Mikrosiru!

(”Pedon merkki”)
Tämäntapaisen sirun avulla antikristus aikoo ottaa maapallon
asiat hallintaansa! Sirun mitat ovat noin 1,5 x 15 mm

Siru asennetaan käteen tai otsaan

Antikristus tulee! Sen tarkoituksena on ottaa maapallolla asiat hallintaansa!
Tällä tai tämän tapaisella laitteella antikristus ottaa ihmiset ohjaukseensa. Se pakottaa
kaikki ottamaan tuollaisen sirun itseensä. Se sisältää laitteet, joilla se pystyy ohjaamaan
asioita. Sirun omaavista ihmisistä tulee robotteja, joita se ohjaa mielensä mukaan! Se
aikoo tehdä itsestään jumalan. Se asettuu Jerusalemin kolmanteen temppeliin ja julistaa
olevansa jumala.

- Maailmaan tulee antikristus, joka hallitsee koko maailmaa mikrosirujen avulla
- vähän aikaa!

Raamattu ilmoittaa tämän tapahtuman!
Antikristuksen aikomuksen Ilmestyskirjan 15. luvussa seuraavasti:
15. ”Ja sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, että pedon kuva puhuisikin ja
saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne tapettaisiin.
16. Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat,

panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa,
17. ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki: pedon nimi tai
sen nimen luku.”
Tässä on viisaus. Jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun; sillä se on ihmisen luku. Ja sen luku on kuusisataa kuusikymmentä kuusi.
- Nyt on kaikki jo nähtävänä silmiemme edessä! - Raamattu on sittenkin totta!
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Tullessani uskoon yli 40 vuotta sitten puhuttiin paljon tästä aiheesta. Nyt siitä ei puhu kukaan mitään. Asia on tullut ilmeisesti ”liian lähelle.”
Asia etenee nyt hiljaisuudessa. Jonakin päivänä se ”yllättäen” rävähtää esiin.
Nyt on jo käytössä laitteita, joilla ihmiset voidaan merkitä.
Eläimiin näitä merkkejä on asennettu jo vuosikymmeniä ja ne ovat toimineet moitteettomasti. Pankkikorteissa siru on ollut jo pitkään käytössä!
Alla olevassa kuvassa siru asennettuna käteen.

Alla olevassa kuvassa on siruja ja asennuslaite

On tulossa järjestelmä, joka tulee valvomaan kaikkia maan asukkaita, mitä he tekevät ja
missä he ovat. Lisäksi järjestelmä pakottaa ihmiset kumartamaan tätä hallitsijaa.
Valvonta tapahtuu ihmisiin asennettavien mikrosirujen avulla. Sirun ottaminen on pakollista tai ihminen joutuu järjestelmän ulkopuolelle ja ihminen lakkaa olemasta. Sellaisen
voi kuka tahansa tappaa joutumatta vastuuseen. Sirutonta ihmistä kun ei ole olemassa.
Se vaikuttaa hyvin moneen asiaan: - Rahaliikenne toimii sirun kautta ja 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.
Jokaiseen ihmiseen tulee viivakoodi, joka muodostuu:
1. syntymäajasta: Kirjoitettuna järjestyksessä vuosiluku, kuukausi ja päivä.
2. Sijaintiin: Maailma on jaettu satelliiteista otettujen kuvien avulla neliöihin, jota kutsutaan
"meshblock" -järjestelmäksi. Jokainen neliö jaetaan taas pienempiin neliöihin jne. kunnes päästään
kokoihin, jotka vastaavat lopulta kaupunkia, kaupunginosaa ja katua. Jokaisella neliöllä on kaksinumeroinen luku. Sijaintikoodi syntyy täten kolmen neliön luvuista osoittaen henkilön tarkan asuinpaikan.
3 . Lisätunnus: siltä varalta, että kadulla asuisi kaksi saman ikäistä henkilöä, tarvitaan lisäksi vielä lisätunnus.
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Pedon merkki on viivakoodi ihmiselle. Pedon merkin avulla

Tämä kaikki kuulostaa tieteelliseltä. Kun
siihen lisätään Saatanan hengellinen voima, sekä kontrolli jonka hänen demoninsa tulevat saamaan ihmisten mielistä ja
sydämistä niinä päivinä, niin ymmärrät
miten katala ja demoninen systeemi se
tulee olemaan! Kaikki tämän systeemin
kohteet tulevat olemaan täysin robotteja, jotka ottavat heidän käskynsä suoraan
keskustietokoneelta ja lähetysasemilta.
Se kontrolloi heidän ajatuksiaan,
käyttäytymistään, tekojaan, kaikkea!
Pedon Merkki tekee ihmisestä kirjaimellisesti orjan, auktoriteettien absoluuttisen
vallan alla, jotta he voivat kontrolloida
sinun käyttäytymistäsi ja tietää sinun ajatuksesi.

ihmisestä tulee pelkkä tavara, jonka saatana omistaa!

On jo olemassa maailmanlaajuinen tiedonvälitysjärjestelmä:
Silmä jo valvoo:

66 satelliittiä
kiertää maata
koko ajan
Jo nyt luetaan esimerkiksi pankkikortin muuttuneet tiedot sekunnin osassa ympäri maapallon

Järjestelmään kuuluu nyt 66 Irdium-satelliittia.
Ne kiertävät maata kolmella eri korkeustasolla.
Ne ovat maasta keskimääri 780 km etäisyydellä. Nyt ne kattavat koko maailman. Ne välittävät tiedot vastaanottajalle / valvojalle. Järjestelmällä saadaan aikaan kokoaikainen valvonta.

Mikäli ihmisessä on tämä siru, hänet voidaan paikantaa mistä maailmankolkalta tahansa ja nappia painamalla aktivoida hänet! Tämä siru on mikroskooppisen pieni; se on tavallisen ruiskeneulan kärjen kokoinen. Siinä on nyt jo noin 250 000 komponenttia sisällä. Tiedemiehet sanovat, että siinä on vielä tilaa vaikka millä mitalla; elektronisesti siihen voidaan satelliitin välityksellä
tallentaa lisää kaikenlaisia ohjelmia. Sirun asennus ihon alle voidaan suorittaa tavallisen verikokeen yhteydessä!
RFID tarkoittaa radiotaajuus tunnistusta. Sirussa oleva tieto voidaan siis lukea langattomasti

Kuvassa eräs viivakoodin lukija.
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Merkin ottamisen suhteen kuulee monenlaisia kannanottoja:
Jotkut uskovat sanoo:
- Mitä siitä, ei meillä ole mitään ongelmia. Jeesus hakee meidät pois ennen merkin tulemista. Monet uskovaiset pakenevat merkin ottamista siihen, että heidät pelastetaan salaisella ylösotolla, niin etteivät he joudu tekemään valintaa merkin suhteen. En ole löytänyt
tuohon näkemykseen aukotonta vahvistusta. - Hyvä on, jos tämä vaihtoehto toteutuu!
- Parempi on varautua pahimpaan, niin ei tule yllätyksiä!

Toisenlaisiin päätelmiin löytyy Sanasta näkökohtia!
otetaan Raamatusta esiin muutama asiaan liittyviä kohta:
1. Ilmestyskirja 7;13 - 15. ”Ja yksi vanhimmista puhui minulle ja sanoi: "Keitä ovat nämä pitkiin valkeihin vaatteisiin puetut, ja mistä he ovat tulleet?
Ja minä sanoin hänelle: "Herrani, sinä tiedät sen". Ja hän sanoi minulle: "Nämä ovat ne, jotka siitä
suuresta ahdistuksesta tulevat, ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä.
Sentähden he ovat Jumalan valtaistuimen edessä ja palvelevat häntä päivät ja yöt hänen temppelissään, ja hän, joka valtaistuimella istuu, on levittävä telttamajansa heidän ylitsensä.”
2. Ilmestyskirja 13;6 - 7. ”Ja se avasi suunsa Jumalaa pilkkaamaan, pilkatakseen hänen nimeänsä ja
hänen majaansa, niitä, jotka taivaassa asuvat.
Ja sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät, ja sen valtaan annettiin kaikki
sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot.”
3. Ilmestyskirja 20;4. ”Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta; ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä
otsaansa eikä käteensä; ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhannen vuotta.”

- Nähdäkseni uskovat joutuvat valitsemaan puolensa merkin tullessa, eikä sitä voi paeta!
Uskovat joutuvat silloin ahtaalle! Heidän on silloin tehtävä valinta!
Emme me saa pelätä! Jokaisen on syytä rauhallisesti selvittää tämä asia itselleen!
- Tämä tulee olemaan ratkaiseva päätös elämässämme! Tähän tilanteeseen tulee jokaisen
uskovan jo nyt varautua, ettei se tule yllätyksenä!
**********


Jotkut taas ovat kauheassa paniikissa ja jopa valvovat öitä sitä peljätessään!



Jotkut suunnittelevat ottavansa merkin ja sitten pelastavansa itsensä oman verensä
kautta! Se tuskin onnistuu!
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Mikrosiru yhdistää kaikki kansat ja uskonnot yhdeksi!
Pitää kysyä:
Suurin kansoja erottava tekijä on erilaiset uskonnot!
Tämä häiritsevä tekijä poistetaan ja kaikki uskonnot yhdistetään
- Meneekö asiat näin??
yhdeksi ja samaksi mikrosirun avulla
Miten se on mahdollista? Asennetaan jokaiseen ihmiseen (siru), joka muokkaa heidän ajatusmaailmansa samanlaiseksi ja tekee heidät jumalalleen tottelevaisiksi!
He tulevat kuuliaisiksi uudelle maailmanjärjestykselle. Eri uskontojen seuraajista tulee veljiä ja
siskoja keskenään. Heidän messiaansa on Antikristus, ja heidän todellinen jumalansa on Saatana.
Tämän aikaansaamiseksi kaikkien ihmisten tietokanta yhdistetään mikrosirujen avulla supertietokoneeseen, jonne kaikkien kansalaisten tiedot kerätään. Jokaisen ihmisen nimi, sotu, kuva,
sormenjäljet, terveystiedot, poliittinen vakaumus, rikosrekisteri, ajokortti, passi, verotiedot ja
kaikki muut viralliset paperit kerätään samaan paikkaan. Heidän pankkitietonsa, eli heidän rahansa, joka on myös elektronista, laitetaan talteen samaan paikkaan. Myös jokaisen ihmisen
DNA kerätään tähän tietokantaan.

Miten tämä on mahdollista?
Se on lopulta helppo toimenpide! Jokaiseen ihmiseen asennetaan mikrosiru ja heidät alistetaan
palvelemaan antikristusta! Nämä sirut on ohjelmoitu siten, että kaikki kumartavat ja palvovat
antikristusta. Siitä tulee maailmanuskonto, jossa kaikki yksimielisinä palvovat jumalaansa. Yksimielisinä he sitten yhdessä rakentavat kolmannen temppelinkin Jerusalemiin. Siihen antikristus
sitten asettuu ja julistaa olevansa jumala.

Me joudumme kaikki tekemään valinnan:
- Kumpaa me palvelemme Israelin Jumalaa vai antikristusta!
- Jos palvelee Israelin Jumalaa, ei ota merkkiä!
- Jos palvelee antikristusta ottaa merkin!
Siitä tulee monelle vaikea valinta, jossa uskomme mitataan:
- Raamatun Sana kieltää ehdottomasti ottamasta merkkiä!
- Raamattuun uskovalle päätöksen pitäisi olla lopulta selvä!
Uskovalla ei siinä ole mitään todellista pelättävää!

Uskovalla on turva Jeesuksessa! Pidetään siitä kiinni!
Room. 8;1 sanoo:
”Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat.”

Jeesukseen me turvaamme! - Ei meillä muuta turvaa olekaan!
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Mitä tulee tapahtumaan?
Jeesus taistelee petoa ja väärää profeettaa vastaan ja voittaa heidät:
”Ja minä näin pedon ja maan kuninkaat ja heidän sotajoukkonsa kokoontuneina sotiaksensa hevosen selässä istuvaa vastaan (Jeesusta) ja hänen sotajoukkoansa vastaan. Ja
peto otettiin kiinni, ja sen kanssa väärä profeetta, joka sen nähden oli tehnyt ihmetekonsa, joilla hän oli eksyttänyt ne, jotka olivat ottaneet pedon merkin, ja ne, jotka olivat sen
kuvaa kumartaneet; ne molemmat heitettiin elävältä tuliseen järveen, joka tulikiveä palaa. Ja ne muut saivat surmansa hevosen selässä istuvan miekasta, joka lähti hänen
suustaan; ja kaikki linnut tulivat ravituiksi heidän lihastansa.” (Ilm 19:19-21)
”Ja heitä seurasi vielä kolmas enkeli, joka sanoi suurella äänellä: "Jos joku kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa sen merkin otsaansa tai käteensä, niin hänkin on juova Jumalan vihan viiniä, joka sekoittamattomana on kaadettu hänen vihansa maljaan, ja häntä
pitää tulella ja tulikivellä vaivattaman pyhien enkelien edessä ja Karitsan edessä. Ja heidän vaivansa savu on nouseva aina ja iankaikkisesti, eikä heillä ole lepoa päivällä eikä
yöllä, heillä, jotka petoa ja sen kuvaa kumartavat, eikä kenelläkään, joka ottaa sen nimen merkin. Tässä on pyhien kärsivällisyys, niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon. (Ilm 14:9-12)

Merkin ottaneiden kohtalo?:

Ilmestyskirja 20; 9 - 15.

Ja he nousevat yli maan avaruuden ja piirittävät pyhien leirin ja sen rakastetun kaupungin.
Mutta tuli lankeaa taivaasta ja kuluttaa heidät.
Ja perkele, heidän villitsijänsä, heitetään tuli- ja tulikivijärveen, jossa myös peto ja väärä
profeetta ovat, ja heitä vaivataan yöt päivät, aina ja iankaikkisesti.
Ja minä näin suuren, valkean valtaistuimen ja sillä istuvaisen, jonka kasvoja maa ja taivas
pakenivat, eikä niille sijaa löytynyt. Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin; ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja; ja kuolleet
tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan.
Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja Kuolema ja
Tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja heidät
tuomittiin, kukin tekojensa mukaan.
Ja Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on
Maasta todennäköisesti tutoinen kuolema, tulinen järvi.
lee tulikivijärvi / helvetti!?
Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen.
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Merkin ottamatta jättäneiden kohtalo?:

Ilmestyskirja 21;1 - 7

Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan; sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa
ovat kadonneet, eikä merta enää ole. Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin
laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niinkuin morsian, miehellensä
kaunistettu.
Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan: "Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa;
ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva,
eikä murhetta eikä parkua eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt.
Ja valtaistuimella istuva sanoi: "Katso, uudeksi minä teen kaikki". Ja hän sanoi: "Kirjoita,
sillä nämä sanat ovat vakaat ja todet. Ja hän sanoi minulle: "Se on tapahtunut. Minä olen A
ja O, alku ja loppu. Minä annan janoavalle elämän veden lähteestä lahjaksi. Joka voittaa,
on tämän perivä, ja minä olen oleva hänen Jumalansa, ja hän on oleva minun poikani

Uusi Jerusalem

Jumala vie omansa uuteen Jerusalemiin, pois maasta , joka tulee kuumuudesta sulamaan!

2300 km x 2300 km x 2300 km.

Emme saa joutua paniikkiin! Jumalalla on monta mahdollisuutta ratkaista tulevia ongelmia!
Juutalaisetkin, 2.5 miljoonaa ihmistä, olivat erämaassa 40 vuotta. Kengätkään eivät kuluneet!

Jeesus tulee lopulta voittamaan kaikki taistelut!
Haluamme silloin olla voittajan puolella!
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Sananlaskut 8. Jeesus itse sanoo:
22. ”Herra loi minut töittensä esikoiseksi, ensimmäiseksi teoistaan,
ennen aikojen alkua.
31. leikitsin hänen maanpiirinsä päällä, ja ihastukseni olivat ihmislapset.”
Jeesus haluaa meidät omakseen! Hän ei halua meidän hukkuvan!
Me olemme Hänen ihastuksesensa - pitäkäämme kiinni Hänestä!
Jumalalla ja Jeesuksella on yksi heikkous: - Rakkaus ihmisiin! Todellisuudessa se ei ole
heikkoutta vaan vahvuutta! Rakkaus on vahvin voima maailmassa. Se voittaa kaiken muun.
- Hän haluaa olla meille todella hyvä. Me emme vain sitä käsitä. - Vaikka me olisimme kuinka pahoja, Hän haluaa silti nähdä meissä aina vain hyvää!
Jumalan rakkaus tulee näkyviin monella tasolla! Eräs ystäväni tuli uskoon lukiessaan
Mooseksen kirjoja ja Israelin kansan vaellusta erämaassa. - Jumala kun antoi kaiken
anteeksi mitä Mooses tai kansa pyysi! Jumalan anteeksiantamus teki häneen niin voimakkaan vaikutuksen, että hän tuli uskoon!
Jumala rakastaa pahaa rikollista, joka on tehnyt ihmisille ja Jumalalle paljon pahaa. Ei Jumalalle paljon merkitse meidän entinen elämämme! Se merkitsee: - Teemmekö parannuksen
entisistä teoistamme, jotka voivat olla pahoja tai hyviä! Meidän ”hyvät teot” ovat Hänen silmissään pelkkää saastaa! - Niillä ei ole mitään merkitystä pelastusasiassa! Syntisen pahantekijän on usein vain helpompi tulla Jumalan eteen puhdistettavaksi kuin hyväntekijän.” He
ainakin tietävät olevansa syntisiä ja tulevat totisella sydämellä Jeesuksen puhdistettavaksi.
”Hyvät syntiset” eivät useinkaan edes tiedä olevansa syntisiä! Heillä on todellisia vaikeuksia uskoon tulemisessa!

Jaak. 4;5. ”Vai luuletteko, että Raamattu turhaan sanoo: Kateuteen asti hän halajaa henkeä, jonka hän on pannut meihin asumaan?” Jumala etsii yhteyttä ihmisiin!
1 Joh. 1;7. ”Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän
on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen
Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.”
Jumala tahtoo luoda meihin todelliset lujat sillat, jotka kestävät!
Luottakaamme Jumalaan ja Jeesukseen loppuun asti!

www.einoniemi.fi

8/8

