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Äskettäisessä artikkelissaan siitä, mitä voimme todennäköisesti odottaa seuraavaksi globaalilta
eliitiltä, Leo Hohmann ehdottaa, että massiivinen kyberhyökkäys on seuraava suuri kriisi. Useat
meistä, jotka seuraamme tällaisia asioita, ovat viitanneet vuoden 2021 Cyber Polygon
-simulaatioon tämän ennakoijana, aivan kuten Event 201 ennakoi COVID-pandemiaa ja siihen
reagoimista. Yhdysvaltoihin ja ehkä koko maailmaan kohdistuvan digitaalisen hyökkäyksen
todennäköisyys on hyvin suuri.
Kun globalistit ajavat simulaatioita, he eivät ainoastaan valmistaudu, miten heidän pitäisi toimia
todellisen tapahtuman aikana, vaan he myös viestittävät yleisölle, joka ymmärtää, että se on
tulossa. Ainoa kysymys, johon on vielä vastattava, on, milloin se tapahtuu. Leo sanoo: Heidän oli
odotettava kesään ja syksyyn 2022 ilmeisistä syistä.
Mitkä ovat nämä ilmeiset syyt tällaiseen viivästymiseen siitä, missä tilanteessa olemme tätä
kirjoittaessani maaliskuussa 2022? Olen samaa mieltä Leon kanssa, kuten hän totesi artikkelinsa
kommenteissa, että kyberhyökkäys on ajoitettava sopivasti, jotta vuoden 2022 vaalit voidaan
keskeyttää. Jos meillä olisi todelliset ja/tai lailliset vaalit tänä syksynä, kun otetaan huomioon Joe
Biden'in ja demokraattien negatiivinen tausta ja ne lukuisat demokraatit, jotka ovat jättäneet laivan
ja päättäneet olla pyrkimättä uudelleenvaaleihin, republikaanit voittaisivat monia
edustajainhuoneen ja senaatin vaaleja ja saisivat ehkä jopa kongressin enemmistön molemmissa
kamareissa. Sehän ei käy! Se saattaisi tehdä vakavan loven demokraattien ja globalistien
suunnitelmiin toteuttaa Agenda 2030 -tavoitteensa huolimatta siitä, että aivan liian monet

republikaanit ovat myös heidän häijyjen tavoitteidensa kannalla.
Tällaisella viivästymisellä loppukesään tai alkusyksyyn on mielenkiintoinen yhteys pastori Dana
Coverstone'n kahteen viimeaikaiseen uneen. Olen seurannut pastori Danan unia niiden alusta
lähtien ja uskon, että ne ovat Jumalasta.
Jotkut kiistävät tämän, mutta se ei haittaa. Ne kaksi unta, jotka liittyvät käsillä olevaan
aiheeseemme, sekä hyvin lyhyet yhteenvedot niistä, ovat:
● Vuoden 2022 uni suihkuhävittäjistä (The 2022 Jets Dream).
● Tämä oli kalenteriuni. Se alkoi tämän vuoden maaliskuussa ja päättyi syyskuussa.
Harmaan taivaan ja muiden unessa esiintyvien elementtien perusteella maaliskuu oli
merkkinä siitä, että se olisi vaikeuksien kerääntymisen aikaa. Näiden kahden kuukauden
välissä kevään ja kesän aikana ei tapahtunut mitään merkittävää. Syyskuu oli kuitenkin
erilainen. Taivas oli pilkkopimeä ja unen muut seikat viittasivat vakaviin tapahtumiin
fyysisessä maailmassa – kuten myös hengellisessä.
● Uni koneiden sammuttamisesta
● Tässä unessa näkyi massiivinen koneen kaltainen pyörä, joka jatkoi pyörimistä ja heitti
ilmakehään suuria määriä tummaa savua. Lopulta, kun ihmiset kirveiden kanssa tulivat
pyörän alustaa vastaan ja hyökkäsivät yhtenäisesti, pyörä hidasti kierroksiaan ja vaurioitui.
Jos tarkastelemme näitä unia reaalimaailman näkökulmasta, saamme mielestäni mielenkiintoisen
tuloksen.
Maaliskuussa on ollut kyse Venäjän ja Ukrainan sodasta. Se on varmasti vakava
maailmanlaajuinen kehityskulku. Samaan aikaan, kun tämä on ollut meneillään, rokotteiksi
naamioituneiden COVID-injektioiden tuhoisa luonne on tullut esiin. Kukaan ei kuitenkaan kiinnitä
asiaan huomiota johtuen sotanarratiivista, jota media suoltaa 24/7. Kaiken kaikkiaan voimme
mielestäni sanoa, että tämä kuukausi sopii harmaaseen ja uhkaavaan taivaaseen.
Tuleeko sota pahenemaan nykyisessä aikaraamissa? Kauhistuttavatko COVID tai muut
vitsausolosuhteet planeettaa seuraavien kuukausien aikana?
If the dreams are from God, probably not – for two reasons.
1. Jets Dream osoittaa, että vasta syyskuussa asiat muuttuvat äärimmäisen pimeiksi.
2. Machine Dream voisi olla vahvistus tälle. Pastori Dana ja Cheri Goff uskoivat unta tulkitessaan,
että hyökkäys pyöräkonetta vastaan tuli koordinoidusta rukouksesta, joka nousi taivaaseen ja että

hurskasten palavuus oli kuin tuli, joka hajotti savun. Uskon, että se on todellinen mahdollisuus, kun
uskovat anovat Herralta Hänen armoaan niitä hengellisiä tekijöitä vastaan, jotka ovat ajaneet
maailman agendaa yli kahden viime vuoden ajan.
Maaliskuun ja syyskuun väliset kuukaudet voivat olla seurausta koneen, eli globalistisen agendan,
lamauttamisesta. Mutta mitä tapahtuu syyskuussa? Veltostuvatko rukoussoturit? Temmataanko
meidät? Kai näemme sen tavalla tai toisella.
Mikä tahansa koneen etenemisen pysäyttikin, se näyttää itse lakkaavan toimimasta ja kun
kalenterin sivu kääntyy elokuusta syyskuulle, ennuste ei ole hyvä.
Koneen etenemisen pysäyttänyt tekijä näyttää itse lopettavan toimintansa, ja kun kalenterin sivu
kääntyy elokuusta syyskuuhun, ennusmerkit eivät ole hyvät.
Saattaa olla, että tämä tapahtuu juuri kun eliitti saa takaisin mojonsa. Se voisi varmasti olla se
hetki, jolloin edellä mainittu verkkohyökkäys pääsee valloilleen riippumatta siitä, tuleeko se
ulkomaisesta vai kotimaisesta lähteestä. Jos näin käy, maailman olot voivat huonontua nopeasti,
vaikka hyökkäys kestäisi vain rajoitetun ajan.
Meillä on jo nyt äärimmäisiä toimitusketjun puutteita. Sota vaikuttaa merkittävästi maailman
elintarvikehuoltoon, koska Venäjällä ja Ukrainassa ei viljellä viljaa ja sen kuljetukset pysähtyvät.
Yhdysvaltojen länsipuoliskolla on kuivuusolosuhteet, jotka haittaavat suuresti sadontuotantoa.
Nämä kolme tekijää muodostavat yhdessä mahdollisuuden ennennäkemättömiin
nälänhätäolosuhteisiin.
Ehkä sota kiihtyy.
Ehkä Yhdysvalloissa julistetaan sotatilalaki.
Velkakuplamme puhkeaminen ja hallituksen määrittelemän digitaalisen valuutan käyttöönotto ovat
hyvin mahdollisia.
Miten ihmeessä vaalit voitaisiin pitää, kun kaikki nämä tekijät kuohuvat ympärillämme? Kuinka
vaikeaa on kuvitella hallituksen julistavan, että emme voi järkyttää herkkää tasapainoa liittovaltion
ja osavaltioiden pääkaupungeissa ja että meidän on jätettävä nykyiset lainsäätäjät paikoilleen?
Onko sisällissota edes kuvassa, kun otetaan huomioon kaikki tämä? Syyskuu ja sen jälkeinen aika
voi olla hyvin musta monista syistä.

Entä tempaus tämän synkän skenaarion keskellä, jonka olen maalannut? Kaikki ajanmerkit ovat
tulossa yhteen. Varmasti ne meistä, jotka odottavat Kristuksen pikaista paluuta, ovat yhtä mieltä
siitä, että mikään ei ole sen tiellä välittömänä tapahtumana.
Tarvitsemme vain, että Isä Jumala käskee Poikansa hakemaan morsiamensa.
Henkilökohtaisesti en tarvitse tältä maailmalta enää mitään. Olen muukalainen kaukana
kotimaastani ja kaipaan kotiin. Se saa minut katselemaan ja odottamaan kaipauksella, samalla kun
teen työtä, jonka Herra on minulle antanut.
Kaikki se, mitä tänä vuonna on tulossa ja mikä kurkistaa horisontin yli, ei saa minua haluamaan
jäädä seuraamaan, kun se etenee. Olkoon paholaisella päivänsä. Antakaa hänen kätyriensä, sekä
hengen maailmassa että maan päällä, tehdä mitä haluavat.
Heidän aikansa on lyhyt. Jumalan tahto ja hänen tarkoitusperänsä voittavat.
Hyvänen aika, mikä aika olla elossa ja odottaa sitä kirkkautta, joka pian on meidän!
———————
The Lord has put it on my heart to always read completely through His Word at least once each
year. From that practice, it resulted in my producing the Awaken Bible Study Notes, a 4-volume
set correlating with each quarter’s readings. This is the link to Amazon for Volume 1 covering
January – March (Genesis 1 – Judges 5; Matthew 1 – Luke 7): Awaken Bible Study
Notes series Volume 1
Following that year’s efforts, God gave me the “assignment” of writing a daily essay on what I had
read. That produced the 4-volume Awaken Bible Commentary and Reflections series.
Here is the link on Amazon to Volume 1, which covers January – March (Genesis 1 – Judges 5;
Matthew 1 – Luke 7): Awaken Bible Commentary and Reflections series Volume 1
If these daily writings have been a blessing to you, I hope that you’ll acquire these books for further
study. My intent in all I write is to bring God the glory and to make His people think. Both the Study
Notes and the Commentary and Reflections delve into the prophetic and supernatural nature of
God’s Word, a combination you simply won’t find elsewhere. They attempt to show the parallels to
our times with the peril from the past when God’s people turn away from Him and His commands.
Scripture is very much a blueprint for today.
———————
Gary W. Ritter is a lay pastor, Bible teacher, and prolific author. His Whirlwind Series comprises
three end-times books: Sow the Wind, Reap the Whirlwind, and There Is a Time. These books

are contained in the collected volume of the Whirlwind Omnibus. Gary has written many other
Christian thrillers that will challenge you, and which you can learn about at his
website:www.GaryRitter.com.
You can also watch Gary’s video Prophecy Updates on Rumble at his Awaken Bible
Prophecy channel: https://rumble.com/c/c-783217.

