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Ukraina ja globaalin petoksen seuraava
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Jos seuraat uutisia säännöllisin väliajoin, on vaikea päästä eroon Ukrainan ja Venäjän jatkuvasta
toistamisesta. Kun koko covid-injektionarratiivi alkoi purkautua ja näiden immuunijärjestelmää
tuhoavien biologisten kuolemanpistosten haitalliset vaikutukset alkoivat tulla esiin, syntyy
mammuttimainen häiriötekijä – sota.
Valtavirran tiedotusvälineillä näyttää olevan kohtuuton pakkomielle siihen, ei vain uutisoinnissaan
vaan myös Ukrainan, sen oikeuksien ja rajojen edistämisessä. Tällaisen moraalisen paheksunnan
ironiaa on vaikea olla huomaamatta. Amerikkalaisethan menettävät vuosi vuodelta enemmän
oikeuksia ja etuoikeuksia turvallisuuden nimissä ja oma etelärajamme on niin reikäinen, että tänne
pääsee kuka tahansa puhumattakaan siitä, että laittomasti maahan saapuvat lennätetään
veronmaksajien kustannuksella maan muihin osiin.
Ja vaikka me kristittyinä vastustammekin luonnollisesti sotaa ja niitä, jotka pyrkivät hyökkäämään
muihin maihin, meidän on poistettava vihaisen retoriikan ja kohtuuttoman sodanlietsonnan savu
omassa maassamme (todiste 1: Lindsey Graham). Ja meidän on päästävä käsiksi näiden
tapahtumien totuuteen, löydettävä raamatullinen näkökulma ja käytettävä hengellistä
arvostelukykyämme määrittääksemme niiden perimmäisen merkityksen.
Ensinnäkin, jos MSM (valtamedia) ja ne, joilla on epäkristilliset liberaalit käsitykset, puolustavat
Ukrainan asiaa (lähes täydellisessä yhteisymmärryksessä) ja vihaavat Venäjää ja Vladimir Putin'ia,
niin tällaiseen paheksuntaan täytyy olla syy ja käärme - tai jopa kaksi - ruohikossa. Tällainen
yhtenäinen paheksunta on puuttunut esimerkiksi silloin, kun muut viimeaikaiset sodat ja konfliktit,
joissa Amerikka on ollut osallisena (eli Syyria, Irak, Afganistan jne.), ovat täplittäneet tätä
planeettaa. Miksi siis nyt? Miksi täällä?
Kuten kaikessa elämässä, ajoitus on kaikki kaikessa. Pelinrakentaja voi heittää täydellisen syötön,
mutta jos vastaanottaja liukastuu tai juoksee liian kaukana kentällä, täydellinen syöttö voi muuttua
sieppaukseksi. Ukrainan kohdalla ajoitus on täydellinen ja sen ansiosta uutiskierto voi siirtyä pois

kuolevaa covidia koskevasta narratiivista, jossa tuhannet mielenosoittajat kokoontuivat
rauhanomaisesti Ottawaan, kun Pfizer joutui myöhemmin julkaisemaan tappavan ruiskeensa
lukuisat sivuvaikutukset (yli 158 000).
Tietenkin vahinko on jo tapahtunut. NPR:n mukaan lähes kaksi kolmasosaa amerikkalaisista on
saanut täysin tarpeetonta lääkettä virukseen, jonka eloonjäämisaste on yli 99%. Kuka sanoo,
ettemme elä laodikealaisessa seurakunta-ajassa? Sen sijaan, että pastorit olisivat ottaneet kantaa
tällaista saatanallista ja pirullista suunnitelmaa vastaan, joka kohdistuu maailman väestöön, monet
pastorit yksinkertaisesti avasivat kirkkojensa ovet "rokotuskampanjoille" ja hyväksyivät hallituksen
lähettämät kirjeet ja tiedotteet tosiasioina. Unohtamatta niitä seurakuntajohtajia, jotka vastustivat
rokotuksia, mutta valitsivat pelkurin tien ja sanoivat, että asia on edelleen ihmisen oma valinta
(argumentti, joka näyttää olevan ristiriidassa elämää puolustavan aborttikannan kanssa, jossa
valinnan mahdollisuus on väärin).
Ja nyt elämme maailmassa, jossa joidenkin lukiolaisurheilijoiden on tehtävä EKG-kuvaus
voidakseen osallistua urheiluun, mutta harva pysähtyy kysymään, miksi. Harva ihmettelee, miksi
maailman hallitukset ajavat näennäisesti 100 prosentin rokotusprosenttia, kun alkuperäiset 70, 80
ja joskus 90% kynnysarvot oli jo saavutettu. Harva pysähtyy miettimään niitä lukuisia tarinoita,
joiden mukaan injektoidut sirutettiin kehittyneellä nanoteknologialla. Harva miettii, minne tohtori
Fauci on mennyt. Harva miettii loppupeliä.
Raamattu tekee hyvin selväksi, että saatanan loppupeli maailmalle on yksi maailmanhallitus,
taloudellinen orjuus ja jokaisen ihmisen palvonta planeetalla (Ilm. 6:5-6; 13:4, 16-18). Kun maailma
ajautuu yhä syvemmälle hulluuteen, niin muista, että videon Build Back Better montaasi eri
maailmanjohtajista osoittaa, että jokin on ensin tuhottava. Tuo tuhoaminen tapahtuu silmiemme
edessä juuri nyt. Se, minkä näennäisesti pitäisi kestää vuosia, tapahtuu kuukausissa: dollarin tuho,
hillitön inflaatio, elintarvikepula (Ukraina on maailman leipäkori), toimitusketjuongelmat, maailman
supervaltojen uudelleenjärjestelyt (Amerikka ei turhaan puutu Raamatusta), eikä mitään
parannusta ole näköpiirissä. Niille, jotka uskovat vaaleihin, viime presidentinvaalien olisi pitänyt
lopettaa se harhaluulo.
Valitettavasti Amerikan entiset kunnian päivät ovat päättyneet. Ukraina on uusi naula entisen
maailman arkkuun, sillä se vetää ihmisten huomion pois globaalin eliitin roistomaisuudesta ja
epäpätevyydestä, kun se pyrkii luomaan uuden maailmanjärjestyksensä.
Toinen suuri muutos, jonka sota on saanut aikaan, on, että se on avannut apposelleen oven
Venäjän johtamalle hyökkäykselle Israelia vastaan, joka toteuttaa Hes. 38-39 lukujen sodan.
Vaikka vain noin puolet maailmasta rankaisee Venäjää sen hyökkäyksestä Ukrainaan, niin muista,

että pakotteet ovat toinen tapa käydä piirityssotaa. Piiritys vie aikaa ja ajan mittaan piiritetyt alkavat
etsiä resursseja muualta ja Israelilla on niitä (Jes. 35:1-2). Lisäksi Israelia ovat aina ympäröineet
viholliset, jotka pyrkivät tuhoamaan sen. Mikä voisi taata menestyksen tai vauhdittaa jonkun pahoja
pyrkimyksiä enemmän kuin yhden maailman ensisijaisen suurvallan (Venäjä) johtama hyökkäys ja
Israelin suojelun väheneminen toisen suurvallan (Yhdysvallat) taholta.
Lähi-itä tarttuu mahdollisuuteen hyökätä Israelin kimppuun ja samalla näyttää pitkää nenää
Amerikalle. Saudi-Arabia ja Yhdistyneet Arabiemiirikunnat ovat jo viikkojen ajan kieltäytyneet
Biden'in vaatimuksista. Tilanne tarvitsee vain lisäkatalysaattoria. Ja ajan myötä Ukraina voisi olla
juuri sellainen.
Tämä sota on myös osoittanut Putin'ille, että vaikka länsimaat saattavat olla sanoissaan
yhtenäisiä, teot ovat eri asia, sillä länsimaat ovat osoittaneet olevansa halukkaita lähettämään
aseita ja apua Ukrainalle, mutta paljon vastahakoisempia lähettämään joukkoja. Koska Raamattu
puhuu Hesekielissä Venäjästä maailmanvaltana, näyttää todennäköiseltä, että Ukraina kaatuu, tai
antautuu Venäjän vaatimuksille.
Minun on myös pysähdyttävä huomauttamaan eräästä seikasta, joka on syytä ottaa huomioon.
Milloin olette koskaan nähneet näin suoranaista vihaa toista maailman johtajaa kohtaan? Edes
Hitler ei ole kohdannut samanlaista vihamielisyyttä, kuin mitä Putin on kohdannut viime viikkoina.
Huomautin Lindsey Graham'in kommentista, mutta suurin osa maailmasta vastustaa Putinia, koska
hän on tuhonnut bioaselaboratoriot ja sotilaslentotukikohdat sekä ohjusten laukaisualustat, jotka oli
suunnattu suoraan Venäjää kohti. Kuten Putin itse totesi, Yhdysvallat ei sallisi tällaista toimintaa,
jos sitä harjoitettaisiin Meksikossa tai Kanadassa, joten miksi Venäjälle asetetaan erilainen malli
(video here)?
Huomionarvoista on myös se, miten Putin on toiminut nykyistä moraalia määrittelevää demonista
kulttuurillista luisumista vastaan. Putin on entinen KGB:n jäsen. Putin on manipuloinut hallituksen
kahvoja niin, että on pysynyt vallassa jo yli 20 vuotta ja on varmistanut mahdollisuuden pysyä
vallassa vuoteen 2036 asti. Kuinka monen maailman johtajan olet kuullut puhuvan perversioita
vastaan ja paluuta kristillisiin arvoihin (video here)? Miksi länsimaiset yritykset ovat lähteneet
joukoittain Venäjältä (kuva alla), kun muut maat tukevat aktiivisesti ja taloudellisesti
muslimiterroristeja (esim. Saudi-Arabia), tai tuhoavat omia kansalaisiaan (esim. Kiina, joka sai silti
järjestää olympialaiset), eivätkä saa edes läpäytystä ranteeseen?

(Yo. kuvassa Venäjän markkinoilta kokonaan tai osittain lähteneiden yrityksten logoja)
Voisiko olla niin, että Venäjä on myös saatanan yhden maailman hallituksen tiellä? Voisiko Putin
olla ainoa johtaja tällä planeetalla, joka vastustaa maailmanlaajuista salaliittoa? Sitä kannattaa
harkita.
Sillä välin, kun odotamme seurakunnan tempausta ja otamme huomioon hetken myöhäisyyden,
meidän tulisi myös ottaa huomioon Jeesuksen sanat, jotka koskevat kustannusten laskemista
(Luuk. 14:28). Tiedämme, ettei meidän tarvitse kärsiä ahdistuksen kauhuja, mutta emme tiedä,
kuinka pahaksi asiat voivat mennä. Ole siis valmistautunut. Kaiken hinta vain jatkaa nousuaan.
Muista, että velka tekee ihmisistä orjia ja globaali eliitti haluaa meidän olevan niin paljon velkaa,
että "emme omista mitään ja olemme onnellisia".
Osta siis nyt, mitä voit, elintarvikkeita, työkaluja ym. tarvikkeita, joita voit tarvita kotiisi. Suojaa
varallisuutesi osakkeilta ja joukkovelkakirjoilta, jotka väistämättä romahtavat. Pysy erossa
digitaalisista valuutoista, jotka voidaan helposti takavarikoida (kuten Kanadassa).
Lue Raamattua, rukoile ja ole valona Jeesukselta. Valot ovat sammumassa maailmassa. Nähkööt
ympärillämme olevat rakkautemme Kristukseen, erilaisuutemme maailmasta ja totuuden, jota

pyrimme puolustamaan.
Tempaukseen voi kyllä olla vielä vuosia, mutta se voi tapahtua myös hetkessä. Ole valmiina (2.
Tim. 4:8).
Tilanteesta kauan tempauksen jälkeen luemme:
Ja hän näytti minulle elämän veden virran, joka kirkkaana kuin kristalli juoksi Jumalan ja
Karitsan valtaistuimesta. Keskellä sen katua ja virran molemmilla puolilla oli elämän puu, joka
kantoi kahdettoista hedelmät, antaen joka kuukausi hedelmänsä, ja puun lehdet ovat
kansojen tervehtymiseksi. Eikä mitään kirousta ole enää oleva. Ja Jumalan ja Karitsan
valtaistuin on siellä oleva, ja hänen palvelijansa palvelevat häntä ja näkevät hänen kasvonsa,
ja hänen nimensä on heidän otsissansa. Eikä yötä ole enää oleva, eivätkä he tarvitse lampun
valoa eikä auringon valoa, sillä Herra Jumala on valaiseva heitä, ja he hallitsevat aina ja
iankaikkisesti. (Ilm. 22:1-5).

