Eivät tehneet parannusta! Nyt sen
ymmärrän!
They Repented Not! Now, I Get It!
By John Chandler, February 20, 2022
Oletko koskaan miettinyt, mitä ihmisille tapahtuu Danielin 70. viikolla, eli seitsemän vuoden
ahdistuksen aikana, niin että he eivät kadu syntejään ja huuda avuksi Herraa Jeesusta uskossa ja
valitse yksin Herraa Jeesusta?
Tai oletko koskaan miettinyt, mikä Pedonmerkissä on niin kauheaa, että kun joku hyväksyy ja
vastaanottaa sen, niin se tuomitsee vastaanottajansa koko ikuisuudeksi?
Varmasti kautta koko seurakunta-ajan kaikenlaisia hirvittäviä tekoja ovat tehneet kaikenlaiset
syntiset, joilla on ollut kaikenlaisia vääriä uskomuksia ja jotka ovat eläneet kaikenlaisissa pahoissa
olosuhteissa.
Mutta me näemme Raamatussa ja ihmisen historiassa, että jotkut tällaiset hirvittävän pahat ihmiset
ovat kokeneet dramaattisen kohtaamisen Korkeimman Jumalan, Herran Jeesuksen Kristuksen
kanssa ja ovat huutaneet avuksi Häntä katumuksessa ja uskoneet Häneen luottaen ja heidät on
lopulta tuotu pelastukseen Korkeimman ihmeellisen armon kautta.
Puhumme murhaajista, joukkomurhaajista, avionrikkojista, huorintekijöistä, kavaltajista, kiristäjistä,
valehtelijoista ja huijareista, noidista, kuolleiden manaajista, epäjumalanpalvojista,
saatananpalvojista, jumalanpilkkaajista jne.
Yksikään näistä ihmisistä ei ollut niin paha, tai niin kaukana, ettei Herramme Jeesuksen armo ja
rakkaus olisi saavuttanut ja pelastanut heitä.
1.Kor. 6:9-11: ”Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät
huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset, eivät
varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa. Ja
tuommoisia te olitte, jotkut teistä; mutta te olette vastaanottaneet peson, te olette pyhitetyt, te
olette vanhurskautetut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme
Hengessä.”
Huolimatta Herramme Jeesuksen, Korkeimman Jumalan ehtymättömästä armon ja laupeuden
tarjonnasta, näemme Raamatussa niitä, jotka eivät tehneet parannusta, tai jotka valitsivat tuomita
itsensä ikuiseen loputtomaan piinaan.
Varmaa on, että Herramme Jeesus antaa näille ihmisille Danielin 70. viikon aikana tarpeeksi niin
hirvittäviä ja kauhistuttavia olosuhteita, että jokainen täysjärkinen ihminen huutaisi avuksi Herraa
Jeesusta pelastuksen ja helpotuksen toivossa.
Paha, ruma, kauhea
Uskon, että Herra Jeesus käyttää kaikkia Danielin kirjan 70. viikon pahoja, rumia ja kauhistuttavia
tapahtumia saavuttaakseen useita tarkoituksiaan, joista yksi on saada ihmiset huutamaan avuksi
Hänen nimeään katumuksessa. Nämä ihmiset eivät kutsuneet Herraa Jeesusta seurakunta-aikana,
jolloin Hänen armonsa ja laupeutensa oli niin hallitsevasti esillä ja vuodatettiin avoimesti ja
vapaasti ihmisten päälle. Danielin kirjan 70. viikon aikana Herra Jeesus antaa heille ikäänkuin

iskun kakkosnelosella yrittäessään saada heidän huomionsa, mutta turhaan ... he eivät tee
parannusta.
Ilm. 9:20: “Ja jäljelle jääneet ihmiset, ne, joita ei tapettu näillä vitsauksilla, eivät tehneet
parannusta kättensä teoista, niin että olisivat lakanneet kumartamasta riivaajia ja kultaisia ja
hopeaisia ja vaskisia ja kivisiä ja puisia epäjumalankuvia, jotka eivät voi nähdä eikä kuulla eikä
kävellä.”
Ilm. 9:21: “He eivät tehneet parannusta murhistaan eikä velhouksistaan eikä haureudestaan eikä
varkauksistaan.”
Ilm. 16:9: “Ja ihmiset paahtuivat kovassa helteessä ja pilkkasivat Jumalan nimeä, hänen, jolla on
vallassaan nämä vitsaukset; mutta he eivät tehneet parannusta, niin että olisivat antaneet
hänelle kunnian.”
Ilm. 16:11: “...ja pilkkasivat taivaan Jumalaa tuskiensa ja paiseittensa tähden, mutta eivät tehneet
parannusta teoistansa.”
Eivät edes yliluonnollinen varoituksen jälkeen enkeliltä, joka lentää keskitaivaalla ja kertoo
ihmisille, että he eivät saa hyväksyä Pedonmerkkiä, eivätkä palvoa petoa tai pedon kuvaa, ja että
joutuvat kärsimään ikuista piinaa, jos tekevät niin.
Ilm. 14:9-11: “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.”
Tästä iankaikkisen tuomion airuesta huolimatta he kuitenkin ottavat Pedonmerkin; he palvovat
petoa; he palvovat pedon kuvaa. He eivät tee parannusta.
Tämä käyttäytyminen hämmentää minua. Olen mykistynyt ajatellessani, että nämä ihmiset
vihaavat Herraamme Jeesusta niin paljon, että mieluummin kärsivät koko ikuisuuden, kuin kutsuvat
Herraa Jeesusta siinä toivossa, että saisivat Hänen armonsa, laupeutensa ja pelastuksensa.
Jotain enemmän kuin viha
Mutta sitten alan pohtia näiden viimeisten päivien teknologiaa, sitä, joka on jo täällä ja jota
toteutetaan, ja tulevan teknologian varjoa, joka jo häämöttää yllämme jatkuvasti kasvavana
uhkana.
Sitten sanon itselleni: Voi! Nyt ymmärrän paremminsen , ettäi he hyväksyvät Pedonmerkin eivätkä
tee parannusta.
Ajattelin ennen, että ainoa syy, miksi ihmiset eivät tee parannusta, on se, että heidän sydämensä,
mielensä ja omatuntonsa ovat niin paatuneet ja poltinraudalla merkityt, että he ovat menettäneet
kyvyn tehdä parannusta. Ja vaikka en täysin hylkää tuota ajatusta, uskon, että on jotain muutakin,
mikä selittää, miksi he eivät tee parannusta ja miksi he valitsevat ikuisen tuomion pelastuksen
sijaan - miksi he eivät valitse Herraa Jeesusta.
Jos syy olisi poltinraudalla merkitty omatunto, niin miksi Raamattu edes mainitsee parannuksen
tekemisen? Se tosiasia, että Raamattu ilmoittaa, että parannusta ei tehdä, merkitsee, että ihmisillä
on vielä mahdollisuus valita parannuksen tie. Se merkitsee ja osoittaa, että korkein Jumalamme,
Herramme Jeesus, ei estä ihmisiä tekemästä parannusta; Hän ei sulje ihmisiä tämän armon
ulkopuolelle.

2.Piet. 3:9: “Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, niinkuin muutamat pitävät sitä
viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu,
vaan että kaikki tulevat parannukseen.”
Apt. 17:30: “Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi,
että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus.”
Että nämä jakeet olisivat totta, että Herra Jeesus olisi uskollinen luonteelleen ja erehtymättömälle,
muuttumattomalle, horjumattomalle ja täysin riittävälle Sanalleen, Hän ei voi estää ihmisiä
tulemasta parannukseen. Hän toivoo kovasti, että ihmiset tekisivät parannuksen, uskoisivat
Häneen luottaen ja valitsisivat yksin Hänet.
Tulossa pian ... Ihmiset estetään tekemästä parannus
Uskon kuitenkin, että Danielin 70. viikon eli seitsenvuotisen ahdistuksen aikana elävät ihmiset
kiinnittävät teknologiaa kehoonsa eli oikeaan käteensä tai otsaansa ja muuallekin, mikä estää
heiltä kyvyn katua eli huutaa avuksi Herraa Jeesusta uskossa.
Joitakin vuosia sitten, noin vuonna 2014, opetin Raamatun profetiaa ja ajankohtaisia tapahtumia
koskevaa tutkimusta, jossa arvioitiin Pedonmerkkiiä ja kuinka se liittyy isompaan järjestelmään
langattoman teknologian, eli WiFin ja bluetooth'in, kautta. Yhdistäminen järjestelmään WiFi:n
kautta mahdollisti tai valtuutti henkilön käyttämään kaikkia järjestelmään liittyviä etuja.
Otin kannan, että jos henkilökohtainen Merkki lähettää tietoa keskitettyyn Pedonmerkkijärjestelmään, niin sama järjestelmä lähettää myös tietoa, ohjeita ja komentoja takaisin lähettäjälle.
Pedonmerkki-järjestelmään liittyy jatkuva lähettäminen ja vastaanottaminen.
Raamattu painottaa Pedonmerkkiä oikeassa kädessä tai otsassa, mutta se ei todellakaan käsittele
järjestelmää, johon merkin on integroiduttava ja johon se on kytkettävä - sitä keskitettyä,
harmonisoitua, yhtenäistä keskiötä, joka valvoo informaatiovirtaa henkilökohtaiseen merkkiin ja
siitä ulos.
Mutta kun elämme nykypäivän teknologisessa maailmassamme, tiedämme ja ymmärrämme, että
sähköinen laite, älypuhelin, tabletti, kannettava tietokone, Pedonmerkki on vain osa integroitua
järjestelmää, jota hallitsee ja valvoo keskitetty käsky- ja valvontatoiminto... aivot järjestelmän
takana.
Suuri Nollaus ja neljäs teollinen vallankumous
Toinen tekijä, joka lisää ymmärrystäni, miksi Pedonmerkki tuomitsee ihmiset ikuiseen piinaan ja
estää ihmisiä tulemasta parannukseen, on koko käsite Suuri Nollaus ja Neljäs Teollinen
Vallankumous (NTV).
Olen viime viikkoina katsonut useita Maailman Talousfoorumin (WEF) sponsoroimia videoita.
Tämän ryhmän takana olevat johtajat ovat omin sanoin selittäneet Suuri Nollaus-hanketta, eikä
siinä ole kyse pelkästään siitä, että muutamme liiketoimintatapojamme tai teemme liiketoimintaa
älykkäämmin. Tämä Suuri Nollaus koskee todella meitä; siinä on pohjimmiltaan kyse ihmiskunnan
muuttamisesta juuriytimeltään (at its root core).
Katso tämä YouTube-video - Mikä on neljäs teollinen vallankumous? - jolla esiintyy Klaus Schwab,
WEF:n perustaja ja Great Reset -ohjelman ja NTV:n pääasiallinen suunnittelija.
Suuri Nollaus pyrkii toteuttamaan NTV:n toiveiden ihanteet, joilla muutetaan tapaa, jolla ihmiset
näkevät itsensä ja ajattelevat itsestään. Se pyrkii muuttamaan arvomme, uskomusjärjestelmämme,
älymme, psykologiamme, tunteemme ja käyttäytymisemme.

Suuri Nollaus ja NTV pyrkivät rakentamaan ihmisrodun takaisin paremmaksi, mutta ne
suunnittelevat tekevänsä niin noiden demonisesti inspiroituneiden, motivoituneiden ja
energisoituneiden pääsuunnittelijoiden kuvan mukaisesti, jotka ovat ponnistelun takana -- aivan
kuten kapinallinen Nimrod ja hänen pahat kaverinsa yrittivät globaalisti kapinallista build back
better -ohjelmaa vedenpaisumuksen jälkeen Baabelin tornilla yrityksessä saada uudelleen yhteys
langenneisiin tottelemattomiin, uhmakkaisiin ja kapinallisiin enkeleihin. Se, mitä WEF ja globaali
eliitti tekevät Suuren Nollauksen ja NTV:n kautta, on aivan yhtä kapinallista ja pahempaa. Nimrod
ja hänen väkensä halusivat palauttaa henkilökohtaisen vuorovaikutuksen ns. "jumalien" kanssa,
mutta WEF haluaa kirjaimellisesti tehdä ihmisistä "jumalia" WEF:n kuvaksi sen hyväksynnällä.
Koko Suuri Nollaus on WEF ja globalistit, jotka nostavat ihmiskunnan Herraa Jeesusta, Korkeinta
Jumalaa, vastaan. Heidän pyrkimyksenään on tökätä ihmiskunnan sormi Korkeimman Jumalan
silmään. Se ei tule päättymään hyvin ihmiskunnan kannalta.
Joissakin mainitsemissani videoissa WEF:n johtajat ja heidän asiantuntijajoukkonsa ovat
käyttäneet sellaisia termejä kuin transhumanismi [1], singulariteetti [2] ja laajennetut (augmented)
henkilöt [3].
Mitä on transhumanismi? [4]
Se viittaa optimistiseen uskoon ihmisen tilan parantamiseen kaikkien teknologian muotojen kautta.
Toisin sanoen trans-ihminen on olento, joka muistuttaa ihmistä useimmissa suhteissa, mutta jolla
on voimia ja kykyjä, jotka ylittävät tavallisen ihmisen voimat ja kyvyt. Näitä kykyjä voivat olla
esimerkiksi parannettu älykkyys, tietoisuus, voima tai kestävyys.
Mikä on ihmisen augmentaatio? [5]
Ihmisen augmentaatio eli laajentaminen tarkoittaa kykyä suorittaa fyysisiä tai henkisiä toimintoja
sellaisten välineiden avulla, jotka käytännössä integroituvat kehoomme. [Voitko sanoa Facebook
Metaverse?] Tässä sanalla "käytännössä" on moniselitteinen merkitys, koska kaikkia
tämäntyyppisiä lisäosia ei oksasteta suoraan kehoon. Eikä tätä ihmisen suorituskyvyn
parantamista ole ollut vaikea havaita jokapäiväisessä elämässämme. Koemme jo nyt luonnollisten
kykyjemme lisääntymistä puettavien laitteiden, kuten älykellojen ja älypuhelinten, ansiosta.
Mikä on teknologinen singulariteetti? [6]
Monet tekoälyasiantuntijat ovat suurin piirtein yhtä mieltä siitä, että teknologinen singulariteetti hetki, jolloin koneäly syrjäyttää ihmisen älykkyyden ja tuntemamme elämä muuttuu
tunnistamattomaksi - tapahtuu pian vuoden 2030 jälkeen. Katso tämä YouTube-video - Ray
Kurzweil ja singulariteetti.
Tämän kirjoittajan mielestä tekoäly saavuttaa niin ihmisen kaltaisen luonteen, että siitä tulee sopiva
jatke asunnoksi suurelle tulipunaiselle lohikäärmeelle, joka on Saatana ja paholainen, joka pettää
koko maailmani. Pedonmerkkijärjestelmää kirjaimellisesti suunnitellaan ja räätälöidään häntä
varten.
Koska Saatana on yliluonnollisesti väärä, niin pedonmerkkijärjestelmässä asuminen on
mahdollisimman lähellä olemista kaikkialla läsnä oleva, kaikkivoipa ja kaikkitietävä, mikä edustaa
hänen ikuista haluaan ja kaipuutaan ottaa haltuunsa palvonta, joka kuuluu yksin Herrallemme
Jeesukselle Kristukselle, Korkeimmalle Jumalallemme.
Jes. 14:13-15: "Sinä sanoit sydämessäsi: 'Minä nousen taivaaseen, korkeammalle Jumalan tähtiä
minä istuimeni korotan ja istun ilmestysvuorelle, pohjimmaiseen Pohjolaan. Minä nousen pilvien
kukkuloille, teen itseni Korkeimman vertaiseksi.' Mutta sinut heitettiin alas tuonelaan,
pohjimmaiseen hautaan.""

Valheelliset merkit ja ihmeet
Yliluonnollisten kykyjensä ja teknologiansa voiman kautta Saatana ja hänen kadotuksen lapsensa,
Antikristus, eli Peto, demonstroivat kauniita valheita ja ihmeellisiä petoksia, jotka vievät sisälle,
huijaavat ja pyydystävät. Valheet ja petokset ottavat ihmiset haltuunsa henkisesti, emotionaalisesti,
hengellisesti ja fyysisesti. Kukaan ei pääse pakoon, ellei hänen nimensä ole kirjoitettu Karitsan
Elämän Kirjaan.
Ilm. 13:8: “Ja kaikki maan päällä asuvaiset kumartavat sitä, jokainen, jonka nimi ei ole kirjoitettu
teurastetun Karitsan elämänkirjaan, hamasta maailman perustamisesta.”
Puhutaan teknologiasta
Koska WEF on niin kovasti päättänyt käyttää Suurta Nollausta ja neljännen teollisen
vallankumouksen (NTV) teknologiaa edistämään pahoja ja kapinallisia tarkoituksiaan, niin
puhukaamme vielä jostain muusta teknologiasta, joka todennäköisesti sopii yleiseen ohjelmaan.
Kannattaa muistaa, että teknologiaa ei ole vielä viimeistelty eikä sitä ole vielä pantu täysin
täytäntöön, mutta se on vain lyhyen ajan kysymys.
Starlink on Elon Musk'in hanke, jonka tarkoituksena on sijoittaa noin 42 000 halpaa, matalalla
kiertävää satelliittia avaruuteen planeettamme ympärille -- tarkoituksena varmistaa, että jokaisella
on pääsy internettiin. Tarkoitan, että kirjaimellisesti jokaisella planeetan asukkaalla on hyvä
internet-yhteys 24/7/365. Kun Starlink on otettu täysin käyttöön, ihmiset ovat aina yhteydessä
kehittyvään maailmanlaajuiseen järjestelmään, halusivat tai ei.
Mielenkiintoinen havaintoni on, että myös muut valtiot ja mahdollisesti valtioon sitoutumattomat
järjestöt tulevat todennäköisesti lähettämään avaruuteen omia halpoja ja matalalla kiertäviä
satelliittejaan. Et ole yhdistetty internetiin vain 24/7/365, vaan redundanssi on kerroksittainen, ettet
koskaan menettäisi mikro-sekuntiakaan yhteydestä.
Katso tämä Starlink YouTube-video -- Elon Musk paljasti juuri version Starlink 2.0!
5G pelastaa
WEF kertoo meille, että tulevaisuus nojaa big dataan. Monoliittinen järjestelmä tulee kuluttamaan
ja tuottamaan valtavat määrät big dataa. Tällaisen järjestelmän on siirrettävä big dataa
uskomattomilla nopeuksilla, jotta järjestelmä toimisi saumattomasti.
Muuten... 6G on jo tulossa!
Katso tämä 5G YouTube-video -- Miten 5G toimii ja mitä se tarjoaa.
Ja tietysti, jotenkin kaiken tämän teknologian täytyy saumattomasti sitoa henkilö joka "omistaa"
henkilökohtaisen Pedonmerkin, keskitettyyn globaaliin keinoälysingulariteetin komento- ja
valvontatoimintoon ... kuvaan tulee neuralink, toinen Elon Musk'in projekti, joka visioi sirun
asetetuksi ja kytketyksi suoraan aivoihisi, mikä avaa kokonaan uuden näennäisten
mahdottomuuksien maailman. Tässä on toinen YouTube-video - Miten Neuralink toimii.
Lyhyt sana
Lyhyt sana Elon Musk'ista: sen perusteella, mitä näen ja kuulen somessa ja valtamediassa...
tykkään hänestä! Vau! Hän on briljantti. Hän on nerokas, kunnianhimoinen yrittäjä. Hän on
rakentanut uskomattomia yrityksiä, jotka saavuttavat uskomattomia saavutuksia ja tuloksia.
Näennäisesti hän vastustaa vasemmiston ja globaalin eliitin hulluutta. Hän vaikuttaa tavalliselta
ihmiseltä, kuin olisi yksi meistä. Hän ei ole! Se on kaukana totuudesta. Varokaa, ettei kukaan petä
teitä! Varokaa! Kun on kyse Elon Musk'ista ja kaikesta, mitä hän tekee ja rakentaa, sinun on
tarkasteltava häntä Pyhän Hengen synnyttämän runsaan erottamisen ja viisauden valossa.

Lisäksi, toisin kuin Babylon Bee antaa ymmärtää, epäilen vakavasti sitä, mitä näimme BB:n Elon
Musk'in haastattelussa, jossa Musk uskoi ja luotti Herraamme Jeesukseen Kristukseen uskossa ja
vastaanottaen Hänet Vapahtajanaan. Tarpeeksi sanottu.

Takaisin tekniikkaan
Onnittelut! Kuten kapteeni Picard elokuvassa Star Trek: The Next Generation, sinusta on tullut
augmentoitu Borg, joka on toivottomasti kytketty pesämieleen (Hive mind), joka on yliluonnollisen
kapinallisen saastuttama, suuren tulipunaisen lohikäärmeen, joka on paholainen ja saatana, joka
pettää koko maailman.
Ilm. 12:9: “Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko
maanpiirin villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa.”
En voi olla nauramatta, kun ajattelen, että kaikki tämä teknologia tulee yhteen periaatteessa
samaan aikaan ja oikeaan aikaan Korkeimman Jumalamme tarkoitusten mukaisesti. On ikäänkuin
jotakin yliluonnollista ikiaikaista suunnitelmaa oltaisiin ihmeellisesti orkestroimassa ja
toteuttamassa. Jep!
Kaikki on loksahtamassa kohdalleen.
Katso tämä YouTube-video, jolla esiintyvät Tom Hughes (Hope for Our Times Ministries) ja Billy
Crone – Keinoäly... Se on käymässä todelliseksi.
Ihmiskunnan muutos on jo alkanut
WEF:n visioima ihmiskunnan radikaali muutos käynnistettiin kahden väitetyn kriisin voimalla: 1)
Covid-19 ja alistaminen enimmäkseen hyödyttömälle ns. rokotteelle; 2) ns. ilmastokatastrofi, joka
nimettiin ihmisen aiheuttamaksi globaaliksi ilmastonmuutokseksi.
WEF, muut globaalit järjestöt, kansainväliset vallankäyttäjät, yritys- ja julkiset organisaatiot sekä
eliitti käyttävät aktiivisesti näitä kahta väitettyä kriisiä, joihin liittyy runsaasti pelkoa, uhkailua ja
pelottelua, pakottaakseen ihmiset muuttumaan psykologisesti, älyllisesti, emotionaalisesti,
hengellisesti (spiritually) ja käytöksellisesti.
Heitetään siihen vielä kolmaskin kriisi: ihmisen aiheuttama globaali toimitusketjukriisi, joka lisää
uuden kerroksen pelkoa, uhkailua ja pelottelua sen päälle, mitä nämä globaalit lainsuojattomat
ovat jo tuottaneet.
WEF ja sen globaalit kansainväliset kaverit lähettävät selkeän viestin: Jos haluatte tyydyttää
perustarpeenne, teidän on mentävä mukaan, että voitte tulla toimeen. Muuten teidät suljetaan pois
järjestelmästä ja sen "eduista":
- Ei työtä
- Ei tuloja
- Ei kotia
- Ei mahdollisuutta maksaa laskuja
- Ei ruokaa tai juomaa
- Ei mahdollisuutta käyttää henkilökohtaisia resursseja
- Ei lääkäriä

- Ei terveydenhuoltoa
- Yleinen kielteinen vaikutus sinuun, perheeseesi ja lapsiisi.
- Et voi ostaa mitään mistään
Aivan kuten Covid-19:n ja väitetyn rokotteen kohdalla, jos lailliset vaihtoehtosi estetään, niin sinut
saadaan tai pakotetaan osallistumaan järjestelmään. Ihmiset ehdollistetaan ja prässätään muottiin,
jonka WEF uskoo parhaiten täyttävän sen tarkoitukset.
Uusi kriisi on tulossa
Arvaan, että maailmanlaajuinen digitaalinen valuutta tai luotto (GDC) ja siihen liittyvä
rahoitusjärjestelmä on tulossa seuraavaksi, koska se on paras looginen askel vääjäämättömässä
etenemisessä kohti Pedonmerkkijärjestelmää.
Aikovatko WEF ja tämä lainsuojattomien kansainvälisten elitistien ilkeä porukka tuoda tämän
GDC:n globaalin mandaatin kautta vai tuottamalla uuden globaalin kriisin? Hmmmmm. Sanon
uuden kriisin, koska se palvelee paremmin heidän tarkoituksiaan ja antaa näiden henkisesti ja
demonisesti kontrolloitujen konnien siirtää enemmän ihmisiä ja nopeammin haluamaansa
ajattelutapaan ja käyttäytymiseen.
Kriisi vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen ja psykologiseen ajattelutapaan syvällisemmin kuin
Pedonmerkkijärjestelmän hidas, harkittu ja järjestelmällinen täytäntöönpano.
Kriisi auttaa näitä demonisesti kontrolloituja ja energisoituneita sekopäitä pitämään helpommin
kiinni saavuttamistaan eduista. Näemme sen liittyvän Covid-19:ään ja rokotteeseen; nämä tyypit
ovat vasaroineet ja pakottaneet ihmisiä kahden vuoden ajan.
Yleisesti ottaen ihmiset kaikkialla maailmassa ovat luopuneet valvonnasta, vallasta ja
auktoriteetista elämäänsä nähden "hyväntahtoisille" johtajilleen, jotka ovat niin "omistautuneita"
auttamaan ihmisiä selviytymään tästä kauheasta kriisistä. Voit olla varma, että nämä pahat johtajat
eivät anna tuota valtaa, valvontaa ja auktoriteettia takaisin ihmisille.
Todellisuuden tarkistus
Jopa tätä seuraavaa osiota kirjoittaessani kuulen joidenkin teistä lukijoista raivoavan minulle ja
väittävän, että rienaan Jumalaa, tai että olen harhaoppinen, mutta tässä sitä kuitenkin ollaan.
Tuleva tuleva globaali digitaalinen valuutta (GDC) ja sitä tukeva rahoitusjärjestelmä eivät ole
Pedonmerkki; järjestelmä ei vielä ole Pedonmerkkijärjestelmä. Että se olisi, niin kadotuksen
lapsen, Antikristuksen eli pedon täytyy ensin ilmestyä maisemaan ja hänen täytyy ottaa käyttöön ja
toteuttaa Pedonmerkki. Jos ylöstempaus ei ole vielä evakuoinut uskovia, niin mitä sinä teet? Miten
sinä tulet toimeen, kun Pedonmerkkiä ja sen rahajärjestelmää aletaan toteuttaa?
Kun käteisvarat hupenevat, ehtyvät ja virallisesti lopetetaan, eikä rahaa enää paineta, niin mitä me
teemme? Sinulla voi olla "käteistä rahaa" pankissa, mutta et voi käyttää sitä, koska "käteinen raha"
ei ole yhteensopiva tämän uuden järjestelmän kanssa.
Sovellan ideaa, jonka kuulin hiljattain pastori Mark Henry'ltä Revive Brooklyn Park -kirkossa: Jos ja
kun pankkisi tarjoaa sinulle kannustimena viiden GDC:n hyvityksen jokaisesta käteisdollarista,
jonka vaihdat, niin mitä teet? Kieltäydytkö itsepäisesti vaihtamasta ja menetät säädyllisen
mahdollisuuden?
Kun GDC ja sen rahajärjestelmä saapuvat näyttämölle, niin se on tullut jäädäkseen; se ei lähde
pois. Näistä kahdesta tulee yhdessä ainoa peli kaupungissa.

Mitä aiot tehdä, odotatko viimeiseen hetkeen saakka vaihtaaksesi käteisdollarisi GDC:hen, kun
vaihtokurssi on laskenut 0,750 GDC:hen per dollari? Nyt vaihdat tappiolla. Kuinka tyhmää ja
typerää se on?
Olet kuitenkin oikeassa ja olen kanssasi samaa mieltä, että jonakin tulevana päivänä sen jälkeen,
kun kadotuksen lapsi, Antikristus, eli peto, ilmestyy maisemaan, GDC ja sitä tukeva
rahajärjestelmä joutuvat hänen täydelliseen hallintaansa. Hänen Väärä Profeettansa saa ja
pakottaa kaikki, jotka haluavat osallistua ja päästä järjestelmään, ottamaan Pedonmerkin ja
palvomaan petoa ja kumartamaan pedon kuvaa. Kuten Rooman keisarin palvonnan päivinä
tarvitset vain hyppysellisen suitsuketta.
Ikuinen tuomio, josta Raamattu puhuu, liittyy Pedonmerkkiin ynnä pedon ja hänen kuvansa
palvontaan. Tuomio ei liity GDC:n ja sitä tukevan järjestelmän rutiininomaiseen käyttöön.
Teknologian käyttö sinänsä ei ole pahasta. Se, miten teknologiaa käytetään, heijastaa pahaa
tahtoa tai pahuutta. Mutta tulevina päivinä, jotka ovat varmasti tulossa, mitä enemmän teknologiaa
käytät, sitä mahdollisempaa on, että se vie sinut syvemmälle sananlaskun kaninkoloon. Elä ja
vaella varovaisesti!
Vaeltaminen Pyhän Hengen erottamiskyvyn voimassa on suositeltavaa ja viisasta.
Mikä on seuraavan kriisin katalysaattori?
Minkä vektorin eli kriisin tuo kansainvälisten konnien salaliitto valmistaa mekanismiksi, joka
kuljettaa maailman seuraavaan vaiheeseen?
Ehkä Ukrainan ja Venäjän sota, joka uhkaa kolmannen maailmansodan tyyppisellä yhteenotolla,
johon voisi liittyä rajoitettu lämpöydinaseiden käyttö, tai sen uhka. Tai ehkä uusi suuri Lähi-Idän
konflikti, joka ratsastaa Iranin ydinneuvottelujen hännillä ... kuten ehkä Googin / Maagogin konflikti.
Entäpä toinen pandemia, joka on todella kaksinumeroisen tappava, kuten isorokko, jonka
historiallinen kuolleisuusaste on jopa 34%. Hmmmm. Mielenkiintoista on, että WEF:llä ja globaalilla
eliitillä on ainakin runsaasti todisteita, että pandemiat ja niiden moninaiset muunnelmat toimivat
oikein hyvin. Ja WEF ja sen ilkeät ystävät ovat osoittaneet, että pandemiat ja niiden jälkiseuraukset
voivat kirjaimellisesti tuhota monien kansakuntien taloudet.
Tai ehkä jonkinlainen strateginen ennalta ehkäisevä hyökkäys Yhdysvaltoja vastaan. Miten
hauskaa WEF:llä ja sen liittolaisilla onkaan, jos kohdistavat hyökkäyksensä erityisesti
Yhdysvaltoihin ja sen dollariin ja romahduttavat ne.
Kun asiaa tarkastellaan, on olemassa kirjaimellisesti useita vaihtoehtoja, jotka voivat palvella
WEF:n tarkoitusta romahduttaa maailman nykyiset rahoitus- ja talousjärjestelmät ja siten asettaa
maailma vakaasti ja väistämättä tielle kohti GDC:tä ja siihen liittyvää rahoitusjärjestelmää. Ja kun
käteisvaluutta katoaa, katoaa myös mahdollisuus tyydyttää perustarpeet vaihtoehtoisella tavalla.
Tulkaa kaikki!
Aluksi kaikki "saavat osallistua ja heitä kannustetaan" tähän uuteen globaaliin digitaaliseen
valuuttaan (GDC) ja sen rahajärjestelmään. Tulkaa kaikki! Se auttaa rakentamaan luottamusta ja
riippuvuutta tähän uuteen "ihmeelliseen" järjestelmään. Tämä uusi järjestelmä auttaa ihmisiä
täyttämään perustarpeensa. Aluksi järjestelmä näyttää todennäköisesti yleisluontoiselta ja vain
uudelta tavalta hoitaa tavanomaisia liiketoimia, mutta hitaasti ja varmasti ajan mittaan WEF ja sen
kansainvälinen pahojen kaaderi kiristää ruuveja, aivan kuten näemme niiden kohdalla, jotka
kieltäytyvät enimmäkseen hyödyttömästä ns. Covid-19-rokotteesta.
Et voi osallistua julkisiin tilaisuuksiin tai jokapäiväisiin toimintoihin, ellet todista rokotepassilla, että
olet täysin rokotettu ja tehostettu. Sinut estetään osallistumasta uuteen GDC-järjestelmään, ellet

antaudu myöntyväisesti ja hyppää jonkin ennalta määrätyn renkaan läpi. Muuten, tästä
vaatimustenmukaisuuden renkaaasta tulee liikkuva maali tarkoituksena kelata henkilö syvemmälle
ja juurruttaa hänet järjestelmään.
Rajallisten resurssien tai resurssien rajallisen saatavuuden maailmassa (toimitusketjukriisi) se, että
jos ihmisellä ei ole koskaan ollut mitään versus että hänellä on jotakin ja sitten menettää sen, luo
merkittävää jännitettä ihmisten psykologiaan ja vaikuttaa helpommin ja nopeammin heidän
käyttäytymiseensä. Kun järjestelmä alkaa leikata ihmisiä pois, sulkea heitä ulos ja osallistumisen
ulkopuolelle, se luo kokonaan uuden inhimillisen dynamiikan. Nyt leikattuina irti käteisestä ja kun
on vain yksi tiukasti valvottu GDC ja rahajärjestelmä, ihmiset alkavat panikoida. Tämä saa ja
pakottaa ihmiset osallistumaan syvemmin järjestelmän alati lisääntyviin manipulaatioihin. Niin se
ansa laukeaa!
Uhkaava pääsykysymys
Nyt herää kysymys… mikä on mahdollisesti se vaatimustenmukaisuuskehä, jonka avulla ihmiset
voivat säilyttää pääsyn tähän GDC-järjestelmään tai aiemmin poisleikatut ja ulossuljetut saada
takaisin pääsy järjestelmään? Mitä yhä epätoivoisemmat ihmiset ovat valmiita vaihtamaan pääsyyn
ja "normaaliin elämään"?
Hmmmm. Numero? Äppi kännykkään? Kannettava tai puettava sähköinen laite? Laite yhdistettynä
ainutlaatuiseen biometriikkaan? Tai ehkä laite, biometrinen ja geneettinen ilmaisin.
Mikä sitten alkuperäinen vaatimustenmukaisuuden rengas onkaan, voit olla varma, että se
muuttuu. Suhteellisen lyhyen ajan kuluessa tämä noudattamiskehä siirtyy, muuttuu ja kehittyy,
kunnes SE ennustettu globaali tyranni saapuu. Hänen globaali digitaalinen valuuttajärjestelmänsä
vaatii sähköisen laitteen oikean kätesi iholle tai ihon alle tai huolellisesti sijoitetun taiteellisesti
suunnitellun kauniisti muotoillun "ornamentin" otsaan. Kukaan ei voi ostaa eikä myydä eikä
osallistua järjestelmään, ellei hänellä ole Pedonmerkkiä ja ellei hän palvo kadotuksen lasta,
Antikristusta, eli petoa.
Raamattu kertoo meille, että Väärä Profeetta, ns. "rauhan ja hengellisyyden mies", aiheuttaa tai
pakottaa Pedonmerkin toteuttamisen valheiden ja petoksen pilven alla, aivan kuten Covid-19rokotetta käsiteltiin.
YK:n, WHO:n ja lukuisten kansallisten elinten ja hallitusten johdolla Covid-19-rokote samalla
tavalla aiheutetaan tai pakotetaan maailman kansoille progressiivisilla valheilla ja petoksilla
yhdistettynä brutaaliin ja kovakouraiseen taktiikkaan.
- Rokote on turvallinen ja tehokas ... valhe.
- Rokote antaa täyden immuniteetin ... valhe.
- Rokote antaa osittaisen immuniteetin ... valhe.
- Rokote antaa rajoitetun osittaisen immuniteetin ... valhe.
- Rokote antaa jonkin verran suojaa ... valhe.
- Rokote ehkäisee vakavia oireita ... valhe.
- Sinun on saatava rokote, koska me sanomme niin ... aiheutettu tai pakotettu.
Ilm. 19:20: 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.”
Se on valhe! Mitä tahansa "yliluonnollisia" transhumanistisia voimia tai "etuja" Pedonmerkki ja
pedonmerkkijärjestelmä tarjoavatkin ... se on valhetta!
Tässä se tulee, tämän pedonmerkkijärjestelmän huippukivi: tekoäly (AI) -singulariteetti, joka toimii
tämän keskitetyn järjestelmän komento- ja ohjaustoimintona, johon teoriassa jokainen ihminen
maapallolla on sidottu henkilökohtaisen Merkin kautta. .

Tässä vaiheessa suurimmasta osasta planeetan ihmisiä on tullut Borg'eja, jotka on sidottu
pesämieleen. Emme tule omistamaan mitään, emme edes omaa mieltämme, mutta olemme
onnellisia. Jossain määrin järjestelmä kirjaimellisesti kaappaa ihmisten mielet. Vastarinta on
turhaa.
Ja tietysti tämä tekoäly-singulariteetti ei tule käsittämään Herraa Jeesusta Kristusta Jumalana,
kuten jopa epäuskoiset voisivat perinteisesti käsittää Hänet. Tekoäly kertoo ihmisille päivittäin, ettei
ole muuta jumalaa kuin tekoäly ja pesämieli, jota hallitsee lohikäärme, joka on paholainen ja
Saatana.
Kierros umpeutuu
Olemme tehneet täyden kierroksen. Tekoäly eli Saatana / paholainen tekee valheellisia
merkkejään ja ihmeitään kadotuksen lapsen, Antikristuksen, eli pedon kautta, kun järjestelmä
verkottuu kaikkialla maapallolla ja kietoutuu jokaisen ihmisen elämään. Pedonmerkkijärjestelmä
lähettää alinomaa loputtomia viestejä jokaisen ihmisen hermosiruun, mikä estää ihmistä tulemasta
tietoisuuteen totuudesta ja huutamasta avuksi Herraa Jeesusta parannuksessa. Raamatun
mukaan: He eivät tehneet parannusta.
Kun ihminen saa henkilökohtaisen Pedonmerkkinsä, hänen aivojaan ja mieltään ohjataan niin, että
hän ei voi koskaan yrittää poistaa henkilökohtaista merkkiään. Saatanan saastuttama tekoäly
valehtelee ja pettää ja kertoo vastaanottajalle, että hänen on parempi pysyä järjestelmän osana.
Merkin vastaanottaja uskoo valheen.
Väärä profeetta käskee ihmisiä rakentamaan pedon kuvan. Ja nyt, kun ihminen on osa
pedonmerkkijärjestelmää, hän on suostunut ja antautunut sallimaan järjestelmän kertoa hänelle
mitä tahansa ja on velvoitettu tottelemaan.
Tekoälyjärjestelmä, joka kätkee sisäänsä tuon yliluonnollisen kapinallisen, paholaisen / Saatanan,
lohikäärmeen, puhuu kadotuksen lapsen, Antikristuksen, eli pedon kautta kertoen maailmalle, että
pedon palvonta on nyt muotia ja integroituminen järjestelmään on asia, joka tekee heidät kaikkein
onnellisimmiksi, sallii heidän jatkuvan osallistumisensa järjestelmään ja antaa heille pääsyn
kaikkiin järjestelmän "etuihin".
Jumalan viha / Karitsan viha
Kun Korkeimman Jumalan, Herran Jeesuksen, viha vuodatetaan ja maailma kirjaimellisesti
murenee heidän ympärillään kaapattujen mielten hypnoottisen vaikutuksen ja totaalisen henkisen
loukkuun jäämisen alla, kadotuksen lapsi, Antikristus eli peto, käskee maailmaa kiroamaan ja
rienaamaan Herraa Jeesusta. He eivät tehneet parannusta.
Ne, jotka ottavat henkilökohtaisen Pedonmerkin valheiden ja petosten pilven alla, ovat niitä, joilla ei
ollut rakkautta totuuteen, joka on Herra Jeesus Kristus. Näitä ottajia estetään avuksihuutamasta
Herraa Jeesusta rehellisessä parannuksessa. Hyväksymällä Pedonmerkin ja luovuttamalla itsensä
hallinnan pedonmerkkijärjestelmälle he valitsevat iankaikkisen tuomion iankaikkisen elämän sijaan.
Luovutettuaan kykynsä tehdä parannus, kuten Eesau luopui esikoisuudestaan, mahdollisuus tehdä
parannus tulevaisuudessa on kirjaimellisesti riistetty heiltä.
Nyt sen ymmärrän. Nyt ymmärrän paremmin. He eivät tehneet parannusta..
Herra Jeesus, Vapahtaja, Jäljellä oleva toivo, Juuri nyt!
Raamattu sanoo selvästi: Joh. 3:16: ".ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä
olisi iankaikkinen elämä.” Joh. 3:36: "Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä; mutta joka
ei ole kuuliainen Pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä."
Room. 10:13: "Sillä "jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu".

Jos et ole vielä tehnyt parannusta synneistäsi ja avuksihuutanut Herraa Jeesusta, sinun pitäisi ja
sinun täytyy tehdä se tänään, juuri nyt, kun teoriassa vielä hallitset omaa mieltäsi ja kaikkia
valintojasi.
Päivät ovat tulossa, jolloin todennäköisesti teet ensimmäisen päätöksen sitoa itsesi Merkillä
kaiken kattavaan globaaliin kauniiden valheiden ja ihanien petosten järjestelmään, joka leikkaa
sinut irti ja estää sinua koskaan kääntymästä takaisin. Tuo alkuperäinen valinta, aivan kuten se,
mitä tapahtui Aadamin ja Eevan kohdalla, on kokonaan sinun, mutta sen jälkeen asia on otettu pois
käsistäsi. Tämä Pedonmerkin tie leikkaa pois kaiken toivon.
Valitse Herra Jeesus tänään, nyt heti. Se on oikea valinta. Kun valitset Hänet ja uskot Häneen, niin
se tuo iankaikkisen elämän. Herran Jeesuksen valitseminen ylläpitää ja turvaa toivosi.
Maranata!
John Chandler
jray810@msn.com
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