799. Pelätkää Jumalaa, ÄLKÄÄ Ihmistä…
Vakava Varoitus Jeesukselta kaikille Maapallon Kristityille
VAKAVA VAROITUS JEESUKSELTA MAAPALLON KAIKILLE KRISTITYILLE
14. Syyskuuta, 2020.
( Jackie ) Tämä on yhteenveto Herran kannanotoista Sisarten Claren, Carolin & Nanan kautta ja Veli
Sadhu Sundar Selvarajin uusista oivalluksista Merkkiä koskien, Elokuulta 2020 – Pyydän, jakakaa
tätä Videota jokaiselle, jonka tunnette!
Aloittakaamme Hänen Varoituksestaan Ilmestyskirjassa 13:16-18… ”Ja se saa kaikki, pienet ja suuret,
sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa,
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 se luku on
kuusisataa kuusikymmentä kuusi.”
Ja nyt jatkakaamme Herran Kannanotoilla, koskien tulevaa Koettelemusta…
Ote Jeesuksen Viestistä ”Heidät jätetään jäljelle, koska he torjuivat Minut & Minun Neuvonantoni”
Sisar Claren kautta, 4. Marraskuuta, 2014.
Jeesus sanoo… ”Minä kerron sinulle totuuden – ne, jotka ovat halveksineet Minun uskollisten
palvelijoitteni viisasta neuvon antoa, tulevat vihdoin avaamaan korvansa ja kuulemaan heidän
äänensä. Mutta heille se tulee liian myöhään, että he välttäisivät koettelemukset, jotka tulevat
Maapallolle koettelemaan kaikkia sieluja.”
”Pedon Merkki tulee olemaan alku heidän vakavassa seulomisessaan, tutkimisessaan. Se alkaa itsekieltämisenä pienissä asioissa ja jatkuu aina elintärkeisiin perusasioihin. Tulee olemaan uskovien
seulominen, tutkiminen, jollaista ei ole ennen koettu uskovien keskuudessa.”
”Maailma on saanut heidän kiinni elämäntyyliin ja teologiaan, jota ei ollut olemassa Minun
Varhaisessa Kirkossani.”
”Heidän pelkkä olemassaolon tajunsa tulee olemaan vakavasti uhattuna ja kysymyksen alaisena,
ennen kuin he käsittävät, kuka MINÄ OLEN ja ketä he ovat Minussa ja mitä todella merkitsee kantaa
Minun Nimeäni, Minun Ristiäni.”
”Elää Minussa ja Minä heissä. Sitten he löytävät arvonsa ja torjuvat täysin kaiken, mitä maailma on
tarjonnut ja pitänyt otteessaan. Tämän täytyy tapahtua prosessin kautta, se ei tapahdu yhdessä yössä.
Siksi Minä jätän heidät jälkeen.”
Ote Jeesuksen Viestistä ”Raha – Itsevarmuus… vai Minä – Sinun täytyy päättää” Sisar Carolin
kautta, 11. Toukokuuta, 2015.
Jeesus sanoo… ”Aiheenamme tänään on raha. Olkoon sinulla sitä paljon tai vähän, raha tulee
Koettelemuksen Päivänä oleman nopeasti muisto menneestä. Sinä TULET olemaan jossain vaiheessa
pakotettu tekemään päätös: Otanko merkin, jota tyrkyttää anti-Kristus Obama ja hänen uusi vallassa
oleva hallintonsa, jotta voisit elää, syödä ja selviytyä? Vai valitsetko paremman tien?”
”Tutkitaanpa, mitä nämä kummatkin päätökset pitävät sisällään… Se näyttää loogiselta, coolilta,
älykkäältä, järkevältä, ’ei isolta asialta’ kun kaikki muut valuuttasysteemit, kolikot, setelit, valuutat
ovat kaaoksessa ympäri maailmaa, kun maailman taloudet romahtavat.”

”Tämä idea on jo toiminnassa… ota yksinkertainen mikrosiru käteesi tai otsaasi ja Voilà! Avaa ovi, laita
päälle elektroninen laite, maksa ostokset käden heilautuksella. Kun avaruusolennoiksi naamioituneet
demonit tulevat esiin, niin silloin tulee olemaan kyse myös uskollisuudesta. Siis, ihmiset tullaan
aivopesemään uskomukseen, että ’he’ ovat oikeassa, mutta ’ne’ ovat väärässä… Ja heidät tullaan
johdattelemaan suuntaan tai toiseen.”
”Mutta lopulta on kyse vain kahdesta vaihtoehdosta – seuraa Minua tai seuraa Saatanaa… ei väliä,
miten mutkikkaalta soppa näyttää. Minä olen sanonut aikaisemmin, että ottamalla mikrosirun
kehoosi, tulet sinetöimään kohtalosi ikuisesti.”
”Syy on tämä, siru pitää sisällään demoni ’siemenen’, joka kun se kerran on asetettu kehoosi, päästää
toista DNA:ta verenkiertoosi. Ja tämä alkaa pysyvästi muuttamaan ja muokkaamaan sinun DNA:tasi
joksikin, jota kerran kutsuttiin Nefilimeiksi. Tätä prosessia ei voida peruuttaa, eikä sitä voida anteeksi
antaa.”
”Tämän vuoksi Minä huudan sinua NYT kääntymään puoleeni, antamaan elämäsi Minulle, ennen kuin
on liian myöhäistä. Parempi, että sinulta katkaistaan kaula ja pääset Taivaaseen Minun kanssani eläen
ikuisesti kuin kyetä ostamaan murusia pitääksesi itsesi hengissä vielä yhden päivän.”
”Voit olla varma, että vallassa olevat eivät välitä tippaakaan siitä, että elätkö vai kuoletko. Ja mitenkä
kuolet. Heidän ainoa tavoitteensa, heidän ainoa motivaationsa kaikessa, mitä he tekevät, on varastaa,
ryöstää, tappaa ja tuhota koko ihmiskunta ja muuttaa heidät pysyvästi helvetin kansalaisiksi. Sinun
elämäsi on heille arvoton. Ei ole väliä sillä, miten vahvasti julistat uskollisuuttasi heille.”
”Toisaalta sinun elämäsi merkitsee Minulle kaikkea. Minä tulin maan päälle sinun vuoksesi – Minä
annoin elämäni Ristillä, jotta sinä voisit ottaa yhden yksinkertaisen askeleen Minua kohti ja pelastua.”
”Käytä viisautta, ystäväni. Ole järkeviä. Ajattele selkeästi näistä asioista ja tule Minun siipieni suojaan.
Etsi Minua ja tulet löytämään Minut. Koputa ja Minä avaan sinulle oven ikuisuuteen. Kysy ja sinä
löydät Pelastuksen, Rakkauden, Ilon, Rauhan ja Ikuisen Onnellisuuden, kun elämäsi on Minun. Minun
rakkauteni sinua kohtaan on loppumatonta, kaikkivoipaista ja vakuuttavaa. Annan sen ilmaiseksi ja
ilman maksua. Juokse nyt Minun avoimeen syliini.”
”Älä ole Eesau, vaihtaen elämäsi linssisoppakulhoon. Tulkaa Minun Ystäväni… Tulkaa, se olen Minä,
Kuningas, joka valloittaa, sielujen Pelastaja… Jeesus.”

Ote Jeesuksen Viestistä ”Häiritkää Mukavuusaluettanne… Murtautukaa vapaiksi Fariseus-hihnasta
& Varoitus” Sisar Claren kautta, 25. Heinäkuuta, 2015.
Jeesus sanoo… ”Kun Minä inkarnoiduin, Minä tarkoituksellisesti näytin typerältä: synnyin alhaiselle
puusepälle, kasvatettiin köyhyydessä, yhdessä sen ajan alhaisimmista ammateista. Minä tein tämän
tarkoituksellisesti, koska Minä halusin tulla tunnetuksi Minun Hengestäni, ei Minun varallisuudestani.
Minä olisin voinut tehdä näyttävän sisääntulon, tehden vaikutuksen jopa sen ajan hallitsijoihin, mutta
Minä tulin niitä varten, jotka olivat epätoivoisia. Heidän, joita armottomat roomalaiset talloivat joka
päivä, ei heidän, jotka lepäilivät palatseissa, sortaen köyhiä. Ja oli vain yksi tapa, jolla Minut voitiin
tunnistaa: Minun hedelmästäni. Elämiä muuttui, uusia perinteitä perustettiin, vakavasti sairaat
parantuivat, rammat kävelivät, sokeat pystyivät näkemään. Tätä Minä tarkoitan hedelmällä.”
”Jos erottelukykynne ei voi toimia mukavuusalueenne ulkopuolella, teillä tulee olemaan ongelmia.
Itse asiassa Saatana laskee ymmärryksessänne olevan vian varaan ja tulee hyödyntämään sen koko
arvon. Esimerkiksi, jos jonakin päivänä uutiset ilmoittaisivat, että Messias on tulossa ja hän tekee

komean sisääntulon – lähes yliluonnollisen. Ja jokainen silmä tulisi näkemään hänet, koska
uutiskamerat pitävät siitä huolen – ja hän tekee maailmanrauhan tuhonajan jälkeen ja lupaa kaikille
vaurautta, tyhjentäen rahat ihmismassojen taskuihin… kaikki tämä olisi yhteensopiva
mukavuusalueen kanssa niille, jotka pitävät ajattelunsa yhteiskunnan heille tarjoaman
mukavuusalueen sisäpuolella. He lankeaisivat tähän väärään messiaaseen silmänräpäyksessä.”
”Sillä aikaa, kristittyjä, joilla on erottelukykyä, armottomasti vainottaisiin, heiltä vietäisiin kodit ja
lapset, pantaisiin vankiloihin ja teloitettaisiin toisinajattelijoina. Ne, joiden mukavuusalueet on
tyydytetty, osoittaisivat suosiotaan sellaisille liikkeille ja kutsuisivat kaikki kristittyjä rettelöitsijöiksi.
Minä en toivo, että kukaan teistä, Minun Ihmiseni, tulisi kenenkään huijaamaksi. Minä varoitan teitä
nyt: tulee olemaan vaikuttava yliluonnollisen esitys, vakuuttamaan kaikki, että messias on todella
tullut. Te ette tule kestämään, ellette ole halukkaita vastustamaan vallitsevaa asioiden tilaa ja
vallitsevien asioiden tilan vastustamisella tulee olemaan vakavat seuraukset.”
”Mistä te olette valmiit luopumaan ajattelutavoissanne? Kuinka paljon ’laatikon’ ulkopuolelle te olette
halukkaita viemään uskonne? Oletteko te menneessä tunnistaneet Pyhän Hengen liikkeen ja
vastanneet siihen? Vai oletteko sanoutuneet irti siitä muiden kanssa, joilla ei ollut erottelukykyä.”
”Jotkut teistä ovat vierailleet tällä kanavalla ja eivät ole tyytyväisiä tapaan, jolla Minä puhun Clarelle.
Te tunnette jotakin hyvää, mutta kasvatuksenne uskossa on täysin ristiriidassa sen kanssa, kuinka
Minä puhun Clarelle. Ajoittain te tunnette itsenne uhatuiksi… voisiko todella olla näin helppoa puhua
Jumalalle?”
”Tottukaa Minun Henkeni liikkumiseen tavoilla, joihin ette ole tottuneet. Teidän täytyy harjoittaa tätä
taitoa, otettiinpa teidät Taivaaseennostossa tai jätetäänpä teidät jälkeen. Teidän pitää olla kykeneviä
tunnistamaan Minut Minun liikkeitteni vaihteluissa. Minä rakastan vaihtelua, Minä rakastan ilottelua,
Minä rakastan olla lähellä teitä. Minä rakastan näyttää teille Minun inhimillisen puoleni. Loppujen
lopuksi, se on yksi syy, miksi Minä inkarnoiduin tälle Maapallolle, paljastaakseni Isän Rakkauden
teille.”
”Tottukaa löytämään Minut tavoilla, joita ette koskaan odottaneet. Menkää syvemmälle
erottelukyvyn taidossanne. Ottakaa aikaa venyttää ajatteluanne ja ehdottomasti nuhdella
Uskonnollinen Henki, koska se on vaikeuksienne takana – vaikeuksien erotella, käyttää
erottelukykyänne Minuun. Minä en sovi laatikkoon… eikä teidänkään pitäisi. Minä olen kutsunut
teidät olemaan yksin Minun, yksinoikeudella – ei olemaan sivutuote jollekin uskontokunnalle,
tunnustukselliselle tai ei-tunnustukselliselle. Minä loin teidät olemaan ainutlaatuinen ja yksilöllinen.
Älkää salliko itseänne ahdettavan kenenkään muun mukavuusalueelle. Kasvakaa siinä, kuka olette, ei
väliä, kuinka epäsovinnaiselta ja laatikon ulkopuolella olevalta se teistä vaikuttaakin olevan. Jos
tunnette tulta sydämessänne, tavoitelkaa sitä. Älkää salliko vihollisen vesittää teitä jonkun muun
rajoilla, suuntaviivoilla ja agendoilla elämällenne. Ottakaa panta pois kaulastanne ja murtautukaa
vapaiksi Fariseus-hihnasta.”
”Minä olen tullut, että teillä olisi ELÄMÄ ja olisi YLTÄKYLLÄISYYS Hengessä. Mutta se ei koskaan
tapahdu, jos te elätte jonkun toisen visiota siitä, kuka te olette. Te tarvitsette rohkeutta
erottaaksenne itsellenne. Uida vastavirtaan ja tukeutua Minun Henkeeni, ennen kaikkea. Hän on
Ainoa, jonka pitäisi asettaa suuntaviivanne ja rajanne, raikkaalla ja jännittävällä tavalla, ilman vanhoja
tunkkaisia muminoita, väkijoukolta, joka kuoli kauan aikaa sitten ja luopui unelmistaan turvatakseen
tulevaisuutensa.”

”Siispä, tämä viesti on erottelukyvystä, Uskonnollisesta Hengestä vapaaksi murtautumisesta ja
etenemisestä omalla tiellänne Minun Pyhän Henkeni kanssa. Elämään, jota teidän pitäisi elää
Hengessä; mukavuusalueen ulkopuolella.”
”Minä siunaan teitä nyt, rohkeudella sitoutua ajattelemaan kuten Minä ajattelen, tekemään kuten
Minä tekisin ja maistellen hedelmää puusta, joka on aidan ulkopuolella, mukavuusalueenne
ULKOPUOLELLA… mutta aivan Minun takapihallani.”

Ote Jeesuksen Viestistä ”Jeesus sanoo… Minä kutsun teidät tulemaan korkeammalle & VAROITUS
Vauraus-Kristityille” Sisar Claren kautta, 4. Lokakuuta, 2016.
Jeesus aloitti… ”Ne, jotka eivät tee tätä sitoutumista, kiivetä korkeammalle Minun kanssani, joutuvat
suuriin vaikeuksiin, kun maailma hajoaa. Se, mitä ei ole annettu, mitä ei ole tarjottu, tullaan
yksinkertaisesti ottamaan. Mutta pankaa merkille, on yksi asia, mitä ei voida ottaa teiltä pois…
MINUA. He eivät voi ottaa Minua pois teiltä, ellette te katkeroidu menetyksistä. Se muuten on heidän
suunnitelmansa, tehdä kristityistä katkeria.”
”He tulevat kysymään… ’Missä on se hyvä elämä, runsas elämä, jonka Hän lupasi teille?’ Ja vihollinen
tulee tarjoamaan vastauksen… ’Yhdessä Maailman Uskonnossa. Siinä teillä on kaikki tarvitsemanne
runsaus’.”
”Voi, kyllä vauraus-kristittyjä ollaan saamassa ansaan ja on saatu ansaan siihen, mitä väistämättä
tulee tapahtumaan. ’Missä on se maidon ja hunajan maa? Tämä maa on täynnä okaita ja
orjantappuroita?’ Ja vihollinen tulee osoittamaan omaan suuntaansa, kaikilla hienouksilla.”
”TODELLINEN Jeesus tulee menemään pois muodista ja muuttuu vanhanaikaiseksi.”

Ote Jeesuksen Viestistä ”Jeesus sanoo… Älkää ottako Rokotteita! Ne tulevat tappamaan teidät…
Luottakaa yksin Minuun!” Sisar Nanan kautta, 26. Huhtikuuta, 2020.
Jeesus sanoo… ”Minun Ihmiseni, pyydän, ottakaa huomioon tämä varoitus. Kun rajoitustoimet
poistetaan kansakunnastanne (Amerikasta), niin tullaan monia rokotteita ja hoitoja lähettämään
testattavaksi. He tulevat yrittämään tehdä tämän nopeasti, pelossa, että tämä virus leviää ja myöskin
pelosta monet tulevat juoksemaan saadakseen rokotteen.”
”Ei, se ei ole merkki, kuten jotkut ovat sanoneet, aika ei ole vielä tullut, mutta tämä rokote tulee
vaikuttamaan vastustuskykyynne vakavasti, pikemminkin kuin että rakentaisi sitä. Rokote hajottaa
sen, tehdäkseen teidät vastaanottavammiksi kulkutaudeille, joita he tulevat jälleen vapauttamaan
kansakuntaanne. Tällä ei ole mitään tekemistä hallintonne tai virassa olevan presidenttinne (Trump)
kanssa, vaan heidän edeltäjiensä kanssa.”
”Minun ihmiseni, teidän täytyy muistaa, että heillä oli tämä suunnitelma kauan aikaa sitten, he ovat
odottaneet tätä aikaa, oikeaa aikaa toteuttaa suunnitelmansa Uutta Maailman Järjestystä
(=NWO=New World Order) varten. The Deep State (=Maanalainen Hallitus) ja monet Saatanan
palvelijat ovat niin turhautuneita, koska Minä jatkan jokaisen hyökkäyksen, jokaisen suunnitelman ja
loukkauksen lievittämistä, mitä he ovat aiheuttaneet kansakunnille ja maailmalle, jouduttaakseen
hallintoaikaansa, mutta he unohtavat, että MINÄ OLEN Jumala ja että MINÄ OLEN kontrolloimassa.”
”Minä olen jopa kontrolloimassa heitä, Minä sallin näiden asioiden ajat ja ajankohdat ja he
työskentelevät Minun taivaallisen tuomiovaltani alla, että kuinka paljon Minä sallin herättääkseni

Minun ihmiseni ja tuodakseni monia kadotettuja takaisin järkiinsä. Miksi kansakunnat raivoavat ja
Maapallon kuninkaat tulevat taistelemaan tappion tuottavan taistelun? Todella, Minä tulen olemaan
voittoisa lopussa.”
”Joka tapauksessa Minun ihmiseni, tämä ei kiistä sitä tosiasiaa, että Minä todella olen tulossa ja nämä
asiat ovat ennalta kerrottuja merkkejä teidän valmistelemiseksenne, niin että saattaisitte uskoa, kun
näette näitä asioita ja ette pelkää. Tämä ei ole aika jatkaa entiseen malliin, tämä ei ole aika mennä
takaisin tämän maailman oravanpyörään.”
”Ei, Minun rakkaani, tämä ei ole aika mennä takaisin Egyptiin. Minä kutsun teitä kaikkia pois tämän
maailman orjuudesta ja Minun sydämeeni. Minä kutsun teitä näkemään, mikä on kaikkein tärkeintä
elämässänne… Teidän pelastuksenne ja perheenne pelastus.”

Jeesus varoittaa meitä 5G-teknologiasta
Ote Jeesuksen Viestistä ”Me olemme sodan kynnyksellä Kiinan kanssa” Sisar Claren kautta, 12.
Elokuuta, 2020.
Jeesus sanoo… ”On ollut monia profetioita ja varoituksia ydinsodasta ja biologisesta sodankäynnistä,
puhumattakaan hiljaisesta ja tappavasta voimasta, 5G järjestelmästä, joka on esitelty
kansakunnallenne (Amerikalle). Se on erittäin vaarallinen ja teidän tulee nousta sitä vastaan. Siihen on
liitetty sairaus, erittäin hienostuneen teknologian kautta se voi aiheuttaa välittömän kuoleman. Näitä
torneja ei tulisi sietää, Minun ihmiseni.”
”Mutta Minä olen tässä kertomassa teille, että teidän rukouksenne ovat pilanneet suunnitelmat
tuhota yhteiskuntanne. Te olette seisomassa täydellisen kaaoksen, taudin ja tuhon tiellä. Profetiat
ovat olleet oikeassa – se, mitä ihmiset eivät ymmärrä, on, että Rukous on pysäyttänyt ne.”
”Ja rukous tulee jatkamaan heidän pysäyttämistään, niin kauan kuin te ette kuuntele valhetta, että
teidän henkilökohtainen rukouksenne ei tee mitään pysäyttääkseen pahan. Tämän Saatana haluaisi
teidän uskovan. Hän ei voi ottaa pois rukouksen voimaa, mutta hän voi vaikuttaa haluunne rukoilla.
Hän voi lannistaa teitä valheryöpyllä, käyttämällä vikojanne perusteena, että rukouksianne ei tulla
kuulemaan.”

( Jackie ) Rukoilkaamme siksi niin kuin ei koskaan ennen, pysäyttääksemme suuren pahan, joka on
suunniteltu ihmiskuntaa vastaan… Herra siunaa teitä kaikkia!

Tässä seuraa Veli Sadhu Sundar Selvarajin Opetus, Elokuulta 2020, koskien näitä Aiheita.
Minä jaan, kuinka hyvin selvästi minä näin valkoisen hevosen hyvin selvästi juoksevan idästä koko
matkan länteen asti. Tämä pandemia alkoi idästä ja hyvin äkkiä se levisi ympäriinsä, maailman
läntiseen osaan. Olin hyvin järkyttynyt, kun näin hevosen kääntävän päänsä ja katsovan jälleen itään
päin. Ja kun hevonen käänsi päänsä, olin hyvin järkyttynyt nähdessäni hevosen kasvot. Koska se ei
näyttänyt hevoselta. Kasvot näyttivät raivokkaan pedon kasvoilta ja silloin näin hevosen kääntävän
päätään ja katsovan sinne, mistä se tuli. Minä tiesin, että se ei ollut ohi vielä.
Tämän tuomion ajanjakson aikana, kuinka paljon me nöyrrymme Herra Jumalan edessä. Näiden
tautirajoitusten ajanjakson aikana Herra on antanut meille kultaisen mahdollisuuden valmistella

sydämemme ja henkemme ja sielumme. Kuinka paljon me käytimme aikaa siihen? Nyt, tämä on
tapahtumassa yhdessä paikassa, monet maailman kansakunnat kisaavat löytääkseen rokotteen
parantamaan tämän pandemian. Ja monien kansakuntien monet tiedemiehet ovat tulleet kovin
lähelle, ilmoittaakseen läpimurrosta. Ensimmäinen kansakunta, joka tulee ilmoittamaan läpimurrosta,
on Venäjä. Mutta monet läntisistä kansakunnista eivät ole yhtä mieltä, että venäläiset tiedemiehet
ovat todella saavuttaneet läpimurron. Mutta kisa on käynnissä löytää hoitokeino.
Kaiken tämän keskellä, hyvin tärkeä tapahtuma, joka profetoitiin Raamatussa 2000 vuotta sitten, on
nyt hyvin lähellä täyttymistään. Tämän sanan minä tuon teille tänään. Tänä iltapäivänä, kun olin
talossani valmistelemassa tätä viestiä ja rukoilemassa ja kysyin Jumalalta, mitä Hän haluaa minun
tuovan teille. Näin Taivaan aukeavan edessäni ja katsoin Taivaaseen ja näin pyhimyksen tulevan,
seisovan Taivaassa, ja katsoin häneen ja kysyin Pyhältä Hengeltä ja kysyin, kuka tämä henkilö on. Olin
hyvin hämmästynyt, kun minulle kerrottiin, että tämä on Vanhempi, joka puhui apostoli Johanneksen
kanssa ja joka mainittiin Ilmestyskirjassa 5:5.
Siispä kun asetin sydämeni kysymään Vanhemmalta Taivaassa, että mikä on Herran Sana. Tämä
minulle kerrottiin: Tämä Vanhempi sanoi: ’Varoita maailmaa, tästä vaarasta, joka on tulossa. Varoita
maailmaa! Tästä vaarasta, joka on tulossa!’ Siispä, mikä on vaara?
Noin 10 päivää sitten, me lähetimme ohjelman, viikoittaisessa tv-showssamme, Intiassa. Siinä hyvin
lyhyessä, 20 minuuttisessa ohjelmassa, minä jaoin jotakin radikaalia, joka on tapahtumassa, ja joka on
vakava vaara. Ja kun olin pohdiskelemassa sitä viestiä, silloin näin Taivaaseen ja kuulin tämän
Vanhemman sanovan: ’Varoita maailmaa tästä vaarasta!’ Siispä, mikä on vaara? Biometrinen
digitaalinen tunnistus ohjelma on tulossa.
Nyt minä haluan teidän avaavan sydämenne ja mielenne ja ymmärtävän oikein. Kaikessa on aina
hyvää ja pahaa. Antakaa minun jakaa kanssanne mysteeri. Kun Jumala teki Aatamin ja Eevan, Hän
laittoi heidät Puutarhaan, suurella alueella, jota kutsutaan Eedeniksi. Ja Hän kertoi heille, että he
voivat syödä kaikkia hedelmiä, joita he löytävät Puutarhasta.
Ja he voivat vapaasti syödä hedelmiä Elämän Puusta. Tänään minä jaan kanssanne mysteerin Elämän
Puusta. Katsokaahan, Elämän Puu on Jumalan Jumalallinen Elämä. Sen puun hedelmää syömällä
Aatami ja Eeva jatkuvasti pysyivät terveinä. Heidän kummankaan ruumiit eivät kohdanneet
uupumusta tai särkyneet. Jos mikään ei säry, ja jos on jatkuvasti terve, silloin tulee elämään ikuisesti.
Eikö se olekin oikein? Tämä on yksi Elämän Puun yksi osatekijä.
Mutta on olemassa toinen osatekijä. Se on Jumalan Viisaus ja Tieto. Se myös on siinä Puussa. Kun otat
osaa Jumalan elämään, otat osaa myös Jumalan Tietoon. Otat osaa Jumalan Viisauteen. Alat saamaan
Jumalan Mielen. Ja kun on täynnä Jumalan mieltä, on kykenevä näkemään ja saavuttamaan tietoa,
joka on rajatonta. Ja kun Jumalan Elämä on virtaamassa ruumiissanne, te tulette aina tekemään
hyvää. Sellainen Jumala on, runsas hyvyydessä ja totuudessa.
Mutta sen sijaan, että olisivat tehneet sen, mitä meidän ensimmäiset vanhempamme tekivät? He
nauttivat Hyvän ja Pahan Tiedon puun hedelmää. Mitä he saivat? Kahdenlaista tietoa. Hyvää tietoa ja
pahaa tietoa. Mutta sen tieto ei perustu oikeamielisyyteen, vaan se perustuu tottelemattomuuteen ja
epäoikeudenmukaisuuteen. Siispä se tarkoittaa, että me jatkamme korruptiota ja
epäoikeudenmukaisuutta. Viisaus ja Tieto, jonka me nyt olemme saavuttaneet, virtaa meistä. Me
suuntaudumme enemmän epäoikeudenmukaisuuteen ja pahaan kuin hyvään.
Jokainen hyvä keksintö, mikä on tehty tässä maailmassa, katsokaa sen käyttäjiä. Se on enemmän
pahaan kuin hyvään. Minä annan teille esimerkin. Atomipommi oli alun perin keksitty hyvään

tarkoitukseen. Juuri vastikään luin tiedemiehestä, joka keksi sen. Hänen alkuperäinen keksintönsä oli
hyvästä sydämestä ja puhtaasta motiivista tehty, että sitä käytettäisiin hyvään tarkoitukseen. Kun
katsomme sitä asiaa, atomipommia, kuinka paljon pahaa siitä on tullut. Katsokaahan, tieto, jonka me
saamme epäoikeudenmukaisilla tavoilla, me käytämme sitä enemmän pahaa kuin hyvää tarkoitusta
varten. Samalla tavalla, on niin monia muita ihmeellisiä keksintöjä ja löytöjä on tehty viime
vuosisadalla, 21.llä vuosisadalla.
Samalla tavalla tämä biometrinen digitaalinen henkilöllisyys tekniikka. Sille on monia hyviä
tarkoituksia, mutta nyt yksi paha tarkoitus on tulossa. Tiedättehän, kun tämän keskellä, Covid-19
korona-virus, joka leviää ympäri maailman, ja minä kerroin teille aikaisemmin, että kansakunnat
kisaavat, löytääkseen hoitokeinon. Ja tehdäkseen tutkimustyötä, he käyttävät paljon rahaa. Monien
rikkaiden ihmisten joukossa, jotka kantavat kortensa kekoon sitä kohden, mikä se on? Yksi mies
erottuu joukosta, enemmän kuin kukaan muu. Se ei ole kukaan muu kuin Bill Gates.
Olen varma, että kaikki tietävät, kuka Bill Gates on. 95% tietokoneista, joita me kaikki käytämme, on
Bill Gatesin luomia. Itse se seikka, että me kaikki käytämme Windows käyttöjärjestelmää, johtuu
hänestä. Hän on tämän maailman vauraimpia ihmisiä. Hän ei ole vaurain, mutta yksi vauraimmista.
Hänen henkilökohtainen vaurautensa on noin 105,6 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Ja on olemassa
monia hänenlaisiaan ihmisiä. Hän vastikään tuli esiin, kantaakseen kortensa kekoon 100 miljoonaa
Yhdysvaltain dollaria, että löydettäisiin rokote Covid-19:ta vastaan. Se on paljon rahaa. Häneltä on
kovin anteliasta kantaa kortensa kekoon tieteelle ja tutkimukselle, että löydettäisiin hoitokeino, joka
tulee poistamaan tämän ongelman tästä maailmasta.
Mutta se, mikä oli aika hälyttävää, on tämä: silloin, kun tämä Covid-19 virus tuli tähän maailmaan, hän
alkoi antamaan monia lausuntoja Covid-19:sta. Kun maailma kisaa löytääkseen hoitokeinon tai
löytämään rokotteen, hän alkoi antamaan monia erittäin voimallisia lausuntoja, kuten tämä: ’Että
tämän Maapallon jokaisen kansalaisen täytyy ottaa tämä rokote.’ Siispä, kun luin hänen
haastattelunsa ja lausunnot, joita hän antoi, se sai minut ihmettelemään yhtä asiaa. Hän ei ole
minkään maan presidentti, hän ei ole minkään maan pääministeri, hän ei ole minkään kansakunnan
kuningas tai prinssi, itse asiassa hän ei ole edes tekemisissä minkään kansakunnan minkään poliittisen
puolueen kanssa.
Mutta yksi asia on epätavallista, hänet on usein nähty yhtiöissä, joiden johtajat kokoontuvat johonkin
erityiseen konferenssiin. Se, mikä minua ihmetyttää, on tämä: Maailmassa on monia huippu
miljardöörejä, mutta he eivät sotkeennu monien maailman johtajien kanssa sellaisiin konferensseihin.
Mutta Bill Gates kytkeytyy näihin mukaan. Miksi? Iso kysymys. Miksi? Kun hän antoi lausunnon, että
tämän maailman jokaisen kansalaisen täytyy ottaa rokote. Tapa, jolla hän sanoi sen, oli kuin hän olisi
joku poliittinen huippujohtaja, hallituksen johtaja tai valtion johtaja, joka sanoo sellaisia lausuntoja.
Tiedättekö, mikä oli kummallinen asia? Ei yksikään maailman hallituksien johtaja nuhdellut häntä, tai
tehnyt minkäänlaista kommenttia siitä. Ei ainutkaan hallituksien johtaja maailmassa nuhdellut häntä
tai sanonut, että hän ei ole oikeassa, että teidän ei tarvitse ottaa sitä tai tätä. Kukaan ei puhunut
mitään kielteistä siitä. Pikemminkin monet hallitusten johtajat, antoivat tällaisia lausuntoja: Emme voi
palata elämään, millaista oli ennen, kuin Covid-19 tuli. Nyt meillä on uusi elämä. Uusi elämä,
tarkoittaen uusi muuntunut elämä. Siispä tällaisia lausuntoja minä huomaan monen hallituksen
johtajan antavan. Ja se näyttää olevan kytköksissä siihen, mitä Bill Gates sanoi.
Kun minä pohdiskelin tätä kaikkea, kuinka voi olla, että ei mistään, tietokone tekniikan maailmasta Bill
Gates yhtäkkiä nousi merkittävyyteen, kuten puhumaan koko maailmalle. Kun pohdiskelin, yksi Pyhä
Kirjoitus tuli mieleen, jos teillä on Raamattunne, kääntäkää minun kanssani esille Daniel 7:8… ”Minä

tarkkasin sarvea ja katso, eräs muu pieni sarvi puhkesi niiden välistä ja kolme edellisistä sarvista
reväistiin pois sen edestä. Ja katso, sillä sarvella oli silmät kuin ihmisen silmät ja suu, joka herjaten
puhui.” Siispä, mitä tässä tapahtuu.
Profeetta Daniel näkee näyn. Ja hän näki neljänlaisia petoja nousevan vesistä. Ensimmäinen oli kuin
leijona, toinen oli kuin karhu ja kolmas oli leopardi. Sitten nousi neljäs, hän ei ollut koskaan ennen
nähnyt sellaista. Se ei muistuta mitään eläintä, mitä hän koskaan on nähnyt tässä maailmassa. Siispä
hän kutsuu sitä raivoisaksi pedoksi. Ja tämän pedon päässä oli kymmenen sarvea. Ja kun hän oli
katsomassa niitä kymmentä sarvea, silloin nousi pieni, pieni sarvi. Kun se nousi, kolme muuta sarvea
niiden kymmenen sarven joukossa repäistiin irti ja nakattiin pois. Nyt on vain seitsemän sarvea. Sitten
tulee pieni, pieni sarvi, sillä on silmät, kuin ihmisen silmät ja suu, jolla se puhui suuria vaikuttavia
sanoja.
Sitten katsoin, mitä Bill Gates oli tekemässä, yksi asia nousi minun mieleeni. Ja sitten kysyin itseltäni,
onko Bill Gates se pikkusarvi? Se pysyy kysymysmerkkinä, mutta kun istuin ja pohdiskelin tätä
syvemmin, maailmassa on olemassa yksi ryhmä, jota kutsutaan ’Tämän-Ryhmän-Puolesta’. Se
julkaisee sanomalehtiä, se julkaisee uutisia rahoitusmarkkinoista. He myös jäljittävät, ketkä ovat
maailman rikkaimmat ihmiset. On ainakin kymmenen tai enemmän erittäin superrikkaita
miljardöörejä tässä maailmassa, mutta yksikään heistä ei ole ottanut itselleen noin aktiivista osaa,
kuin mitä Bill Gates on ottanut. Siispä tämä todella nostattaa kysymyksen. Ja lausunto, jonka hän
antoi, sai aikaan hälytyksen ja kellot soivat. Siispä nyt me laitamme tämän miehen sivuun.
Tarkastelkaamme seuraavaa asiaa. On olemassa lääketieteellinen tutkimus- ja kehityskeskus, nimeltä
The Gavi Center. Sitä kutsutaan nimellä Gavi The Vaccine Aliance (=Gavi Rokotus Liittouma). Tämä ei
ole itsenäinen, lääketieteellinen tutkimus- ja kehityskeskus, Bill Gates on hyvin läheisesti liittynyt tai
yhdistynyt tähän järjestöön. Itse asiassa viralliset rekisterit kertovat, että Bill Gates, joka tukee tätä
Gavi lääketieteellistä keskusta ja herra Gates on luvannut 1,6 miljardia Yhdysvaltain dollaria, ollakseen
tämän lääketieteellisen keskuksen kumppanina, esitelläkseen rokotteen Covid-19:ää vastaan.
Te saatatte nyt kysyä minulta, mikä siinä nyt on niin pahaa? Superrikas mies on hyvin antelias ja antaa
pois rahaansa, keksiäkseen hoitokeinon tähän sairauteen. Minä olen kanssanne samaa mieltä siitä, se
on hyvin jalo asia. Mutta tässä on ongelma. Se saa meidät ajattelemaan, että ehkä hän ei olekaan niin
jalo.
Nyt, minä haluan teidän kirjoittavan tämän, kirjoittavan ylös muistikirjoihinne: Gavi Rokotus
Liittouma, sana liittouma kertoo meille, että se on monien yhtiöiden ryhmä, jotka tulevat yhteen,
yhteisen työn vuoksi. Siispä tämä on ensimmäinen, mikä teidän tulee merkitä muistiin. Nyt, he ovat
liittoutuneet toisen järjestön kanssa. Se on toinen nimi, jonka minä haluan teidän kirjoittavan ylös.
Sitä kutsutaan nimellä TrustStamp. Nyt, kirjoittakaa ylös, Trust Stamp. Siispä, mikä tämä TrustStamp
yhtiö oikein on? Se on teknologia yhtiö, joka satsaa kovasti biometriseen tunnistus teknologiaan. Noin
30 tai ylikin vuotta sitten, he ensin keksivät digitaalisen tunnistamisen, jota kutsutaan nimellä ’Digital
Angel’, en tiedä, miksi he kutsuvat sitä digitaaliseksi enkeliksi, mutta sen nimen he antoivat sille. Tämä
järjestö on liittynyt luomaan digitaalista tunnistamista yhtiöille ja ihmisille. Mitä on digitaalinen
tunnistaminen?
Nykyään me olemme niin tottuneita menemään nettiin, ostoksille, kuten esimerkiksi Amazoniin, voit
ostaa sieltä jotakin. Sen jälkeen, kun näppäilet sen, mitä haluat ostaa, sinä kirjaudut ulos. Siispä, jos
olet uusi asiakas, järjestelmä kysyy sinulta kysymyksen: rekisteröi itsesi. Rekisteröidäksesi itsesi sinä
tarvitset kaksi tunnistustietoa. Ensimmäiseksi, ei nimeäsi, vaan sähköposti osoitteesi, toiseksi sinun

pitää luoda salasana. Ja salasanan täytyy olla sekoitus kirjaimia ja numeroita ja sen jälkeen, kun olet
luonut nämä kaksi, sitten sinusta tulee rekisteröitynyt käyttäjä.
Ja joka kerran, kun tulet siihen nettiostoskeskukseen, kukaan ei näe sinun kasvojasi, he eivät edes
tiedä, miltä sinä näytät, mutta he tuntevat sinut digitaalisesta tunnistautumisestasi. Ja mikä se on?
Sinun sähköposti osoitteestasi ja salasanastasi. Sen jälkeen, kun sinusta tulee rekisteröitynyt käyttäjä,
sitten sinä rekisteröit kaikki muut tietosi: täyden koko laillisen nimesi, koko osoitteesi ja luottokortti
numerosi. Ja sen jälkeen, kun olet syöttänyt kaikki nämä, sinusta tulee rekisteröitynyt käyttäjä.
Ja joka kerran, kun tulet ostamaan jotain, niin pian kuin syötät digitaalisen identiteettisi
(tunnistustietosi), nettisivu sanoo sinulle: Tervetuloa Se ja Se! Se kutsuu sinua nimellä. Kuinka
tietokone tietää sinun Nimesi? Heti, kun tunnistustietosi on syötetty, tietokone muistaa nimesi. Tätä
kutsutaan digitaaliseksi, biometriseksi (ilman biometristä) identiteetiksi. Nyt minä annan teille hyvin
yksinkertaistetun version siitä, mutta se menee syvemmälle kuin tämä.
Nyt – mitä TrustStamp aikoo tehdä? Gavi Liittouma on TrustStampin yhteistyökumppani, saadakseen
aikaan tunnistautumis ohjelman. Nykyään me kaikki kannamme mukanamme hallintomme meille
antamaa tunnistautumiskorttia. Siispä jokaisella meistä on Identiteetti-Korttinumero. Intiassa sen nimi
on Järjestys-Korttinumero. Ja joissakin muissa maissa on muita nimiä, USA:ssa Sosiaaliturvanumero.
Nyt kuunnelkaa hyvin huolellisesti, nykyään jokaisella maalla on oma järjestelmänsä. Covid-19 on
maailmanlaajuinen ongelma nyt. Siispä nyt he haluavat tuoda koko maailman yhden järjestelmän
piiriin. Siis yksi ainutlaatuinen identiteetti salasana tullaan antamaan jokaiselle kansalaiselle.
Kun minä ajattelin tätä tänä iltapäivänä, yksi Pyhä Kirjoitus tuli mieleen. Luukkaan Evankeliumi 2:1,
siinä mainitaan tapahtuma, juuri ennen kuin Herra Jeesus Kristus syntyi Betlehemissä vauvana,
Rooman keisari Augustus julkaisi lain. Kuunnelkaa huolellisesti, mitä Herra sanoo: Koko maailma tulee
rekisteröidä. Minä olen lukenut tämän Pyhän Kirjoituksen satoja, ellen tuhansia kertoja, mutta tänään
iltapäivällä, kun näin tämän Pyhän Kirjoituksen, olin hyvin hämmästynyt: Koko maailma pitäisi
rekisteröidä. Tämä tapahtui ennen kuin Herra Jeesus oli syntynyt ensimmäisen kerran. Nyt, ennen
toista Herra Jeesus Kristuksen tulemista, tulee olemaan toinen maailmanlaajuinen rekisteröinti,
digitaalisen identiteetin, tunnistamisen, saamiseksi.
Minä tunnen hengessäni, että minun pitää kertoa: älkää istuko alas ja ottako tätä kevyesti. Tämä on
hyvin vakava asia. Digitaalista identiteettiä, me katsomme syvemmin vähän ajan päästä. Kolmas yhtiö
yhdistää voimansa näiden kahden yhtiön kanssa. Ensimmäiseksi on Gavi, toiseksi on TrustStamp ja
kolmanneksi on luottokorttifirma Mastercard. Maailmassa on monia luottokortteja, niiden joukossa
on kaksi kaikkein suosituinta, ensimmäinen on Visa ja toinen on Mastercard. Ja viimeisen noin viiden
vuoden aikana nettimaksaminen on tullut hyvin suosituksi.
Muistan lukeneeni tällaisen artikkelin: Singaporen pääministeri meni vierailemaan Kiinassa. Hän oli
siellä virallisella vierailulla. Ja sitten hän kiersi maata nähdäkseen, kuinka paljon he olivat kehittyneet
teknologisesti. Pystyn sanomaan tämän teille, koska näin hänen sanovan kaiken tämän
uutishaastattelussa. Se, mitä hän näki ympäri koko kansakunnan vierailullaan, yllätti, ellei
järkyttänytkin häntä hyvin paljon, Kiinassa käteisellä maksaminen on melkein nollassa. Se ei ole
sataprosenttisen nollassa, se ei ole suosittu maksamistapa. Melkein kaikki kaupanpitäjät ja kaikki
kauppiaat ovat siirtyneet kohti digitaalista maksamista. Jopa pieninkin kaupanpitäjä ei enää hyväksy
käteismaksua.
Tämä teki Singaporen pääministeriin erittäin suuren vaikutuksen. Siispä, kun hän tuli takaisin omaan
maahansa, hän kutsui omat ministerinsä ja sanoi, että myös heidän täytyy mennä kohti sen kaltaista
teknologiaa. Nyt, kaksi vuotta sitten Intia myös haluaa mennä siihen suuntaan. Intian pääministeri,

Herra Modi, yrittäessään estää rahanpesua ja korruptiota ja myös estääkseen ihmisiä kätkemästä
pimeää rahaa, hän julkaisi, että maan sen ajan valuutta – 500 ja 1000 rupian setelit eivät ole enää
olemassa. Vaikka se oli hyvin äkillinen liike, hän siirsi kansakuntaa siihen suuntaan, että pääministerin
tarkoitus oli tehdä digitaalinen Intia. Se edisti nopeasti maata tekemään maksut digitaalisesti.
Monet kansakunnat ovat nyt siirtymässä kohti digitaalista maksamista. Ehkäpä vuoden tai kahden
päästä fyysinen raha, setelit ja raha, tulevat olemaan sukupuuttoon kuolleita kuin dinosaurukset.
Siispä, mitä ikinä valuuttaa tai kolikkoja teillä onkaan, pitäkää joku itsellänne turvassa jossakin, sitten
te voitte sanoa lastenlapsillenne, että tämä oli meidän vanha tapamme maksaa rahalla. Siispä
automatisoitu netissä tapahtuva maksaminen on saamassa suosiota nyt ja kansakunnat ovat nyt
siirtymässä täysin käteisettömään yhteiskuntaan. Tiedättekö, minua hämmästyttää yksi asia. Niin
monen luottokortin joukosta yksi nousi esiin, kuin pikkusarvi nousemassa ylös, ja se on Mastercard.
Aivan alusta alkaen he ovat kutsuneet itseään maailma johtajaksi digitaalisessa maksamisessa. Mikä
on heidän yhtiönsä iskulause? ’Maailma käteisen tuolla puolen’.
No niin, nyt. Miksi minä kerroin teillä näistä kolmesta yhtiöstä? Nyt me laitamme ne kaikki yhteen.
Ensin on Gavi, Rokotus Liittoutuma ja sitten on TrustStamp ja kolmas yhtiö on Mastercard. Nämä
kaikki kolme yhtiötä ovat liittämässä kätensä yhteen ja tästä tulee uusi digitaalinen tunnistautuminen.
Olen varma, että te olette kuulleet tämän sanan vuosien varrella monta kertaa, ’mikrosiru’. Minä
kerron teille yhden totuuden tänään, Pedon Merkki ei ole pieni mikrosiru, joka pannaan teidän
sisäänne. Sana ’merkki’ kreikan kielessä, ei tarkoita sirua. Toinen kreikan sana ’chakmaa’ tarkoittaa
leimaa, se tarkoittaa naarmua. Sitä se sana tarkoittaa.
Nyt he ovat luomassa uutta merkkiä, joka on kuin tatuointi, joka laitetaan käteenne, kuin pieni, pieni
digitaalinen siru, joka laitetaan käteenne. Niin pieni, että te ette edes voi nähdä tai tuntea sitä. Se on
digitaalinen identiteettinne, teidän biometrinen Sirunne. Se tulee sisältämään kaikki henkilön
henkilökohtaiset tiedot, teidän ei tarvitse kantaa mukananne mitään identiteettikorttia enää, eikä
passia. Ne kaikki tulevat katoamaan kuin dinosaurukset. Se merkki kädessänne sisältää kaikki tietonne
Ja nyt, tämän Covid-19 uusi rokote on kehitetty ja se rokote ruiskutetaan kehoonne. Okei, nyt meillä
on tämä rokoteyhtiö ja digitaalisen tunnistamisen yhtiö yhdistävät voimansa, te saatatte ihmetellä,
mitä luottokorttiyhtiö tekee siinä? Olkaa kärsivällisiä, minä olen tulossa siihen. Siispä miksi kiireellisyys
nyt? Jos katsotte ympärillenne, yhteiskuntaanne juuri nyt, yleinen terveys ja jokaisen kansalaisen
terveys, maailman hallitukset vaativat jokaisen kansalaisen pitävän kasvomaskia. On pakollista pitää
kasvomaskia.
Katsokaa nyt minun kasvojani, jos peitän kasvoni tällä tavalla. Voitteko te tietää, miltä minä näytän?
Te ette voi tietää, miltä minä näytän. Jos te peitätte kasvonne, minä en voi nähdä, miltä te näytätte
myöskään. Jos me emme voi nähdä toisiamme, kuinka me tulemme tunnistamaan itsemme? Tässä
uuden digitaalisen tunnistamisen menetelmän luominen tulee esille.
Antakaa minun kertoa, mitä tapahtui hiljattain. Kotini lähellä on supermarketti, minulla on tapana
käydä siellä ostamassa ruokatarvikkeita. Tämän Covid-19 tilanteen vuoksi, supermarketin edessä
seisoo nainen, joka tarkistaa, että kaikki käyttävät kasvomaskia. Hän käyttää pientä laitetta
testatakseen henkilön lämpötilan. Kun he ensin toteuttivat sen, nainen käytti lämpömittaria
mitatakseen lämpötilan otsasta.
Muutama päivä sitten, kun menin supermarkettiin, he olivat lisänneet digitaalista teknologiaa. He
eivät laita lämpömittaria otsaan testatakseen lämpötilan. Siispä kysyin naiselta, että missä on
lämpömittari, jolle minun pitää näyttää otsani. Hän sanoi, herra, laittakaa vain kätenne
lämpömittariin. Ja koko elämäni aikana en ole koskaan mitannut lämpötilaa sillä tavalla. Siispä, laitan

käteni lämpömittariin ja välittömästi saan lukeman, samalla tavalla, kuin jos se olisi luettu otsasta. Kun
menin sen ohi supermarkettiin, tämä tapahtuma pyöri päässäni. Minä vain laitoin käteni siihen ja se
luki sen.
Ja näin Pedon Merkin identiteetti tulee. Katsokaahan, kun merkki laitetaan ihoonne, se pitää sisällään
koko identiteettinne, tunnistustietonne. Nyt te pidätte kasvomaskia, minä en voi nähdä kasvojanne,
mutta silmänne eivät ole suojatut, sormenjälkenne eivät ole suojatut ja digitaalinen identiteetti
sisältää sormenjälki skannauksenne ja silmän iiriksen skannauksenne. Tämä on teidän uudet
kasvonne. Tietokonejärjestelmä on tallettanut iiriksenne ja sormenjälkenne tuntomerkit.
Melkin kaikki lentokentät, minne nykyään menette, teidän pitää ojentaa passinne, maahanmuutto
viranomainen pyytää teitä laittamaan kätenne 5 sormea ja toisen kerran toisen kätenne 5 sormea ja
kätenne skannattavaksi. Ja 10 sormenne sormenjäljet on skannattu. Kauan aikaa sitten olin
ajattelemassa, että kamera ottaa kuvan minun mukavista kasvoistani. Nyt minä tiedän, ettei se ota
kuvaa minun mukavista kasvoistani, se lukee minun iirikseni. Esim. Dubaissa ei ole nyt ketään
maahantulo henkilöä seisomassa ja tarkistamassa ihmisiä. Sellainen järjestelmä on toteutettu
Singaporen lentokentällä. Menet kokonaan automaattisen järjestelmän läpi. Passisi skannataan,
sormenjälkesi skannataan, laitat kasvosi kameran lähelle ja iiriksesi skannataan ja sitten
tietokonejärjestelmä kertoo ’Tervetuloa Se ja Se’.
Minun kovasti rakastetut Veljet ja Sisaret, Pojat ja Tyttäret, Pedon Merkin Edelläkävijä on jo täällä.
Digitaalinen identiteetti jokaiselle henkilölle tullaan varastoimaan suureen Pää-Tietokantaan. Ja
tämän Covid-19 rokotteen vuoksi, nyt me kaikki tulemme kantamaan sirua kehossamme. Tämä ei ole
hyvä asia. Tavallinen rokote on okei. Kun olin vauva, minulle annettiin rokotteita: rokote poliota
vastaan, rokote isorokkoa vastaan ja vesirokkoa vastaan. Mutta tämä uusi rokote on vaarallinen – se
ei ole vain rokote, se on digitaalinen identiteetti merkki.
Oi, minä unohdin kertoa teille yhden asian, tiedättekö. Mitä tällä Mastercardilla on tekemistä tässä?
He ovat yhdistämässä voimansa tämän TrustStamp yhtiön kanssa, sillä kun tämä uusi identiteetti
luodaan, teidän luottokorttinne on myös sirun sisässä nyt. Siispä nyt te voitte ostaa ja myydä vain
kädenheilautuksella. Muistatteko? Minä vain laitoin käteni lämpömittarin eteen Supermarketissa. Se
tulee olemaan aivan sillä tavalla. Sen jälkeen, kun olette ostaneet jotakin, laittakaa vain kätenne
lukijaan ja tulee ottamaan rahanne pois.
Nyt, tämä projekti on jo aloittanut Koevaiheen Afrikan länsiosassa. Kaksi vuotta sitten, ennen kuin
Covid-19 tuli, Koe Projekti oli jo alkanut. Ja kuka on tämän takana? Bill Gates tuki Gavi Vaccine
Alliancea, Mastercardia ja TrustStampiä. Ne kaikki ovat kumppaneita yhdessä, luodakseen tämän
digitaalisen identiteetin ja he ovat testanneet sitä viimeiset kaksi vuotta. Minun kovasti rakastetut
Veljet ja Sisaret, Pojat ja Tyttäret, 2000 vuotta sitten Jumalan Sana antoi meille varoituksen,
Ilmestyskirja 13:18, nyt nopeasti kääntäkää Raamattunne siihen Pyhään Kirjoitukseen… ”Tässä on
viisaus. Jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun; sillä se on ihmisen luku. Ja sen luku on
kuusisataa kuusikymmentä kuusi.”
Vuodesta 1979 alkaen minä olen lukenut tätä Pyhää Kirjoitusta tuhansia kertoja. Mutta tänään, kun
minä luin Pyhiä Kirjoituksia, minun silmäni iskivät kolmeen sanaan. Englannin kielessä siinä on kolme
sanaa – mutta sinun kielelläsi siinä saattaa olla yksi sana, kaksi sanaa tai mikä tahansa määrä sanoja.
Mitkä sanat? ’Ihmisen’! Nyt, pyydän, alleviivatkaa se, ’ihmisen’, mikä tarkoittaa, että se on ihmisen
keksintö. Katsokaa numeroa 666. Siinä on kolme kuutosta.
Satoja vuosia kirkot ovat opettaneet, että Pedon Merkki tulee olemaan selvä kolmen kuutosen
numero, mutta Raamattu ei sano niin, se sanoo, että se on ihmisen numero. Mutta johtolanka, jonka

tänään sain, oli sana ’ihmisen’. Raamatun terminologian mukaan jokaisella numerolla on merkitys.
Numero 6 tarkoittaa ihmistä. Pitäkää tämä mielessä, kirjoittakaa se ylös. Se tarkoittaa ihmisen ja
meillä on kolme kuutosta, mikä tarkoittaa ’ihminen-ihminen-ihminen’.
Kolme erilaista ihmisen organisaatiota tulee yhteen keksimään jotakin. Gavi, Mastercard ja
TrustStamp. Kaikki nämä kolme ihmisten yhtiötä tulemassa yhteen, keksimään, tuottamaan,
toteuttamaan yhtä yhdistettyä laitetta, joka tulee eliminoimaan paperin ja käsityön. Kaikesta työstä
tulee paperitonta. Kaikista liiketoimista tulee käteisvapaata, kaikesta yhteydenpidosta tulee
johdotonta.
Saavuttaaksesi tämän tarvitset supernopeaa, tosinopeaa nettipalvelinta. Ja että se tehtäisiin, mukaan
tulee toinen superrikas miljardööri kuvioihin nyt. Tämä on mies nimeltä Elon Musk. Kuten Bill Gates,
hän on hyvin, hyvin rikas miljardööri, hänen nettoarvonsa on 83,6 miljardia Yhdysvaltojen dollaria.
Aika monta vuotta Elon Musk on kovasti ollut mukana kehittämässä tekoälyä. Tätä aihetta me
tulemme tutkimaan toisessa profeetallisessa konferenssissa.
Siispä, meidän tarkoitustamme varten tänään, miksi Elon Musk on kuvioissa mukana? Hän suunnitteli
vakiinnuttavansa supernopean internet palvelun, nimeltä ’Starlink’. Nyt, mikä on ’Starlink’?
Lähetetään 30 000 satelliittia, jotka ympäröivät koko Maapallon. Juuri nyt suurin osa satelliiteista on
ainakin 30 000 jalan (yli 9 kilometrin) korkeudella merenpinnasta.
Ja sitten uusi henkilö tulee kuvaan nyt, ei kukaan muu kuin Katolisen kirkon Paavi Franciscus. Juuri
pari päivää sitten hän antoi tällaisen julkisen lausunnon: Covid-19 rokotus täytyy antaa kaikille.
Tiedättekö, minä pohdiskelin yhtä asiaa, muutama vuosi sitten oli toinen virus, joka kulki ympäriinsä ja
sitä kutsuttiin Sars-virukseksi. Ei yhtään reaktiota muihin viruksiin, kuin mitä he reagoivat tähän Covid19 virukseen.
Miksi? Miksi tällainen kiireellisyys nyt? He eivät ainoastaan löydä lääketieteellistä rokotetta siihen,
vaan digitaalinen identiteetti yhtiö liittää voimansa yhteen ja luottokorttiyhtiö liittää voimansa
yhteen. Tämä on Pyhien Kirjoitusten, Ilmestyskirjan, täyttyminen. Ilmestyskirja 13:15-16 sanoo…
”Kukaan ei voi ostaa tai myydä ilman merkkiä.” Ei voi tehdä mitään liiketointa, ei mitään rahansiirtoa
ilman merkkiä. Siksi Covid-rokote ei ole tavanomainen rokote, siihen on sidottu yhteen digitaalinen
identiteetti ja luottokorttiyhtiö.
Tämä on varmasti Pedon Merkki, josta Raamattu meitä varoittaa. Jeesus Kristuksen nimessä minä
varoitan teitä tänään: Juoskaa pois siitä. Raamattu varoittaa hyvin selvästi: Kuka tahansa, joka ottaa
merkin, hän ei tule koskaan Taivaan Valtakuntaan. Älkää tulko huijatuiksi, Pojat ja Tyttäret, Veljet ja
Sisaret! Älkää pelätkö! Jos te uskotte Jumalaan ja pelkäätte Jumalaa, Jumala tulee tarjoamaan kaikki
tarpeenne – jopa kun te ette voi ostaa tai myydä ilman merkkiä. Danielin Kirjasta 3 me voimme lukea
tilanteesta, kun kaikkia ihmisiä pyydettiin kumartamaan ja ylistämään patsasta, jonka kuningas
Nebukadnessar…

