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Tämä maailma ei ole kotimme, joten meidän ei pitäisi tarttua siihen liian tiukasti. Se
on vain taistelukenttä, jolla meidät on kutsuttu taistelemaan näinä pimeinä päivinä.
Tämän sanottuamme on tärkeää, että olemme myös valppaita ja ymmärrämme kaiken,
mitä tässä maailmassa tapahtuu juuri nyt. Vaikka monet mieluummin pysyvät
tietämättöminä, kun eivät kestä ”huonoja uutisia”, niin Jumalan kansan on pysyttävä
ajan tasalla ja informoitava muita ollen viisaita kuin käärmeet, mutta viattomia kuin
kyyhkyset. Jos vain panemme pään pensaaseen, kuten monet tunnustavat kristityt
näyttävät tykkäävän tehdä, niin kyyristelemme pelosta ja hukumme tiedon puutteen
vuoksi.
Tässä siis joitakin päivityksiä taistelun etulinjoilta. Ensinnäkin maailma on tulessa. Ei
vain maastopaloissa, joita riehuu täällä Amerikassa, vaan myös maailmanlaajuisesti.
Algeria on kokemassa viime aikojen laajimpia metsäpaloja. Kreikassa palaa tällä
hetkellä yli 100 metsäpaloa. Italian länsipuolella sijaitseva Sardinian saari palaa
maastopaloissa, joita kuvaillaan ”pahimmaksi katastrofiksi vuosikymmeniin”. Myös
Turkissa oli elokuun alussa 183 metsäpaloa yhden ainoan viikon aikana elokuun
alussa.
Samalla kun Taleban on ottanut Afganistanin valvontaansa, Biden'in hallinto varoittaa
nyt tulevista Al-Qaidan iskuista kaikkialla maailmassa ja täällä Yhdysvalloissa, kun
lähestymme syyskuun 11. päivän iskujen 20. vuosipäivää. Bidenin hallinto kuitenkin

varoittaa myös, että vaarallisimmat terroristit, joita meidän on pelättävä, ovat maskien
ja sulkemisten vastustajat sekä Trump'in kannattajat.
Sisäisen turvallisuuden ministeriö (DHS) on hiljattain antanut ohjeen, jossa todetaan,
että COVID-19-rajoitusten, sulkemisten ja rokotusvaltuuksien vastustajat, sekä
Trump'in tukijat, ovat vaarallisin uhka Amerikalle. NBC News raportoi, että DHS on
julkaissut ”kansallisen terrorismivaroituksen”, jossa julistetaan, että jokainen, joka
vastustaa rokotteita, maskeja, sosiaalista etäännyttämistä tai sulkemisia, on
”mahdollinen terroriuhka” yhteiskunnalle yleensä. Samoin jokainen, joka luulee, että
vuoden 2020 vaaleissa oli petoksia, voi myös olla ”terroristi”.
Useampi kuin yksi tutkija on havainnut, että tämä kaikki valmistelee yhtä tai
useampaa hallituksen "false flag"-tapahtumaa. Niille, jotka eivät tunne tätä käsitettä:
"false flag (väärä lippu)"-tapahtuma on, kun valtion agentit suorittavat terrori-iskun ja
syyttävät siitä viattomia osapuolia. (Muistatko tammikuun 6. päivän fiaskon?) Tässä
tapauksessa kommentaattorit ovat varoittaneet, että meidän pitäisi täällä Amerikassa
varautua jonkinlaiseen väkivaltaiseen hyökkäykseen, josta syytetään viattomia
vapautta rakastavia patriootteja. Tämä on keino kriminalisoida kaikki rokotteiden
vastainen puhe, lopettaa kaikki vuoden 2020 petollisten vaalien tutkimukset ja sulkea
maa jälleen.
Ja jos luulit, että vuoden 2020 sulkemiset olivat pahoja, niin odotahan, kunnes näet,
mitä he ovat suunnitelleet tällä kertaa. Otetaan esimerkiksi Ranska. Siellä kaikki
ravintolat, baarit, kahvilat ja vapaa-ajan aktiviteetit, kuten urheilutapahtumat, teatterit,
elokuvat ja museot, ovat poissa kaikkien ulottuvilta, joilla ei ole ”terveyspassia” eli
”rokotepassia”. Ne, jotka jäävät kiinni näissä paikoissa ilman terveyspassia, saavat
automaattisesti kuuden kuukauden vankeusrangaistuksen. Liikkeenomistajat saavat
45 000 euron sakon ja vuoden vankeutta.
Kaikki lääkärit, hoitajat ja terveydenhuollon työntekijät on velvoitettu ottamaan pistos
tai menettämään lupansa. Ranskan terveydenhuoltojärjestelmä on valtion
omistuksessa, joten kaikki hyvät lääkärit lähtivät Ranskasta jo viisi vuotta sitten.
Viimeisten viiden vuoden ajan sairaanhoitajat ovat olleet vähissä ja he tekevät
tuplatyötä ja järjestelmä on pohjimmiltaan konkurssissa. Nyt tämän piikkipakon
vuoksi miljoonat ovat lähteneet kaduille protestoimaan ja sairaalat ovat menettäneet
taas 50% henkilökunnastaan.
Elokuun 1. päivästä lähtien kaikki vähittäiskaupat, suuret ja pienet, velvoitetaan, että
omistajat ja henkilökunta on injektoitu ja terveyspassi vaaditaan kaikilta asiakkaillta.

Kuorma-autonkuljettajat Ranskassa ovat valtakunnallisessa lakossa tukkien kaikki
kulkutiet Pariisiin ja sieltä pois. Ja alkaen 15. syyskuuta kaikki julkiset alueet ovat
kiellettyjä -- terveyspassin kanssa tai ilman. Siihen kuuluu viljelijöiden markkinat,
puistot, järvet, joet, rannat, virkistysalueet ja kirkot. Syyskuun 15. voi olla muistettava
päivä myös täällä Yhdysvalloissa.
Vastaavia tilanteita on muissakin maissa ja Ranskassa, UK:ssa, Kreikassa ja
Saksassa järjestetään suuria mielenosoituksia ja niinpä myös näissä maissa
kansalaisia pidetään "kotimaisina terroristeina".
Täällä Amerikassa kongressi harkitsee uutta lakia, joka "ohjaisi DHS:n
varmistamaan, että jokainen henkilö, joka matkustaa lennolla, joka lähtee tai saapuu
Yhdysvaltojen alueella sijaitsevalla lentokentällä, on täysin rokotettu COVID-19:ta
vastaan ym. tarkoituksilla. ” Tämä periaatteessa kieltää kaikki osavaltioiden väliset
lentomatkat. Biden'in hallinto harkitsee kuitenkin myös KAIKEN osavaltioiden välisen
matkustamisen kieltämistä, mikä tarkoittaa, ettei myöskään ajeta ulos osavaltiosta
ilman "rokotepapereita".
Havaijilla isä ja poika pidätettiin Honolulun lentokentällä ja heitä uhkaa vuoden
vankeus ja 5000 dollarin sakko valtion Safe Travel -ohjelman vastaisesta
rikkomuksesta. He käyttivät väärennettyjä COVID -rokotekortteja. Heidät pakotettiin
palaamaan välittömästi Kaliforniaan, käymään COVID -testissä ja lentämään sitten
takaisin Havaijille oikeudenkäyntiään varten.
Samaan aikaan Los Angelesin kaupunginvaltuusto äänesti yksimielisesti
rokotuspakosta KAIKKIIN julkisiin sisätiloihin pääsemiseksi – mukaan lukien
ravintolat, kuntosalit, kaupat, konsertit, teatterit ja kirkot. Oregon'issa osavaltion
edustaja Lisa Reynolds totesi: ”Tahto tulee pakottamaan rokotteet (Will will force
vaccines). Teemme siitä edellytyksen ruokailulle sisätiloissa, toimistotyölle ja
koulutuksesi edistämiselle.”
Näiden asioiden edetessä CDC on julkaissut suunnitelmia sellaisista, joita he
kutsuvat ”vihreiksi vyöhykkeiksi”. Ne ovat uudelleensijoitusleirejä niille, jotka ovat
kieltäytyneet pistoksesta ja joita siksi pidetään ”korkean riskin yksilöinä”. CDC:n
oman asiakirjan mukaan ”Korkean riskin yksilöitä uudelleensijoitettaisiin tilapäisesti
turvallisille eli ”vihreille vyöhykkeille”, jotka on perustettu kotitalous-, lähiö-, leiri-/
sektori- eli yhteisötasolla… heillä olisi minimaalinen yhteys perheenjäseniin ym.
matalan riskin asukkaisiin .” Tämän suunnitelman mukaan ihmiset voidaan väkisin

poistaa kodeistaan, sijoittaa näille "vihreän vyöhykkeen" leireille ja pitää vangittuina
vähintään kuusi kuukautta -- elleivät ota "pistosta".
Tennessee'ssä kuvernööri Bill Lee allekirjoitti toimeenpanomääräyksen 83, joka antoi
osavaltiolle luvan kutsua kansalliskaarti ja osavaltion kaarti ” tiettyjen
terveydenhuolto- ja hätäpalvelutoimintojen yhteydessä ”. Tämä toimeenpanomääräys
antaa myös luvan "tilapäisten karanteeni- ja eristyslaitosten" rakentamiselle ja
"puhelinarviointien tekemiselle vastahakoisista sitoutujista (involuntary commitment
cases)".
Myös nuortemme kommunistinen indoktrinoiminen yliopistokampuksilla jatkuu.
Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että suurin osa – lähes 75%
korkeakouluopiskelijoista – kannattaa mukautumattomien "rokotevastaisten"
sijoittamista internointileireille, kunnes he suostuvat olemaan täysin rokotettuja.
Matkijalintu-media edistää tätä ajattelutapaa. CNN:n Don Lemon sanoi, että
rokottamattomien ei pitäisi sallia ostaa ruokaa eikä työskennellä. Media ajaa myös
voimakkaasti virallista narratiivia, että on aika aloittaa rokottamattomien syyttäminen
COVID-19:sta.
Katselemme myös Amerikan talouden totaalista tuhoa. Yritykset sulkeutuvat -pysyvästi – koska eivät löydä töihin halukkaita työntekijöitä. Näyttää, että ihmiset
saavat nyt riittävästi "ilmaista" rahaa kommunistiselta hallitukseltamme niin, että ovat
tyytyväisiä istuessaan kotona. Tämä on aiheuttanut suuren kriisin
toimitusketjussamme. Monien kauppojen hyllyiltä ovat tarvikkeet käymässä vähiin, tai
kokonaan loppuneet ja hinnat nousevat. Meitä on varoitettu jo useiden kuukausien
ajan vakavasta ruokapulasta, joka uhkaa Yhdysvaltoja tulevana syksynä. Daily Wire
raportoi, että inflaatio saavutti heinäkuussa 7,8 prosentin vauhdin – korkeimman, mitä
koskaan on kirjattu.
Myös poliisin rahoituksen poistamisen vaikutukset ovat nyt hyvin ilmeisiä. Esimerkiksi
Portland'issa kaupunginvaltuusto peruutti poliisin rahoitusta lähes 15 miljoonalla
dollarilla. Väkivaltarikollisuus on mennyt niin hallitsemattomaksi, että kaupunki on nyt
palkannut yksityisiä turvayrityksiä partioimaan keskustassa. Portland'issa nähtiin 453
ampumista tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Sikäläiset liikkeenomistajat ovat
raivoissaan. He maksavat jo veroja lainvalvonnan rahoittamiseksi, mutta nyt heidän
on myös palkattava yksityinen turvallisuuspalvelu pitämään yrityksensä ja
asiakkaansa turvassa.

Väkivaltarikokset ovat tänä vuonna lisääntyneet merkittävästi koko maassa. New
York'issa, Philadelphia'ssa ja Chicago'ssa ammuttiin viime viikonloppuna ainakin 70
ihmistä, joista 16 kuoli, mukaan lukien 7-vuotias tyttö, joka kuoli ja hänen 6-vuotias
sisarensa haavoittui vakavasti, kun joku avasi tulen heidän pysäköityä autoaan kohti
Chicago'ssa. New York'issa väkivaltarikollisuus on kasvanut 22% viime vuodesta ja
ampumiset yli 70%.
Ja LGBTQ -höyryjyrä jatkaa poikkeamistaan. Kalifornian lääketieteellisen koulun
professorilta pyydettiin hiljattain virallista anteeksipyyntöä luennon aikana antamansa
lausunnon vuoksi. Tämä on selvä tapaus, jossa LGBTQP+ -valtahierarkia rankaisee
jotakuta "väärästä ajattelusta". Anteeksipyynnössään professori sanoi: ”Olen hyvin
pahoillani. Tarkoitukseni ei tietenkään ollut loukata ketään. Pahinta, mitä voin
ihmisenä tehdä, on olla loukkaava”, hän jatkoi: "Sanoin, että 'kun nainen on
raskaana', mikä tarkoittaa, että vain naiset voivat tulla raskaaksi, ja pyydän sitä
vilpittömästi anteeksi teiltä kaikilta."
Samaan aikaan Amerikan lääketieteellinen yhdistys (American Medical Association)
on antanut päätöslauselman lobbausryhmälle sukupuolen määritelmän poistamiseksi
syntymätodistuksista.
Ja James Dobson'in perheinstituutti raportoi hiljattain, että niinsanotusti
perheystävällisessä Disney-elokuvassa ”Jungle Cruise” yksi hahmoista ”tulee ulos”
homona selittäen purkaneensa useita kihlauksia naisten kanssa, koska hänen
intressinsä ovat iloisesti toisaalla.” Ihmiset, tämä on LAPSILLE!
Toinenkin kristillinen järjestö on langennut sodomiittien agendaan. World Vision
edellyttää nyt myyjiä allekirjoittamaan asiakirjan ”Business Code of Conduct
(liiketoiminnan säännöt)”, joka sisältää lupauksen valita ja edistää henkilöstöä ” ilman
syrjintää välittämättä seksuaalisesta suuntautumisesta ja sukupuoli-identiteetistä tai
ilmaisusta ”. Sen pitäisi ansaita heille jonkin verran "pisteitä" ihmisoikeuskampanjassa
(HRC).
Ja Valkoinen Talo ilmoitti juuri ensimmäisestä muslimiamerikkalaisesta, joka on
nimetty Yhdysvaltain kansainvälisen uskonnonvapauden suurlähettilääksi. Kuinka
luulet sen menevän jakeluun amerikkalaisille kristityille?
Ja jos et ole kuullut, niin Australia sääti juuri valtakunnallisen lain, joka kieltää
kristittyjä rukoilemasta tai jakamasta tietojamme sikäläisten aborttikeskusten edessä.
Laki luo lähes 500 jalan puskurivyöhykkeen laitosten ympärille ja sisältää 12
kuukauden vankeusrangaistuksen ja 12 000 dollarin sakon.

Kehotan sinua muistamaan mitä sanoo 2.Tim. 1:7: ”Sillä Jumala ei ole antanut meille
pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden hengen.”
On niitä, jotka pelkäävät edelleen virusta, hallitusta ja tulossa olevaa lusiferilaista
uutta maailmanjärjestystä, koska joko eivät tunne Jumalaa, eivät tunnusta Häntä, tai
eivät todella seuraa Häntä. Pelko ja usko eivät voi olla samanaikaisesti. Sinulla on
toinen tai toinen. Kun ymmärrämme, että todellisina uskovina Jumalan Pyhä Henki
asuu meissä, niin meillä on täydellinen neuvonantaja ja lohduttaja ja siksi meillä,
toisin kuin muulla maailmalla, on todellinen voima, todellinen rakkaus ja terve mieli.
Tämä maailma voisi varmasti hyötyä terveen mielen voimasta ja rakkaudesta!
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