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Huoli kasvaa monien keskuudessa – itseni  mukaan lukien – koskien sitä, mihin hallituksemme 

toimet, jotka ovat selvästi suunnatut tiettyä väestön osaa vastaan, johtavat näinä aikoina. Biden'in 

hallitus on ottanut kannan, joka leimaa konservatiivit ja kristityt viholliseksi. Tämä ei minun osaltani 

ole liioittelua. Valtion toimijat ovat määritelleet meidät mahdollisiksi kotimaisiksi väkivaltaisiksi 

ääriaineksiksi (Domestic Violent Extremists = DVE). Se heijastaa heidän aikomuksiaan. 

Vasemmisto sanoo melkein aina, mitä he aikovat tehdä hyvissä ajoin, ennenkuin tekevät. Jätämme

heidän retoriikkansa huomioimatta omaksi vaaraksemme. 

Maatamme ja maailmaamme pystytetään (being set up). Lopullinen pystyttäjä, jos haluat tietää, on 

Saatana. Hän ja hänen käskyläisensä ovat voima valtaistuimen takana s.o. hengellisiä oppaita, 

jotka ohjaavat auliita kumppaneitaan suunniteltua päämäärää kohti. Todellisuudess tietysti Jumala 

hallitsee. Hän sallii kaikkien näiden asioiden tapahtua, koska Hänen metanarratiivinsa – Hänen 
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suuri tarkoituksensa – on se, joka voittaa. Hän muotoilee kaiken. Inhimillisyydessämme kukaan 

meistä ei näe hengellisiä manipulaatioita tapahtuvan, mutta ne meistä, jotka tuntevat Jumalan 

Sanan, ovat tietoisia, eivätkä tule yllätetyiksi. Siitä huolimatta se, mitä näemme kehittyvän, on 

hirveää ja meidän on tunnustettava se ja valmistauduttava parhaamme mukaan.

Säästämme on monin paikoin tullut nuija. Maailmanlaajuiset luonnonkatastrofit ovat kasvaneet 

voimakkuudeltaan. Tällaisia fyysisiä katastrofeja ovat kuivuus, maastopalot, tulvat, äärimmäiset 

tuulet, maanjäristykset, tulivuorenpurkaukset ym. Jotkut epäilevät, että monet näistä tapahtumista 

aiheutetaan ihmisen tekemillä keinoilla. HARP – High Altitude Research Project -- on nimetty 

mahdolliseksi syyksi näiden katastrofien tehokkuudelle. Voi hyvinkin olla. Uskon kuitenkin, että 

Jumalan tuomion käsi on näiden tapahtumien takana riippumatta siitä, salliiko hän pahojen 

ihmisten manipuloida ilmastokatastrofeja, vai aiheuttaako hän niitä yksinään. 

Jotkut näistä onnettomuuksista aiheuttavat valumavaikutuksia (trickle down effects). Esimerkiksi 

kuivuus Amerikan Lännellä vaikuttaa viljan tuotantoon ja heikentää satoa merkittävästi. Tämä 

johtaa väistämättä nälänhätään ja suuriin yhteiskunnallisiin levottomuuksiin.

Toinen huolestuttava suuntaus on työntekijöiden näennäinen puute. Miljoonat työpaikat jäävät 

täyttämättä. Pandemian seurauksena hallitus edisti tätä erilaisilla korvauksilla ja almuilla. Ihmiset 

osasivat laskea. He ymmärsivät, että he voisivat jäädä pois töistä kotiin ja silti tuoda talouteensa 

melkein yhtä paljon, kuin jos menisivät joka päivä töihin. Kukapa ei yleensä tekisi niin? Se oli täysin

järkevä reaktio.

Nyt, kun kansallinen hallitus ja osavaltioiden hallitukset ovat suurelta osin supistaneet näitä 

avustuksia, niin luulisi näiden työntekijöiden ilmestyvän työnhakuun. Sitä ei näytä tapahtuvan.

Tämän lisäksi meillä on COVID- ja rokotekuolemien vaikutus. COVID -kuolemia liioiteltiin suuresti. 

Kaikki auringon alla moottoripyöräilykuolemista tavalliseen flunssaan, yhdistettiin COVIDiin, joten 

se ei välttämättä -- ainakaan plandemian alusta tähän saakka – ole osatekijä  työntekijäpulaan. 



Sensijaan rokotekuolemien määrän suhteen huoli kasvaa. Tiedämme tosiasiaksi, että CDC:n 

raportoinnin rokotusvammatietokanta –  VAERS – merkittävästi aliarvioi haittavaikutukset jonnekin 

välillä 1% - 10%.  Nykyinen lähes 15 000 kuoleman määrä tähän päivään (18. syyskuuta 2021) 

mennessä voisi olla jopa 1,5 miljoonaa.

Mutta on toinenkin tekijä. VAERS pohjimmiltaan kirjaa -- niille lääkäreille ja henkilöille, jotka 

vaivautuvat navigoimaan järjestelmän vaikeuksissa raportoidakseen rokotetapahtumia -- vain ne 

kuolemat, jotka ihmisten mielestä suoraan liittyvät COVID -pistosten ottamiseen.  Olemme saaneet

tietää, että näillä ns. rokotteilla tapahtuvalla geneettisellä manipulaatiolla on keskipitkän ja pitkän 

aikavälin vaikutuksia, kuten myös välittömiä tapahtumia, joista kuulemme etupäässä somen kautta.

Siten aivohalvausta tai sydänkohtausta kolme kuukautta tai vuosi tai kolme vuotta pistoksen 

jälkeen,  joka johtuu uhrin veren mikrohyytymisestä (microclotting) tai suurempien hyytymien 

muodostumisesta keuhkoihin, sydämeen tai aivoihin, ei yhdistetä – eikä tulla yhdistämään – 

rokotteisiin. Sitä kutsutaan uskottavaksi kiellettävyydeksi (plausible deniability). Tähän pahuuteen 

yllyttäjien tarvitsee sanoa vain: ”Todistakaa se,” eikä kukaan välttämättä pysty siihen. Ja silti nämä 

rokotteet ovat olleet  laukaiseva tekijä kuolemassa. 

On kulunut yli yhdeksän kuukautta siitä, kun pistosten antaminen aloitettiin. Huoli oli, että tulisiko 

kuolemantapauksia ja kuinka paljon 3-6  kuukauden aikana injektion jälkeen. Viime aikoina esitetty 

kysymys on ollut: onko kuolleita ollut merkittäviä määriä,  mutta kukaan ei tiedä, koska sitä ei 

raportoida missään. Sanokaa minua salaliittoteoreetikoksi, jos haluatte, mutta näinä päivinä 

salaliittokäsityksistä on tullut tosiasioita. Voisiko olla niin, että ehkä jo useita miljoonia on kuollut 

rokotevamman takia? 

Toistan, mitä jo mainitsin: Työpaikat jäävät täyttämättä. Miksi? Kuten Michael Snyder huomautti 

äskettäin (http://theeconomiccollapseblog.com/where-did-all-the-people-go/), työntekijöistä on 

uskomaton pula. Ovatko he kaikki edelleen kotona, vaikka heidän hallituksen etujaan on rajoitettu?

Vai onko syy muualla? Ovatko he menneet hautaan, mikä johtaa tähän puutteeseen halukkaista 

työntekijöistä?
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Pahuus ja laittomuus lisääntyvät uskomattoman nopeasti tässä maailmassa. Apostoli Paavali tiesi, 

kuka oli todellinen vihollinen sanoessaan:  2.Kor. 10: 3:

Vaikka me vaellammekin lihassa, emme kuitenkaan lihan mukaan sodi (2.Kor. 10:3).

Näkymätön vihollinen on todellinen vihollisemme. Näin ollen, miten me taistelemme häntä vastaan,

mitä hän aikoo tehdä?

Paavali jatkaa tässä kohdassa nimenomaan kertoakseen meille:

Sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä 

hajottamaan maahan linnoituksia. Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen 

varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan ja vangitsemme jokaisen ajatuksen 

kuuliaiseksi Kristukselle (2.Kor. 10: 4-5).

Taistelu, josta löydämme itsemme, ei ole yksin meidän. Se on hyvä asia, koska lihassamme emme 

voi toivoa voittavamme hengellisen pimeyden voimia. Sekulaari maailma - ja näennäisesti jopa 

monet tämän päivän seurakunnassa - uskovat, että inhimilliset ponnistelumme tuovat voiton. 

Profeetallisesti se ei ole se,mitä Raamattu sanoo. Se kertoo, että kaikki menee alaspäin, kunnes 

maailma saavuttaa tilanteen, jossa se menee Ahdistukseen ja sitten se tulee vieläkin pahemmaksi. 

Sitä ennen ne meistä, joilla on todellinen suhde Jeesukseen Kristukseen, poistetaan maan päältä. 

Siihen mennessä meidän on ymmärrettävä, keitä me olemme Kristuksessa. Hänen kauttaan 

voimme vastustaa vihollisen valtaa ja jopa hyökätä hänen linnoituksiaan vastaan. Kuitenkin liian 

monet kristityt ottavat minä -- minä – minä -lähestymistavan. Minä voin tehdä tämän, koska olen 

Kristuksessa. Minä lyön vihollisen. Minä käsken ja Saatana kaatuu.

Jos mietit monien uskovien käyttämää kieltä, näet ehkä ongelman. Vaiva torjua Saatanan 

edistysaskeleet, tai jopa hyökätä hänen linnoituksiaan vastaan, on kristityllä. Se on hänen työnsä, 



joka tekee halutun tuloksen. Uskon, että tämä on väärin. Meillä on voima ja auktoriteetti 

Kristuksessa Jeesuksessa sen vuoksi, kuka Hän on. Siitä huolimatta, kuka todella tekee vihollista 

vastaan, mitä tarvitsee tehdä? Jeesus tietysti. Olisiko silloin meille parempi lähestymistapa rukoilla 

Pyhän Hengen voimassaa ja pyytää Herraa tekemään nämä asiat? Me voitamme Kristuksessa, 

mutta hän on voittaja. Eikö meidän pitäisi pyytää Häntä ryhtymään tähän taisteluun puolestamme? 

Meidän on otettava uskon askel ja uskoa, että Hän tekee, mitä pyydämme. Eikö meidän silloin 

pitäisi luottaa, että Hän vastaa tavallaan? Eikö meidän silloin pitäisi siirtyä sivuun antaaksemme 

Hänelle tilaa toimia?

Tiedän, että edellä sanomani on vastoin sitä, kuinka moni on opetettu ryhtymään hengelliseen 

sodankäyntiin. Jälleen suuri osa siitä, mitä näemme ja kuulemme laulujen ja kielen kautta, asettaa 

vastuun meille. Ajattelen, että kun olemme pyytäneet Jumalalta näitä asioita, vastuu on Hänen., 

Meidän on kyllä astuttava ulos uskossa, mutta Jeesuksen käsi, joka ulottuu meihin, estää meitä 

vajoamasta.

Mihin tämä kaikki johtaa? Se vie meidät paikalle, jossa emme ole koskaan ennen olleet. Se 

tarkoittaa, että meidän on todella todella luotettava Jumalaan, kuin ei milloinkaan aikaisemmin. 

Ehkä se on kuitenkin hyvä asia. Voi olla, että uskon lisääntyessä osoitamme luottamalla Häneen 

enemmän, että Hän tekee hämmästyttäviä asioita enemmän kuin odotamme.

[Kirjoittajan huomautus: Lyhyesti, haluan antaa teille asetelman, mitä tulee useimpien 

artikkelieni luonteeseen tällä kaudella. Joka vuosi luen Raamatun kokonaan läpi ainakin yhden 

kerran - se on ollut käytäntöni siitä lähtien, kun tulin Herran tykö vuonna 2005. Olen edelleen 

ällistynyt siitä, mitä Jumala on tehnyt elämässäni johtuen tästä kurinalaisuudesta! Joka päivä luen 

sekä Vanhaa että Uutta Testamenttia. Valitsen jakeen jostakin noista kohdista ja kirjoitan 



kommenttini ja pohdintani sen perusteella. Artikkelin otsikossa näet valitsemani jakeen. Lisäksi 

näet kyseisen päivän lukukappaleen, jos haluat seurata laajempaa kontekstia.]
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