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Me, jotka näemme asioiden kehittyvän Jumalan profeetallisesta Sanasta löytyvän totuuden
mukaisesti, voimme uskoakseni olla samaa mieltä siitä, että maalliset (humanistiset) yritykset
käsitellä jakeessa Ef. 6:12 mainittuja hallituksia ja valtoja, eivät toimi.
Ihminen yrittäessään pidätellä tämän maailman pahuutta, on epäonnistunut surkeasti kaikilla
tasoilla. Siksi Jumalan seuraava katastrofaalinen väliintulo maan historiaan on välitön. Raamatun
profetia kattaa huolestuttavat tämän päivän aiheet ja tapahtumat hämmästyttävässä esityksessä,
joka antaa ennakkovaroituksen.
Jotakin uskomatonta on tapahtumassa!
Näiden pahaenteisten aikojen ilmapiirin kyllästää tunnistamaton patoutunut energia. Jokainen
ihmisen tilaa paljastava indikaattori viittaa tulevaan totuuden hetkeen - lähestyvään muutokseen joka muuttaa asioiden tilan lopullisesti.
Maan asukkaiden nykyisen sukupolven kyllästävä pahuus, jonka voi aistia, luo vaatimuksen, että
asiat on saatava kuntoon - vaatimuksen muutoksesta, joka tuomitsee pahat ja vapauttaa hyvät.
Ihmisen epäonnistuminen
Winston Churchill, yksi historian suurimmista johtajista ja ajattelijoista maailmanrauhan
tavoittelussa, muotoili humanismin keskeisen toivon ihmiskunnalle toisen maailmansodan jälkeen:
"Maailmanlaajuinen järjestö on jo perustettu ensisijaiseksi tarkoituksekseen sodan estäminen.
UNO [United Nations Organization = Yhdistyneiden Kansakuntien järjestö], Kansainliiton seuraaja,
johon Yhdysvallat ja kaikki tärkeät valtiot ovat päättäväisesti tulleet mukaan, on jo toiminnassa.
Meidän on huolehdittava, että sen työ on hedelmällistä, että se on todellisuutta eikä huijausta, että

se on toiminnan voima eikä pelkkää sanojen vaahtoamista, että se on todellinen rauhan temppeli,
johon monien kansakuntien kilvet voidaan jonain päivänä ripustaa, eikä pelkkä ohjaamo Baabelin
tornissa. Ennenkuin heitämme pois kansallisten asevarustelujen vankat takeet itsesuojelusta,
meidän on oltava varmoja siitä, että temppelimme on rakennettu, ei vaihtuvalle hiekalle eikä suolle,
vaan kalliolle." (Robert Rhodes James, Winston S. Churchill: His Complete Speeches 1897–1963,
vol. VII [NY and London: Chelsea House, 1943–49] pp.7285–7293).
Churchill ei tajunnut tämän katkelman viimeisten sanojensa ennaltatietävyyttä. Britannian
pääministeri oli väärässä lausumansa ensimmäisessä osassa, joka koski sitä, miten taata rauha
maan päällä, mutta hän osui oikeaan - vaikkakin tietämättään - loppuosassa. Ainoa tapa, jolla
aidosti rauhanomainen maailma voidaan koskaan rakentaa, ei ole inhimillinen hallinto, ei
sotilaallinen voima, vaan "kivi (engl rock = kallio, kivi)". Todellinen, kestävä rauha rakennetaan itse
asiassa jakeen Daniel 2:34,45 kiven varaan - ilman käsiä hakatun kivilohkareen varaan, joka
murskaa kappaleiksi tämän langenneen maailman jumalanvastaisen, ihmisen tekemän
hallitusjärjestelmän. Tuo kivi ei ole kukaan muu kuin Jeesus Kristus. Kristus yksin kykenee
käsittelemään paholaista, niinkuin tarvitaan, että kaikki saadaan Jumalan määräämään
päätökseen.
Jeesus kertoi opetuslapsilleen tämän muuttumattoman totuuden kohdassa Matteus 16:13-18.
Humanistinen tiekartta ihmiskunnan ylevimpien tavoitteiden saavuttamiseksi ei toimi. Ihmisen
hallinto on itseasiassa viemässä maailmaa pikaraiteella kohti tuhoa.
Baabelilaiset kapinasäännöt
Ihmiskunta osoittaa langenneen Lusiferin ylimielisyyttä. Ylpeys kasvaa geometrisessa sarjassa,
kun ihmiskunta etenee syvemmälle historiaan. Ylpeys ja kapina ovat tässä syntiin vajonneessa
maailmassa synonyymejä. Kapinallisten maailma on tehnyt täyden kierroksen ja seisoo jälleen
siinä, missä Baabelin torninrakentajat seisoivat Genesiksen kertomuksessa Jumalan
puuttumisesta ihmisen pahoihin suunnitelmiin vedenpaisumuksen jälkeen. Taivaan tuomio ei siis
voi olla kaukana tulevaisuudessa.
Genesis rajaa Jumalan kohtaaman ongelman:
“Ja he sanoivat: "Tulkaa, rakentakaamme itsellemme kaupunki ja torni, jonka huippu ulottuu
taivaaseen, ja tehkäämme itsellemme nimi, ettemme hajaantuisi yli kaiken maan". Niin
Herra astui alas katsomaan kaupunkia ja tornia, jonka ihmislapset olivat rakentaneet. Ja
Herra sanoi: "Katso, he ovat yksi kansa ja heillä kaikilla on yksi kieli ja tämä on heidän

ensimmäinen yrityksensä. Ja nyt ei heille ole mahdotonta mikään, mitä aikovatkin tehdä.
Tulkaa, astukaamme alas ja sekoittakaamme siellä heidän kielensä, niin ettei toinen
ymmärrä toisen kieltä." Ja niin Herra hajotti heidät sieltä yli kaiken maan, niin että he
lakkasivat kaupunkia rakentamasta. Siitä tuli sen nimeksi Baabel, koska Herra siellä sekoitti
kaiken maan kielen; ja sieltä Herra hajotti heidät yli kaiken maan” (1.Moos. 11:4-9).
Nykyajan maailmanjärjestyksen rakentajat ovat pystyneet kiertämään kielimuurit, jotka Herra asetti
estämään muinaisia torninrakentajia rakentamasta Baabelin tornia. Teknologia mahdollistaa
kielestä riippumatta välittömän viestinnän mistä tahansa paikasta maapallolla melkein mihin
tahansa toiseen paikkaan maapallolla.
Uudet maailmanjärjestyksen pystyttäjät yrittävät yhtä lailla anastaa Jumalan määräysvallan
ihmiskunnassa, kuin Nimrod & kumppanit muinoin.
Globalistien eliitti on nykyään havaittavissa YK:ssa, kansalaisjärjestöissä ja Maailman
Talousfoorumin (WEF) kaltaisissa petollisissa yhteisöissä. Nämä ja muut tahot pyrkivät jatkuvasti
muotoilemaan uutta maailman kokoonpanoa. Heidän vallantavoitteluunsa liittyvät monet
yhteiskuntainsinöörit ja tutkijat, jotka pyrkivät syöttämään maapallon lämpenemishuijausta muulle
ihmiskunnalle. Heidän ilmastonmuutoskonferenssinsa - jotka eivät ole toistaiseksi tuottaneet
toivottuja taloudellisia voittoja - ja keinotekoisten, suunniteltujen kulkutautien aiheuttamat
sulkemiset ovat surkeasti epäonnistuneet. Heidän valetieteensä, jonka on osoitettu perustuvan
vilpillisiin ja väärennettyihin ilmastotietoihin, on paljastanut heidän ylimielisen vallan
anastamisensa.
Vääristynyt maailmankuva leviää
Tämä sukupolvi, jota edustaa globalisti-eliitin pyrkimys yhteen maailmanjärjestykseen, sopii hyvin
kuvaukseen kapinallisista maan asukkaista, joka annetaan Jumalan kirjoitetun Sanan viimeisessä
kirjassa - Ilmestyskirjassa. Uuden Baabelin rakentajat osoittavat vihaa niitä kohtaan, jotka haluavat
hallintoa Taivaan Jumalalta, eivät humanistisesta hylkiöajattelusta. Ahdistuksen ajan pyhät
vetoavat Herraan tällaisia "pakanoita", "maan kuninkaita" ja "ruhtinaita" vastaan, jotka "turhia
ajattelevat", kuten Ps. 2:1-4 hahmottelee.
Ne, jotka ovat kärsineet marttyyrikuoleman Kristuksen asian puolesta, kysyvät Herralta sydäntä
raastavan kysymyksen tuona tulevana kauhun aikana:
Ja he huusivat suurella äänellä sanoen: "Kuinka kauaksi sinä, pyhä ja totinen Valtias, siirrät
tuomiosi ja jätät kostamatta meidän veremme niille, jotka maan päällä asuvat?" (Ilm. 6:10).

Nämä, jotka "asuvat maan päällä" tänä päivänä, pilkkaavat Jumalaa ja omaksuvat antikristillisiä
käsitteitä. Antikristuksen henki elää ja voi hyvin ja sen vaikutus kasvaa.
Sukupolvilla, jotka ovat kasvaneet fantastisten tieteellisten läpimurtojen aikana, on sisäinen ylpeys,
joka saa heidät vetäytymään niiltä jäljiltä, jotka Jumala on suunnitellut ihmiskunnan moraalista
hallintaa varten. Ihmiskunta näyttää kulttuureissa ja sivilisaatioissa kulkevan aina samanlaisen
syklin läpi, jossa kuljetaan kohti täydellistä kapinaa ja tuomiota.
Tällä hetkellä me, jotka "näemme" tapahtumia, olemme kuin Loot aikoinaan. Olemme
"kiusaantuneita", kun jumalattomuus, petos ja seostamaton pahuus kasvavat keskuudessamme.
Jumalan Sana, kuten aina, kertoo meille, miten käsitellä paholaista ja kapinallisuutta, kun
odotamme ja etsimme autuaallista toivoamme (Tiit. 2:13). Tässä on varmuus Jumalan pyhästä
Sanasta. Paholainen ja hänen kätyrinsä, jotka ovat piinanneet ihmiskuntaa - mukaan lukien heidän
pahuutensa toteuttaminen kristittyjä kohtaan, joita nyt Lootin tavoin kiusataan päivästä päivään
heidän pahuudellaan - tullaan käsittelemään tuomiossa.
“Daavidin virsi. Älä vihastu pahain tähden, älä kadehdi väärintekijöitä. Sillä niinkuin heinä
heidät pian niitetään pois, ja he lakastuvat niinkuin vihanta ruoho.... Jumalaton miettii
vanhurskaalle pahaa ja kiristelee hänelle hampaitansa; mutta Herra nauraa hänelle, sillä
hän näkee hänen päivänsä joutuvan. Jumalattomat paljastavat miekkansa ja jännittävät
jousensa, kaataaksensa kurjan ja köyhän, teurastaaksensa ne, jotka ovat oikealla tiellä.
Mutta heidän miekkansa käy heidän omaan sydämeensä ja heidän jousensa särkyvät.
Vanhurskaan vähä vara on parempi kuin monen jumalattoman tavarain paljous. Sillä
jumalattomain käsivarret särjetään, mutta Herra tukee vanhurskaita” (Ps. 37:1-2, 12-17).
Kaikki paha, jonka näemme kasautuvan ja Antikristuksen varjo, joka nyt synkistää välittömän
geopoliittisen horisontin, tarkoittaa, että Herra puuttuu pian asiaan luvatussa tuomiossa ja vihassa.
Jeesus kertoi tarkalleen niistä ajoista, joissa nyt elämme jakeisiin Lk. 17:26-30 kirjatuissa
profetioissaan "Nooan ja Lootin päivistä".
Kaikkien uudestisyntyneiden uskovien ylöstempaus on se, joka aloittaa tuon tuomion ja vihan
käyttöönottoprosessin.
Ihmiset, tuo suuri tapahtuma, jolloin Jumala käy käsiksi paholaiseen ja hänen kätyreihinsä, sekä
ihmisiin että demoneihin, on juuri toteutumassa meidän aikanamme.

“Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän
vapautuksenne on lähellä” (Lk. 21:28).

