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Tämä maailma on pääteasemallaan aivan kuten Nooan päivinä 

Seuraavassa Samuel Korhosen suomentama tuoreehko Rapture Ready -sivuston artikkeli, jossa kuvataan
tämä maailma näyttämässä todelliset pahuuden kasvonsa, kun sen aika on päättymässä jumalalliseen 
tuomioon. Langennut ihmiskunta ei voi juuri syvemmälle vajota. Pian Jumalan vanhurskaat otetaan pois
Kaikkivaltiaan vihan tieltä. Vapahtajamme on tulossa omiaan varten ylöstempauksessa!

------------------------

Moolokin paluu

The Return of Moloch

By Alice Childs, October 23, 2018

Ihmiset, katselkaa ympärillenne. Kaikki naamarit on nyt riisuttu. Kun olin varkki-iässä (noin sata vuotta 
sitten), niin laulettiin laulua, jonka sanat olivat: ”Ajat ovat muuttumassa.” No niin, jos joskus oli aika, 
jolloin nuo sanat olivat sopivimmat, niin se on nyt. Ajat todella ovat ”muuttumassa” eivätkä paremmiksi 
vaan pikemminkin ajat ovat menossa suinpäin suoraan kohti PAHINTA aikaa, mitä koskaan tulee 
olemaan ihmisen koko historiassa. 

Tämä synnin kiroama ja haaksirikkouttama paha maailma on kuolintuskissaan. Moolok on nousemassa. 
Voi, hän on aina ollut täällä piileskellen pimennoissa tappamassa aikaa kunnes lopunaika tulee, jolloin 
hänen sallitaan lopulta riisua naamarinsa. Kuten apostoli Paavali kirjoittaa: 

”Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti; 
eikä ainoastaan se, vaan myös me, joilla on Hengen esikoislahja, mekin huokaamme sisimmässämme, 
odottaen lapseksi-ottamista, meidän ruumiimme lunastusta.” (Room. 8:22-23)

Tämä synnin kyllästämä luomakunta on pääteasemallaan. Moolok on nousemassa. Jotakin täytyy tehdä 
ja tullaan tekemään. Vuosituhansia kestänyt kosminen sodankäynti Jumalan ja Saatanan välillä 
saavuttaa huippukohtansa langenneen ihmisen historian seitsemässä viimeisessä vuodessa. Jumala on 
tuomassa tämän koko haisevan, syntisen, pahan kiusaaman maailman päätökseen. Jumala on 
tuomassa tuomion Moolokille. 

Kapina, pilkka, rienaaminen ja selvä Jumalan ja Hänen kansansa viha eivät nyt ole pelkästään avointa, 
vaan niitä itseasiassa näytellään, rohkaistaan ja kiitetään. Aivan kuten silloin, kun geneettisesti 
saastuneet jättiläiset turmelivat ja saastuttivat maan Nooan aikana; aivan kuten sodomalaiset, jotka 
avoimesti halusivat raiskata Jumalan pyhät enkelit, jotka tulivat pelastamaan hurskaan Lootin, nuo pyhät
Jumalan lähestyvän vihan lähettiläät, jotka ottivat päällensä miespuolisen ihmisen muodon Sodoman ja 
Gomorran päivinä pelastaakseen hurskaan Lootin. 

Nuo samat luonnottomuuksien ja iljetysten henget, jotka toimivat jo silloin, toimivat taas meidän 
ajassamme, mutta nyt niiden pahuus leviää yli kaiken maan. Se on juurtunut syvään jokaiseen kulttuuriin
– ei vain ns. ”sivistymättömiin” piilossa oleviin yhteiskuntiin, vaan kaikkiin ns. ”sivistyneisiin” maailman 
kansakuntiin. Moolok on riisunut naamarinsa. 

Näiden vedenpaisumuksella tuomittujen kulttuurien pahojen tekojen ja oman modernin mielettömyyden, 
barbarismin ja kuoleman kulttuurimme välillä ei ole eroa. 

No niin, ehkä on sentään yksi ero: tänä päivänä maailmassa elää paljon enemmän ihmisiä kuin silloin ja 
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tämä pahuus kyllästää KAIKKI maailman kulttuurit. Ei ole paikkaa, jota ei pahimman lajin turmelus ja 
irstailu olisi saastuttanut. 

Niiden vauvojen ja lasten määrä, jotka ”moderni” ”sivistynyt” kulttuurimme on kirjaimellisesti repinyt 
kappaleiksi jäsen jäseneltä myyden heidän kallisarvoiset pienet ruumiinosansa voiton vuoksi; järkyttävä 
määrä kadonneita lapsia, runneltu, uhrattu ja – pahin kaikista pahuuksista – monet, jotka on 
kirjaimellisesti KULUTETTU (consumed), itseasiassa purettu varaosiksi, on eksponentiaalisesti 
suurempi kuin Nooan tai Lootin päivien pahuuksien. Moolok on riisunut naamarinsa. 

Nykyajan riivatut hylkiöt ovat paljon syyllisempiä, koska vauvojen, lasten, naisten ym. uhrien määrä 
tämän riivaajien täyttämän maan päällä on eksponentiaalisesti suurempi, kuin muinaisissa 
pakanakulttuureissa, jotka olivat yhtä syyllisiä tehdessään näitä samoja hirmutekoja. Me modernit 
”sivistyneet” kansat olemme kuitenkin ohittaneet heidät Moolokille uhrattujen määrässä. Olemme 
pahempia, koska meidän kulttuurissamme pahuus on tullut suuremmaksi ja levinnyt laajemmalle, kuin 
niissä koskaan. Moolok nauraa. 

Pahuuden malja vuotaa yli. Säädyllisyyden ja petoksen naamarit, joiden alle täysi demonisuus piiloutui 
ja ilakoi vuosisatoja, on nyt repäisty pois ja kuolaavat, irvistelevät, riivaajien kasvot, jotka luuraavat 
inhimillisten naamarien takana, ovat nyt kaikki julkinähtävinä jokaiselle. Ei enää pelejä. Ei enää 
piilottelua. Moolok on täällä – avoimesti. Moolok nauraa. Voimme nähdä hänen häijyjen kasvojensa 
leimahduksen nykyajan juoppojen silmissä, aivan kuten ne, jotka muinaisissa pakanakulttuureissa 
kärsivät hänen mielettömästä vihastaan, joka leimusi niiden silmistä, jotka hän on vallannut kautta 
historian.

Nyt hänen demoniset kasvonsa ja mljoonien riivaajahenkien siansaksaa puhuvat kasvot tähyilevät 
nykyajan hylkiöiden silmistä, samalla kun helvetilliset äänet purkautuvat näiden hylkiöiden suusta, joista 
on tullut ihmis-isäntiä näille pahoille olennoille. Elämme nyt maailmassa, josta päivittäin on tulossa 
helvetti maan päällä – mieletön turvapaikka maata kuljeksiville riivaajille, joilla on yllänsä niiden iho, jotka
vapaaehtoisesti ovat antaneet sielunsa Moolokille. 

Ei ole suurempia syvyyksiä, joihin ihmiskunta voisi vajota, kuin niitä häijyistä häijyimpiä tekoja, joita on 
tähän saakka on piiloteltu ja tehty pahuuden pimeimmissä luolissa, lähetetään nyt avoimesti ja esitellään
häpeämättömästi valossa ilman pelkoa ja demonisella ylpeydellä ja vahingonilolla niitä tekevien taholta –
sellaisia pahuuksia kuin:

- Selvä riivaajien palvonta.

- Kiihkeä Jumalan vihaaminen ja pilkkaaminen.

- Jumalaan uskovien riivaajien inspiroima vainoaminen ja murhaaminen.

- Eläimiin sekaantuminen, insesti, lasten sieppaaminen ja raiskaaminen.

- Geenimanipulaatio: kauhistukset, joita synnytetään laboratorioissa jokaisella maailman mantereella – 
ihmisen ja eläimen sekasikiöiden (chimera) luominen – sieluttomien hirviöiden ja olentojen, jotka eivät 
ole ihmisiä, joilla ei ole ihmisen sielua ja ovat vain tyhjiä lihasta tehtyjä astioita ruumiittomille 
riivaajahengille asua ja vaeltaa maata ihmisen muotoisena, mutta ilman muuta ihmisyyttä, kuin kuolleen 
kuoriaisen tyhjä kuori. 

Kun kaikki tämä syvään juurtunut pahuus tulee valtavirraksi ja ulos avoimesti, niin ei ole olemassa 
suurempia syvyyksiä, joihin langennut ihminen voisi vajota. Moolok odottaa hetkeään.

Lopuksi kaikkein hirvittävin – pahuus, joka on eniten tabu: ihmislihan, luiden ja veren kannibalisoiminen. 
Kun nämä kauhistukset hyväksytään, esitellään julkisesti paraatissa, puolustetaan ja pyritään 
valtavirtaistamaan kulttuuriin ”normaalina” käytöksenä, niin sanon jälleen, ettei ole olemassa suurempia 
syvyyksiä, joihin ihmiskunta voisi vajota. 

Meidän ajassamme tätä ei tapahdu vain muutamin paikoin, vaan se on nyt käynnissä jokaisessa 



kansakunnassa ja kulttuurissa ja yhteiskunnassa kaikkialla maailmassa. Siksi meidän ”moderni” 
kulttuurimme on pahempi kuin Nooan ja Lootin aikaiset. Siksi olemme Saatanan valvoman ihmiskunnan 
historian lopun partaalla. 

Moolok on nousemassa. Laittomuuden ihmistä, jonka sisällä Moolok eräänä päivänä pian asuu, 
valmistetaan nousemaan valtaan ja maailmanlaajuiseen herruuteen ja hän valmistautuu ottamaan 
paikkansa viimeisten päivien näyttämöllä toteuttaakseen ennustetun kohtalonsa. 

Jumala ei voi – EIKÄ TULE sallimaan tämän helvetissä syntyneen pahuuden seisoa. Hänen vanhurskas,
pyhä, äärimmäisen oikeudenmukainen vihansa ja tuomionsa on tulossa. Moolok vapisee, koska tietää, 
mitä on tulossa. Moolok pelkää tulevan Juudan Leijonan karjuntaa enemmän, kuin mitään muuta. 

Tässä ovat todisteet, jotka kirkuvat, että tämä langennut maailma on tullut loppuunsa. Herää maailma! 
Tuomio on tulossa sinua kohti, kuin karannut juna alas jyrkkää vuoren rinnettä. Katso maailma! Jumalan 
viha nousee – Nousee – NOUSEE. Katso seurakunta! Vapauttajamme tulee PIAN! 

Veljet, emme tule olemaan täällä kauan. Kuten Lootin päälle, Jumala EI VOI langettaa tuomiotaan, 
pyhää vihaansa Moolokin ja kaikkien hänen kelvottomien palvojiensa päälle, ennenkuin Jumalan 
hurskaat on otettu pois. Katso ylös, Kristuksen ruumis! KATSO YLÖS!

”Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, 
ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin; sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet 
tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme 
aina olla Herran kanssa. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla.” (1. Tess. 4:16-18)

Lähettänyt Olli-R klo 15.29
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