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Suoraan sanoen vekslasin edestakaisin, pitäisikö tätä aihetta käsitellä tänään vai ei, mutta päätin 

lopulta edetä sen kanssa. Syynä on se, että se luultavasti tekee jotkut teistä vihaiseksi minulle, 

mutta jos haluatte kertoa kaiken tarpeellisen, niin jotkut loukkaantuneet tunteet ovat luultavasti 

paikallaan...

Nyt on siis kyse salaliittojen ja realiteettien käsittelemisestä. Mitä tapahtui 9/11 ja mitä todella 

tapahtuu tänään? Kuten Mulder ja Scully X-arkistoissa uskoivat: Totuus on siellä. Ja niin se on.

https://rumble.com/v1lwi6o-awaken-bible-prophecy-update-9-28-22-conspiracy-or-reality.html 

Videon transkriptio:

Viimeisimmät uutiset!

En odottanut asioiden kehittyvän ihan näin, kun sanoin, että syyskuussa tapahtuisi jotakin, joka tuo

pimeyden. Viime lauantai, 24. syyskuuta, oli myös Elul 29 heprealaisessa kalenterissa. Se merkitsi 

käsittääkseni seitsenvuotisen shemitah-jakson loppua ja seuraavan alkua. Miksi se on tärkeää? 

Koska silloin tileille tehdään lopullinen tilintarkastus ja raha-asiat selvitetään.

Tämän vuoksi uskon myös, että  Ahdistus ei ala vielä seitsemään vuoteen, koska uskon sen 

korreloivan shemitah-jakson kanssa. Jos se ei ole alkanut menneellä viikolla, se on seitsemän 

vuoden päässä. Se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö Tempaus voisi tapahtua milloin tahansa, koska 

Tempauksen ja Ahdistuksen virallisen alkamisen välissä on aukko.

Tämän yhteydessä viime viikolla Israelin väliaikainen pääministeri Yair Lapid, Justin Trudeau ja Joe

Biden esiintyivät kaikki YK:ssa. Ja mitä tapahtui? He kaikki ilmaisivat vahvan tukensa kahden 

valtion ratkaisulle ja jaetulle Jerusalemille. Muistakaa Jumalan lupaus 1. Moo. 12:3 koskien 

Israelia:

https://garyritter.com/awaken-bible-prophecy-update-9-28-22-conspiracy-or-reality/%20
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“Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinussa tulevat 

siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä." 

Luota minuun, kun sanon, että kaikki yritykset sekaantua Jumalan maahan ja Hänen pyhään 

kaupunkiinsa ovat loukkaus Häntä kohtaan ja Hän pitää kiinni tästä lupauksesta.

Kanada sai kokea tämän kirouksen painon ensimmäisenä, kun hurrikaani Fiona iskeytyi Koillis-

Kanadan rannikolle lauantaina. Yhtäkkiä myös trooppinen matalapaine nimeltä Ian kehittyi samaan

aikaan suureksi hurrikaaniksi ja on iskemässä Floridan Tampa Bay'hin tänään keskiviikkona 

hieman myöhemmin. Molemmat näistä hurrikaaneista tulevat maksamaan miljoonia, ellei miljardeja

dollareita, tuoden mukanaan shemitahin taloudellisen tilinteon. Ei ole viisasta sotkea sitä, mitä 

Jumala kutsuu pyhäksi.

Odotan edelleen vakavia ongelmia seuraavan kuukauden aikana poliittisella alueella ennen 

oletettuja Yhdysvaltain vaaleja. Kuten olen todennut useaan otteeseen, olen suuresti yllättynyt, jos 

edes pidämme niitä. Jos sattumalta teemme niin, vaalipetos on varma, koska Deep State ja 

globaali eliitti eivät kertakaikkiaan voi sallia republikaanien ottavan takaisin kongressin.

Nyt takaisin normaalisti aikataulutettuun ohjelmaamme

Jos minulta olisi kysytty useita vuosia sitten erilaisista salaliittoteorioista, olisin luultavasti ristinyt 

käteni, rypistänyt kasvoni epäileviksi ja sanonut vältellen "en tiedä". Olin vuosien ajan - kuten 

monet meistä - kuullut kuiskauksia JFK:n salamurhasta ja julistuksia, että Yhdysvallat tarkoituksella

heikentää ponnistelujaan Vietnamissa, mutta en kiinnittänyt niihin juurikaan huomiota. Näiden 

tapahtumien ympärillä olevat juonittelut eivät kiinnostaneet minua missään määrin, koska ne eivät 

liittyneet paljoonkaan elämässäni.

COVID ja sen jälkiseuraukset muuttivat kaiken tämän minun kohdallani, kuten monien muidenkin. 

Olen tutkinut ja opettanut Raamatun profetiaa vuosia, uskon ehdottomasti Ahdistusta edeltävään 

Tempaukseen, vahvistin sen läheisyyden ja julistin, että valvon ja odotan innokkaasti Kristuksen 

kunniakasta ilmestymistä. Kun katson taaksepäin, tiedän, että uskoin tuohon kaikkeen (ja uskon 

yhä!), mutta olinko TODELLA valmis Jeesuksen paluuseen? Tiesinkö todella, että maailma oli 

tulevan seitsenvuotisen ahdistuksen kynnyksellä? En usko, ottaen huomioon sen, mitä nyt tiedän.

Luultavasti suurin oivallus, jonka sain seuratessani COVIDin kehittymistä, oli se, että globaali eliitti 

käy voimakasta hengellistä sotaa ihmiskuntaa vastaan. Saatanalla ja kapinallisilla Jumalan pojilla, 

jotka näemme ensimmäisen kerran 1. Mooseksen kirjan luvuissa 3 ja 6 ja sitä seuranneella 

taivaallisen sotajoukon kolmasosan lankeamisella tottelemattomuuteen Jumalaa kohtaan, on ollut 



syvällinen vaikutus tässä maailmassa. Se, että - kuten Jeesus sanoi - tie iankaikkiseen elämään on

kaita ja tie tuhoon lavea, kirjaimellisesti tasoittaa tietä suurelle osalle ihmiskuntaa Saatanan ja 

hänen demonisten kätyriensä vallan alle. Miksi? Että heidät petettäisiin.

Koska näitä kapinallisia olentoja yhdistää viha Jumalaa ja hänen luomistyötään kohtaan, niillä on 

yhteinen suunnitelma tehdä kaikki voitavansa estääkseen Jumalan toiminnan ja estääkseen Häntä 

lunastamasta syntisen ihmisen. Näin ollen Saatana ja hänen kumppaninsa ovat hyvin 

järjestäytyneitä. Puhuin tästä vuosi sitten profetiapäivityksessä otsikolla Puppet Master Conspiracy

(linkki Rumble-sivustolla).

Salaliitto näkymättömässä maailmassa on asian ydin. Se, mikä olisi mahdotonta ihmisten 

koordinoidessa monien yksilöiden toimintaa, olipa kyse sitten paikallisesta tai maailmanlaajuisesta 

skenaariosta - tällainen koordinointi ja johtaminen ei ole lainkaan vaikea käsittää, kun 

ymmärrämme tiukan hierarkian, joka taivaallisissa valloissa olevilla voimilla on voimassa, kuten 

Paavali toteaa jakeessa Ef. 6:12:

 Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä 

pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan 

avaruuksissa. 

Vuosituhansien ajan nämä henkimaailman hallitsijat ovat työskennelleet halukkaiden ihmisten 

kanssa ja pettäneet monia yksilöitä. Ihmiset ovat luulleet, että myymällä sielunsa paholaiselle 

heistä tulee rikkaita, voimakkaita ja jumalten kaltaisia: he elävät ikuisesti. Nämä tavoitteet 

mielessään he ovat työskennelleet pimeissä loukoissa - poissa valosta ja tavallisten ihmisten 

näkyvistä. He ovat demonisten herrojensa yllyttämänä luoneet salaseuroja ja luvanneet 

osallistujille kunniaa ja elämää, jota Raamatun Jumala ei ole halukas antamaan. Monet nimet ovat 

meille tuttuja: Vapaamuurarit, Illuminaatti, Temppeliritarit, Rooman Klubi ym. Niillä kaikilla on 

yhteinen päämäärä valaistua Jumalasta erillään ja halu saavuttaa yksi maailmanjärjestys ja siten 

lujittaa valtansa ihmisiin, joille ei ole juuri muuta käyttöä kuin olla maaorjia tai orjia.

Näiden salamyhkäisten järjestöjen eliitti manipuloi muita omaksi edukseen. He rakastavat kaaosta 

ja sotaa. Kun on edullista eliminoida vihollinen, he tekevät sen. Kun on hyödyllistä nostattaa 

vihollisia, he tekevät niin. Voimakkaan Yhdysvaltojen syntymisen myötä he ymmärsivät, että 

Amerikka oli eliminoitava, että saataisiin aikaan yhtenäinen maailmanhallitus. Se on ollut heidän 

tavoitteensa jo yli 100 vuotta.



On huolestuttavaa, että tämä päämäärä voidaan saavuttaa vain joukkopetoksen kautta. William 

Casey toimi CIA:n johtajana vuosina 1981-1987 ja sanoi seuraavaa, mikä osoittaa, mitä tarkoitan:

“Tiedämme, että disinformaatio-ohjelmamme on valmis, kun kaikki, mitä amerikkalaiset uskovat, 

on valhetta."

Muista tämä lausunto, kun menemme eteenpäin.

Itse asiassa haluan toistaa sen:

“Tiedämme, että disinformaatio-ohjelmamme on valmis, kun kaikki, mitä amerikkalaiset uskovat, 

on valhetta."

Miksi puhun tästä kaikesta? Asia kärjistyi pari viikkoa sitten, kun pastori J D Farag totesi syyskuun 

11. päivän profetiapäivityksessään, että ei ollut mitän lentokoneita, jotka törmäsivät World Trade 

Center'in kaksoistorneihin ja tuhosivat ne. Tämä aiheutti melkoisen kohun - jopa siinä määrin, että 

Amir Tsarfati - mainitsematta JD:tä nimeltä, mutta kommentoimalla ehdottomasti sitä, mitä hän 

sanoi - käytännössä romutti ajatuksen suuresta salaliitosta syyskuun 11. päivän kulissien takana.

Nyt on siis kyse salaliittojen ja realiteettien käsittelystä. Mitä tapahtui 9/11 ja mitä todella tapahtuu 

tänään? Kuten sarjan X-Files  Mulder ja Scully uskoivat: Totuus on siellä. Ja niin se on.

Tarkastelemme tätä hetken kuluttua lähemmin, mutta ensin rukoilemme ja luemme Raamattua.

<PRAY>

Sana:

5.Moos. 11:16:

Varokaa, ettei teidän sydämenne antaudu vieteltäväksi, niin että poikkeatte pois ja palvelette muita

jumalia ja niitä kumarratte; 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Salaiset_kansiot


2.Kor. 4:4:

 ...niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman jumala on niin sokaissut, ettei heille loista 

valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva. 

Salaliitto vai todellisuus?

Kommunismi

• Puhukaamme ensin lyhyesti kommunistisesta "salaliitosta" Amerikassa.

• Totuus on, että noin 1920-luvulta lähtien kommunistit ovat tehneet kaikkensa kukistaakseen 

kansakuntamme.

• Olen linkittänyt useita Curtis Bowers'in juttuja alla.

• Curtis tuotti palkitun dokumenttielokuvan Agenda - Grinding America Down kommunistien 

soluttautumisesta Amerikkaan ja hän tarjoaa erittäin hyödyllistä tietoa Agenda Weekly 

-podcasteissaan.

• Curtis on dokumentoinut, kuinka kommunistit ovat vuosien mittaan pyrkineet yhteisesti 

horjuttamaan kaikkia vapauden instituutioita tässä maassa, mukaan lukien koulut ja yliopistot, 

hallitus ja kirkot.

• Tässä saatanallisessa pyrkimyksessä he ovat onnistuneet erittäin hyvin.

• Yleensä, kun kommunistit on paljastettu jonkun todellisen tutkinnan toimesta, kukaan ei kiinnitä 

huomiota.

• Kun Joseph McCarthy 1950-luvulla kertoi yksityiskohtaisesti, kuinka kansallinen hallituksemme oli

täynnä kommunisteja, häntä pidettiin hölmönä ja naurettiin ulos.

• Kirkko on nukkunut, kun seminaareista tuli marxilaisia kasvattamoja ja pastorit, joita ne 

valmistivat, sekoittivat kristillisiä ja kommunistisia ajatuksia niin, että seurakunnat, jotka eivät enää 

lukeneet Raamattua - eli käytännössä kaikki - petettiin ja johdettiin helvetin kuiluun, koska todellista

evankeliumiin keskittyvää pelastusta ei opetettu eikä ymmärretty.

• Tänä päivänä vain kourallinen konservatiiveja ja kristittyjä on hereillä sen suhteen, miten syvällä 

kommunistinen soluttautuminen tähän kansakuntaan on.

•  Ajattele tätä: kun kriittistä rotuteoriaa (CRT) ja sukupuolten sekoittamista voidaan puolustaa 

saarnastuolista ilman vastarintaa - kuten tapahtuu suuressa enemmistössä kirkkoja - 

kommunistiset ihanteet, jotka ajoivat eteenpäin tätä Jeesuksen opettamien asioiden turmelemista, 

ovat ehdottomasti voittaneet - eikä kukaan ole sen viisaampi mitä tulee tähän salaliittoon, joka on 

todella todellisuutta.

https://agendaweekly.com/


JFK:n salamurha

• Kaikki elossa ja tajuissaan olleet muistavat, missä olivat sinä päivänä, kun John F. Kennedy 

murhattiin ja he kuulivat uutisen ensimmäisen kerran.

• Se on täsmälleen samantyyppinen muisto, kuin meillä on syyskuun 11. päivästä vuonna 2001.

• JFK:n kuoleman tutkimisesta vastaavalta hallituksen toimikunnalta näyttää tietysti jääneen 

huomaamatta CIA:n vihamielisyys JFK:ta kohtaan, joka huipentui Sikojenlahden fiaskoon.

• Lee Harvey Oswald'in kommunistiyhteydet ja Jack Ruby'n tekemä outo tappo lisäävät juonittelua.

• Lisäksi salamurhasta kuvattu video näyttää osoittavan, että luodin lentorata oli erilainen.

• Siinä on paljon enemmän, kuin mitä silmä näkee ja se, mitä tuona päivänä todella tapahtui hyvin 

todennäköisesti salataan.

• Missä loppuu salaliitto ja todellisuus alkaa?

Vietnam

• Vietnamin sodan olisi pitänyt olla konflikti, jonka me voitimme.

• Sen sijaan joukkomme palasivat kotiin häntä koipien välissä, koska hallituksemme 

tarkoituksellisesti salli kommunistien tulla esiin voittajina.

• K - Miten maailman suurin kansakunta hävisi ja menetti kasvonsa tässä sodassa? 

• V - Koska sotaponnistuksia heikennettiin jatkuvasti.

• Silti vastuullisia tämän kansakunnan korkeimmilla johtotasoilla ei koskaan saatettu vastuuseen.

• Kaikki tämä on sekoitettu ja jätetty huomiotta erilaisissa historiankirjoituksissa.

• Kuinka paljon amerikkalainen yleisö todella tietää tästä?

Korea

• Jopa kun palaamme pohtimaan Korean konfliktia, näemme, kuinka kommunismia tuettiin.

• Amerikka voitti koko Korean niemimaan, mutta silti me annoimme pohjoisosan kommunisteille.

• Tämä johti tähän päivään asti vallinneeseen tilanteeseen, jossa kommunistinen Pohjois-Korea ja 

vapaa Etelä-Korea ovat vastakkain.

• Miten isänmaallinen amerikkalainen presidentti saattoi sallia tällaisen julmuuden käskemällä 

kenraali MacArthurin olla noudattamatta täydelliseen voittoon tähtäävää sotastrategiaa?

• Näin tapahtui ja se näyttää pystyttäneen näyttämän Vietnamin sodalle, jonka myös päätimme olla

voittamatta, vaikka menetimme niin paljon nuoria miehiämme.

Pearl Harbor

https://duckduckgo.com/?q=Bay-of-Pigs+fiasco&t=chromentp&atb=v317-1&ia=web


• Narratiivi, joka meille on kerrottu ja uskottu on, että japanilaiset tekivät yllätyshyökkäyksen Pearl 

Harbor'iin 7. joulukuuta 1941 – tuona häpeän päivänä.

• Historian opiskelijat ovat tutkineet tätä hyökkäystä ja sitä ympäröiviä tapahtumia.

• Alla olevassa linkissä on keskustelu Pearl Harbor'ista ja siitä, mitä todella tapahtui.

• Sen sijaan, että se olisi ollut täydellinen yllätys, jopa presidenttimme Franklin D. Roosevelt tiesi, 

että se oli tulossa, eikä tehnyt mitään sen estämiseksi.

• Miksi?

• Mitä on kansakuntamme suuren halun takana mennä sotaan ja hävitä?

• Kyse ei ole salaliitosta, kun tosiasiat todistavat sen, mitä ihmiset väittävät.

• Siitä tulee todellisuutta, jolla on syvä, pahaenteinen motiivi.

Oklahoma City

• Kun Murrah-rakennus Oklahoma City'ssä tuhoutui Clinton'in aikana, kerrottiin, että Timothy 

McVeigh oli häiriintynyt militantti terroristi - ehkä kaikkien niiden 75 000 konservatiivisen, kristityn,  

kotimaista väkivaltaa harjoittavan MAGA -terroristin , jotka ovat tällä hetkellä vapaalla jalalla, 

edelläkävijä.

• On käynyt ilmi - haluan jälleen ohjata sinut alla olevaan linkkiin tästä aiheesta - että tähän pommi-

iskuun liittyen on paljastettu joitakin hyvin outoja näkökohtia.

• Rakennus purettiin lähes välittömästi ja rauniot lakaistiin pois.

• Hetkinen! - Miksi se tehtäisiin näin nopeasti näin suunnattoman rikoksen näyttämölle?

• Ei voi olla mahdollista, että rakennuksen sisältä olisi löytynyt räjähteitä, jotka oli sijoitettu 

strategisesti - eihän?

• Rakennuksessa oli päiväkoti.

• Edellisenä päivänä FBI:lle ja muille hallituksen avainhenkilöille oli soitettu ja kehotettu olemaan 

tuomatta lapsiaan päiväkotiin sinä päivänä.

• Mitä varten? Tiesikö joku jotakin etukäteen?

• Se panee miettimään hallituksen salaliittoja, joihin FBI liittyy, eikö totta?

MK-Ultra

• En todellakaan halua unohtaa Mk-Ultraa pienessä tutkimuksessamme koskien kommunisteja ja 

salaliittoja.

• Niille teistä, jotka eivät tiedä siitä, se oli salainen CIA:n ohjelma, jossa tehtiin laittomia 

ihmiskokeita mielenhallintaa varten käyttäen erilaisia tekniikoita, kuten LSD:n antamista 

amerikkalaisille, että nähtäisiin, miten he reagoivat.

https://duckduckgo.com/?q=mk+ultra+experiment&t=chromentp&atb=v317-1&ia=web
https://fi.wikipedia.org/wiki/Timothy_McVeigh
https://fi.wikipedia.org/wiki/Timothy_McVeigh


• Olen varma, että olet samaa mieltä siitä, että CIA:lla on aina ollut parhaat aikeet kansakuntamme 

ja sen kansalaisten kannalta.

• Tietenkin MK-Ultra-kokeet olivat vain kertaluonteisia, koska CIA:lla on mielessään meidän 

etumme - eikö niin?

• Ai niin – Tässä vielä kerran lainaus William Casey'ltä hänen toimiessaan CIA:n johtajana:

• “Tiedämme, että disinformaatio-ohjelmamme on valmis, kun kaikki, mitä amerikkalaiset uskovat, 

on valhetta."

Operaatio paperiliitin

• Luetteloon lisätään Operaatio Paperclip.

• Toisen maailmansodan päättyessä Amerikalle kävi selväksi, että natseilla oli huippututkijoita, jotka

työskentelivät tärkeiden hankkeiden parissa.

• Jotta nämä tiedemiehet - kuten Werner Von Braun, joka työskenteli atomipommin parissa - eivät 

joutuisi Neuvostoliiton käsiin, heidät tuotiin Amerikkaan.

• Koska arvioitiin perustellusti, että amerikkalaiset eivät ehkä pidä siitä, että natsit työskentelevät 

puolestamme, kehitettiin järjestelmä, jolla heidät voitiin tuoda seulontaprosessimme läpi 

paljastamatta heidän menneisyyttään.

• Paperclip -operaatiossa moniin näihin tiedemiehiin liittyviin papereihin liitettiin kirjaimellinen 

paperiliitin.

• Periaate oli, että kun joku hallituksemme turvatarkastajista - joka oli osa juonta - näki 

paperiliittimen, hän hyväksyi automaattisesti henkilön maahantulon ja työskentelyn maassamme.

• Ilmeisesti katsottiin, että huolimatta siitä, että tämä lääkäri tai tiedemies oli osallistunut hirvittäviin 

ihmiskokeisiin natsien kanssa, se oli moraalisesti hyväksyttävää, että hän työskenteli meille, koska 

tarkoitus pyhittää keinot.

Plum -saari – Lyme Disease (borrelioosi)

• New York'in Long Island'in rannikolla sijaitsevalla Plum -saarella toimivaa tartuntatautien 

biolaboratoriota koskeva huolestuttava, mutta ei erityisen yllättävä paljastus on juuri tullut julki.

• Hallitus on - ainakin päällisin puolin - kehittänyt puolustautumisstrategioita biologisia aseita 

vastaan jo vuosien ajan.

• Operaatio Paperclip'iin liittyen eräs natsitiedemies johti tutkimusta.

• Nyt käy ilmi, että aseeksi tarkoitettuja tauteja luotiin myös Plum -saarella.

• Jos joku teistä on sairastanut borrelioosia (Lyme Disease) ja kärsinyt pysyvistä sairauksista, olet 

todella raivoissasi siitä, mitä on paljastunut.

file:///C:/Users/smlko/Dropbox/VALMIIT/Plum%20Island%20-%20Lyme%20Disease
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• Punkit - hyönteiset, jotka imevät vertasi ja aiheuttavat borrelioosia - aseistettiin gain of function 

-tutkimuksen avulla bakteerisodankäynnin vektoriksi.

• Eikö olekin hämmästyttävää, kuinka taudit pääsevät kuin ihmeen kaupalla luontoon 

bioaselaboratorioista?

• Ja sitten tämän taudin sanotaan kehittyneen yllättäen ilman, että kukaan hallituksessa tiesi 

mitään...

• Mitenkähän se tapahtuu?

COVID

• Vielä tänäkin päivänä suuri osa maailmasta on tietämätön vahingoista, joita on aiheutunut 

COVIDin tarkoituksellisesta vapauttamisesta Wuhanin biolaboratoriosta, Kiinasta ja sitä 

seuranneista ns. rokotteista, jotka ovat aiheuttaneet kuolemaa ja tuhoa miljoonille ihmisille 

maailmanlaajuisesti.

• Täällä Amerikassa ei ole mitään eroa – jopa seurakunnissa ihmiset ovat sokeita lähteelle.

• Jokainen, joka on halunnut nähdä ja ymmärtää, voi varmasti tehdä sen.

• Tieto on ollut olemassa ja saatavilla.

• Osa lääkäreistä, sairaanhoitajista ja some-alustojen haltijoista on kyllä peruttu – he ovat 

menettäneet työnsä, tulonsa ja arvovaltansa – paljastettuaan vaarat.

• Mutta jos joku halusi oppia lisää, hänen täytyi vain kuulla ja huomioida, mitä me suorasanaiset 

olemme sanoneet.

• Sen sijaan meidät on syrjäytetty, poistettu lavalta ja meitä on pilkattu salaliittohörhöinä tai 

"yhteisönormien" vaarantamisesta.

• Hallituksemme, media, Big Tech, Big Pharma, lääketieteen ammattilaiset yleensä ja 

populaarikulttuuri ovat kaikki liittoutuneet edistämään testaamattomia kokeellisia lääkkeitä.

• Kuten tiedämme, ajan mittaan ne ovat selvästi osoittautuneet tappaviksi ja haitallisiksi, mutta 

esittävätkö promoottorit mea-culpoja, vai nousevatko kirkkojen pastorit ylös ja sanovat: "Olin 

väärässä"?

• Ei.

• Kuinka niin monet ja näin suuressa osassa väestöä voivat olla linjassa narratiivin kanssa, että 

rokotteet ovat turvallisia ja tehokkaita?

• Se on sinänsä salaliittokeskustelun arvoinen.

• Itse asiassa pastori J D Farag tutki syytä tällä viikolla profetiapäivityksessään – syytä kutsutaan 

Tukholman oireyhtymäksi (Stockholm Syndrome).

• Ja se on helposti selitettävissä, kun katst sitä em. profetiapäivitykseni "Puppet Master 

Conspiracy" linssin läpi.

https://duckduckgo.com/?q=mea+culpa+definition&t=chromentp&atb=v317-1&ia=definition
https://duckduckgo.com/?q=gain+of+function+wikipedia&t=chromentp&atb=v317-1&ia=web


• Jos salaliitto tulee hengellisestä maailmasta, jossa kaikki koordinointi todella tapahtuu, niin silloin 

ei ole lainkaan kaukaa haettua, että ihmisen maailmassa olevia petetään ja ohjataan tottelemaan.

Yhteenveto tähän mennessä

• Viimeiset 100 vuotta ovat nähneet yhteisen pyrkimyksen heikentää kansallista 

itsemääräämisoikeuttamme.

• Sotia on käyty ja hävitty tarkoituksellisesti - ei tietämättömyydestä tai huolimattomuudesta - vaan 

tarkoituksellisesta halusta luoda kaaosta ja heikentää Amerikkaa.

• CIA:mme ei ole ollut se hyvän voima, joksi ehkä olemme sen aina kuvitelleet.

• FBI on syyllistynyt pyrkimykseen vaikuttaa ihmisten ajattelutapaan tietyissä tilanteissa, ja 

vallanpitäjät ovat tehneet siitä aseen.

• Sama pätee myös verovirastoon (IRS). 

• Hallituksemme korkeimmilla tasoilla on vaarantunut jo pitkään, kun vasemmistolaiset johtajat ovat

ohjanneet kurssiamme sellaisen suunnitelman mukaisesti, joka näyttää olevan koordinoitu 

suunnitelma suvereniteettiamme, luotettavuuttamme ja hyvää nimeämme vastaan kansakuntana.

• Aikarajoitusten vuoksi en ole syventynyt kovin yksityiskohtaisesti näihin eri tapahtumiin vuosien 

varrella.

• Tutki niitä itse ja huomaat, että kulissien takana tapahtuu paljon enemmän, kuin suuri yleisö 

tietää.

• Se panee ajattelemaan, että siinä voi todella olla perää, mitä salaliittoihin uskovat (kuten minä!) 

sanovat, että on olemassa globaali eliitti, joka vetää naruista monin eri tavoin.

• Tehkäämme myös selväksi: mitään tästä ei tapahdu ilman Jumalan lupaa.

• Miksi Hän sallisi nämä asiat?

•  Aivan kuten Israel, joka kääntyi pois Jahvesta palvomaan muita jumalia ja harjoittamaan 

kauhistuttavia elämäntapoja, niin myös maailma – ja niin myös Amerikka - on kääntynyt pois 

Jumalasta.

• Mitä lopulta tapahtui Israelille? 

• Se vastaanotti Jumalan vihan ja tuomion.

• Myös me olemme vihdoin tulleet tiemme päähän ja koetelleet Jumalan kärsivällisyyttä 

äärimmilleen. 

• Vihan ja tuomion on seurattava.

9/11

• Tämän sanottuani palaan aluksi esille ottamaani kysymykseen.

• Tiedän, että monet teistä seuraavat pastori JD Farag'ia.



• Monet teistä seuraavat myös Amir Tsarfati'a.

• Saatatte olla tietoisia siitä, että molemmat näyttelivät elokuvassa Before the Wrath (Ennen vihaa),

jossa kuvataan vakuuttavasti, kuinka juutalais-galilealaiset häät ovat Tempauksen malli.

• Saatat myös tietää, että JD ja Amir olivat ystäviä siihen asti ennen vuotta 2020.

• Et ehkä tiedä, että he riitelivät keskenään.

• Minusta tuntuu, että minun on kerrottava sinulle tämä taustatarina, että ymmärtäisit nykyisen 

kontekstin niille hyvin erilaisille lähestymistavoille, jotka he kumpikin äskettäin omaksuivat koskien 

World Trade Center'in tuhoa syyskuun 9. päivänä 21 vuotta sitten.

• Jos olet seurannut J D Faragia viimeisten 2 1/2 vuoden aikana, tiedät, että hän on ollut 

äärimmäisen suorapuheinen koskien COVIDia ja COVID-rokotteita.

• Hän on aivan oikein huomauttanut niiden vaaroista ja keskustellut laajemmista näkökohdista 

näiden injektioiden takana sekä kaikista muista ajanmerkeistä - kuten digitaalinen valuutta, 

siruistutukset ja paljon muusta - jotka kaikki johtavat ja osoittavat tulevaan seitsenvuotiseen 

Ahdistukseen ja todellisen seurakunnan pian tapahtuvaan Tempaukseen ennen Ahdistusta.

• Jos olet seurannut Amiria, tiedät, että hän on jatkanut matkustamista ympäri maailmaa 

palvelutyöjärjestönsä puolesta.

• Tietänet myös, että Israel ajoi hyvin voimakkaasti COVID-piikityksiä.

• Voidakseen matkustella ja päästä käsiksi israelilaisiin sotilaslähteisiinsä Amir otti epäilemättä 

injektiot. 

• Ymmärrän sen jossakin määrin.

• Olen tietoinen monista lähetyssaarnaajista, jotka päättivät ottaa piikit voidakseen matkustaa ja 

jatkaa työtään ulkomailla.

• Ymmärtääkseni, kun COVID-"rokotteet" julkaistiin, JD ja Amir ottivat hyvin erilaisen 

lähestymistavan.

• Minulla on vankkaa tietoa Amirista, jonka mukaan hän piti keskusteluja "rokotteiden" 

tarkoituksesta ja siitä, mihin niiden käyttö johtaisi, pelkkänä salaliittoteoriana.

• Nämä vastakkaiset näkemykset johtivat siihen, että hänen ja JD:n tiet erosivat.

• Kuuntele, meillä on Raamatussa esimerkki kahdesta hurskaasta miehestä, jotka olivat eri mieltä 

ja menivät eri suuntiin.

• Se tapahtui Paavalille ja Barnabaalle – joten se itsessään ei ole edes ongelma.

• Ongelma on se, että Amir ei ole koskaan myöntänyt – sikäli kuin minä tiedän ja jos olen väärässä,

pyydän vilpittömästi anteeksi - mutta hän ei ole koskaan ilmaissut katuvansa kantaansa 

"rokotteisiin" eikä myöskään koskaan varoittanut ihmisiä niistä.

• Hän olisi voinut julkisesti ilmoittaa, että otti pistoksen palvelutyönsä vuoksi, mutta ymmärtää nyt, 

kuinka vaarallisia ne ovat ja sanoa, että kenenkään ei pitäisi ottaa niitä.

• Näin tehdessään hän olisi pyytänyt anteeksi niiltä, jotka hänen vaikenemisensa olisi voinut johtaa 

harhaan



• Hänen vaikenemisensa ei eroa mitenkään niiden suurten palvelutyöjärjestöjen vaikenemisesta, 

jotka ovat kannattaneet näitä vahingollisia lääkkeitä.

• Tämä on laiminlyönnin synti. 

• Laittaakseni tämän asiayhteyteen, Amirilla on useita opetuksia Illuminaatista.

• Yksi tällainen YouTube-opetus on linkitetty alla. 

• Amir on viimeisen päälle tietoinen salaseuroista ja siitä, kuinka ne ovat toimineet vuosien varrella.

• Hän on varmasti tietoinen  pyrkimyksistä Maailmanhallitukseen  ja monista juonista heidän 

yrityksensä takana tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

• Hän on varmasti tietoinen monista salaliitoista eri puolilla maailmaa, jotka ovat olleet aktiivisia 

tähän päivään asti.

• Profetiapäivityksessään 11.9.2022  J D Farag sanoi, että World Trade Center'in kahteen torniin ei 

iskeytynyt oikeita lentokoneita – vaan että itse asiassa sinne oli sijoitettu räjähteitä antamaan 

sellainen illuusio.

• Tässä petoksessa lentokoneita ei ollut, vaan ne olivat monimutkaisen holografisen projisoinnin 

tulos.

• Tämä on asia, joka aiheutti hämmennyksen ja kyseenalaistamisen mekkalan. 

• Oliko JD mennyt täysin sekaisin toistamalla tätä salaliittoteoriaa?

• Siitähän tässä on kysymys, eikö olekin?

• Oliko se pelkästään islamilainen juoni hyökätä maailmankaupan ja taloudellisen toiminnan 

keskukseen?

• Vai oliko tekeillä jotain syvempää, joka liittyi suunniteltuun globalistiseen Amerikan tuhoamiseen?

• Olivatpa muslimit miten tahansa mukana juonessa, niin olivatko he itse asiassa pelinappuloita 

globalistisen eliitin laajemmassa pyrkimyksessä lietsoa vihaa, konflikteja ja sotia omaksi 

edukseen?

• Yksi asia, jonka voimme tehdä, on katsoa, miten molemmat tornit kaatuivat - samoin kuin torni 

nro 7, johon ei muka osunut lentokoneita.

• Kaikki nämä tornit sortuivat aivan kuten hallituissa räjäytyksissä, joita monet meistä ovat nähneet 

videoita muina aikoina muista rakennuksista. 

• Kun sukelletaan syvemmälle videoihin, joissa näkyy lentokoneiden törmääminen torneihin, tulee 

esiin joitakin hyvin outoja poikkeavuuksia

• Ja meidän on kyllä aina kyseenalaistettava, onko jotakin muokattu, eli fotoshopattu tai 

syväväärennetty.

• Oli miten oli . . .

• Miten on mahdollista, että alumiinista valmistettu lentokone - kun se osuu torniin, joka on 

rakenteellisesti vahvistettu vahvimmalla saatavissa olevalla teräksellä ja betonilla - näyttää 

viiltävän rakennusta kuin kuuma veitsi voita?

• Katso vielä kerran, niin näet, mitä tarkoitan.

https://subsplash.com/calvarychapelkaneohe/media/mi/+sncc6r6


• Miten on mahdollista, että videolla näkyy lentokone, kun se on iskeytymässä torniin, mutta sillä ei 

ole edes toista siipeä?

• Se riittää saamaan sinut kysymään, onko käynnissä jonkinlainen huijaus.

• Mahdollista petosta koskeva iso kysymys on: Entä kaikki lentokoneissa olevat ihmiset?

• Entä tämän draaman näkyvät henkilöt, kuten Todd Beamer ja Barbara Olson?

• Näihin ja muihin vastaaviin kyselyihin on annettu joitakin huolestuttavia vastauksia, jotka 

näyttävät osoittavan, että virallisessa narratiivissa jokin on pielessä.

• Voit tutustua tähän tarkemmin alla linkitetyssä erittäin pitkässä artikkelissa 9/11 Planes Hoax.

Villakoiran ydin (The Point)

• Saatat kysyä: Mitä järkeä siinä on? 

• Tässä se on...

• Ottaen huomioon globalistisen eliitin vuosien mittaan eri tavoin tekemät valtavat ponnistelut 

Amerikan tuhoamiseksi, olisiko 9/11 voinut olla yksi lisänuoli heidän viinessään?

• Hallituksemme ei ole – niin surullista ja ahdistavaa kuin se onkin – koskaan ollut rehellinen meille.

• Olen kertonut vain muutamia niistä keinoista, joilla meille on valehdeltu.

• Ja mitä varten?

• Luulen, että se on juuri kuten CIA:n William Casey sanoi: Ne, jotka vetelevät disinformaation 

naruja, haluavat meidän uskovan täydellisiin sepityksiin, koska käynnissä on kiero ja paha agenda.

• Kaikki lähihistorian suuret asiat, joita meille on kerrottu ja joihin on uskottu, ovat koostuneet 

valheista, joiden tarkoituksena on ollut edistää tiettyjä tapahtumia kaikkialla maailmassa.

• Syyskuun 11. päivän tapauksessa - jos todisteita, jotka näimme omin silmin, todella manipuloitiin 

ja se, mitä meille kerrottiin tapahtuneen, ei tapahtunutkaan, kuten olemme oppineet uskomaan – 

niin pitäisikö sen todella yllättää meidät nyt?

• Jos Saatana ja hänen hengelliset kumppaninsa tietävät, että heidän täytyy eliminoida Amerikka 

saavuttaakseen päämääränsä - ja merkittävä osa sitä on tuottaa jatkuvia vihamielisyyksiä yhdessä 

kansakunnassa toista vastaan tai yhdessä kansanryhmässä toista vastaan, niin kuinka täydellinen 

onkaan islamismin nousu ollut sen saavuttamiseksi?

• On todistettu, että Hitler ja monet islamilaiset johtajat tekivät yhteistyötä. 

• On todistettu, että Islam on omaksunut monia kommunismin piirteitä.

• Näyttää todellakin siltä, että Islamia on manipuloitu hyvin syvällä ja korkealla tasolla sen 

kannattajien kasvattamiseksi ediistämään globaalia konfliktia.

• Onko todella niin vaikea käsittää, että syyskuun 11. päivää käytettiin siihen, että Amerikka ryhtyi 

sotaan islamia vastaan terrorismin vastaisen sodan muodossa?

• Jälleen kerran, jos sota on Saatanan ja ihmisten globalististen hallitsijoiden tärkeä työkalu, niin 

9/11-huijaus sopii hyvin yleiseen muottiin.



• Jos jätämme huomiotta suuremman, kokonaisvaltaisen agendan, se on naiivia ja vailla 

arvostelukykyä.

• Palatkaamme Amir Tsarfatiin . . .

• Sanoisitko, että hän on käyttänyt hyvää harkintakykyä COVIDin ja rokotteiden suhteen?

• Sanoisitko, että hänen suostumuksensa niihin antaa hänelle moraalisen auktoriteetin tehdä muita

päätöksiä, vai vähentääkö hänen alistumisensa siihen, mitä hänen hallituksensa vaati, jonkin 

verran hänen moraalista auktoriteettiaan?

• Sanoisitko, että Amirin arvostelukyky on ollut oikea kaiken COVIDia koskevan suhteen, vai 

voisiko se tässä vaiheessa olla melko kyseenalainen?

• Esitän nämä kysymykset, koska niissä kaikissa pastori JD on ollut täysin oikeassa 

vastauksessaan COVID-fiaskoon ja siihen, missä se ajaa Ahdistuksen agendaa.

• Oliko 9/11 täydellinen lavastus?

• En voi vastata tuohon lopullisesti, mutta kaiken tänään esittämäni perusteella uskon mieluummin 

J D Farag'ia kuin Amiria.

• Lopuksi, emme saa unohtaa sitä tosiasiaa, että todellisuus nykymaailmassa on se, että olemme 

törmäyskurssilla Ahdistuksen ajan kanssa.

• Se, mikä näyttää nykyään normaalilta tai suoraviivaiselta, on kaikki julkisivua.

• Tiedämme, että niin monet salaliittoteoriat ovat nyt salaliittofaktaa, mutta hallitus, media ja kaikki 

ns. faktantarkistajat jättävät tämän totuuden huomiotta.

• Jopa kirkko kiistää sen. (Suomen Siion 100-prosenttisesti. Suom. kommentti) 

• Ahdistuksen pitkät varjot ovat lyhentyneet valtavasti.

• Maailma on Jumalan vihan ja tuomion partaalla.

• Kuinka se voisi olla olematta? 

• On helppo ahdistua kaikesta, mitä ympärillämme tapahtuu.

• Minä ja muut annamme sinulle tietoa, jotta tietäisit ja osaisit yhdistää pisteet Raamatunprofetian 

ja maailmantapahtumien välillä.

• On kuitenkin tärkeää olla sisäistämättä kaikkea pimeyttä ja huonoja uutisia.

• Sitä on vaikea olla tekemättä ja taipumus voi olla vain välttää kaikkea.

• Jeesukseen Kristukseen uskovina meidät on kutsuttu johonkin parempaan.

• Herramme ja Vapahtajamme on käskenyt meitä jatkamaan työtä maailmassa, kun vielä on päivä.

• Valo hämärtyy nopeasti – yö lähestyy.

• Siitä huolimatta älä lakkaa tekemästä hyvää työskentelemällä Jumalan valtakunnan hyväksi.

• Asioi siinä, mihin Jumala on sinut asettanut ja edusta Häntä Hänen iankaikkisena lähettiläänään.



• Jos sinä ja minä jatkamme tämän tekemistä siihen päivään asti, jolloin emme enää voi, koska 

Jeesus on temmaissut meidät pois Isänsä kotiin, silloin olemme Jumalalle mieluisia ja Hän siunaa 

ponnistelumme loppuun asti.

• Haluanko, että tämä kaikki tulee päätökseensä? 

• Sinun on parasta uskoa se.

• Mutta niin kauan kuin olen täällä, minun on tehtävä Herran työtä. 

• Kehotan sinua tekemään samoin.

• Kunnia on aivan nurkan takana!
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