
torstai 20. maaliskuuta 2014 

Suomen moraalinen luopumus ja lähestyvä 3. maailmansota  

Suomessa on viimeisen 30 vuoden aikana luovuttu järjestelmällisesti perinteisistä kristillisistä arvoista ja siirrytty 

lähemmäksi tulevan Uuden maailmanjärjestyksen (NWO) liberaaleja sodomistisia arvoja sekä maallistuttu 

yleisesti lähettämällä esim. TV:n kautta Hollywoodin tuottamaa massaviihdettä joka on täynnä 

saatanallista ajanvietettä ja maailmankuvaa. Kaiken huipentumana ja eksytyksen välikappaleena maassamme on 

kuitenkin toiminut MTV3-kanavan kautta lähetetty Salatut elämät -saippuasarja joka aivan alusta saakka vuodesta 

1999 omaksui homoseksuaalista propagandaa käsittävän ohjelmaformaatin joka on aivopessyt ja saastuttanut 

varsinkin nuorisoa viimeiset 15 vuotta. Muutenkin sarjassa esitetään haureellista maailmankuvaa jatkuvine 

kumppaninvaihtoineen ja seksuaalinen moraalittomuus rehottaa. Paljon muutakin pahaa sarjaan liittyy jonka 

havaitsee kuka vain joka on seurannut sitä. 

 

Nyt Salkkarit -jaksossa nro 2600 (26=2x13) huomasin illujen (Illuminati) piiloviestintää. Tytön paidassa näkyy 

pyramidin huippukolmio kera kaikkinäkevän silmän. Seurailen joskus sarjaa näin tarkkailumielessä jotta näkisin 

miten pitkälle luopumus Suomessa on mennyt. Nyt ollaan jo tosi pitkällä kun sarjassa, jota katsoo n. miljoona TV-

katselijaa päivittäin, edistetään yhä selvemmin Uuden maailmanjärjestyksen arvoja. On avointa 

homoseksuaalisuutta monilla roolihenkilöillä yms. epämiellyttävää käyttäytymistä.  

  

Horuksen silmä a'la Salkkarit 

 

Tässä koko "juhlajakso" maanantailta 17.3.2014. All Seeing Eye kohdassa 13:08 ja aivan lopussa: 

 

http://www.mtvkatsomo.fi/?progId=315203 

 

Tästä kaikkinäkevästä silmästä joka tunnetaan Horuksen tai Luciferin silmänä, joka tuotiin amerikkalaiseen 

kulttuuriin vapaamuurariuden opinkappaleiden kautta, kertoo mm. seuraava suomentamani Cutting Edgen 

artikkeli: 

 

http://www.heinola.org/~patato/riffe.html (Antikristuksen silmä) 

http://nokialainen.blogspot.fi/2014/03/suomen-moraalinen-luopumus-ja-lahestyva.html
http://fi.wikipedia.org/wiki/Salatut_el�m�t
http://3.bp.blogspot.com/-J61jk7ENKuQ/UyrOVFMT3rI/AAAAAAAAEqs/8U-O8l9JDlM/s1600/Horuksen+silm�.JPG
http://www.mtvkatsomo.fi/?progId=315203
http://www.heinola.org/~patato/riffe.html


  
All Seeing Eye 

 

Myöskin Verkkomedia on kirjoittanut jutun kaikkinäkevästä silmästä joka näkyy USA:n yhden dollarin setelin 

takapuolella olevassa ns. Suuressa Sinetissä, jossa on katkaistu pyramidi, jonka huippukivi leijuu vielä ilmassa 

kunnes Uusi Maailman Järjestys synnytetään ja huippukivi kera valvovan Luciferin silmän asetetaan paikoilleen. 

Tämä on saatanistien pyrkimys. 

 

http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=5&id=5746 (Uusi maailmanjärjestys USA:n dollarissa) 

 

  
 

Yhden dollarin setelin symbolien merkityksestä: http://www.jesus-is-

savior.com/Evils%20in%20Government/Federal%20Reserve%20Scam/satan_on_our_dollar.htm 

 

 

Suomen moraalisesta luopumuksesta käy todisteena myös MTV3:lla juuri käynnistynyt uusi sarja: Mentalisti 

Noora Karma 
 

http://www.iltasanomat.fi/viihde/art-1288666188175.html 

 

"Mentalisti Noora Karman uusi, hänen omaa nimeään kantava tv-sarja käynnistyi MTV3:lla lauantaina. 

Avausjakso huipentui temppuun, jossa Karma ”pysäytti” oman sydämensä: syke laski nollaan sydämen toimintaa 

seuraavalla monitorinäytöllä eikä hänen ranteistaan löytynyt pulssia." 

 

Karma lienee verrattavissa Faraon hovitaikureihin Mooseksen aikoina. Karma liikkuu vaarallisilla okkultismin 

http://3.bp.blogspot.com/-g30WJ8VPXxI/UyrSEEv65QI/AAAAAAAAEq4/hEtZUccskvg/s1600/all+seeing+eye.jpg
http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=5&id=5746
http://www.jesus-is-savior.com/Evils%20in%20Government/Federal%20Reserve%20Scam/satan_on_our_dollar.htm
http://www.jesus-is-savior.com/Evils%20in%20Government/Federal%20Reserve%20Scam/satan_on_our_dollar.htm
http://www.iltasanomat.fi/viihde/art-1288666188175.html


vesillä. Raamattu varoittaa taikuudesta (5. Moos. 18:10-12): 

 

10 Älköön keskuudessasi olko ketään, joka panee poikansa tai tyttärensä kulkemaan tulen läpi, tahi joka tekee 

taikoja, ennustelee merkeistä, harjoittaa noituutta tai velhoutta,  

11 joka lukee loitsuja, kysyy vainaja- tai tietäjähengiltä tahi kääntyy vainajien puoleen.  

12 Sillä jokainen, joka senkaltaista tekee, on kauhistus Herralle, ja sellaisten kauhistusten tähden Herra, sinun 

Jumalasi, karkoittaa heidät sinun tieltäsi.  

 

 

Joten uskallan sanoa: "Tule Venäjä ja kurita Suomea jotta tämä epäjumalanpalvelus ja jumalaton meno 

loppuisi Suomesta! Suomi erotkoon Antikristuksen Unionista joka on EU!" 
 

Raamattu sanoo että Jumala kurittaa sitä jota Hän rakastaa (Hebr. 12:6-8).  

 

6. sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa; ja hän ruoskii jokaista lasta, jonka hän ottaa huomaansa".  

7. Kuritukseksenne te kärsitte; Jumala kohtelee teitä niinkuin lapsia. Sillä mikä on se lapsi, jota isä ei kurita?  

8. Mutta jos te olette ilman kuritusta, josta kaikki ovat osallisiksi tulleet, silloinhan te olette äpäriä ettekä lapsia.  

 

Totisesti arkkipiispa Gustaf Johanssonin profetia kolmannesta miekaniskusta Suomelle toteutuu, jos emme tee 

ajoissa parannusta synneistämme valittuna pakanakansana. Lähestyvä 3. maailmansota tulee koskettamaan 

Suomea, sillä maamme sijaitsee Venäjälle strategisesti merkittävällä paikalla. Lähialueillemme on keskitetty 

paljon sotakalustoa. NATO-maa Norja on Venäjän naapuri pohjoisessa ja Baltian maat kuuluvat Natoon. 

 

http://www.pelastussanoma.fi/Profetiat/Kolme%20Miekkaa%20Suomelle.htm  

 

http://nokialainen.blogspot.fi/2010/04/suomi-on-jumalan-valittu-pakanamaa.html 

 

Presidentti Kyösti Kallio kehotti koko kansaa rukoilemaan sotien aikana ja Jumala kuuli rukoukset ja varjeli. 

Kyllä olisi ajankohtaiset rukoukset tällekin päivälle kun Googin sota (Kolmas maailmansota?) häämöttää aivan 

edessäpäin. 

 

http://www.jesusarherren.se/video/Presidentti_Kyosti_Kallion_Rukoukset.pdf 

 

Lähettänyt Olli-R klo 14.40
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