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důsledky rozpoutání hromadného ničení a smrti
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(Natural News) Jak globalisté zrychlují svůj inženýrský program masové depopulace, 
musíme si všichni pamatovat, že Bůh nezasáhne, dokud lidstvo neskončí s následky své 
vlastní destrukce. Proč tomu tak je? Protože Bůh dal lidstvu svobodnou vůli a svobodná 
vůle nic neznamená, pokud těm, kdo ji mají, není dovoleno zakoušet důsledky svých 
vlastních činů.

Kvůli uvolnění biologických zbraní prostřednictvím „vakcín“ se chystáme snášet zničující 
kolaps moderní civilizace. Věřím, že i z Božího pohledu je to nezbytný proces, aby se 
lidstvo vrátilo k Bohu a získalo ponaučení z toho, co se stane, když necháte svou 
společnost ponořit se do zla, démonických činností, jako jsou potraty, pedofilie, zmrzačení 
dětí pomocí transgenderismu a útoky biologickými zbraněmi prostřednictvím nařízení 
„autorit“. Pouze skutečná autorita, na které záleží, je Bůh, a pokud by právě teď zasáhl a 
zastavil katastrofální výsledky, které se daly do pohybu, lidstvo by se nikdy nenaučilo 
nejdůležitější lekce, které přetvoří naši civilizaci na další tisíciletí.

Pokud by Bůh zasáhl a řídil lidská rozhodnutí, aniž by nám umožnil zažít svobodnou vůli, 
pak by lidské bytosti nebyly ničím jiným než loutkami a Boží stvoření života by bylo 
nesmyslným cvičením. Jak Bible učí, mnoho společností se za poslední dva tisíce let 
odvrátilo od Boha, přičemž každá z nich utrpěla svůj vlastní strašný zánik, po němž často 
následovali přeživší prosící Boha o odpuštění a spásu. Pouze tehdy, když se svobodné, 
vědomé bytosti rozhodnou žít podle Božích zásad ctít život, bude společnost prosperovat.
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Jinými slovy, nikdy nezažijeme prosperující společnost, dokud tolik institucí (zábava, 
„věda“, vláda, „církev“ atd.) budou řídit satanisté nenávidící Boha, kteří si libují v masovém
vraždění nenarozených dětí a masovém utrpení injekcemi „očkovacích“ biologických 
zbraní.

Hromadná globální smrt je již známa a zaznamenána v 
proroctví Konce časů
Modlete se, jak chcete, ale stále budete muset snášet hněv Boží, který se rozpoutává proti
této zkorumpované, padlé společnosti. Rány, hladomor, finanční kolaps, masová smrt a 
utrpení rozpoutané plandemií ... to vše je nevyhnutelné. Ve skutečnosti je to již 
zaznamenáno v Bibli v mnoha knihách a kapitolách.

Chápu, že někteří lidé věří ve spásu „před Velkým soužením“, kde je Bůh odstraní z této 
sféry dříve, než se rozpoutá soužení, ale pokud někoho víra ve spásu před Velkým 
soužením přiměje, aby se vyhnul přípravě na kolaps společnosti, pak já bych řekl, že je to 
pošetilé přesvědčení, které by mělo být okamžitě znovu zváženo. Bůh chce, abychom se 
připravili a byli svědky toho, co přichází, protože jak jinak to můžeme sami prožít, jak 
můžeme následující generace učit o událostech, které se právě odehrávají?

Nevěřím, že by Bůh připravil vlastní následovníky o nejdůležitější zkušenostní lekci v celé 
lidské civilizaci. Toto je nejdůležitější lekce ze všech a musíte to vidět, abyste tomu uvěřili. 
Musíte to prožít, abyste ocenili 1 000 let míru a hojnosti, které budou následovat.

Nikdo z toho nebude vyjmut. Všichni, kdo dnes žijí, budou svědčit o důsledcích toho, co 
démonické zlo vyvolalo v našem světě, často jako samozvaní „křesťané“ předstírali, že 
jsou Božími lidmi, i když kompromitovali své hodnoty a upadli do potratů, transgenderismu 
nebo démonického wokeismu (pravděpodobně se jedná o jakousi nauku o probuzení, 
podobnou té, kterou hlásají stoupenci hnutí New Age, jež křesťané považují za démonické
– pozn. překl.).

Nyní se musíme připravit na důsledky vlny zla v našem světě a rozpoutání 
bezprecedentního lidského utrpení a smrti prostřednictvím injekcí smrti očkovací látkou 
proti covidu. Kolaps společnosti, jak ji známe, bude automaticky následovat, přesně podle 
plánu. Je to koneckonců globalistický pokus o událost na úrovni vyhynutí a nikdo nemůže 
být skutečně izolován od důsledků toho, co zlé síly uvedly do pohybu.

Další informace najdete v dnešním podcastu Aktuální situace:

Brighteon.com/b241cbca-5e8e-4c5d-b779-46b1aba9b345

Zdroj: https://www.naturalnews.com/2021-08-29-why-god-will-not-save-humanity-prepare-for-
hell-on-earth.html
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