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Israelin kansalaisille Vihreä passi todisteeksi 
koronarokotuksesta, ja samaan aikaan juutalaiset rukoilevat 
Messiaan ilmestymistä, joka on todellisuudessa Raamatun 
Antikristus eli Israelin valemessias, jonka kautta Raamatun 
pedonmerkki pakotetaan koko maailmalle!
Tässä suomentamassani Now The End Begins -sivuston artikkelissa kerrotaan erittäin mielenkiintoisesta
profeetallisesta kehityksestä Israelissa, kun viime sunnuntaina (21.2.2021) maa otti käyttöön 
'pedonmerkkimäisen' Vihreän passin, jonka avulla Israelin kansalaiset voivat todistaa ottaneensa 
koronarokotteen, mikä aukaisee heille pääsyn erilaisiin paikkoihin, jonne rokottamattomat eivät siis 
enää pääse. Tämä on järkyttävää ihmisten perusoikeuksien polkemista ja tuo vain mieleen Raamatun 
Ilmestyskirjassa mainitun Pedon merkin, jota ilman kukaan ei voi ostaa eikä myydä (Ilm. 13:16-18). 
Ollaanko näin siirrytty esiasteelle Pedon merkin tuomisessa maailmaan?? Tämä merkitsee 
profeetallisesti myös sitä, että Jaakobin ahdistus (Danielin 70. vuosiviikko) on lähellä, ja ennen sitä 
tapahtuu Kristuksen morsiamen ylöstempaus (Ilm. 3:10)!

-------------------------

ISRAEL OTTAA KÄYTTÖÖN HEIDÄN COVID-19 ROKOTUKSESTA
TODISTAVAN 'VIHREÄN PASSIN' PERUSTUEN DIGITAALISEEN 
QR-KOODIIN, JUURI KUN JUUTALAISET HUUTAVAT 'MESSIAS 
NYT!', MUTTA ARVATKAAPA KUKA SEN SIJAAN TULEE 
ILMESTYMÄÄN PAIKALLE?

Terveysministeri Yuli Edelstein, terveysministeriön pääsihteeri Chezy Levy ja muut terveydenhuollon 
virkamiehet esittelivät uuden sertifikaatin ja demonstroivat myöntämistapoja QR-koodilla suojatulle 
passille, joka on ollut epäilyn kohteena raporttien jälkeen, jotka osoittavat, kuinka helppoa sen 
väärentäminen on. Hallituksen ministerit hyväksyivät maanantaina myymälöiden, kuntosalien, hotellien 
ja muiden paikkojen uudelleenavaamisen sunnuntaista lähtien, helpottamaan laajamittaisia lukitustoimia,
joiden tarkoituksena oli hidastaa COVID-19:n leviämistä. Kivijalkakaupat, ostoskeskukset, supermarketit,
museot ja kirjastot tulevat olemaan avoinna kaikille israelilaisille. Mutta vain rokotetut tai COVID-19-
taudista toipuneet voivat käyttää kuntosaleja ja uima-altaita, osallistua urheilu- ja kulttuuritapahtumiin ja 
yöpyä hotelleissa.
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by Geoffrey Grider, February 21, 2021

https://www.nowtheendbegins.com/israel-green-pass-messiah-now-antichrist-digital-vaccinaton-
qr-code-passport-jerusalem-end-times-bible-prophecy/

Israelin terveysministeriö otti torstaina käyttöön kauan odotetun Green Pass 
(Vihreä passi) -todistuksen, jonka avulla koronavirusta vastaan rokotetut tai 
taudista toipuneet voivat osallistua erilaisiin aktiviteetteihin. Samalla ministeriö 
varoitti vakavista oikeudellisista seuraamuksista niille, jotka väärentävät passeja.

Pyhistä kirjoituksista tietämättömille ihmisille, Vihreä passi luultavasti näyttää järkevältä, hyvältä 
idealta, ja sen innostunut hyväksyminen Israelissa tänä viikonloppuna on osoitus siitä. Mutta niille 
meistä, jotka eivät ole ”hitaita sydämeltä” uskomaan kaikkea sitä, mitä profeetat ovat kirjoittaneet, Vihreä
passi on uskomaton vahvistus Raamatun profetian totuudelle. Näemme siinä Ilmestyskirjan 13. luvun 
Pedon merkin itävät siemenet. Ja niille teistä, jotka olette juutalaisia ja hylkäätte Uuden testamentin, 
Vanha testamentti antaa sinulle saman eksaktin sanoman ja johtaa sinut täsmälleen samaan paikkaan.

”Katsokaa kansojen joukkoon, katselkaa ja kauhistukaa, sillä minä teen teidän päivinänne teon, jota 
ette uskoisi, jos siitä kerrottaisiin.” Habakuk 1:5 (KR 33/38)

Samanaikaisesti Vihreän passin käynnistämisen kanssa, Israelissa on liike, joka kehottaa kaikkia 
juutalaisia rukoilemaan 'Messias Nyt!' (ks. esim. https://www.youtube.com/watch?v=yjcxOKYfp6s), 
mikä on jopa kauhistuttavampaa kuin Vihreä passi. Miksi? Koska Messias on jo paljastettu, Jeesus 
Nasaretilainen, ja he juutalaiset ovat hylänneet Hänet, Hänen sijaansa huutavat 'toista messiasta', ja 
Raamatun mukaan Jumala antaa hänet heille. Tätä henkilöä kutsutaan Raamatussa monilla nimillä, 
mutta The Assyrian (assyrialainen) jokseenkin tiivistää hänet täydellisesti. Assyrialainen on tietysti 
Antikristus, ja profeetta Jesaja kertoo meille, että hän on vitsa Jumalan kädessä viemään juutalaiset läpi 
Jaakobin Ahdistuksen ajan. Etkö usko minua? Kysy Jesajalta…

• ”Voi Assuria, joka on minun vihani vitsa ja jolla on kädessään minun suuttumukseni 
sauva! Minä lähetän hänet jumalattoman kansakunnan kimppuun, käsken hänet vihastukseni 
kansaa vastaan saalista saamaan ja ryöstöä ryöstämään ja tallaamaan sitä kuin katujen 
lokaa.” Jesaja 10:5,6 (KR 33/38)

• ”O Assyrian, the rod of mine anger, and the staff in their hand is mine indignation. I will send 
him against an hypocritical nation, and against the people of my wrath will I give him a charge, 
to take the spoil, and to take the prey, and to tread them down like the mire of the streets.” Isaiah 
10:5,6 (KJB)

Se on niin täydellisen sopivaa, että tämä Pedon merkin prototyyppi käynnistetään ensin Israelissa, 
sillä Antikristus pakottaa Pedon merkin koko maailmalle Israelista käsin. Rukoile juutalaisten puolesta, 
jotka nyt vaativat Antikristuksen tulemista hallitsemaan heitä, jotta jäännös voisi pelastua. Antikristus 
on todellakin tulossa, ja juuri sinä hetkenä kun hän saapuu, me, jotka olemme pelastuneita Kristuksen 
ruumiiseen, koostuen juutalaisista ja pakanoista, tulemme lentämään lennolla Flight #777 Pre-Trib 
(ennen Ahdistusta) -tempauksessa (Pretribulation Rapture). Asiat tapahtuvat nyt niin nopeasti, että 
ryhdy johonkin toimeen Jeesuksen Kristuksen, ainoan Messiaan, hyväksi, kun vielä voit, koska asiat 
ovat muuttumassa radikaalisti. Nopeammin kuin voit räpyttää silmiä.

”Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me 
muutumme, yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet 
nousevat katoamattomina, ja me muutumme.” 1. Kor. 15:51,52 (KR 33/38)

“Behold, I shew you a mystery; We shall not all sleep, but we shall all be changed, In a moment, in 
the twinkling of an eye, at the last trump: for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised 
incorruptible, and we shall be changed.” 1 Corinthians 15:51,52 (KJB)

DECEPTIVE NEW NETFLIX SERIES ‘MESSIAH’ HERALDS THE COMING OF THE BIBLICAL 
ANTICHRIST AND HAS BASED THE MAIN CHARACTER ON DAJJAL OF ISLAM (PETOLLINEN 
UUSI NETFLIX-SARJA 'MESSIAS' KUULUTTAA RAAMATUN ANTIKRISTUKSEN TULOSTA JA ON 
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ANTANUT PÄÄROOLIN DAJJAL OF ISLAM -NIMISELLE HENKILÖLLE)

https://www.nowtheendbegins.com/netflix-series-messiah-heralds-coming-biblical-antichrist-
dajjal-mahdi-islam-end-times-chrislam-666/

Hallitus ottaa käyttöön Vihreän passin rokotettuja varten, ja varoittaa, että 
väärentäjät joutuvat vankilaan

LEHDESTÄ TIMES OF ISRAEL: Terveysministeri Yuli Edelstein, terveysministeriön pääsihteeri Chezy 
Levy ja muut terveydenhuollon virkamiehet esittelivät uuden sertifikaatin ja demonstroivat 
myöntämistapoja QR-koodilla suojatulle passille, joka on ollut epäilyn kohteena raporttien jälkeen, jotka 
osoittavat, kuinka helppoa sen väärentäminen on.

Israel scanning citizens who have received the Green Pass COVID-19 vaccination passport 
digital identification that allows them access to the marketplace. Stunning foreshadow of the 
coming Mark of the Beast. (Israel skannaa kansalaisia, jotka ovat saaneet Green Pass COVID-19 
-rokotuspassissa olevan digitaalisen henkilöllisyystodistuksen, joka antaa heille pääsyn 
markkinapaikalle. Ällistyttävä ennakkonäkymä tulevasta Pedon merkistä.)

https://twitter.com/NowTheEndBegins/status/1363597739137921026 (21.2.2021)

Hallituksen ministerit hyväksyivät maanantaina myymälöiden, kuntosalien, hotellien ja muiden 
paikkojen uudelleenavaamisen sunnuntaista lähtien, helpottamaan laajamittaisia lukitustoimia, joiden 
tarkoituksena oli hidastaa COVID-19:n leviämistä. Kivijalkakaupat, ostoskeskukset, supermarketit, 
museot ja kirjastot tulevat olemaan avoinna kaikille israelilaisille. Mutta vain rokotetut tai COVID-19-
taudista toipuneet voivat käyttää kuntosaleja ja uima-altaita, osallistua urheilu- ja kulttuuritapahtumiin ja 
yöpyä hotelleissa.

JOTTA VOISIVAT AVATA OVENSA SUNNUNTAINA, ASIANOMAISTEN 
LIIKEYRITYSTEN ON RYHDYTTÄVÄ SKANNAAMAAN PASSEJA JA HYVÄKSYTTÄVÄ 
VAIN NE IHMISET JOTKA KANTAVAT SELLAISTA MUKANAAN.

Rajoitusten edelleen lieventämisessä, terveysministeriö ja pääministerin kanslia totesivat tiistaina, että 
hallitus sallii perjantaiaamusta alkaen enintään 20 hengen ulkoilmatilaisuudet ja enintään 10 hengen 
sisätiloissa pidettävät kokoontumiset. Aikaisemmat säännöt rajoittivat ulkoilmatilaisuudet 10 henkeen ja 
sisätiloissa tapahtuvat kokoontumiset 5 henkeen.

Ne, jotka ovat kelvollisia, voivat saada Vihreän passin kolmella tavalla sunnuntaista
21. helmikuuta alkaen:

Ladataan Traffic Light (Ramzor) -sovellus Google Play'sta tai Apple'n sovelluskaupasta, syötetään 
henkilökohtaiset tiedot ja silloin passin saa omaan puhelimeen. Rekisteröityminen terveysministeriön 
verkkosivustolle ja tulostettavan henkilökohtaisen asiakirjan lataaminen. Soitetaan terveysministeriön 
kuumalle linjalle numeroon *5400 ja passin saa sähköpostilla tai faksilla.

”ROKOTETUT JA TAUDISTA PARANTUNEET VOIVAT MENNÄ KUNTOSALEILLE, 
KULTTUURITAPAHTUMIIN, HOTELLEIHIN, JA SYNAGOOGIIN JOTKA OVAT 
REKISTERÖITYJÄ VIHREÄ PASSI -SERTIFIKAATIN ALLE SUNNUNTAISTA ALKAEN”, 
EDELSTEIN SANOI. ”TÄLTÄ ENSIMMÄINEN VAIHE TULEE NÄYTTÄMÄÄN 
PALAAMISESSASI LÄHES NORMAALIIN ELÄMÄÄN.”

Silti hän korosti maskien käytön jatkamisen tärkeyttä – myös niille, jotka ovat saaneet molemmat 
rokoteannokset. Passia on jo kritisoitu helposti väärennettäväksi. Väärennettyjen todistusten pimeät 
markkinat kukoistavat Telegram'issa, jossa yli 100 000 käyttäjää on liittynyt ryhmiin, jotka tarjoavat 
väärennöksiä maksua vastaan, Channel 12 News kertoi.
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Vastauksena Edelstein totesi: ”Ne, jotka ajattelevat tätä peliksi ja tulostavat rokotustodistuksen ilman 
että ovat rokotettuja, tullaan nappaamaan kiinni ja heidän toimintansa voi päättyä kun he ovat 
vankilassa.” LUE LISÄÄ

Israel Launches Green Pass COVID Passport (Israel lanseeraa Green Pass COVID 
-passin)

https://youtu.be/7S4hiKJhimg

Jews In Israel Rejecting Jesus Christ Want ‘Messiah Now!’ Instead (Israelin juutalaiset, hyläten 
Jeesuksen Kristuksen, haluavat sen sijaan 'Messias nyt!')

https://youtu.be/yjcxOKYfp6s 

Now The End Begins (NTEB) -sivusto on etulinjan puolustuksesi pimeyden 
nousuvettä vastaan nyt viimeisinä päivinä ennen seurakunnan Tempausta

• HOW TO DONATE (Kuinka lahjoittaa): Click here to view our WayGiver Funding page

”..odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja Vapahtajamme Kristuksen 
Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä,” Titus 2:13 (KR 33/38)

"Kiitos paljon!" – Geoffrey, päätoimittaja, NTEB

--------------------

Lopuksi voit katsoa uskovan miehen viestiä Israelin tilanteesta eli video Hälytyskellot Israelista 
NYT! (tekstitys suomeksi)

Lähettänyt Olli-R klo 17.50
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