Maailmanjärjestyksen pahuus
World-Order Wickedness
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On kehittynyt kaksijakoinen käsitys koskien maapallon tulevaisuutta. Jako on mielestäni selkeästi
määritelty tarinassa, jonka kuulin hiljattain erään saarnamiehen kertovan.
Hän sanoi, että eräs koulutyttö sai tehtäväkseen kirjoittaa aineen. Tyttö valitsi aiheekseen uuden
ihmeellisen maailmanjärjestyksen, jota oltiin rakentamassa. Hän sanoi, että tytön tarkoituksena oli
esitellä globalismiin suuntautuneen opetussuunnitelman lupaukset, joita hän oli joutunut
kuulemaan koko koulunkäyntinsä ajan.
Maailmanjärjestystä ja sen rakentamisen tarvetta koskevien näkemysten kahtiajako on todellakin
jyrkkä.
Humanistiset yhden maailman kannattajat ovat luvanneet, kuten John Lennon'in laulun "Imagine"
sanoituksessa, että "koko maailma tulee olemaan yhtä". Tämä on lasten valoisa tulevaisuus, jos
sankarit - globalistit - voivat pakottaa ekologian tuhoajat lopettamaan hiilidioksidipäästönsä ja
ilmastomuutoskonnuutensa.
Imagine there’s no heaven
It’s easy if you try
No hell below us
Above us only sky.
Imagine all the people
Living for today.
Imagine there’s no countries
It isn’t hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too.
Imagine all the people
Living life in peace.
You may say I’m a dreamer
But I’m not the only one
I hope someday you’ll join us
And the world will be as one.
Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man.
Imagine all the people
Sharing all the world.
You may say I’m a dreamer

Kuvittele, ettei taivasta ole
Se on helppoa, jos yrität
Ei helvettiä alapuolellamme
Yläpuolellamme vain taivas.
Kuvittele kaikki ihmiset
jotka elävät tätä päivää varten.
Kuvittele, ettei ole maita
Se ei ole vaikeaa
Ei mitään tappamista tai kuolemista
Eikä myöskään uskontoa.
Kuvittele kaikki ihmiset
Elävät elämää rauhassa.
Voit sanoa, että olen uneksija
Mutta en ole ainoa
Toivon, että jonain päivänä liityt meihin...
Ja maailma on yhtä.
Kuvittele, että ei ole omaisuutta
Pystytköhän sinä
Ei tarvetta ahneudelle tai nälälle
Ihmisten veljeys.
Kuvittele kaikki ihmiset
Jaetaan koko maailma.
Voit sanoa, että olen uneksija

But I’m not the only one
I hope someday you’ll join us
And the world will live as one.

Mutta en ole ainoa
Toivon, että jonain päivänä liityt meihin...
Ja maailma elää yhtenä.
Translated with DeepL

Tuo yksi rivi - "Kuvittele, ettei sinulla ole omaisuutta \ Ihmettelen, pystytkö siihen \ Ei tarvetta
ahneudelle tai nälälle \ Ihmisten veljeys" - näyttää, että sitä on sovellettu Klaus Schwab'in
lupaukseen: "Et omista mitään ja olet onnellinen."
Tämä on sen mantran ydin, jota lapset suuressa osassa maailmaa joutuvat päivittäin kuulemaan,
kun koulu on käynnissä. Vaikka skisma alkoi jo aiemmin, uskoakseni se saatiin päätökseen joskus
1960-luvun alkupuolella. Jakautuminen poisti George Orwellin varoituksen. Varoituksen
poistuminen imi Lennon'in ja globalistisen salaliiton utopialupauksen
syntyneeseen tyhjiöön.
Varoitus muotoiltiin dystooppisen fiktion kautta. Utopialupaus on myös fiktiota,
jonka yritys saada aikaan yksi maailma, on vielä kauhistuttavampi kuin Orwellin
vuonna 1949 julkaistun romaanin Vuonna1984 juoni. Uuden
maailmanjärjestyksen arkkitehti-gurujen suunnitelmassa on yksi keskeinen
teema, joka sopii täydellisesti yhteen Lennon'in laulun kanssa. He eivät halua
Taivaan Jumalan osallistuvan rakentamiseensa.
Ystäväni Daymond Duck, joka tarjoaa jatkuvasti hyvin dokumentoituja
analyyseja aikamme asioista ja tapahtumista Jumalan profeetallisen Sanan
kautta, kirjoittaa seuraavaa:
Tulevasta maailmanhallituksesta Raamattu opettaa, että sitä johtaa
rienaava saatananpalvoja (Ilm. 13:4-7).
Maailman Talousfoorumin (World Economic Forum, WEF) johtaja Klaus Schwab luottaa
homoateistiseen neuvonantajaansa Yuval Noah Harari, joka viime viikkoina pilkkasi
Jumalaa sanomalla: "Jeesuksen ylösnousemus kuolleista ja se, että hän on Jumalan poika,
on valeuutinen."
Elokuun 12. päivänä 2022 kerrottiin hänen sanoneen, että maailma ei tarvitse suurinta
osaa nykyisestä väestöstään (hän sanoi, että suurin osa ihmisistä on hyödyttömiä).
Elokuun 18. päivänä 2022 raportoitiin tämän jumalanpilkkaajan sanoneen: "Emme tarvitse
pilvissä olevaa Jumalaa, joka jakaa tauluja" (Kymmenen käskyä), koska olemme luoneet
oman pilvemme (Internet-pilvi) ja omat taulumme (tietokoneet).
Elokuun 18. päivänä 2022 eräs kirjoittaja arvioi (Harari'n vuonna 2018 kirjoittamien
kirjoitusten perusteella), että rienaava Harari uskoo, että "totuutta ei ole, on vain valtaa"
(Raamatun mukaan Jeesus on totuus, Raamattu on totuus jne.) ja hän sanoi: "Ihmiset
pitävät parempana valtaa kuin totuutta".
En ole Harari'n tuomari, mutta maailman johtajat näyttävät saavan neuvoja helvetin
syvyyksistä rakentaessaan väliaikaista Uutta Maailmanjärjestystä (valitettavasti suurin osa
kirkosta ja mediasta pysyy penseänä tai vaikenee ja monet Amerikan johtajat, mukaan
lukien Yhdysvaltain presidentti, tukevat tulevaa saatanallista Uutta Maailmanjärjestystä).
"(Advice From the Pits of Hell, Daymond Duck, raptureready.com, 25. elokuuta 2022).
Maailmanjärjestyksen pahuus on todellakin kasvojemme edessä jokaisen 24 tunnin uutisjakson
aikana. Jumala ei ole enää tervetullut tälle Hänen luomalleen planeetalle. Kapinallinen ihmiskunta
on avannut pahojen ulottuvuuksien porttaalit ja joutuu kohta maksamaan siitä, että on kääntänyt
selkänsä Jumalalle, kärsimällä Hänen tuomionsa ja vihansa.

Ethän halua olla osa tätä tuhoon tuomittua kapinallisuutta. Seuraavassa kerrotaan, miten voit
linjata iankaikkisen sielusi ainoaan olemassa olevaan hyvään - Herraan Jeesukseen Kristukseen.
“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” (Room. 10:9–10).

