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Videon transkriptio:

Jos katsot ympärillesi, näet ihmisten elävän normaalia elämää – tai ainakin he teeskentelevät 

elävänsä – vaikka yhteiskunta murenee kaikkialla heidän ympärillään. Ajattele satojatuhansia 

faneja, jotka osallistuvat yliopisto- tai ammattilaisjalkapallopeliin. Näyttävätkö he innokkaasti 

joukkuettaan fanittaessaan huolestuneilta maailman tilasta? Edelleen on faneja, jotka pukeutuvat 

liioiteltuihin asuihin osoittaakseen fanaattisuutensa. Tähän liittyen mieleeni tulee Chicago Bears 

-fani - "Karhumies" - jolla on massiivinen karhun pää ja maalatut siniset ja oranssiset raidat. On 

päihtyneitä miehiä ja college-poikia, jotka riisuvat paitansa pakkasessa, puhumattakaan 

innostuneen uskollisen nuorisoosaston hulluista reaktioista, kun he kannustavat joukkuettaan.

Ne meistä, jotka katsovat urheilua televisiosta, tai YouTube-videoita tai jopa Amazon prime 

-ohjelmia näinä päivinä, saavat tarpeekseen mainoksia, joissa mainostetaan autoja, elintarvikkeita 

ja valitettavasti myös COVID-kuolemanpistoksia osavaltion ja liittovaltion hallitusten toimesta, 

Pfizer'ista puhumattakaan.

Ihmiset käyttävät rahaa, kuin huomista ei olisi (vihje – sitä ei ole) ja sen sijaan, että käyttäisivät 

säästämiään varoja tai käteistä, he ottavat rajusti lisälainaa. Kotitalouksien luottokorttivelka kasvaa 

räjähdysmäisesti ja jotenkin ihmisten täytyy ajatella, että maailma kääntyy ja antaa heille 

mahdollisuuden maksaa se pois. Sen sijaan on todennäköistä, että he menettävät työpaikkansa ja 

joutuvat äärimmäiseen köyhyyteen.

Puhun perheeni jäsenille yrittäen saada heitä näkemään, kuinka kaikki on niin alamäessä. Se 

kaikki menee heillä yli hilseen tämä tyhjä ilme heidän kasvoillaan. Yksi nuorista sukulaisistani 

ajattelee, että hänen on pantava elämänsä kuntoon saamalla laivaston antamaa kurinalaisuutta. 

Se olisi ollut hienoa vähintään viisi vuotta sitten. Painotan armeijan heräämistä (wokness) ja nyt 

väliaikaisesti keskeytettyä pyrkimystä piikittää heidät kaikki COVID-pistoksella. Äiti sanoo: "Tuen 
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häntä kaikessa, mitä hän haluaa tehdä" - ei näkyvää huolta siitä, että se voi johtaa suoraan hänen 

kuolemaansa tai vammautumiseensa. Maalaisjärki ja maailman näkeminen sellaisena kuin se tällä 

hetkellä on, on lähtenyt rakennuksesta.

Juuri niin. Kaikki tämä ja paljon muuta on vain normaalin julkisivu. Ajat, joita nyt elämme, ovat 

menossa kohti pahimpia aikoja, mitä tämä maailma on koskaan nähnyt. Ja ihmiset jättävät sen 

huomiotta, joko tietämättömyyttään, naiviuttaan, panemalla päänsä tarkoituksella pensaaseen, tai 

johtuen päivän petoksesta. Heillä ei joko ole aavistustakaan siitä, että jotakin suurta on tulossa, tai 

he ehkä aistivat häiriön, mutta eivät ole halukkaita muuttamaan elämäänsä sen käsittelemiseksi. 

Toisilla on ennakkoluuloja, jotka eivät salli heidän uskoa, että maailma sellaisena kuin olemme sen 

tunteneet, on katoamassa. Maailmalla on ihmisiin vetovoima, jota on mahdoton paeta ilman 

Kristusta lunastajana.

Marraskuun vaaleissa odotettu punainen tsunami ei toteutunut. Se oli ehdottomasti olemassa, 

mutta vaalivilppi tuhosi sen täysin. Esimerkki siitä on Georgia'n osavaltiossa järjestetty Hershel 

Walker'in ja Raphael Warnock'in välinen toinen vaalikierros. Monet meistä ennustivat Warnock'in 

voittoa yksinkertaisesti siksi, että vasemmisto ei sallisi Walker'in voittaa. Kuten Emerald Robinson 

osoitti, Walker'in äänimäärästä katosi salaperäisesti 20 000 ääntä kriittisessä vaiheessa. Tällaista 

ei tapahdu muuten kuin tarkoituksella. Silti suurin osa oikeiston edustajista vain kohautti 

olkapäitään tämän poikkeaman ja monien muiden vaaliprosessiin liittyvien poikkeamien vuoksi: 

"Voi jukra, meillä ei ollutkaan niin paljon vauhtia kuin luulimme. Ensi kerralla onnistumme 

paremmin.” Huh huh! Se ensi kerta on sitten, kun vasemmisto on täydellistänyt huijaustaitonsa 

entistäkin suuremmaksi. Itse asiassa olisin hämmästynyt, jos "ensi kerta" on olemassa ja meillä 

todella on vuoden 2024 vaalit. Siitä huolimatta on selvää, kuka voittaa - eikä se tule olemaan 

konservatiivinen ehdokas. Oli miten oli, tätä kaikkea pidetään nyt normaalina.

Sitten on niitä, jotka ajattelevat, että elämme tällä hetkellä Ahdistuksessa. Se vain hämmentää 

mieltäni. Se, miten joku voi lukea Ilmestyskirjan ja päätellä, että nyt eletään Ahdistuksessa, näyttää

olevan Raamatussa olevan yliluonnollisen hylkäämisen huippu - sen demytologisoimis-prosessi, 

joka on jatkunut jo vuosisadan ajan ja jonka ensimmäisenä popularisoi Rudolph Bultmann, 

saksalainen luterilainen teologi. Kun tuo Jaakobin ahdistuksen seitsenvuotiskausi alkaa, elämä 

tulee olemaan niin suunnattoman hullua, ettemme voi edes aloittaa sen kuvailemista. Meillä on nyt 

joitakin sotia ja joitakin huhuja sodista - silloin siitä tulee täysimittainen maailmanlaajuinen 

sodankäynti - todella kolmas maailmansota. Tänään näemme nälänhädän lähestyvän ja jotkut 

ympäri planeettaa jopa kokevat nälkää ja sitä seuraavaa kuolemaa. Silloin niukkuus on niin 

hallitseva, että monet turvautuvat kannibalismiin, aivan kuten Jerusalemissa, kun assyrialaiset ja 

babylonialaiset piirittivät sitä. Se tulee olemaan kauheaa.

Todellisen Ahdistuksen aikana Herra langettaa tuomion, samaan aikaan, kun Saatana raivoaa ja 

tappaa maan asukkaat, vain koska he ovat Jumala luomia. Ympärillämme näemme nykyään 

okkultismin nousun ja ihmisten kääntymisen spiritualismiin (tai spyritualismiin, kuten eräs näkemäni
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sähköinen mainostaulu, joka mainostaa paikallista kauppaa, jossa on keinoja löytää todellinen 

itsesi: "Jossa pimeyden ja valon välinen tasapaino yhdistyy". Itse asiassa heillä on mystikkoja, 

empaatikoita ja pappeja henkilökunnassa auttamassa kaikissa tarpeissasi! 

https://inspyritmetaphysical.com/  HUOMAUTUS - tämä ei ole suositus hengelliselle 

valaistumiselle, vaan yksinkertaisesti keino osoittaa, mikä markkinoilla johtaa ihmisiä harhaan.) 

Kun Ahdistus on täydessä vauhdissa, yliluonnollinen on päivän säänto ja siitä tulee uusi normaali. 

En ole niinkään varma, että tällaisia kauppoja edes tarvitaan ottaen huomioon paranormaalin 

arkipäiväisen luonteen tuossa vaiheessa.

Tätä varten DNA-manipulaation tulokset ovat todennäköisesti kaikkien nähtävissä ja koettavissa. 

Luulitko, että Jurassic Park oli vain elokuva? Odotahan, kun se ilmenee todellisuudessa noiden 

seitsemän vuoden aikana, kun mytologiset olennot, kuten minotaurit, kentaurit, satyyrit ja muut, 

tulevat esiin uudelleen! Luuletko, että olen hullu? Mistä luulet, että sama maailmanlaajuinen 

kuvaus kulttuureissa kaikkialla maailmassa on peräisin? Nämä olivat todellisia olentoja - Jumalan 

kapinoivien poikien tai heidän jälkeläistensä, nefilimien ja maan eläinten välisen lisääntymisen 

muodossa tapahtuneen kauhistuksen tulosta. Onko mikään ihme, että Jumalan täytyi tuhota 

vedenpaisumuksella kaikki elämä planeetalla?

Lopputulos on tämä: Maailma näkee tumman lasin läpi. Se pitää prismaa sitä auringonvaloa 

vasten, mitä tällä hetkellä on jäljellä ja näkee sateenkaaren värejä sen sijaan, että näkisi totuuden 

siitä, mitä niiden alla on. Oletko koskaan avannut sardiinipurkkia? Tiedät, miten se toimii: otat kiinni

kielekkeestä ja vedät pois metallin paljastaen sisällä haisevan kalan. On tulossa aika, jolloin purkin 

julkisivu poistetaan samalla tavalla, ja alta paljastuu - tässä tapauksessa - tämän maailman mätä 

alapuoli. Sen löyhkä ja laittomuus, joka tulee kuluttamaan maan, ovat paljon tämän päivän 

ongelmia suuremmat.

Ihmiset ehkä yrittävät elää normaalia elämää jonkin aikaa, kun kaikki tämä tapahtuu, mutta elämä 

on elämää kuilun reunalla, eikä kukaan tiedä tokko huomista onkaan. Niille, jotka seuraavat tuhon 

laveaa tietä, sitä ei tule olemaan.

Me, jotka on temmattu, olemme turvallisuuden ja rakkauden paikassa. Niiden, jotka Herra onneksi  

saa vakuuttumaan noiden vuosien aikana ja kääntymään Hänen puoleensa, on kohdattava 

seuraukset siitä, että ovat päättäneet hyljätä Hänet ennen Tempausta. Lopulta kuitenkin myös he 

tulevat Kristuksen läsnäoloon ja palvomaan Hänen valtaistuimensa luona.

Nämä päivät ovat tulossa. Ne ovat melkein ovella. Mutta ne eivät ole vielä täällä. Kiitos Jumalalle 

siitä!

Pysykää valppaina, veljet ja sisaret, Isä valmistautuu lähettämään Poikansa noutamaan rakkaan 

morsiamensa!
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