Kolmannen, eli Hesekielin temppelin
ulkomitat ja rakentaminen!

Hes. 40 –44.

300 ruokomitttaa x n. 3 m = n. 900 metriä

300 ruokomitttaa x 3 m = n. 900 metriä

Ruokomitta = n. 3 m

Uhrijumalanpalvelukset alkavat
myös uudestaan!?
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Mikrosiru asennetaan käteen tai
otsaan. Koko on n. 1.5 x 15 mm

Antikristuksen järjestelmä:
Ilmeistä on, että tulossa on hallintajärjestelmä, joka tulee valvomaan kaikkia maan asukkaita, mitä he tekevät ja missä he ovat.
Järjestelmässä valvonta tapahtuu ihmisiin asennettavien mikrosirujen avulla. Sirun ottaminen on pakollista tai ihminen joutuu yhteiskunnan ulkopuolelle ja ihminen lakkaa olemasta. Sellaisen voi varmaankin kuka tahansa tappaa joutumatta vastuuseen. Sirutonta
ihmistä kun ei ole olemassa!
Varsinainen valvontajärjestelmä on jo valmiina. Maapalloa kiertää koko ajan 66 satelliittiä noin 780 km korkeudessa!
Se vaikuttaa hyvin moneen asiaan: - Rahaliikenne toimii sirun kautta, varsinainen raha
ilmeisesti poistuu käytöstä, kaupasta ei saa ruokaa maksamatta, sähkölaskua ei pysty
maksamaan, joten asunnot pannaan myyntiin. Maatilan omistajatkin joutuvat luopumaan tilastaan maksamattomien verojen takia. Muutokset ovat todella radikaaleja.
Uskovat ihmiset ovat silloin ihmeissään! Mitä tulee tehdä? Raamattu kun kieltää ehdottomasti ottamasta merkkiä! - Sillä kohdalla meidän uskomme todella mitataan!
Ei meillä ole siinä vaiheessa muuta tehtävissä, kuin seurata Jeesusta ja luottaa Häneen.
Hän tämän hallitsijan tulee panemaan viralta ja edelleen vankilaan.
Sirussa on ohjelmointilaitteet, joilla kyetään muokkaamaan ihmisen persoonaa. Ihmisistä tulee robotteja!
Antikristus saa aikaan rauhan ihmisten keskelle ja maailmaan. Se pakottaa kaikki uskonnot yksituumaisesti rakentamaan itselleen temppelin Jerusalemiin. Kaikki rakentavat sitä hyvässä sovussa: - juutalaiset, kristityt, islamit jne!
Kun temppeli on valmis se asettuu sinne ja julistaa olevansa jumala.

- Koko maailmaa hallitsee silloin antikristus ihmisiin asennettujen mikrosirujen
avulla 3.5 vuotta.
- Tässä tilanteessa juutalaiset huomaavat olevansa petettyjä, kun he joutuvat
palvelemaan antikristusta! Silloin silmät avautuvat:
- He tajuavat ottaneensa vastaan antikristuksen ja hylänneensä Jeesuksen!
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Uhrijumalanpalvelukset alkavat uudestaan - miksi?!
Hesekielin kirjan luvussa 46 ilmoitetaan eläin– ja ruokauhreista!
Miten se on mahdollista? Jeesushan on jo suorittanut sovitustyön!
Ei vaan tässä Antikristus pettää juutalaisia! Hän sanoo tällä toiminnalla juutalaisille:
- Ettei Jeesus ole vielä tullut! Ja juutalaiset uskovat!
Hesekiel 46.
1 Näin sanoo Herra, Herra: Sisemmän esipihan portti, se, joka antaa itään päin, olkoon suljettuna kuusi työpäivää. Mutta sapatinpäivänä se avattakoon; myös avattakoon se uudenkuun päivänä.
2 Silloin tulkoon ruhtinas porttieteisen kautta ulkoa ja asettukoon portin ovenpieleen; ja kun
papit uhraavat hänen polttouhriansa ja yhteysuhriansa, niin hän kumartaen rukoilkoon portin
kynnyksellä ja menköön sitten ulos. Mutta porttia älköön suljettako ennen iltaa.
3 Ja maan kansa kumartaen rukoilkoon sen portin ovella sapatteina ja uusinakuina Herran
edessä.
4 Ja polttouhrina, joka ruhtinaan on uhrattava Herralle sapatinpäivänä, olkoon: kuusi virheetöntä karitsaa ja virheetön oinas;
5 ja ruokauhrina: eefa-mitta oinasta kohti, mutta ruokauhrina karitsoita kohti se,
mitä hän voi ja tahtoo antaa, ynnä hiin-mitta öljyä eefaa kohti.
6 Uudenkuun päivänä olkoon polttouhrina: virheetön mullikka, kuusi karitsaa ja oinas,
virheettömiä;
7 ja ruokauhrina hän uhratkoon eefan mullikkaa kohti ja eefan oinasta kohti sekä karitsoita kohti sen, mitä hän saa hankituksi, ynnä öljyä hiin-mitan eefaa kohti.
8 Ja kun ruhtinas tulee, niin tulkoon porttieteisen kautta ja menköön ulos samaa tietä.
9 Mutta kun maan kansa tulee juhlina Herran eteen, niin se, joka pohjoisportin kautta tuli kumartaen rukoilemaan, menköön ulos eteläportin kautta, ja joka tuli eteläportin kautta, se
menköön ulos pohjoisportin kautta; älköön kenkään palatko sen portin kautta, josta tuli,
vaan menköön ulos vastakkaisesta.
10 Ja ruhtinas tulkoon heidän joukossansa, kun he tulevat, ja menköön ulos, kun he menevät.
11 Juhlina ja juhla-aikoina olkoon ruokauhri: eefa mullikkaa kohti ja eefa oinasta kohti
sekä karitsoita kohti se, mitä mikin voi ja tahtoo antaa, ynnä öljyä hiin-mitta eefaa kohti.
12 Milloin ruhtinas uhraa vapaaehtoisia lahjoja, polttouhrin tai yhteysuhrin vapaaehtoisena
lahjana Herralle, avattakoon hänelle portti, joka antaa itään päin, ja hän uhratkoon polttouhrinsa sekä yhteysuhrinsa samoin, kuin hän uhraa sapatinpäivänä, ja menköön ulos; ja hänen
mentyänsä suljettakoon portti.
13 Uhraa vuoden vanha virheetön karitsa joka päivä polttouhriksi Herralle: uhraa se
joka aamu.
14 Ja sen lisäksi uhraa ruokauhriksi joka aamu kuudennes eefaa ynnä öljyä kolmannes hiin-mittaa lestyjen jauhojen kostuttamiseksi. Tämä on ruokauhri Herralle - ikuinen,
pysyvä säädös.
15 Niin uhratkaa joka aamu karitsa, ruokauhri ja öljy jokapäiväiseksi polttouhriksi.
16 Näin sanoo Herra, Herra: Jos ruhtinas antaa jollekin pojistansa lahjan, on se tämän perintöosa. Se on tuleva hänen pojillensa: se on perintöosana heidän omaisuuttansa.

Paras on vielä kysyä: - Meneekö tämä kaikki näin?
www.einoniemi.fi
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