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Videon transkriptio:

Ei ole epäilystäkään, että Yhdysvaltain armeija on huolissaan muukalaisista ja UFOista. 

Yhdysvaltain kongressi on järjestänyt kuulemistilaisuuksia niistä, joten galaktisten elämänmuotojen

mahdollisuus häiritsee heitäkin. Hollywood on tietysti levittänyt aihetta laajasti ja edistänyt yleistä 

pelkoa, että galaksimme ulkopuolella todellakin on vaarallisia olentoja, jotka vain odottavat 

aikaansa hyökätäkseen kimppuumme. Tämän lisäksi kaikkialla maailmassa on lukuisia 

kertomuksia muukalaissieppauksista ja UFO-havainnoista.

Se kaikki on lavastusta.

Useimmat Raamattuun uskovat kristityt tietävät, että ”muukalaiset ulkoavaruudesta” ovat 

todellisuudessa demonisia olentoja hengellisestä maailmasta. Jos uskovat eivät ole varmoja tästä 

tosiasiasta, heidän on käytettävä enemmän aikaa Jumalan Sanan lukemiseen.

Tänään tarkastelemme seuraavaa kysymystä: Miksi Saatana vaivautuisi lietsomaan uskoa ja 

pelkoa vieraisiin elämänmuotoihin vuosien mittaan ainakin vuoden 1948 Roswelli'n tapauksesta 

lähtien, ellei niillä olisi merkittävä rooli tulevassa petoksessa, joka tulee peittämään maan 7-

vuotisessa Ahdistuksessa?

Mietitäänpä tätä.

Monet kristityt eivät pitäydy terveeseen oppiin koskien Tempausta ennen vihaa. He luulevat, että 

Tempaus ja Jeesuksen Toinen Tulemus tapahtuvat samaan aikaan Ahdistuksen lopussa, eli he 

pitävät kiinni Tempauksesta Ahdistuksen jälkeen. On kyllä muita, jotka pitäytyvät mid-trib tai pre-

wrath -käsitykseen, mutta heitä näyttää olevan vähemmän. Mitä tulee tämänpäiväiseen 

aiheeseemme, sillä ei ole merkitystä. Kaikilla muilla tempauskäsityksillä, paitsi pre-trib (ennen 

ahdistusta), on sama ongelma.

Vain pre-trib-tempausta edeltävässä muukalaispetoksessa on minkäänlaista järkeä. Kun Jeesus 

ilmestyy pilvissä todelliselle seurakunnalleen ja temmaisee meidät pois tästä epäuskoisesta, 
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Kristuksen hylkäävästä maailmasta, niin olemassa olevien voimien, eli Antikristuksen johtaman 

globaalin eliitin, täytyy selittää katoamisemme. Kun sinulla on miljoonia ihmisiä – monet läheisiä ja 

ystäviä – jotka ovat yhtäkkiä kadonneet, niin hallituksen on annettava jokin tyydyttävä selitys. On 

olemassa idea pahoista harmaista muukalaisista ja hyväntahtoisista vihreistä muukalaisista. 

Käyttäen toista näistä kahdesta tyypistä – tai molempia – ne tullaan osoittamaan syyksi meidän 

kristittyjen katoamiselle.

Saattaa olla, että harmaat veivät meidät, koska harmoniset yliaaltomme vääristivät heidän kykyään

toimia kunnolla ja heidän oli päästävä eroon ongelmasta. Tai ehkä vihreät poistivat meidät, koska 

vahingoitimme maan hyödyllisiä värähtelyjä ja he tekivät muulle ihmiskunnalle palveluksen 

ottamalla meidät pois. Niin kauan planeettamme ympärillä leijuneiden muukalaisten oli lopultakin 

toimittava tavalla tai toisella joko omien etujensa, tai meidän etujemme mukaisesti. Koska 

ihmiskunta on niin valmennettu UFO-narratiiviin, se on täysin järkevä valtavalle enemmistölle. Se 

tulee olemaan petos steroideilla.

Miten tämä muukalaisjuoni pelittää post-trib ym. käsitysten kanssa? Niissähän joukkokatoamista ei

tapahdu, joten muukalaisia ei voi syyttää. He voisivat vain olla läsnä ja juoksennella maan päällä 

sillä tavalla, kuin globaalit hallitsijat kertovat tarinan, mutta mitä varten? Tietysti toinen näkökohta 

tässä on se, että en usko post-trib-käsityksen kannattajien todella ymmärtävän, miten 

yliluonnolliset ja kauheat nuo seitsemän vuotta tulevat olemaan. Usko, että kristityt käyvät läpi 

Ahdistuksen ja suojellaan sen vaikutuksilta jonkinlaisella Jumalan manttelilla, missaa koko 

Ahdistuksen idean ja lähtee ei-raamatullisesta näkökulmasta. Missä Raamatussa sanotaan, että 

tämän päivän todelliset uskovat menevät tähän tuomion aikaan ja joutuvat kestämään sen? 

Ilmestyskirja puhuu kyllä Ahdistuksen pyhistä, mutta sillä ei ole yhteyttä tämän päivän 

seurakuntaan. Lisäksi minua askarruttaa, miten post-trib-kannattajat voisivat selittää edes Paavalin

Tessalonikalaisille kirjoittaman kohdan, että Pidättäjä - Pyhä Henki - astuu syrjään JA SITTEN 

kadotuksen lapsi tulee näyttämölle. Miten se pelittää Ahdistuksen lopussa? Ottaen huomioon nämä

ja muut ongelmat, minusta näyttää, että kaikki vuosia jatkunut valmistelu, jonka tarkoituksena on 

ollut tuoda esiin mahdollisuus katastrofaaliseen muukalaiskohtaamiseen, yksinkertaisesti pihisee 

tyhjiin.  

Siten ainoa looginen tarkoitus vuosia jatkuneelle valmistelulle on selittää pois Kristuksen 

seurakunnan pre-trib-tempaus. Jos jollakulla on järkevä selitys, miksi UFO-havainnot ja painostus 

hyväksyä, että siellä ulkona on muukalaisia, ovat hukuttaneet meidät, niin voit vapaasti muuttaa 

mieleni. Siitä vain.

Sillä välin niiden meistä, jotka temmaistaan ylös pilviin liittymään Vapahtajaamme ja Ylkäämme, 

pitäisi luultavasti keskustella niiden kanssa, jotka eivät usko, että ainakin istuttaisivat heihin 

ajatuksen, että tämän tyyppinen petos on tulossa. Ehkä pelkkä asian mainitsemisemme herättää 

ajatuksen myöhemmin, kun olemme poissa ja se saattaa johtaa heidän tulemiseensa totuuteen, 

kun kaikkia muita heidän ympärillään huijataan.

https://en.wikipedia.org/wiki/Harmonic


Katso ympärillesi. Ahdistuksen merkit kasvavat päivä päivältä voimakkaammiksi. "Muukalaiset" 

ovat tulossa! Kuinka kauan voi kestää, ennenkuin menemme kotiin olemaan Herran luona?

En jaksa odottaa.

JAA TÄTÄ 
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