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YK haluaa maailmaan uuden moraalisäännöstön, joka korvaa 
kristinuskon ja Raamatun – näin YK ottaa itselleen Jumalan roolin 
by Daymond Duck 24.10.2021 (kansainvälinen YK:n päivä)
Tässä suomentamassani pastori Daymond Duck'in tuoreessa profetiaraportissa Rapture Ready -
sivustolla kerrotaan YK:n aikeista perustaa jumalaton maailmanhallitus samaan aikaan kristinuskon 
tuhoamisen kanssa. YK haluaa tuoda maailmaan uudet moraalisäännöt, jotka ovat ristiriidassa Jumalan 
omassa sanassaan ilmoittamiin sääntöihin. Kyseessä on uusi ateistinen uskonto, jossa Luojaa ei ole. 
Globalistit ja USA:n demokraatit kannattavat tätä. Pastori Duck kertoo siis hälyttävistä aikainmerkeistä, 
jotka merkitsevät Tempauksen läheisyyttä. Ole valmis Herran tulemukseen!
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Vuonna 1970 julkaistussa kirjassaan Between Two Ages: America's Role in the Technotronic Era 
(Kahden aikakauden välillä: Amerikan rooli teknotronisella aikakaudella), äärimmäinen globalisti 
Zbigniew Brzezinski (CFR:n, Bilderberg-ryhmän, Trilateraalisen komission jäsen, kolmen presidentin 
neuvonantaja, jne.) sanoi: "Teknotroninen aikakausi sisältää kontrolloidumman yhteiskunnan asteittaisen
esiintymisen. Tällaista yhteiskuntaa hallitsisi eliitti, jota perinteiset arvot eivät hillitse."

Kuten tämä kirjoittaja näkee sen, Brzezinski vaati kansalaisten asteittaista mutta suurempaa valvontaa 
voimakkaalta maailmanhallitukselta, jota johtavat (vaaleilla) valitsemattomat elitistit, joihin uskonnolliset 
arvot eivät vaikuta.

Tämä olisi ateistien johtama maailmanhallitus, joka vastustaisi kaikkia viittauksia Jumalaan ja 
kristinuskoon (Room. 1:18-25 on hyvä kuvaus siitä, mitä ateistit tekevät).

Vuonna 2012, YK:n ympäristönsuojelijat vaativat kymmenen käskyn hylkäämistä ja YK:n maaperuskirjan
(UN Earth Charter) hyväksymistä maailmaa hallitsevaksi moraalisäännöstöksi.

Kannattajat kutsuivat tätä uudeksi uskonnon muodoksi, josta puuttuu käsite Korkeimmasta Olennosta 
(Saatana aloitti tämän Aadamin ja Eevan kanssa Eedenin puutarhassa).

Maaliskuun 7:ntenä 2020 raportoitiin YK:n virkamiehen Ahmad Shaheed'in ehdotuksesta, että YK:n 
määrittelemät ihmisoikeudet tulee panna ihmisten uskonnollisten vakaumusten edelle. Shaheed sanoi, 
että monien kansakuntien lakeihin vaikuttivat niiden kansalaisten uskonnolliset vakaumukset. Hän sanoi,
että kansakuntien lakeja on muutettava, jos ne ovat ristiriidassa YK:n hyväksymien ihmisoikeuksien 
kanssa.

Omilla sanoillani: Tämä YK:n virkamies sanoi, että kansakuntien on taattava ihmisoikeudet, jotka YK on 
hyväksynyt. Kansakuntien lait, jotka kriminalisoivat abortin ja homoseksuaalisen käyttäytymisen, on 
kumottava. Uskonnollisista vakaumuksista kumpuavien lakien on oltava YK:lle alisteisia. Hän lisäsi, että 
myös papiston nimittämisen tulee olla alisteista YK:lle.

Tämä YK:n virkamies sanoi, että YK:lla on oltava oikeus päättää, mikä on oikein. Jotkut perimmäisistä 
tavoitteista ovat sitä, mikä on väärin ja kuka voi saarnata.
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Tämä kirjoittaja uskoo, että yli 190 kansakunnan, joilla on monia eri uskontoja, muutos 
maailmanhallitukseksi, joka omaa jumalattoman sosiaalisen etiikan (saatanallinen maailmanuskonto), on
tapahtumassa nyt.

• Kristinuskon tuhoaminen (poistetaan kymmenen käskyä; tuetaan aborttia, eutanasiaa, LGBTQ-
kysymyksiä, jne.).

• Kaikkien maan päällä olevien tunnistaminen ja seuranta.

• Palkinnot niille, jotka tukevat globalistisia näkemyksiä, ja rangaistus niille, jotka eivät tue 
(Antikristus ja Väärä profeetta vievät tätä pidemmälle Pedon merkillä ja niiden kuolemalla, jotka 
eivät tue "yhteistä hyvää".).

Jumala on luvannut, ettei Hän anna heidän menestyä (eli voittaa Kristuksen seurakuntaa).

Kehittyvä jumalaton sosiaalinen etiikka merkitsee lähestyvää Tempausta, koska Saatanan 
maailmanhallitus ja maailmanuskonto eivät voi ilmaantua silloin, kun seurakunta on täällä.

Tässä muita viimeaikaisia tapahtumia:

Ensinnäkin, 13. lokakuuta 2021 raportoitiin, että YK:n pääsihteeri välitti yleiskokoukselle raportin, jossa 
hän pyysi hyväksymistä "rikosoikeudellisille seuraamuksille jokaista varten, joka arvostelee 
sukupuoliteoriaa, seksuaalista suuntautumista, sukupuoli-identiteettiä ja jopa sukupuolisuutta".

Raportti kutsuu Kristillistä Kirkkoa "räikeäksi uhkaksi" ja toteaa, että "Kirkon opit elämästä ja perheestä 
ovat ihmisoikeuslain vastaisia".

Tämä saatetaan hyväksyä tai ei, mutta se osoittaa vaaran, jonka maailmanhallitus ja maailmanuskonto 
aiheuttavat Kirkon opille, Raamatun opettamiselle, sananvapaudelle, jne.

YK haluaa määrittää, mitä abortista, homoseksuaalisuudesta, luomisesta, Raamatusta, Koraanista, jne. 
opetetaan tai ei opeteta jokaisessa koulujärjestelmässä ja haluaa kyetä hiljentämään kaiken 
vastustuksen.

(Lisätietoja: Nyt raportoidaan, että holokaustista opettavia kouluja saatetaan pian vaatia opettamaan 
vastakkaisia näkemyksiä holokaustista.)

Toiseksi, 13. lokakuuta 2021 raportoitiin, että Biden'in ehdottama 3.5 biljoonan dollarin menolaki 
kannustaa ihmisiä elämään yhdessä ilman naimisiin menoa ja rankaisee naimisiin meneviä.

Ne, jotka asuvat yhdessä ilman avioliittoa, saavat käsitellä tulojaan erikseen verotuksessa, jolloin he 
ovat oikeutettuja isompiin sosiaaliavustusshekkeihin, laittamaan itsensä alempiin veroluokkiin, jne.

Niiden, jotka päättävät mennä naimisiin, on yhdistettävä tulonsa verotusta varten, jolloin he ovat 
oikeutettuja pienempiin sosiaaliavustusshekkeihin, laittamaan itsensä korkeampiin veroluokkiin, jne.

Tämä hylkää Jumalan antaman, raamatullisen perherakenteen, ja toivottavasti siitä suurin osa tai kaikki 
ei tule läpäisemään Yhdysvaltain senaattia.

(Huomautus: Se oli Biden'in puolue, joka poisti kaiken maininnan Jumalasta heidän puolueohjelmastaan.
Biden'in puolueen jäsen sanoi, että Kongressi ei ole kiinnostunut Jumalan tahdosta, ja Biden itse 
ajattelee, että ilmastonmuutos on suurempi uhka Amerikalle kuin Amerikan omaksuma Jumalan 
hylkääminen.)

Kolmanneksi, 18. lokakuuta 2021, LifeSiteNews julkaisi toisen upean artikkelin katolilaiselta arkkipiispa 
Vigano'lta.

Tässä on muutama huippukohta Vigano'n artikkelista omilla sanoillani.



• Globalistinen eliitti käyttää käsin poimittuja poliitikkoja paljastaakseen selkeästi millaisen 
yhteiskunnan he haluavat perustaa.

• He luovat Covid'in ja ilmastonmuutoksen avulla järjestelmän, joka arvioi kaikkien käyttäytymistä 
(kuten Kiinan luottopistejärjestelmä) sen määrittämiseksi, voiko joku työskennellä, mennä 
kauppoihin, matkustaa, olla oikeutettu sairaanhoitoon, jne.

• He vakuuttavat ihmisille, että heidän järjestelmänsä perustuu veljeyteen, mutta ihminen voi olla 
veli vain, jos hän ei ole kristitty.

• He julistavat kunnioitusta kaikkia kulttuureja ja uskontoja kohtaan (sekä kunnioittavat kaikenlaista 
epäjumalanpalvelusta, moraalittomuutta, jne.), mutta on yksi uskonto, jota he eivät kunnioita, ja se
on todellinen kristinusko.

• Valehtelu (petos) nousee kaiken muun yläpuolelle, eikä totuudelle ole tilaa (globalistien kanssa eri
mieltä olevat sensuroidaan, tuomitaan, määrätään tutkintaan, jne., mutta heidän kanssaan samaa
mieltä olevia kehutaan julkisesti, haastatellaan televisiossa, jne.).

• Se, mitä globalistit tekevät, on rikos ihmiskuntaa ja Jumalaa vastaan.

• Kristityillä ei ole miljardeja dollareita kuten Soros'illa ja Gates'illa, mutta kristityillä on jotain, mitä 
heillä ei ole: Jumalan lupaus, että helvetin portit eivät voita Kristuksen seurakuntaa.

Neljänneksi, koskien maailmanhallitusta, oikeuksien menettämistä ja vainoa: Lokakuun 18:ntena 2021, 
eräs australialainen lukija lähetti tämän viestin: "Tänään jotkin Australian osavaltiot ovat kertoneet 
ihmisille: 'Älä odota oikeuksia vuonna 2022, jos olet rokottamaton.'"

Viidenneksi, koskien maailmanhallitusta: 15. lokakuuta 2021, messiaaninen juutalainen, kirjailija, ja 
profetianopettaja Monte Judah sanoi hänen 'Messiaanisessa maailmanpäivityksessään (Messianic 
World Update)': "YK:lla, kuten kerroin sinulle aiemmin, oli alun perin pitkän tähtäimen suunnitelma tehdä 
tämä (digitaalisen valuutan ja maailmanhallituksen luominen) vuoden 2030 eräpäivän perusteella. He 
ovat nyt virallisesti kiihdyttäneet tätä päivämäärää, ja YK on nyt virallisesti ilmoittanut, että maailma on 
menossa maailmanlaajuiseen globaaliin hallitukseen vuonna 2023…. Kuulostaa suurelta, suurelta 
salaliitolta. Se ei ole salaliitto. Se oli salaliitto 10-20 vuotta sitten, mutta sitä toteutetaan nyt."

Tässä linkki hänen videoonsa:

https://www.messianicworldupdate.com/latest-update

Olen raportoinut entisen presidentti Trump'in sanoneen 16.9.2021, että "Meillä ei ole maata jäljellä 
kolmen vuoden kuluttua", ja että YK:n pääsihteeri Guterres haluaa maailman johtajien pitävän "Globaalin
huippukokouksen tulevaisuudesta (Global Summit of the Future)" vuonna 2023 tutkiakseen tapoja 
vahvistaa globaalia hallintotapaa (tehdä maailmanhallituksesta tehokkaamman) ja varmistaa, että 
globaaleja käytäntöjä pannaan täytäntöön.

Olen raportoinut nähneeni monia artikkeleita, joissa vaaditaan maailmanhallituksen perustamista 
vuoteen 2030 mennessä tai aikaisemmin, mutta jos on ollut virallinen YK:n ilmoitus siitä, että globalistit 
perustavat maailmanlaajuisen globaalin hallituksen vuonna 2023, niin en ole nähnyt sitä. En halua 
kertoa jostakin, joka ei ole totta, mutta tämä on niin tärkeää, jotta ajattelin, että minun pitäisi välittää se 
eteenpäin.

Yksi asia on varma; jos se on totta, tiedämme sen muutaman kuukauden kuluttua tai aikaisemmin.

Kuudenneksi, koskien Israelin paluuta Luvattuun maahan aikakauden lopussa: Lokakuun 13:ntena 
2021 ilmoitettiin, että 20 360 juutalaista palasi maahansa vuoden 2021 yhdeksän ensimmäisen 
kuukauden aikana ja kaikkiaan 3 340 000 on palannut vuoden 1948 jälkeen.

Raamattu sanoo, että Pyhä Henki vetää heidät takaisin, eikä paluu ole pysähtynyt mihinkään, mukaan 
lukien sodat, Covid-lukitukset, tai mikä tahansa muu.

Seitsemänneksi, koskien Googin ja Maagogin taistelua: Lokakuun 12:ntena 2021, Israelin ulkoministeri 
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Yair Lapid sanoi, että Israel pidättää itsellään oikeuden käyttää voimaa estääkseen Irania saamasta 
ydinaseita.

Seuraavana päivänä, 13.10.2021, Iranin YK-suurlähettiläs lähetti YK:n turvallisuusneuvostolle kirjeen, 
jossa varoitettiin Israelia hyökkäämästä Iranin ydinlaitoksiin.

(Lisätietoja: 18. lokakuuta 2021 raportoitiin, että Israel on hyväksynyt 1.5 miljardin dollarin määrärahan 
valmistellakseen IDF:ää mahdolliseen iskuun Iranin ydinlaitoksia vastaan.)

Kahdeksanneksi, vuonna 2008, Rahm Emanuel sanoi: "Älä koskaan anna hyvän kriisin mennä 
hukkaan."

Syyskuun 29. päivänä 2021 kerrottiin, että Kansainvälinen lentoliikenneliitto (IATA), Kansainvälinen 
tiekuljetusliitto (IRU) ja Kansainvälinen kuljetustyöntekijöiden liitto (ITF) lähettivät kirjeen YK:n 
yleiskokouksen johtajille, jossa kehotettiin Covid -rajoitusten ja -karanteenien höllentämiseen globaalin 
kuljetusjärjestelmän romahtamisen estämiseksi.

Tuotevajaukset saavat jotkut yritykset lopettamaan toimintansa (saattavat heidät konkurssiin myynnin 
puutteen vuoksi), jotkut yritykset puolestaan käyttävät niitä hyväksi nostaakseen hintoja ja 
kasvattaakseen merkittävästi voittoja (hintakiskonta), ja jotkut globalistit haluavat niitä, uskoen, että 
maailma aiheuttaa ilmaston lämpenemistä kuluttamalla liikaa, jne.

Kun otetaan huomioon, että ammattiliittojen johtajat ovat varoittaneet hallitusten johtajia siitä, että Covid 
-rajoitukset ja -karanteenit aiheuttavat jakeluongelmia, ei ole vaikea uskoa sitä, että nykyinen pula 
monista asioista, mukaan lukien ruoka, voi olla jälleen yksi tarkoituksella luotu kriisi.

On helppo uskoa, että globalistit luovat kriisejä, joista he pian sanovat, että ne voidaan ratkaista vain 
globaalin hallituksen avulla.

Tiedoksi: Yhä useammat asiantuntijat varoittavat, että vajaukset (ruoka, hyödykkeet, jne.) tekevät tästä 
talvesta erittäin ankaran.

Yhdeksänneksi, koskien pahuutta ja väkivaltaa: On raportoitu, että monimiljardööri globalisti ja 
demokraattien kannattaja George Soros on antanut ainakin miljoona dollaria poliisin vastaiselle liikkeelle 
Teksasin Austin'issa.

Murhat ja pahoinpitelyt ovat nousussa, ja hän haluaa vähemmän poliiseja, ei enemmän.

(Lisätietoja: Lokakuun 18:ntena 2021, mellakat Portland'issa, Oregonin osavaltiossa, aiheuttivat 500 000
dollarin vahingot, eikä poliisi tehnyt mitään, koska uusi laki rajoittaa sitä, mitä he voivat tehdä 
mellakoissa.)

Kymmenenneksi, lokakuun 1. päivänä 2021 ilmoitettiin, että Yhdysvaltain puolustusministeriön 
tutkimuksessa koskien 5.6 miljoonaa vähintään 65-vuotiasta Medicare-edunsaajaa havaittiin, että suurin 
osa ihmisistä, jotka oli viety sairaalaan Covid'in vuoksi, oli täysin rokotettuja.

Tietojen mukaan sairaalahoidot ja kuolemat lisääntyvät täysin rokotettujen vanhusten joukossa ja 
ylittävät nyt sairaalahoidot ja kuolemat rokottamattomien joukossa.

Yhdenneksitoista, 18. lokakuuta 2021, sen jälkeen kun oli raportoitu, että täysin rokotettu 84-vuotias 
entinen Yhdysvaltain ulkoministeri Colin Powell kuoli Covid'in aiheuttamiin komplikaatioihin, hänen 
kerrottiin kuolleen, koska verisyöpä jätti hänet alttiiksi Covid'ille.

Lopuksi, oletko Tempaus-valmis?

Jos haluat olla Tempaus-valmis ja mennä Taivaaseen, sinun täytyy syntyä uudelleen (Joh. 3:3). Jumala 
rakastaa sinua, ja jos et ole tehnyt näin, myönnä vilpittömästi, että olet syntinen; usko, että Jeesus on 
neitseestä syntynyt, synnitön Jumalan Poika, joka kuoli maailman syntien tähden, haudattiin ja nousi 



ylös kuolleista; pyydä Häntä antamaan syntisi anteeksi, puhdistamaan sinut, tulemaan sydämeesi ja 
olemaan Pelastajasi; kerro sitten jollekin, että olet tehnyt tämän.

Prophecy Plus Ministries, Inc.
Daymond Duck
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