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Maailmanhallitus ovella kun uutta digitaalisen rahan verkkoa 
ollaan suunnittelemassa maailman globalistieliitin toimesta
Tässä tunnetun amerikkalaisen kirjailijan ja evankelistan, pastori Hal Lindsey'n, viimeisin 
viikkoraportti, jossa tuoretta uutistietoa Uuden Maailmanjärjestyksen arkkitehtien suunnitelmista 
maaplaneetan asukkaille. Raamatun profetian valossa olemme kovaa vauhtia siirtymässä kohti 
pedonmerkkitaloutta. Raportin suomensi: Olli R.
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Maailmanhallitus ovella (World Government at the Door)

By Hal Lindsey 10.4.2022

https://www.hallindsey.com/ww-4-10-2022/

Globaali eliitti kokoontui 29. ja 30. maaliskuuta 2022 World Government Summit -huippukokoukseen 
Dubaissa. He puhuivat yhteistyöstä yksittäisten hallitusten kanssa useilla eri aloilla. Mutta älä tee 
virhettä. Heidän tavoitteensa on heidän nimessään. He haluavat maailmanhallituksen.

Raamattu puhuu Antikristuksesta ja Väärästä profeetasta, jotka ottavat planeetan hallintaansa 
käyttämällä hyväkseen rahoitusjärjestelmää. Tämän vuoden World Government Summit -huippukokous 
ilmaisi saman ajatuksen.

Amerikkalainen taloustieteilijä tohtori Pippa Malmgren sanoi: ”Maailmanjärjestyksen perustana on aina 
rahoitusjärjestelmä…. Ja se, mitä näemme nykyään maailmassa, on mielestäni dramaattisen muutoksen
partaalla, jossa olemme – ja sanon tämän rohkeasti – hylkäämässä perinteisen raha- ja 
kirjanpitojärjestelmän, ja ottamassa käyttöön uutta. Ja se uusi, on uusi kirjanpito, jota kutsumme 
lohkoketjuksi. Se tarkoittaa digitaalista, se tarkoittaa lähes täydellistä kirjausta jokaisesta taloudessa 
tapahtuvasta liiketoimesta.”

Konteksti osoittaa, että hän puhuu "maailmanjärjestyksestä". Siksi hänen on viitattava jokaiseen 
liiketoimeen maailmantaloudessa. "Maailmanjärjestyksen perustana", hän sanoi, "on aina 
rahoitusjärjestelmä." Hän sanoo "rohkeasti", että "olemme hylkäämässä perinteisen raha- ja 
kirjanpitojärjestelmän ja otamme käyttöön uuden."

Jos haluat tehdä sivilisaation uudelleen, tee sen rahoitusjärjestelmä uudelleen. Ja sitä he yrittävät tehdä 
– ei yksittäisen sivilisaation, vaan koko maailman puolesta. Se johtaa viime kädessä "pedon merkkiin" ja 
totalitaariseen maailmanjärjestelmään, joka on välttämätön sen toimeenpanemiseksi.

Hän sanoo, että uusi raha perustuu lohkoketjuteknologiaan, joka nyt tukee digitaalisia valuuttoja, kuten 
Bitcoinia. Sitten hän tekee tärkeän eron nykyisten digitaalisten valuuttojen ja tulevien valuuttojen välillä. 
"Tämä uusi raha", hän sanoo, "on luonteeltaan suvereeni. Useimmat ihmiset ajattelevat, että digitaalinen
raha on kryptoa ja yksityistä. Mutta näen suurvaltojemme ottavan käyttöön digitaalista valuuttaa. 
Kiinalaiset olivat ensimmäisiä, Yhdysvallat on mielestäni siirtymässä samaan suuntaan. Myös 
eurooppalaiset ovat sitoutuneet siihen."

Atlantic Council'in mukaan ainakin 91 maata on jo kehittämässä digitaalisia valuuttoja. Aluksi tämä 
uudenlainen raha lisää käteistä. Mutta globalistit myöntävät, että heidän todellinen tavoitteensa on 
syrjäyttää käteinen kokonaan. Digitaaliset valuutat eivät pysäytä terroristeja, verohuijareita tai muita 
rikollisia, ennen kuin tällaiset valuutat korvaavat täysin käteisen ja ovat täysin toisiinsa yhdistettyjä. 
Toisin kuin Bitcoin, hallituksen versiot digitaalisista valuutoista eivät ole yksityisiä, eivätkä niiden käyttäjät
tule olemaan anonyymejä.
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Kuten kaikki digitaalinen data, uudet valuutat tehdään nollista ja ykkösistä, sekä tulkitaan koneilla. Tästä 
syystä "digitaaliset eurot", "digitaaliset dollarit" ja muut voidaan helposti saada toimimaan yhdessä 
yhtenä valuuttana. Sen avulla maailman eliitti tulee saavuttaneeksi tavoitteen, jonka tohtori Malmgren 
toteaa niin hyvin. He tulevat saamaan "lähes täydellisen kirjauksen jokaisesta taloudessa tapahtuvasta 
liiketoimesta".

Ja kun he ottavat käyttöön järjestelmänsä maailmanlaajuisesti, heillä on "kirjaus jokaisesta yksittäisestä 
liiketoimesta, joka tapahtuu taloudessa" koko planeetalla.

Löydämme tämän huipputeknologian skenaarion yli 1 900 vuotta sitten kirjoitetusta asiakirjasta. 
Ilmestyskirja 13:17 (NKJV) kuvaa sitä näin: "Kukaan ei saa ostaa eikä myydä paitsi se, jossa on pedon 
merkki tai pedon nimi tai sen nimen luku." Henkilö ei saa ostaa tai myydä, ellei hän pääse digitaalisen 
rahan maailmanlaajuiseen verkkoon. Ja kun Antikristus hallitsee, vain niillä, jotka kantavat hänen 
merkkiään, on tämä pääsy.

Lähettänyt Olli-R klo 18.10 
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