin kanssa (s.o. COVID-kuolemiksi luokitellut kolarikuolemat tai
sydänkohtaukset), täytyy vain ihmetellä, miksi on ollut sellainen yhteisponnistus panna jokainen
kuolema COVIDin syyksi.
On hyvin dokumentoitu, että aiemmat yritykset luoda geenejä muuttavia
rokotteita ovat epäonnistuneet näyttävästi. Taannoin vuonna 2010 luultiin, että
tutkijat olivat jo onnistuneet tässä yrityksessä. He käyttivät koe-eläiminä frettejä,
jotka reagoivat lääkkeisiin samalla tavalla kuin ihmiset. Ruiskeen antamisen
jälkeen näytti, että rokotteet estivät tehokkaasti taudin, tai lievensivät oireita, kunnes eläimet
altistuivat samanlaiselle virukselle. Kaikki fretit nimittäin kuolivat. Tämän tuloksen myötä kävi
selväksi, että rokotteissa oli merkittäviä puutteita.
Nyt kun meillä on näiden lääkkeiden seuraava sukupolvi, niin kiitos Pfizerin, Modernan, J&J:n ja
AstraZenecan (Euroopassa) sekä hämmästyttävän määrän maailmanlaajuisesti kehitteillä olevia
matkittuja "rokotteita", että näemme täsmälleen samat tulokset ihmisfreteillä, kuin mitä saatiin
ensimmäisessä kokeilussa eläimillä. Lääkäreiden massiivisesti alikäyttämä VAERS-tietokanta
rokotevammojen raportointiin, osoittaa tähän mennessä noin 17 000 näiden pistosten
aiheuttamaksi katsottua (attributable) kuolemantapausta. On melko todennäköistä, että tämä luku
voisi olla 100 kertaa suurempi johtuen järjestelmän käyttövaikeuksista ja tietämättömyydestä, että
sellainen on edes olemassa. Tietääkseni frettien määrä, jotka tuolloin kuolivat ja aiheuttivat
tutkimuksen lopettamisen oli 53.
Toinen esiin nostettu kysymys on, onko virus – sinänsä – todellinen syyllinen kaikkeen tähän
pandemiareaktioon. Varmasti siinä on virusmateriaalia, mutta tässä COVIDina tunnetussa ihmisen
tekemässä bioaseessa on monia tuntemattomia komponentteja, jotka varmasti vaikuttavat
sairauteen ja sen mutaatioihin. Vielä pahempaa, jos se yleensä on mahdollista (ja sehän on), on
ns. ”rokotteiden” luonne. Lääkevalmistajat ovat taitavasti piilottaneet todelliset ainesosat – ne
kaikki! – ja vain tiettyjen lääkäreiden ja tutkijoiden ahkeruuden ansiosta tiedämme jotakin siitä, mitä
tiedämme. Näistä pistoksista löydettyjen ainesosien joukossa ovat grafeenioksidi, nanobotit, jotka
kuljetetaan hydrogeeli-nimisen yhdisteen kautta ja mahdollisesti jopa mikroskooppisia matomaisia
organismeja. Ottaen huomioon, että joidenkin ihmisten unelma on vuosien ajan ollut kehittää
lääkkeitä, joita voidaan toimittaa yleismaailmallisesti ihmisten valvomiseksi pahoissa tarkoituksissa,
niin tämän ei pitäisi yllättää meitä. Seuraavassa lainaus ranskalaiselta lääkäriltä nimeltä Pierre
Gilbert vuonna 1995(!), jossa hän puhuu tästä tarkoituksesta:
"Biologisessa tuhossa on magneettikenttien järjestetyt myrskyt. Siitä seuraa ihmiskunnan
verenkierron saastuminen, mikä luo tarkoituksellisia infektioita. Tämä toteutetaan laeilla,
jotka tekevät rokotuksista pakollisia ja nämä rokotteet mahdollistavat ihmisten valvonnan.
Rokotteet sisältävät nestekiteitä (liquid crystals), jotka isännöidään aivosoluihin ja niistä tulee

sähkömagneettisten kenttien mikrovastaanottimia, joihin lähetetään hyvin matalataajuisia
aaltoja. Ja näiden matalataajuisten aaltojen läpi ihmiset eivät pysty ajattelemaan – sinusta
tulee zombie (kävelevä kuollut). Älä luule, että tämä on hypoteesi. Tätä on jo tehty. Ajattele
Ruandaa”

Lähde (https://subsplash.com/calvarychapelkaneohe/lb/mi/+c2yzq94 Pastori JD Farag
profetiapäivityksessään 3.10.2021):

https://www.youtube.com/watch?v=mav2dZqQOcE&t=5s
Tämä tuo meidät tämän kirjoituksen aiheeseen. Jakeessa Ef. 6:11 Paavali kehottaa meitä:
Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet.
Kaikki ympärillämme tapahtuva on seurausta Saatanan pirullisista juonista. Raamatun historian
alusta lähtien käärme on yrittänyt horjuttaa Jumalan asemaa ja tuhota kaiken, minkä Hän teki
hyväksi. Kun Herra kirosi sen ja julisti, että vaimon Siemen, eli Jeesus Kristus, olisi sen kuolema (1.
Moos. 3:15), niin se tiesi, että sen olisi tehtävä kaikkensa ihmiskunnan tuhoamiseksi. Jos ihminen
muutettaisiin geneettisesti niin, ettei hän enää olisikaan ihminen, niin joko Siemen ei voisi tulla
esiin, tai sitten ei olisi ketään ihmisen geeneillä varustettua, joka voitaisiin lunastaa.
Kautta aikain olemme nähneet Saatanan erilaisia yrityksiä toteuttaa tämä demoninen unelma. Nyt,
kun olemme aivan viimeisissä päivissä, pahuuden COVIDin ja rokotenarratiivin takana pitäisi olla
ilmeinen. Silti, uskokaa tai älkää, on jopa tunnettuja Raamatunprofetian opettajia, jotka kieltävät
tämän todellisuuden ja kutsuvat sitä yhdessä muun maailman kanssa salaliittoteoriaksi. Jos ne,
joilla on hämmästyttävä ymmärrys, mitä tulee kaikkiin muihin Raamatunprofetian puoliin, väittävät,
että Saatanan ponnistelut eivät ole tämän maailmanlaajuisen ilmiön taustalla, niin onko ihme, että
niin monet kirkossa kävijät – hyviä vakaita kristittyjä heidän joukossaan – ovat tietämättömiä
perkeleen juonista?
Jumalan koko sota-asun, johon Paavali suosittelee meitä pukeutumaan, pitäisi rokottaa uskovat
maailman valheilta. Suurimmaksi osaksi se tekee sen, mutta ei aina. Olemme taistelussa
pimeyden voimia vastaan ja kysymys on elämästä ja kuolemasta. Kuinka me voitamme? Vain
Jumalan Sanan ja Jeesuksen Kristuksen veren kautta. Tämä taistelu ei ole meidän, vaikka meidän
tulee seisoa rohkeasti Herran puolella, kun Hän taistelee puolestamme
Ei kestä kauan, kun Jeesus tempaa meidät pois tästä vieraasta paikasta. Siihen asti meidän on
tuotava totuutta niin epäuskoisille kuin uskoville. Olemme hengellisellä sota-alueella. Meidän tulee
pyytää Jumalalta viisautta, arvostelukykyä ja totuutta. Hän antaa meille näitä ominaisuuksia
runsaasti. Siitä meidän tulee antaa Hänelle kaikki kiitos ja kunnia, koska Hän on voittaja tässä
sodassa. Me, jotka olemme Hänen puolellaan, voimme iloita Hänen hyvyydestään ja ylistää Häntä,
kunnes Hän tuo meidät kotiin.

[Kirjoittajan huomautus: Lyhyesti, haluan antaa teille asetelman, mitä tulee useimpien
artikkelieni luonteeseen tällä kaudella. Joka vuosi luen Raamatun kokonaan läpi ainakin yhden
kerran - se on ollut käytäntöni siitä lähtien, kun tulin Herran tykö vuonna 2005. Olen edelleen
ällistynyt siitä, mitä Jumala on tehnyt elämässäni johtuen tästä kurinalaisuudesta! Joka päivä luen
sekä Vanhaa että Uutta Testamenttia. Valitsen jakeen jostakin noista kohdista ja kirjoitan
kommenttini ja pohdintani sen perusteella. Artikkelin otsikossa näet valitsemani jakeen. Lisäksi
näet kyseisen päivän lukukappaleen, jos haluat seurata laajempaa kontekstia.]
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