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Video: https://www.youtube.com/watch?v=kfP6DecnqGI

Lopunajan päivitys - mitä todella on tapahtumassa!

Hyvin, hyvin mielenkiintoisia aikoja, joita elämme. Lopunajan tapahtumapäivitys. Viimeisten 
aikojen, viimeisten päivien päivitys. Tämä on voimakasta. Tämä tulee auttamaan hyvin, hyvin 
paljon. Mitä on oikein tapahtumassa? Mitä tapahtuu vuonna 2020? Mitä meidän on ymmärrettävä, 
on se, mitä koemme tänään, on simulaatio. Se on hulluutta. Olin tänään kaupassa. Siellä ei ole 
vessapaperia. Siellä ei ole pastaa. Ihmiset varastavat.

Puhuin yhdelle henkilökunnan jäsenelle kaupassa paikallisessa Tescossa, joka on iso supermarketti. 
Se on Tesco's Extra. Ja rouva, työntekijä kaupassa, sanoi minulle, ihmiset varastavat 
vessapaperirullat ja saippuan vessoista Tescossa. Varastavat vessapaperin ja saippuan, se on hullua. 
Me elämme... Mitä tässä tapahtuu, me elämme suuressa, valtavassa simulaatiossa. Kuunnelkaa 
minua, tämä on voimakasta. Vuonna 1975 esitettiin elokuva, joka oli nimeltään Exorcist. Se kertoi 
naisesta, tai nuoresta tytöstä, joka joutui pahan hengen vaikutukseen. Demonin nimi oli Pazuzu. 
Pazuzua ylistettiin muinaisina aikoina. Arkeologeilla on kaivaustodisteita siitä brittiläisessä 
museossa Totteham Court Roadilla. Olen nähnyt amuletit siellä. Niissä on Pazuzu.

Joka tapauksessa, tuo elokuva kiellettiin, koska se oli niin paha. Äitini kertoi katsoneensa elokuvaa 
vuonna 1975, kun hän odotti minua. Ja hänen täytyi lähteä kesken näytöksen pois elokuvateatterista,
koska se oli liian hirvittävää hänelle. Siellä oli myös toinen elokuva nimeltään Clockwork Orange, 
joka kiellettiin. Ajattelen, että sekin esitettiin 70-luvulla. Vuona 1982 tai 83 esitettiin elokuva 
nimeltään Evil Dead, joka kiellettiin joksikin aikaa, koska se oli liian kauhea. Nyt, antakaa kun 
kerron teille jotain. Mitä tuolloin oli tapahtumassa, ihmiset tiesivät, että ne asiat olivat väärin. Ne 
olivat pahoja. Mutta, mitä tänä päivänä on tapahtumassa, kun vuodet kuluvat, yhä enemmän ja 
enemmän pahoja elokuvia ja pahuutta tulee esiin. Ja sillä tavalla meistä tulee tunnottomia asian 
suhteen. Me muutumme paatuneiksi pahuudelle. 

Joten, kun uusi elokuva tehdään... Kuunnelkaa, kun katsot tavallista dokumenttia tai... Tai, ei se ole 
dokumentti vaan niitä sarjoja, jotka tulevat Netflixistä. Sarjoja, joita esitetään Netflixissä. Sarjoja, 
joita esitetään TV:ssä. Ne ovat hirvittäviä. Niissä tapahtuu paljon iljetystä: murhia, tappoja, 
kaikenlaista moraalittomuutta. Noissa sarjoissa tehdään paljon iljetyksiä, mutta kukaan ei välitä. Me
emme enää räpsäytä edes silmiämme. Mutta aikaisemmin niitä pidettiin hirvittävinä. Kuunnelkaa 
minua. Se on kaikki suurta simulaatiota. Viimeisten 20 vuoden aikana. Meidän pitää ymmärtää 
tämä. Kyseessä on valtava harhautus, joka on tapahtumassa. Ja teidän on ymmärrettävä, mistä tässä 
harhautuksessa on kysymys. Siitä, mitä on ollut meneillään.
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Kuunnelkaa, viimeisten 20 vuoden aikana on ilmaantunut paljon kulkutauteja. Muistatteko vielä 
SARS-viruksen ja Zika-viruksen? Tällaisia viruksia ilmaantuu muutaman vuoden välein. Ja nyt 
meillä on tämä Corona-virus. Ja tämä Corona-virus on erilainen kuin kaikki edeltävät virukset. Ja 
minä kerron teille, miksi. Me olemme lopunaikojen tapahtumissa ja osoitan sen teille Johanneksen 
ilmestyksestä. Se on voimakasta ja syvää. Vain syvälliset ihmiset ymmärtävät näitä asioita - tämä 
on teitä varten.  

Nyt, vuonna 2001 dotcom-kupla hajosi. Sitten alkoi talouden taantuma. Vuosina 2007-2008 meillä 
oli lainojen korkotasojen nousu (subprime mortage recession), joka johti talouden taantumaan. 
Mutta asian ydin on tämä: me olemme tottuneet taantumaan jo niin paljon, ettei siinä todella ole 
mitään outoa meille. Kuunnelkaa, tämä on syvällistä. Mitä tulee tähän Corona-virukseen, tämä on 
ensimmäinen kerta viruksista puhuttaessa, kun kuulemme puhetta siitä, että suljetaan kaupunkeja. 
Kuulemme puhetta siitä, että suljetaan kokonaisia valtioita. Suljetaan sinun kaupunkisi, sinun 
kyläsi. Koska viruksen leviäminen pitää pysäyttää. Amerikassa puhutaan NFL-kauden 
keskeyttämisestä. Tämä on hulluutta.

Kuunnelkaa, tämä on sitä, mitä on tapahtumassa. Mitä he ovat tekemässä? He haluavat nähdä, 
kuinka yhteiskunta reagoi. Siihen, mitä on meneillään. Tässä on kyseessä pieni simulaatio siitä, mitä
tulee tapahtumaan. Ensi vuonna tai sitä seuraavana vuonna tulee toinen kulkutauti. Ja mitä he 
haluavat tehdä? He haluavat saada meidät tottuneiksi tai paatuneiksi siihen - poikkeuslakiin (martial
law). He haluavat totuttaa meidät siihen, että meidät suljetaan ja laitetaan ulkonaliikkumiskieltoon. 
He haluavat totuttaa meidät siihen. Ja niinpä, kun se tapahtuu, me emme ole yllättyneitä. Okei, tämä
on tuttua.

Aion osoittaa Johanneksen ilmestyksestä tämän asian aivan kohta. Se tulee olemaan syvällistä. 
Minä osoitan teille jotain. Raamattu sanoo, että lopunaikoina ihmiset kasvavat pahemmiksi ja 
pahemmiksi. Pahat ihmiset kasvavat pahemmiksi ja pahemmiksi harhauttaen ja ollen itse 
eksyksissä. Ja monen ihmisen rakkaus muuttuu kylmäksi, koska laittomuus pääsee valtaan. Silloin 
monen rakkaus muuttuu kylmäksi. Tämä menee syvälle. Minne olemme menossa, on se, että... 
Tämä on niin voimakasta. Minä jaan tämän kanssanne. Tämä on ilmestys. Kuunnelkaa. 

Ennen kuin Jeesus Kristus ilmestyi, oli olemassa monta messiasta. Siellä oli monta johtajaa, jotka 
nousivat valtaan ja yrittivät nostaa kansan kapinaan Rooman hallitusta vastaan. Rooman imperiumia
vastaan. Siellä oli paljon pieniä mellakoita. Monta messiasta ja johtajaa, joilla oli seuraajansa ja 
omat opetuksensa. Ennen kuin Jeesus tuli näyttämölle. Siellä oli [mikä?] ja kaikki nämä kapinat ja 
mellakat. Ihmiset seurasivat omia johtajiaan, joita oli paljon. Koska he halusivat kapinoida 
järjestelmää vastaan. Joten, kun Jeesus Kristus ilmestyi, he hylkäsivät hänet. Miksi he hylkäsivät 
hänet? Koska siellä oli monta messiasta ennen häntä. Vääriä messiaita. Joten, kun todellinen 
Messias ilmestyi näyttämölle, ihmiset eivät uskoneet, että se oli Hän. He jopa tutkivat kirjoituksia 
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eivätkä siltikään uskoneet, että se oli Hän. Kristus sanoi, tutkikaa kirjoituksia. Lukekaa kirjoituksia, 
koska Mooses kirjoitti Minusta. Se on sitä, mitä Jeesus Kristus sanoi. Siltikin he hylkäsivät Hänet. 
Ihmiset tutkivat kirjoituksia ja siitä huolimatta he hylkäsivät Hänet. 

Jopa Nikodemus sanoi hänelle, että tutki kirjoituksia ja viittauksia Joonaan. Koska he sanoivat, 
voiko mitään hyvää asiaa tulla Galileasta. Ja Nikodemus sanoi, että Joona tuli Galileasta. Menkää ja
tarkistakaa asia. Vai oliko se Nasaretista. Mutta voitte lukea sen itse. Mutta kaikesta huolimatta, he 
eivät siltikään uskoneet. Mitä tässä tapahtuu? Se on näytelmä. Siellä on pahoja henkiä ja voimia 
toiminnassa, näyttämön takana. Teidän on ymmärrettävä, mitä on tapahtumassa. Kuunnelkaa. 
Vihollinen yrittää tehdä meistä tunnottomia siihen pisteeseen asti, että kun sinetit murretaan. Se on 
Johanneksen Ilmestys kappale kuusi. Kun maailmanlopun taistelun neljä hevosmiestä 
vapautetaan; sotaa, nälänhätää, kulkutauteja, kuolemaa. Valloittaja, hevosmies, joka oli lähetetty 
valloittamaan - miekka. Taloudellinen romahdus. Kun nuo mainitut tapahtumat ilmestyvät, me 
olemme niin turtuneita siihen kaikkeen, että olemme tottuneet siihen. 

Kun näemme sen omilla silmillämme, kun se tapahtuu oikeasti, me emme kykene ymmärtämään, 
mistä on kysymys. Koska olemme nähneet sitä ennenkin. Lamaa. Taloudellista taantumaa. Me 
olemme nähneet taloudellista lamaa aikaisemminkin. Mikä saa sinut ajattelemaan, että kyseessä on 
sinettien murtumisen hetki? Sitä on tapahtunut aikaisemminkin. Kulkutauteja? Viimeisten 50 
vuoden aikana on esiintynyt paljon erilaisia kulkutauteja. Mikä saa sinut ajattelemaan, että juuri nyt 
on kysymyksessä yksi hevosmiehistä? Siitä, että toinen tai kolmas sinetti on murrettu? Mikä saa 
sinut ajattelemaan sellaista? Näitä asioita on ollut silmiemme edessä aikaisemminkin. Tämä on 
syvää ja voimakasta. Antakaa, kun kerron teille jotain.

Kun pedon merkki esitellään maailmalle, me emme tule havaitsemaan, että kyseessä on pedon 
merkki. Nyt, en sano teille tässä, että olemme paikalla, kun pedon merkki esitellään. En sano teille 
tässä nyt, että olemme paikalla, kun sinetit murretaan. En tiedä. Mutta yritän osoittaa tässä meille, 
että noiden tapahtumien aikaan monet tulevat harhautetuksi. Ja he ottavat vastaan sen, mitä tahansa 
heille tarjotaan. Koska he ovat tottuneet siihen. Kun pedon merkki esitellään Johanneksen 
ilmestyksen kappaleessa 13, meille esitellään monta eri merkkiä ennen sitä. Kun puhun [pedon] 
merkeistä, minä tarkoitan sitä, että olemme tottuneet setelittömään (cashless) yhteiskuntaan siihen 
mennessä. Olemme tottuneet käyttämään mikrosiruja. Olemme tottuneet käyttämään kännyköitä. 
Olemme tottuneet käyttämään teknologiaa. Olemme tottuneet käyttämään erilaista teknologiaa, kun 
ostamme ja myymme. Kun pedon merkki esitellään, suurimmalle osalle ihmisistä, se on vain yksi 
päivitys (upgrade). 

Se on vain päivitys siihen, mitä he joka tapauksessa käyttävät. He eivät ole yllättyneitä tai 
järkyttyneitä. Ihmiset ottavat sen käyttöönsä ilomielin. Ja ihmiset keksivät perustelut sen käytölle. 
Joten, me voimme lukea kirjoituksia koko ajan ja kertoa ihmisille, katsokaa, tämä on sitä, mistä on 
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kirjoitettu. Kyseessä on profetian toteutuminen. Ja ihmiset sanovat: "Ei, se ei ole sitä. Tätä tapahtuu 
koko ajan." Koska siinä vaiheessa, ihmiset on harhaanjohdettu niin pahasti, siellä on niin paljon 
pimeyttä, että ihmiset eivät osaa enää erottaa totuutta valheesta. He eivät yksinkertaisesti näe eroa 
niiden välillä. He eivät näe eroa niiden välillä, koska heidän sydämensä on pimentynyt. Raamattu 
sanoo 2. korinttilaisille 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." 

Se on syvällistä. Me elämme hulluja aikoja. Me elämme aikoja, kun voit ottaa esiin Raamattusi, 
näet profetian toteutuvan, osoitat sen ihmisille ja he eivät usko sinua. He eivät usko sinua. Antakaa, 
kun kerron teille jotain. Lopunaikojen päivitys. Sinun on saatava ote tästä asiasta ja ymmärrettävä, 
mitä aikaa elämme. Kuunnelkaa, Nooan aikoina, hyvä on, Nooan päivinä, mitä Nooan päivinä 
tapahtui? Antakaa, kun kerron teille. Genesis 6:3 [1.Moos.6:3], vai oliko se jae kaksi. Ajattelen, että
se oli jae kolme: "Silloin Herra sanoi: 'Minun Henkeni ei ole vallitseva ihmisessä iankaikkisesti, 
koska hän on liha. Niin olkoon hänen aikansa sata kaksikymmentä vuotta.'" Nyt, me tiedämme, että 
tuosta lauseesta arkin valmistumiseen, siihen kun arkkia rakennettiin valmiiksi, meni 120 vuotta. 
Raamattu sanoo 2. Pietarin kirjeessä 2:5, että Nooa oli vanhurskauden saarnaaja 
[oikeamielisyyden julistaja]. Tiedätkö, kuinka monta ihmistä pääsi veneeseen? Kahdeksan!

Kahdeksan ihmistä pääsi veneeseen. Kukaan ei kuunnellut Nooaa. Kukaan ei välittänyt, mitä 
hänellä oli sanottavanaan. Vaikka siellä maassa oli nephilim [50% enkeli & 50% ihminen] ja siellä 
oli chimera [kahden tai useamman eri eläinlajin risteymä] ja siellä oli enkeleitä kävelemässä 
ihmisten joukossa. Kukaan ei välittänyt. Kukaan ei välitä. Ja vaikka he näkivät oraakkelin he eivät 
uskoneet ja niinpä he menehtyivät tulvassa. Sama asia tulee tapahtumaan. Me kerromme ihmisille, 
katso tätä, profetia, profetia, profetia, profetia, profetiat toteutumassa, katso profetia on täyttymässä.
Kukaan ei välitä! Miksi? Koska petos [harhautus] on niin voimakas. Pimeys tulee olemaan niin 
synkkää. Raamattu kertoo sen meille...

Minun ei tarvitse kertoa sinulle lopunaikojen profetioista. Sinä tunnet kirjoitukset. Sinä tiedät, mistä
se löytyy. Mutta, minä yritän osoittaa meille, että suunta, johon olemme kulkemassa. Kuunnelkaa, 
suunta, johon olemme näinä päivinä kulkemassa, tässä ajassa ja lähitulevaisuudessa, me olemme 
päätä pahkaa kulkemassa syvälle petokseen. Syvälle harhautukseen. Syvälle paatumukseen. Te ette 
tule ymmärtämään mistään mitään! Olemme niin syvällä petoksessa, etteivät ihmiset ymmärrä 
mistään mitään. Se on niin pelottavaa, joka on jo täällä. Miksi? Raamattu sanoo, ihmisen sydän, 
ihmisten sydämet lamaantuvat pelosta, joka on tulossa maahan. Minä tiedän, että se löytyy 
Johanneksen ilmestyksestä. Mutta se on osuvaa. Se on kirjoitus, joka on sopii [aikamme 
tapahtumiin]. 

Kuunnelkaa, minä olin Tescossa ja ihmiset ostavat kaiken. Miksi? Koska he ovat peloissaan! He 
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ostavat koko sen paikan. He ostavat kaiken saippuajauheen ja kaikki käsisaippuat. He ostavat 
kaiken saippuan. Varastavat saippuan. Se on hullua! Kuten se niukkuus, se on hullua. Mutta kuten 
sanoin, kyseessä on suuri, laaja-alainen simulaatio, jossa tarkkaillaan, mitä ihmiset hyväksyvät. Ja 
mitä ihmiset ovat valmiita katsomaan läpi sormiensa. Ja tällä hetkellä ihmiset ovat valmiita 
hyväksymään poikkeuslain (martial law). He ovat valmiita hyväksymään ulkonaliikkumiskiellon 
(curfew). He ovat valmiita hyväksymään kaiken tämän. Miksi? Todisteet? Katso uutisia. Siellä se 
näytetään meille. Se on jonon ensimmäisenä kaikkialla. Se on niin kontrolloitua! Se on niin 
valmisteltua! 

Antakaa, kun kerron teille jotain. Puhuin tänään erään veljen kanssa. Hän sanoi, Robert, vilja on 
kypsää. Vilja on kypsää! Oletko valmis voittamaan sieluja? Oletko valmis julistamaan sanaa? 
Oletko valmis rohkaisemaan veljeä tai sisarta? Oletko valmis tekemään evankelistan työn? Oletko 
valmis tekemään Jumalan työn? Oletko valmis? Oletko valmis tekemään Jumalan asioita? Oletko 
valmistautunut? Tekemään Jumalan asioita? Nyt on sen aika. Nyt on aika. Tämä on syvällistä. Joten,
tämä on aikaa, missä elämme. Näissä suurissa, valtavissa simulaatioissa. Tämä on ensimmäinen 
simulaatio poikkeuslaista. Ja siitä, kun kaupungit ja kylät suljetaan. Ja massahysteriaa 
ohjelmoidaan. Tämä on ensimmäinen! Ja tulossa on vielä monta samankaltaista! Ja ihmiset 
ajattelevat, että se on tavanomaista. Se on hulluutta! Tässä Robert, Kristuksen suurlähettiläs. 
Nähdään seuraavassa videossa.
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