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Rapture Ready News -otsikko hyppäsi näytöltä: ”Will Coronavirus Kill the New World Order?” 

(Tappaako Koronavirus uuden maailmanjärjestyksen?). 

 

Tämän perusteella päättelen kysymyksen vihjaavan, että globalistit eivät ehkä saa kauan 

unelmoimaansa yhdistettyä maailmaa, koska ns. koronaviruspandemia pitää maailman 

kansakunnat auttamattomasti erillään. 

 

Tämä on yksi kysymys, johon voin vastata ehdottomalla varmuudella. Vastaus on EI. Koronavirus, 

eikä mikään muu virus eikä ihmisen toiminta tuhoa tulevaa ”uutta maailmanjärjestystä”. 

 

Tässä on kuitenkin annettava se varoitus, joka perustuu oletukseen, että puhumme tulevan uuden 

maailmanjärjestyksen tuhoamisesta, emme sen muutoksista. 

 

Noita muutoksia on tulossa – ja meidän on ajateltava syvällisiä, ennennäkemättömiä muutoksia, 

jotka todennäköisesti järjestävät uudelleen elämisen yksityiskohdat jopa Amerikan Yhdysvalloissa. 

 

Amerikkalaisille tämä näkymä on pelottava. Emme ole tottuneet, että meille aiheutetaan ongelmia. 

Elämäntapojemme suhteen köyhiä keskuudessamme, keskiluokkaa keskuudessamme ja rikkaita 

sekä ylintä ultrarikkaiden yhtä prosenttia keskuudessamme ei ole helppo siirtää rutiineistamme. 

Jumalan Sana sanoo profetian kautta, että uusi maailmanjärjestys on tulossa. Itseasiassa on 

tulossa kaksi uutta maailmanjärjestystä. 

 

Joten ennustus, että koronavirus eikä mikään muukaan, tapa uutta maailmanjärjestystä – joista 

edes ensimmäinen ei ole vielä täällä – on varma veto. 

 

Mutta muutokset, jotka vaikuttavat ensimmäiseen näistä erillisistä ja selvästi erilaisista 

maailmanjärjestyksistä, ovat päällämme juuri nyt, siitä olen varma. Niitä ilmenee kaikissa uutisissa. 

https://www.raptureready.com/2020/03/19/the-real-pandemic-by-terry-james/


Koronaviruksen ”pandemia” ei aiheuta sen tuhoa, vaan sen muutoksia, jotka muuttavat elämää 

ikiajoiksi maassamme ja ympäri maailman. 

 

Nämä muutokset, joita saamme todistaa, kokea ja kestää, eivät ole toteutuvaa Raamatun 

profetiaa, vaan sen sijaan pystyttävät näyttämöä Raamatun profetian toteutumiselle. 

 

Ensimmäinen näistä maailmanjärjestyksistä on se, jota Antikristus hallitsee. Se luodaan lopulta 

geopoliittisesta myllerryksestä, joka on käynnissä tällä historian hetkellä. Tämä turbulenssi – jota 

Saatana lietsoo ja jonka keskiössä ovat Yhdysvaltojen presidentti ja amerikkalainen kansakunta – 

on synnyttämässä nykyisen taloudellisen maanjäristyksen. 

 

Saatana ja hänen kätyrinsä taivaan avaruuksissa käyttävät koronavirushysteriaa mestarillisesti 

yrittäen saada nykyisen USA:n presidentin pois virasta. Se on tehtävä, että globalistinen jättirekka 

saataisiin taas radalleen. 

 

Tämä ei missään nimessä tarkoita, että ottaisin tämän sairauden kevyesti. Olen samaa mieltä 

hyvän ystäväni Eric Barger'in (Take a Stand Ministries) kanssa, joka hiljattain kirjoitti näin: 

 

Ei ole epäilystä, että COVID-19 on tappava. Eikä siitäkään ole epäilystä, että jotkut 

mediassa dramaattisesti manipuloivat tätä tarinaa raportoidessaan siitä. Objektiivista 

raportointia on vaikea löytää nykyään, mutta sen sijaan, että haastaisivat joitakin 

vasemmistopoliitikkoja – jotka ovat päättäneet politisoida epidemian – heidän liittolaisensa 

mediassa päättävät vain säestää heitä! Sekä asiantuntijat, että poliittiset hakkerit, eivät 

ilmeisesti voi odottaa yrittäessään saada mahdollisimman halpoja pisteitä presidenttiä 

vastaan. Se on suoraan sanottuna kohtuutonta, mutta kuten voi odottaa, mikään ei ole 

näille puoluepukareille kiellettyä. 

 

Se vanha käärme on päättänyt luoda käsityksen suhteellisen yleisen viruksen maailmanlaajuisesta 

leviämisestä tuodakseen maailman kansat yhteen. Pelko on nerokkaan perkeleellinen ydin, jonka 

ympärille globalistinen salaliitto on käärinyt suunnitelmansa asioiden palauttamiseksi normaaleiksi 

vääristyneessä normaaliuden mallissa. Yhden maailman elitistit tekevät mitä tahansa Lusiferin 

antaman valtansa rajoissa palauttaakseen internationalistisen tasapainonsa lopettamaan 

kansallisvaltioiden itsenäisyyden ja poistamaan kansalliset rajat 

 

Kaiken tämän tultua sanotuksi koronaviruspandemia ei ole se pandemia, johon viittaan tämän 

kommentin otsikossa. Tuo ”todellinen” pandemia, kuten sen nimeän, on paljon tappavampi – paljon 

pelottavampi. 

 

Todellinen maailmanlaajuinen pandemia on sataprosenttisesti tappava - ei vain fyysiselle elämälle, 

vaan fyysistä kuolemaa seuraavalle elämälle. 



 

Se on virus nimeltä synti. Jokainen ihminen, joka joskus on syntynyt tällä langenneella planeetalla, 

yhtä lukuun ottamatta, Herraa Jeesusta Kristusta, syntyy tämän hengellisen viruksen kanssa. 

Ilman apua tuo viruksen vaivaama ihminen kärsii ikuisen kuoleman prosessin. 

 

Tämä helvetillinen, hengellinen virus kääntää ihmiskunnan Jumalaa vastaan. Siten se saa aikaan 

ajattelun, joka on ylösalaisin – järjettömyyden, joka sulkee pois rationaalisuuden. 

 

Sitä olemme saaneet todistaa erityisesti viimeiset neljä vuotta. Taivaan Herra on hyljännyt Jumalan 

vastaiset voimat ”kelvottoman mielen” valtaan (Room. 1:28). 

 

On tulossa toinen uusi maailmanjärjestys. Sen tuo kuningas Jeesus, joka hallitsee Eedenin 

kaltaista planeettaa, jonka Hän kunnostaa lopetettuaan Harmageddonin. 

 

Lopulta Kristuksen hallituskauden lopussa ei enää ole pandemioita turmelemassa ja tuhoamassa 

ihmiseksi kutsuttua Jumalan luomusta. Uusi taivas ja uusi maa tarjoavat täydellisen ympäristön – 

utopian, jota globalistit ilmastomuutossaarnoillaan julistavat haluavansa. He eivät kuitenkaan ole 

paikalla nauttimassa siitä. Valitettavasti he ovat menehtyneet pandemiaan, joka on paljon 

tappavampi kuin koronavirus. 

 

Tunnista suullasi Herra Jeesus Kristus, joka kuoli syntiesi tähden, ettet olisi ikuisesti 

kuolemansairas tämän kauhean, hengellisen viruksen vuoksi. Usko sitten hengellisessä 

sydämessäsi, että Hän nousi kuolleista. Tee tämä ja sinulla on Jumalan sana siitä. Olet nyt 

pelastettu (Room. 10:9-10). 

 


