Salaisuus Babylonin juonittelut
Mystery Babylon Machinations
By Terry James, NOVEMBER 6, 2022

Geopoliittiset sodanlietsontajuonet ovat täydessä kukoistuksessa niille, jotka tarkkailevat
aikakauden lopun merkkejä. Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen, Sodoman kaltainen kelvoton hulluus
on esillä ja kasvaa tavalla, jonka Paavali profetoi luvussa Room. 1. Kansalliset ja
maailmanlaajuiset taloudelliset juonittelut ja hallitusten tuhlaileva rahankäytön petollisuus saavat
ihmiskunnan meret kuohumaan.
Ja nyt, ikään kuin täydellisesti täydentääkseen kuvan lopun aikojen kehityksestä, uskonnollinen
porttojärjestelmä on dynaamisessa agitaatiossa ja muotoutuu dramaattisesti kaikkien niiden
nähtäväksi, jotka todella valvovat nähdäkseen.
Johannes, joka sai näyn Patmoksella ollessaan, kuvaa sitä pahaa uskonnollista entiteettiä, joka
ratsastaa Antikristuksen hallinnon selässä.
“Ja tuli yksi niistä seitsemästä enkelistä, joilla oli ne seitsemän maljaa ja puhui minulle
sanoen: "Tule, minä näytän sinulle sen suuren porton tuomion, joka istuu paljojen vetten
päällä, hänen, jonka kanssa maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet ja jonka
haureuden viinistä maan asukkaat ovat juopuneet". Ja hän vei minut hengessä
erämaahan. Siellä minä näin naisen istuvan helakanpunaisen pedon selässä; peto oli
täynnä pilkkaavia nimiä ja sillä oli seitsemän päätä ja kymmenen sarvea. Ja nainen oli
puettu purppuraan ja helakanpunaan ja koristettu kullalla ja jalokivillä ja helmillä ja piti
kädessään kultaista maljaa, joka oli täynnä kauhistuksia ja hänen haureutensa riettauksia.
Ja hänen otsaansa oli kirjoitettu nimi, salaisuus: "SUURI BABYLON ( (KJV: MYSTERY,
BABYLON THE GREAT), MAAN PORTTOJEN JA KAUHISTUKSIEN ÄITI ". Ja minä näin
sen naisen olevan juovuksissa pyhien verestä ja Jeesuksen todistajain verestä; ja
nähdessäni hänet minä suuresti ihmettelin” (Ilm. 17:1-6).
Se on hämmästyttävä havainto, jopa niille, jotka ovat valppaina niiden asioiden suhteen, joiden

täytyy tapahtua Jumalan Pyhän Sanan mukaan. Ja kehittyvä tarina on ehdottoman profeetallinen,
kun ajatellaan edellä olevaa profetiaa, joka annettiin Johannekselle ennakkovaroitukseksi niille,
joilla on kyky erottaa ajanmerkkejä.
Kuva tulevasta portosta, joka ratsastaa pedolla, on ollut viimeisten päivien kehittyvässä
prosessissa jo jonkin aikaa. Olemme käyneet läpi, miten globaali lämpeneminen on muuntunut
ilmastonmuutosmantraksi. Ihmiskunta tuhoaa maapallon, on lakkaamaton huuto. "Planeetan
pelastaminen" on uskonnon kaltainen kiihko. Perusväri kehittyvälle maallis-humanistiselle
systeemille - ilmastonmuutoksen pappien pukujen sävy - on tietysti vihreä.

(Kuva on suomentajan lisäys.)

Jotta planeetta voitaisiin pelastaa, sen väestön määrää on vähennettävä rajusti. Georgian
opaskivet kertoivat meille niin. Väestö on supistettava enintään 500 miljoonaan. – Muuten koko
ihmiskuntaa kohtaa sukupuutto.
Tämän sanoman ja opin ytimessä on, vaikka vihreät papit eivät olekaan koskaan sanoneet sitä
julkisesti, ihmiskunnan tuhoaminen murhaamalla lapsia heidän äitiensä kohtuun. Tämä
ilmastonmuutosuskontoon kuuluva oppi toimii mielestäni uhriesityksenä tämän maailman
itseoikeutettujen jumalien valkohehkuisella Moolokin alttarilla. Siten heidän utopistinen maailmansa
voidaan saattaa täydelliseksi; siitä he näyttävät olevan vakuuttuneita,.
Sain hiljattain tietooni seuraavat tiedot. Minusta ne näyttävät tuovan esiin nopeasti tapahtuvan
Ilmestyskirjan 17. luvun symbolisen uskonnollisen porton muodostumisen.
YK:n ilmastokokous COP 27 järjestetään 6.-18. marraskuuta 2022 Siinain niemimaalla
Sharm El Sheikhissä Egyptissä. Uskonnollisilla yhteisöillä ja uskonnollisilla johtajilla on
keskeinen rooli ilmastonmuutoksen ja ilmasto-oikeudenmukaisuuden käsittelyssä, joka
edellyttää syvää muutosta yhteiskunnassa. Tieto siitä, mitä olennaisia muutoksia tarvitaan

planeetalle aiheutuvien pitkän aikavälin haittojen vähentämiseksi, on helposti saatavilla.
Muutoksen aikaansaaminen toiminnassa edellyttää kuitenkin syvempää asennemuutosta,
sydämen muutosta. Tämä on ollut uskontojen alaa vuosituhansien ajan. Uskonnot ovat
inspiraation lähteitä sydämen muutokselle ja sitä seuraaville asennemuutoksille.
Marraskuun 12.-13. päivien viikonloppuna COP 27 -konferenssissa on tarkoitus käydä vain
vähän virallisia keskusteluja tai toimia. Se tarjoaa tärkeän hetken, jolloin tiedotusvälineiden
ja osallistujien huomio voidaan suunnata uskontojen väliseen ilmastoviestintään ja
muutokseen tähtäävään visioon. Sunnuntaina 13. marraskuuta uskonnolliset johtajat
"palaavat" Siinain vuorelle, jonka muisto ja merkitys siintävät suurena llmestyspaikkana
kristinuskon, juutalaisuuden, Islamin ym. uskontojen kollektiivisessa tietoisuudessa.
Muinaisena pyhänä tilana se oli profeetallisten kokemusten ja Jumalan sanoman
vastaanottamisen paikka profeetoille Mooses ja Elia kaikissa kolmessa abrahamilaisessa
perinteessä sekä profeetta Muhammedille muslimiperinteessä. Siksi se on ihanteellinen
paikka muistuttaa ihmiskuntaa pyhästä vastuustamme huolehtia Jumalan luomakunnasta.
(Returning to Mt. Sinai” — A Prophetic Call for Climate Justice and Ceremony of
Repentance, The Interfaith Center for Sustainable Development,

https://interfaithsustain.com/returning-to-mt-sinai/ )
Saamme siis tällä myöhäisellä, profeetallisella hetkellä käsityksen uskonnollisesta järjestelmästä,
josta Johannes varoitti ja jota luvun Ilm. 13 väärä profeetta epäilemättä laajentaa suuresti.
Seuraavassa on tämän kehittyvän Salaisuus Babylonin systeemin johtajien sitoutumisjulistus.
"Tulemme Siinaille parannuksen ja etsinnän liikkeessä. Etsimme uutta visiota ihmiskunnalle
ja sen uhanalaiselle olemassaololle ja pyrimme vastaanottamaan ja vahvistamaan viestiä
elämää ylläpitävästä elämisestä ja tavoista, joista ihmiskunnan on kuultava tänä päivänä.
Tässä hengessä hankekumppanit tuovat yhteen maailman suurimpien uskontojen johtavia
uskonnollisia johtajia kokoon Siinain vuorelle ensimmäistä kertaa järjestettävään
ilmastokatumusseremoniaan (Climate Repentance Ceremony) ja esittämään profeetallisen,
uskontojen välisen kutsun toimintaan: 'Ilmasto-oikeudenmukaisuus: 10 yleismaailmallista
käskyä.'"
Tapahtuman päämäärät

• Innostaa ja vapauttaa uskontojen, uskonnollisten johtajien ja uskonyhteisöjen
voimaa ilmastotoimien muutostekijöinä ja lähteinä inspiroimaan ja motivoimaan
poliitikkojen ja kansalaiselinten keskusteluja.

• Motivoida uskonnollisia yhteisöjä ja suurta yleisöä toimimaan
ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.
• Kutsua mediaa uutisoimaan uskonnollisten johtajien toimintaa
ilmastonmuutoksen torjumiseksi.
• Edistää uskonnollisten johtajien koalitiota tekemään yhteistyötä ilmastotoimien
hyväksi.
• Luoda uutta uskon inspiroimaa ilmastokasvatusmateriaalia laajaan käyttöön.
Kun Portto valmistautuu ratsastamaan Danielin ja Johanneksen näkemällä saatanallisella pedolla
-- viimeinen maailmanvalta, jota Antikristus tulee hallitsemaan – niin pre-Trib näkemystä edustavat
ajanmerkkien tarkkailijat eivät voi tehdä muuta kuin uskoa, että Tempaus on hyvin lähellä.
Seuraavassa jälleen, kuinka voit olla osallinen siitä autuaallisesta kutsusta uskoville, kun Herran
Jeesuksen Kristuksen ääni kuuluu kuin pasuna.
“Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on
hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut; sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi
ja suun tunnustuksella pelastutaan” (Romans 10:9-10).

