Vajoaminen kaaokseen
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Kun katselee oikeita TV-asemia ja verkkosivustoja (ja oikeaan aikaan), voi olla helppoa jättää
huomiotta kaikki nämä covid-uutiset ja alkaa ajatella, että olemme palaamassa takaisin normaaliin.
Loppujen lopuksi yliopistojen bowl-jalkapallopelejä on pelattu, Jeopardy-visa pyörii yhä TV:ssä ja
osakemarkkinoilla nousu jatkuu.
Ei kuitenkaan vaadi kovinkaan suuria ponnisteluja havaita synti ja kaaos, jotka säännöllisesti
huuhtoutuvat rannoillemme ja tulvivat yhteiskuntaamme. Jalkapallofaneille tiedoksi, että jo nyt on
peruttu useita bowl-pelejä, koska suurella määrällä urheilijoita on ollut positiivinen covid-testi.
NFL:n joukkueet ovat kohdanneet samanlaisen haasteen, kun pelkästään joulukuussa yli 500
pelaajaa asetettiin covid-19-reserviin. Unohda, että liigan rokotusaste on 94%, tai että CDC
myönsi juuri, että PCR-testiä ei enää tarvita karanteenin lopussa, koska testi voi olla positiivinen
vielä 12 viikkoa(!!!) myöhemmin.
Jopa TV-ohjelma Jeopardy! on lähtenyt mukaan kaaokseen ja julistaa ylpeänä, että sen uusi
naisten mestari (joka on itse asiassa mies) on ohjelman kaikkien aikojen paras naispuolinen
tienaaja. Ja kun inflaatio nousee kuukausi kuukaudelta, on vain ajan kysymys, milloin pörssiä
pönkittävä hassu raha ei ole enää sen paperin arvoinen, jolle se on painettu.
Kaiken tämän tarkoituksena on sanoa, että kristittyinä meidän on säilytettävä fokuksemme ja
meidän fokuksemme on Kristus ja Hänen sanansa. Elämme selvästi aikaa ennen ahdistusta ja
Kristuksen lopullista fyysistä paluuta tälle planeetalle. Vaikka Raamattu tekee selväksi, että
seurakunnan tempaus on ennen ahdistusta (1.Ts. 4:15-17, 5:9; 2.Ts. 2:7; Ilm. 3:10), me emme
tiedä, kuinka lähelle tai kuinka pahaksi tilanne menee, ennenkuin Kristus kutsuu morsiamensa
kotiin. Ja ahdistus on oleva maanpäällinen helvetti - kirjaimellisesti.
Mitä meidän kristittyjen pitäisi siis tehdä, kun näemme tempauksen lähestyvän? Vastaammepa
tähän kysymykseen muille tai itsellemme, meidän on oltava varovaisia välttääksemme kliseitä ja
helppouskoisuutta. Kehottaa ihmisiä vain sotimaan, kantamaan ristiään ja elämään elämää, jota
Jumala kutsuu elämään, on oikein, mutta mielestäni ihmiset tarvitsevat tänä päivänä enemmän.
Eikä nykyisen maailman tilanteen huomiotta jättäminen ole ratkaisu. Tarvitsemme vastauksia.

Ja syyt ovat ilmeiset: yhteiskunnan pylväitä paljastetaan ja kaadetaan aivan silmiemme edessä ja
rakennettavat uudet rakennukset ovat vihamielisiä, tunteettomia, syrjiviä ja demonisia.
Ympärillämme jonkin kauhean aiheuttamat pilvet kasvavat siinä määrin, että jopa ei-uskovat
aistivat sen. Niiden, jotka ovat kristittyjä, tulisi erottaa se. Valitettavasti monet eivät erota.
“Ihmislapsi, sinä asut uppiniskaisen suvun keskellä, niiden, joilla on silmät nähdä, mutta eivät näe,
ja korvat kuulla, mutta eivät kuule; sillä he ovat uppiniskainen suku.” (Hes. 12:2).
Raamattu kuitenkin antaa meille yksityiskohdat, joita tarvitsemme saadaksemme tarvitsemamme
vastaukset; meillä on vain oltava silmät nähdä ja sydän, joka on valmis ottamaan Jumalan sanan
todesta. ”Älkäämme siis nukkuko niinkuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme raittiit” (1.Ts.
5:6).
Joten minkä vuoksi meidän tulee "valvoa ja olla raittiita" vuonna 2022?
Ensinnäkin meidän on ymmärrettävä, että emme tule palaamaan koronaa edeltävään normaaliin.
Niin vaikeaa kuin onkin sanoa ja kuulla, niin se aika on mennyt (aivan kuten seurakunta-aika on
loppumaisillaan). Puhuessaan luvun Mt. 24 lopun ajoista ja tuloaan edeltävistä merkeistä (petos,
sodat ja sotahuhut, nälänhädät, maanjäristykset jne.) Jeesus sanoo jakeessa 8: "Mutta kaikki tämä
on synnytystuskien alkua." Synnytystuskut eivät esiinny raskauden alussa eikä puolivälissä, vaan
lopussa. Nyt kun tämä marssi antikristuksen hallintaan on todella alkanut, voimme odottaa
prosessin vain nopeutuvan ja voimistuvan.
Koska koko maailma tulee antikristuksen valvontaan (Ilm. 13:1-7) mukaan lukien Amerikka, tai
mikä tahansa maa, jota kutsut kotimaaksesi. Tämä tarkoittaa myös sitä, että maailman talous on
nivottava yhteen. Mikä olisikaan parempi tapa luoda uusi maailmantalous kuin kaataa vanha
järjestelmä ja rakentaa takaisin paremmin (build back better) globaalin nollauksen kautta, kuten
Maailman Talousfoorumi (WEF) ehdottaa?
Tällainen talous on 100-prosenttisesti rahaton, ei vain käytön helpottamiseksi valtioille ja ihmisille,
vaan myös niiden valvonnan helpottamiseksi, jotka alistuvat, ja niiden, jotka ehkä ajattelevat olla
alistumatta. Tähän rahattomaan yhteiskuntaan liittyy luultavasti jokin muunnelma sosiaalisesta
luottopistesysteemistä, joka on jo käytössä Kiinassa. Näin jaetaan elintarvikkeita, kuten ohraa ja
vehnää, ahdistuksen alussa (Ilm. 6:3-6) ja se etenee elintarvikkeiden saatavuuteen yleisesti
ahdistuksen puoliväliin mennessä pedon merkin myötä (Ilm. 13:16-18).
Kuinka hyvä maailmankansalainen olet? Se on kysymys niille, jotka jäävät jäljelle (left behind).

Kristittyjen, jotka haluavat suojella itseään ja perhettään tulevalta taloudelliselta myrskyltä (laske
vastuittesi kustannukset, Lk. 14:28), kannattaa harkita kultaa ja hopeaa. Kulta ja hopea ovat
Jumalan raha, niitä on käytetty tuhansia vuosia rahana ja ne suojaavat sinua inflaatiolta,
stagflaatiolta ja hyperinflaatiolta. Lisäksi, koska dollari poistettiin kultakannasta vuonna 1971 ja
hallitus näyttää tyytyvän vain painamaan loputtomasti rahaa, inflaatio tulee lähes takuuvarmasti
pahenemaan.
Palatakseni yhden maailman talouteen, sellaista ohjelmaa on ylläpidettävä ja valvottava. Niin yliinhimillinen kuin antikristus tuleekin olemaan ja niin monet kuin häntä tulevatkin seuraamaan
ikuiseen kadotukseen, tällä planeetalla ei vain ole tarpeeksi ihmisiä, jotka selviytyisivät sodasta ja
sekasorrosta, jotka valtaavat maailman ahdistuksen aikana (Mt. 24:22), valvomaan
toisinajattelijoita. Tässä kohtaa tekoäly (AI) astuu kuvaan. Älkää antako sen pettää tai houkutella
itseänne tänään. Tekoäly tulee suoraan helvetin kuilusta. Elon Musk, jota ei koskaan tule luulla
nykyajan profeetaksi, varsinkaan kristityksi, antoi tämän synkän kommentin puhuessaan
tekoälystä. (Linkki on minuutin videoklippiin otsikolla: ”Keinoälyllä me kutsumme demonin.”)
Tämän todellisuuden viemiseksi vielä pidemmälle, jos voit luoda globaaleja sotilaita, jotka ovat
tuhoutumattomia robotteja ja joilla ei ole empatiaa, myötätuntoa eikä etiikkaa, voit luoda täydellisen
valvonnan toimittajan. Kuinka neuvotella robotin kanssa, jonka sisäänrakennetut parametrit eivät
salli kompromisseja? Harkitse kuunnella Jan Markel'in kiehtova pastori Billy Crone'n haastattelu
saadaksesi lisätietoa tekoälystä kristillisestä näkökulmasta.
Lopuksi voit odottaa tappavien covid-injektioiden jatkuvan loputtomiin. Koska Jumalan sormenjälki
on leimattu DNA:mme geneettiseen koodiin, niin tämän geneettisen koodin muuttaminen muuttaa
sen, kuka me pohjimmiltaan olemme. Ajattele versiota Nefilim 2.0. Sen sijaan, että käyttäisi
demonista seksuaalista kanssakäymistä naisten kanssa muuttamaan ihmisen geneettisen
rakenteen (1.Moos. 6:4; Juud. 6), Saatana käyttää nyt mRNA:ta, joka muuttaa geneettisen
rakenteen ikuisesti.
Ymmärrä kuitenkin myös, että siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että tappava injektio
hylätään jonkin uuden saatanallisen agendan hyväksi, "rokotteen" vaurio yhteiskunnalle on vasta
alkanut. Rokottautuneet ovat vahingoittaneet immuunijärjestelmäänsä korjaamattomasti, kuten
Pfizer'in entinen varatoimitusjohtaja, tohtori Mike Yeadon totesi. Tämä tarkoittaa, että kaikki
syöpätaudeista flunssaan (eli "variantteihin") ovat tappavia, koska ihmisillä ei ole
immuunijärjestelmää, jolla taistella näitä tunkeilijoita vastaan.
Jos olet ottanut pistoksen, tee parannus ja rukoile Jumalan armoa. Jos olet vastustanut kaksi
vuotta hallituksen, yhteiskunnan, työnantajien, ystävien ja/tai perheen painostusta, pysy vahvana;

aikamme on lyhyt. Uudestisyntyneinä, verellä ostettuina kristittyinä meidän on tiedettävä tämän
päivän totuus ja nähtävä Saatanan vehkeiden ja petosten läpi. Ihmiset jokapäiväisessä
elämässämme luottavat, että kuulevat meiltä totuuden (vaikka eivät vielä tietäisi sitä). Rukoilkaa
avoimia ovia ja antakaa Pyhän Hengen johdattaa teitä, kun saamme taas uuden vuoden
lähempänä tempausta.
Maranatha!
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