Rick Warren geeft aan President Bush een
“Medaille voor strijd tegen HIV/AIDS”
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Als ik de krantenkoppen lees val ik soms
achterover van verbazing … ik bedoel … dat
ego van sommige mensen!
Rick Warren, predikant van de HEEEEELE
WERELD, schenkt aan president Bush de
eerste “International Medal of PEACE” als
erkenning voor zijn bijdrage aan de strijd tegen HIV/AIDS. Versta me niet verkeerd, ik
ondersteun Aids-onderzoek, maar ik steun
ook de Absolute remedie tegen HIV/AIDS :
ONTHOUDING !
Ik gis dat deze beloning betekent dat president
Bush het zegel van goedkeuring heeft van
Rick Warren. Tenslotte, waarom hem belonen als dat niet zo zou zijn?
Bush kreeg zijn “award” van “Amerika’s pastor”, ongeacht het feit dat Bush gelooft in de vervangingstheologie en hij bij Israël aandringt hun land te verdelen, EN ongeacht het feit wat God zegt in
Joël hoofdstuk 2, en de waarschuwingen die hem gegeven werden. “International Medal of PEACE”? Ja, ja, ik weet het wel … PEACE is het acroniem voor Warren’s “redt de wereld door werken
terwijl het evangelie van Jezus Christus wordt genegeerd”-plan, maar INTERNATIONAL MEDAL
OF PEACE?????! En ja, ik plaats een uitroepteken aan het eind van deze zin, want ik ben nogal van
streek en ik voel me nu wel wat humeurig. Zou, overeenkomstig de Schrift, God George W. Bush
belonen voor zijn politiek aangaande Israël? Blijkbaar maakt dat voor Warren niets uit! Het gaat
hem helemaal om het vinden van een remedie tegen AIDS zodat hij zijn ster nog een beetje meer
kan doen schitteren. “Maak ze gezond, zodat zij zich goed voelen” … terwijl zij de mond van de hel
heel groot maken! Het gaat niet om Gods wil, het gaat om wat Rick Warren zegt wat Gods wil is.
Hoe goed zou dat zijn honderdduizenden mensen te bereiken met humanitaire dingen, en al die tijd
de gelegenheid te verspillen om tot hen het ware evangelie van Jezus Christus te prediken?
Lees dit:
Tomorrow, on Monday, Dec. 1, Saddelback Pastor Rick Warren and his wife Kay
will be holding a Global Civil Forum to award President Bush for his efforts in
fighting HIV/AIDS worldwide, especially through the PEPFAR program.
Here’s a few words from the press announcement:
Dr. Rick Warren will present President George W. Bush with the first “International
Medal of PEACE” from the Global PEACE Coalition in recognition of his unprecedented contribution to the fight against HIV/AIDS and other diseases during the
Saddleback Civil Forum on Global Health, to be held at the Newseum in Washington, D.C. on World AIDS Day, Dec. 1. Source.

En laat dit niet liggen:
The “International Medal of PEACE” is given on behalf of the Global PEACE Coalition
for outstanding contribution toward alleviating the five global giants recognized by
the Coalition, including pandemic diseases, extreme poverty, illiteracy, selfcentered leadership and spiritual emptiness. Source.
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Ziet u niet wat er ontbreekt aan dit PEACE plan van Warren? De “five global giants” (vijf wereldreuzen), zoals Warren zegt, zijn [1] pandemische ziekten, [2] extreme armoede, [3] ongeletterdheid,
[4] zelfzuchtig leiderschap, en [5] spirituele leegte. Euh … waar is de Heer Jezus Christus in dit
rijtje? Waar klinkt de waarschuwende klaroen in de wereld: dat miljoenen, of miljarden, mensen
zich op een vijandig pad tegen God bevinden, en dat zij op Zijn toorn afstevenen, omdat zij God
niet liefhebben, noch met Hem rekening houden? Waar is de boodschap dat deze mensen VERLOREN zijn en de eeuwigheid in de Hel zullen doorbrengen, zonder de dekking van de plaatsvervangende verzoening van Gods eniggeboren Zoon? Waar wordt de enige hoogstbelangrijke REUS (giant) genoemd, die de wereld in het gelaat staart: ZONDE! ZONDE! ZONDE! ZONDE! ZONDE!
Als we het aan Rick Warren overlaten, zullen deze mensen gezonde, rijke, geletterde, genereuze
leiders worden, die het utopische niveau bereiken van spirituele verlichting … om de kaken van de
Hel binnen te stappen.
Ik heb Maalox nodig.
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