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Pendahuluan
• Apakah itu Premill, Amill, Posmill

• Asal-usul Covid-19

• Bahaya 5G

• Apocalypse now: Deep State, Tata Dunia Baru
(Novum Ordo Seclorum) dan isyu-isyu terkini lainnya



Beberapa tipe eskatologi
• Post-milenialisme

• A-milenialisme

• Pre-milenialisme

• Beberapa catatan: Preteris, Futuris dll

tentang Kitab Wahyu



Catatan singkat penafsiran Wahyu

• Ada beberapa perbedaan dalam menafsirkan
kitab Wahyu, ada yang cenderung Preteris dan
ada yang Futuris.

• Inti Preteris: memahami bahwa Kitab Wahyu
ditulis hanya untuk mengkritik secara halus
kekejaman pemerintahan Romawi masa itu

• Inti Futuris: Kitab Wahyu berisi nubuat yang 
masih harus digenapi.



Perbedaan pandangan



Postmilenialisme

• Postmilenialisme itu penafsiran pasal 20 kitab
Wahyu yang memahami kedatangan Kristus yang 
kedua kali sebagai sesuatu yang terjadi sesudah
Milenium, zaman Keemasan atau zaman
kejayaan, dan masa dominasi kekristenan. 

• Mereka justru percaya bahwa Wahyu 20:4-6 tidak
boleh dimengerti secara harafiah. Mereka
percaya bahwa angka “1.000” hanya sekedar
berarti kurun waktu yang panjang.



• Awalan “post” dalam postmilenialisme menunjukkan
pandangan bahwa Kristus akan datang kembali setelah
orang-orang Kristen (bukan Kristus sendiri) mendirikan
kerajaan di atas bumi.

• Penafsiran Alkitab yang lazim dan harafiah menolak
postmilenialisme dan berpegang pada penafsiran semua
ayat Alkitab seperti seharusnya, termasuk nubuat-
nubuat yang belum digenapi. 

• Mengenai penafsiran nubuat, kita memiliki ratusan
contoh Alkitab mengenai penggenapan nubuat-nubuat. 
Ambil sebagai contoh nubuat-nubuat mengenai Kristus
dalam Perjanjian Lama.



Amilenialisme

• adalah istilah bagi ajaran yang meyakini bahwa
kerajaan seribu tahun itu tidak ada. Para 
penganut pandangan ini menolak ajaran pra-
milenialisme maupun postmilenialisme.

• Mereka memercayai bahwa sebelum
kedatangan Kristus yang kedua, maupun masa
sesudah kedatangannya, dunia akan berisi
kejahatan dan kebaikan sekaligus.



• Menurut pandangan Amilenialisme, pada masa
kini Kerajaan Allah sudah hadir melalui
pemerintahan Kristus dari sorga, pesan-pesan
Alkitab, karya pelayanan gereja, dan pekerjaan
Roh Kudus.

• Kemudian nanti akan datang masa
"Kesengsaraan Besar" (tribulasi) yang akan
dialami hingga kedatangan kembali Kristus di 
dunia yang waktunya tidak diketahui



Premilenialisme
• Sebenarnya ada 2 macam aliran Premilenialisme, 

yaitu Premilenialisme Historis yang memegang
pandangan “post tribulation” (pengangkatan orang 
percaya terjadi setelah penganiayaan) dan
Premilenialisme Dispensasionalis yang memegang
pandangan “pre-tribulation” (pengangkatan orang 
percaya terjadi sebelum penganiayaan).  Namun
sudah umum untuk menyebut yang pertama
Premilenialisme saja, sedangkan yang kedua bisa
disebut Dispensasionalisme saja. 



Definisi dan pokok ajaran

• Secara harafiah, Premilenial berarti “sebelum
milenium”.  Premilenialisme adalah ajaran yang 
menyatakan bahwa setelah kedatangan Yesus
yang kedua kali, Ia akan memerintah di bumi
selama 1000 tahun sebelum penyempurnaan
akhir karya pembebasan Allah dalam langit dan
bumi yang baru (atau kedatangan Kristus
sebelum milenium).



Dispensasionalisme

• Dispensasionalisme adalah salah stau tipe
Premilenialisme, yang percaya bahwa
kedatangan Kristus yang kedua kali akan
mendahului milenium.  Tapi ada beberapa
perbedaan dari Premilenialisme Historis, yaitu
dalam hal pengangkatan gereja yang akan
terjadi sebelum masa penganiayaan, dan dalam
hal perbedaan antara Israel dan gereja.



Asal usul Dispensasionalisme

• Nama “Dispensasionalisme” berasal dari
tulisan -tulisan J.N. Darby dan Scofield
Reference Bible yang membagi sejarah
manuia atas 7 periode atau “dispensasi” 
yang berbeda.  Suatu dispensasi adalah
suatu periode waktu di mana manusia diuji
dalam hal ketaatannya terhadap beberapa
pernyataan khusus kehendak Allah.  



• Jadi Dispensasionalisme adalah suatu
pendekatan teologis terhadap Alkitab yang 
membagi sejarah suci ke dalam sejumlah
dispensasi, di mana dalam setiap dispensasi
Allah berhubungan dengan umat-Nya dengan
cara yang berbeda.  

• Dispensasi terakhir dari dispensasi-dispensasi
dalam sejarah suci adalah seribu tahun
pemerintahan Kristus di bumi.



Pengamatan singkat Eskatologi PB
• Banyak ahli setuju bahwa kitab Apokaliptis sebagai

bagian dari Alkitab harus ditafsirkan dalam
keselarasan dengan ajaran seluruh Alkitab.  
Amilenialis melihat Alkitab sebagai suatu unit yang 
tidak berisi kontradiksi.  Karenanya mereka percaya
bahwa Kitab Wahyu mengatakan secara simbolis
apa yang seluruh PB katakan dalam bahasa yang 
jelas. 

• Berikut ini kita akan melihat secara singkat berapa
jauh penafsiran Amilenialisme atas Wahyu 20 cocok
dengan bagian-bagian Eskatologis PB.



• Pengajaran Yesus mengenai kedatangan-Nya yang 
kedua.  Perumpamaan tentang Gandum dan Lalang
(Matius 13:24-30, 36-43).  Percakapan tentang akhir
jaman (Matius 24, Markus 13:1-37, Lukas 21:5-36).  
Penghakiman domba dan kambing (Matius 25:31-46).
• Pengajaran Paulus mengenai kedatangan kedua (1 
Kor 15:21-26, 1 Kor 15:50-54, 1 Tes 4:13-18, 2 Tes 1:7-
10, 2 Tes 2:1-10). 
• Pengajaran surat Petrus tentang kedatangan Yesus
yang kedua (2 Petrus 3:1-13).



Pertanyaan:

• Benarkah premilenialisme ?

• Apakah betul akan ada rapture sebelum
masa tribulasi?

• Ataukah rapture akan terjadi beberapa kali 
selama masa tribulasi?

• Atau seluruh gereja dan umat percaya akan
bersama-sama masuk masa penampian
sebagai ujian?



Jawab:
• Kemungkinan yang benar adalah jawaban c dan

d: seluruh gereja akan masuk masa
aniaya/penampian, meski waktunya akan
dipersingkat (cf. Matius 24). Kalaupun ada
rapture ya mungkin saja di tengah-tengah
proses aniaya tersebut.

• Bahwa ada yang percaya akan adanya rapture 
sebelum masa aniaya, itu hanyalah ajaran yang 
berasal dari abad-18, dan sebagian besar
bersifat eskapisme (tidak Alkitabiah).



Asal-usul virus Covid-19
• Ada yang mengatakan dari kelelawar
• Ada yang mengatakan dari Institute of Virology, Wuhan.
• Ada yang mengatakan di Fort Detrick
• Ada yang mengatakan bagian dari behind the scenes 

elite power
• Ada yang mengatakan dari efek 5G
• Kemungkinan yang lebih masuk akal: implementasi

teknologi 5G melemahkan system imunitas manusia, 
dan gilirannya diserang oleh virus covid-19.



Virus korona dari kelelawar? (Shi Zengli)







Wuhan Institut of Virology







Patent:



Pertanyaan:

• Apakah tujuan dibuatnya virus covid-19?

• Jika ada vaksin yang cocok, apakah masalah akan
selesai?

• Bagaimana mekanisme rapid test?





DNA Collection – Promis Software



Enter Deep State
• Kemungkinan besar adalah ada jaringan yang luar biasa

masif terdiri dari divisi sains & iptek, dipimpin oleh bill 
gates (BMGF), dan yang mensponsori lembaga-lembaga
seperti Wellcome Trust dan Pirbright Institute. Pirbright

Institute dari nama Lord Pirbright, putra dari Major 
Amschel Rothschild. Semua ini biasa dikenal dengan

Deep State, dan pada dugaan saya, berhubungan dengan
Empire dan Pilgrims Society serta Tavistock Institute.



Beberapa
image 

seputar bill 
gates



Event 201, 2 bulan sebelum outbreak



Risiko vaksin buatan bill gates



Sertifikasi digital?



Hubungan dengan jeffrey epstein



Hubungan dengan Mr Trump
• Mr President Trump sedang berusaha keras merontokkan

jaringan kuat Deep State. (Ada yang menduga bahwa Deep 
State ini yang ikut bertanggung jawab atas pembunuhan JFK).

• Di antara langkah Trump adalah : (1) menangkap 3 org periset
Harvard, termasuk ketua divisi chemistry: Prof. charles lieber, 
(2) mengerahkan pasukan khusus untuk ambil alih basis basis

militer bawahtanah yang dikuasai Illuminati/NWO (disebut
DUMBS).



Apakah itu Tatanan Dunia Baru?
• Para dewa dunia ini ingin mengurangi populasi

dunia agar lebih mudah mengontrol dan
mengelola.  Mereka ingin mencapai tujuan berikut

• 1. Satu ekonomi dunia
• 2. Satu pemerintahan dunia
• 3. Dan satu agama dunia
• Mereka ingin membatasi kemanusiaan dan

mengambil alih kekuasaan untuk dikendalikan oleh
beberapa individu dan perusahaan besar melalui
Inteligensi Buatan.



• Saya harap Anda tahu bahwa Kecerdasan
Buatan jauh dari menggunakan mesin untuk
bertindak persis seperti manusia;  karena
dalam skenario ini, manusia akan diubah
menjadi mesin dengan secara buatan
mengendalikan otak mereka untuk melakukan
tugas-tugas cerdas seperti yang diperoleh
dalam Kecerdasan Buatan.

•



• Untuk mencapai hal ini, mereka akan
memaksa semua orang untuk mengambil
microchip dalam bentuk vaksin dalam tubuh
mereka yang akan memungkinkan mereka
untuk melakukan transaksi bisnis dan
melakukan semua hal yang penting dalam
kehidupan, yang tanpanya tidak ada hal-hal
ini dapat dilakukan.



Tentara utama :
• Tentara salib utama dari acara ini adalah:
•

• Bill Gates,
• Elon Musk,
• Jeff Bezos,
• George Soros,
• Warren Buffet,
• Barack Obama,
• Jacob Rothschild,
• Henry Kissinger,
• Rockerfeller,
• Bill dan Hilary Clinton,
• Tony Blair



• dan banyak miliarder dunia lainnya yang berada dalam proyek
ini bersama.  Baru-baru ini saya menonton wawancara video 
Mark Zuckerberg di YOUTUBE di mana dia menjanjikan
miliaran dolar kepada Bill Gates untuk vaksin Covid-19.

•

• Sekarang, Anda mungkin bertanya pada diri sendiri, 
BAGAIMANA MEREKA RENCANA UNTUK MENCAPAI TATANAN 
DUNIA BARU INI?

•

• Jawabannya ditemukan dalam manifesto Alliance ID2020.  
Anda dapat google ini.



Apakah itu ID2020 Alliance?

• The ID2020 Alliance has launched a new digital 
identity program at its annual summit in New 
York, in collaboration with the Government of 
Bangladesh, vaccine alliance Gavi, and new 
partners in government, academia, and 
humanitarian relief. ... It is used, in this case, to 
keep track of who has received vaccination.

• url: http://www.id2020.org



• Bahasa sederhana:
• ID2020 Alliance adalah kemitraan publik-swasta inovatif yang 

berkomitmen untuk meningkatkan kehidupan melalui
identitas digital.  Menurut informasi yang diperoleh di situs
resmi aliansi ID2020, agar Anda mendapatkan perhatian atau
dukungan untuk memerangi kemiskinan, penyakit dan
mendapatkan hal-hal baik dalam hidup, Anda harus memiliki
chip yang ditanamkan di tubuh Anda, sebuah tanda
identifikasi yang memberi Anda akses di tatanan dunia baru.  
Jika Anda seorang pelajar Alkitab, Anda akan mengerti apa
yang dikatakan Alkitab tentang tanda ini dalam kitab Wahyu
Bab 13 ayat 16 - 18.



• Aliansi ID2020 ini dimulai sejak lama tetapi
secara resmi disajikan pada tahun 2018 
dalam artikulasi yang lebih formal dan
pendekatan etis terhadap identitas digital,
oleh sebelas anggota dewan, dalam
kemitraan dengan Komisaris Tinggi PBB 
untuk Pengungsi (UNHCR).



Bagaimana cara implementasi?
• Sekarang, untuk mencapai Identifikasi Digital setiap

orang di bumi, microchip paling banyak ditanamkan
di bawah kulit setiap orang.  Dan satu-satunya cara
untuk mencapai ini adalah dengan mencoba dan
membuat orang mau menerima implan di tubuh
mereka, atau membuat orang takut yang akan
membuat mereka menerimanya.

• Tebak apa?
• mereka memutuskan untuk menggunakan dua

opsi;  yaitu, untuk membuat orang takut dan
membuat semua orang rela menerima Microchip.



Enter 5G

• Semua jaringan generasi yang ada hingga
4G tidak mampu memberikan kecepatan
yang diperlukan untuk memberi daya pada
semua layanan penting yang diperlukan
identifikasi Digital untuk bekerja secara
efisien, oleh karena itu 5G diperlukan
dengan frekuensi tinggi pada jarak pendek.



• 5G adalah satu-satunya jaringan di masa
depan.  Tanpa 5G, tidak ada kemajuan
berarti yang dapat dilakukan dalam
teknologi.  Ini adalah alasan mengapa
mereka ingin 5G diluncurkan di semua
biaya.



• Karena China dalam perdagangan, teknologi, dan
perang ekonomi dengan AS, mereka memutuskan
untuk bekerja cukup cepat untuk menjadi yang 
pertama menyantap jaringan 5G.  Lalu pada bulan
Juli 2019 jaringan 5G diluncurkan di kota Wuhan.

• Kemudian di kemudian hari, Amerika Serikat, 
Inggris, Italia, Prancis, Iran dan yang lainnya
meluncurkan 5G mereka di kota-kota tertentu di 
Negara mereka, bukan dengan niat utama untuk
membunuh orang tetapi jaringan 5G tidak bisa
dihindari.



• Orang-orang di belakang ini memahami bahwa
5G berbahaya, tetapi satu-satunya cara untuk
mengetahui tingkat kerusakan yang 
ditimbulkannya adalah dengan mengujinya.  

• Cina ingin menjadi yang terdepan sehingga
mereka sepakat untuk menggunakan inovasi
"baru" di sebuah kota di mana mereka dapat
dengan mudah menghubungkan penyebab
kematian yang mungkin terjadi pada virus.  



Mengapa Wuhan?

• Wuhan dikenal karena orang memakan
hewan hidup yang dapat dengan mudah
menularkan virus ke manusia, karenanya
keputusan untuk menggunakan kota
tersebut.



Bagaimana efek radiasi 5G?
• Efek radiasi jaringan 5G pada tubuh manusia akan

membutuhkan waktu sekitar 5 hingga 6 bulan untuk
terwujud, menurut para peneliti teknologi Sains.  

• Jadi, rencananya adalah, begitu mereka memiliki
korban, mereka akan segera melakukan percobaan pada
mayat untuk memastikan jenis kerusakan yang terjadi di 
sel-sel tubuh dan dengan cepat menulis kode yang 
dapat mencegah kerusakan ini terjadi di dalam tubuh.  

• Lalu taruh di microchip yang akan ditanamkan di bawah
kulit setiap orang. 



• Ini adalah vaksin yang Bill Gates bicarakan.  Siapa pun yang 
menanamkannya di kulitnya tidak akan mati karena kerusakan
radiasi 5G.  Mereka akan mengatakan Anda telah divaksinasi
dan Anda tidak lagi berbahaya bagi komunitas manusia dan
karenanya Anda akan diizinkan untuk melakukan transaksi
melalui jaringan 5G, seperti membeli dan menjual di bawah
tatanan dunia baru.

• Orang-orang yang sekarat sekarang hanyalah kerusakan
tambahan yang harus terjadi sebelum mereka mendapatkan
vaksin sepenuhnya siap untuk ditempatkan, yaitu microchip, 
yang membawa setiap informasi lain yang diperlukan untuk
memberi daya pada teknologi generasi berikutnya dari
kecerdasan buatan.



Radiasi non-ionisasi 5G
• Beberapa ilmuwan akan memberi tahu Anda bahwa jaringan 5G 

memiliki radiasi nonionisasi sehingga tidak dapat memutus ikatan
kimia, tetapi itu tidak benar.  Badan Internasional untuk Penelitian
Kanker (IARC) dari Organisasi Kesehatan Dunia pada tahun 2011 
mengklasifikasikan RFR sebagai "mungkin bersifat karsinogen bagi
manusia".  

• Kemudian pada tahun 2012, $ 30 juta studi yang dilakukan oleh
Program Toksikologi Nasional AS (NTP) menemukan “bukti yang 
jelas” bahwa paparan dua tahun pada ponsel RFR Generasi ke-2, ke-
3 dan ke-4 meningkatkan kanker pada tikus jantan dan merusak DNA 
pada tikus dan tikus kedua jenis kelamin.  

• Institut Ramazzini di Italia juga mereplikasi temuan ini dan memiliki
hasil yang sama, apalagi 5G dengan efisiensi emisi frekuensi 10 kali 
lipat.



5G untuk menanam microchip

• Sekarang, Bill Gates dan Co memahami
bahwa jaringan 5G adalah satu-satunya
jaringan yang dapat bekerja dengan
microchip untuk ditanamkan pada manusia
untuk mencapai nomor identifikasi digital, 
mereka memutuskan untuk memperluas
cakupan konspirasi.



• Setelah 5G dipasang di negara uji coba, dan dalam
beberapa bulan mulai menyebabkan kerusakan pada sel
dalam bentuk kejang dan kematian instan, mereka
kemudian berkonspirasi untuk mengaitkan penyebab
kematian dengan virus.  

• Karena kematian pasti akan terjadi pertama kali di 
Wuhan, sebagai kota pertama yang meluncurkan 5G, 
mereka kemudian menyiapkan Covid-19 yang sangat
menular dan memperkenalkannya di antara orang-orang 
sehingga mereka dapat dengan mudah menghubungkan
penyebab kematian dengan Virus Corona.



Benarkah 5G menyebabkan epidemi di 
Wuhan?
• Paul Doyon meneliti kasus Wuhan tersebut selama 18 

bulan: “Could there be a link between the Coronavirus 
and 5G? Researcher and building biologist Paul Doyon 
has just spent the last 18 months in China. He’s written 
a brilliant article laying out the evidence. And how you 
can protect yourself—an EMF based protection 
strategy…At the moment, with 10,000 recently installed 
5G antennas plastering its city, Wuhan is probably one 
of the most 5G-electro-polluted cities on the planet.”

• Lihat artikelnya: https://freepress.org/article/china’s-
massive-amount-immunotoxic-5g-networking-and-
wuhan-coronavirus-emperor’s-new-virus



• Orang-orang yang Anda lihat yang sekarat dalam ratusan
mereka telah terpapar radiasi 5G, sehingga begitu virus 
korona menyerang mereka, mereka tidak akan pernah
bisa selamat darinya.  Inilah orang-orang yang Anda lihat
yang akan jatuh dan mati di jalanan dan rumah.  Virus 
Corona tidak begitu berbahaya seperti yang terlihat oleh
Anda.  Itu bisa diobati.  

• Penyebab kematian sebenarnya adalah radiasi dari 5G.
• Situasi ini sekarang akan menimbulkan ketakutan besar

di hati orang-orang dan mereka akan siap untuk
menerima dan menerima solusi apa pun.



Apa yang akan mereka lakukan?
• Sekarang, Bill Gates dan Co telah mengembangkan

MicroChip dan kemudian berbohong kepada orang-
orang bahwa itu adalah vaksin yang akan
mengimunisasi orang-orang terhadap Coronavirus.  
Sementara itu, itu adalah microchip yang akan
menyimpan semua informasi yang diperlukan
untuk kecerdasan buatan dan juga melindungi
manusia dari kerusakan radiasi.  

• Vaksin yang disebut akan berkomunikasi dengan
jaringan 5G untuk mengirimkan informasi.  



• Hanya mereka yang menolak untuk mengambil
vaksin yang akan meninggal akibat Radiasi, 
tetapi mereka akan berbohong bahwa itu
adalah virus corona yang membunuh mereka, 
bahwa sampai mereka mengambil vaksin
semua orang akan terus mati.  

• Percayalah, tidak ada yang ingin mati dalam
kematian yang menyakitkan, jadi orang-orang 
akan tunduk pada vaksin dari Bill Gates.



• Segala sesuatu tentang Anda akan disimpan dalam chip 
itu.  Kemampuan untuk menarik uang yang Anda miliki
di Bank akan disimpan dalam chip.  Anda tidak perlu lagi
membawa kartu atau informasi apa pun karena Anda
telah terhubung secara digital ke server pusat yang siap
untuk satu pemerintahan dunia, satu ekonomi dunia, 
dan satu agama dunia.  

• Anda akan dibayar uang langsung ke akun Anda tetapi
mereka yang belum menerima vaksin mereka yang 
berisi microchip tidak akan dapat menghabiskan uang
itu.  Mereka tidak bisa membeli atau menjual (lihat Kitab
Wahyu pasal 13).



Rencana hibah jumlah besar di Afrika

• Inilah mengapa saya sangat takut dengan banyak
pembicaraan tentang Hibah untuk orang miskin di 
Afrika, karena bagian dari apa yang akan mereka
gunakan untuk memikat orang adalah uang.  
Mereka akan memberikan Presiden negara uang
untuk mengadopsi dan menginstal jaringan 5G 
pertama di Kota-kota utama mereka dan kemudian
ke Kota-kota lain.  Mereka juga akan memberikan
uang besar kepada Warga Afrika melalui Koperasi
dan LSM.  Penggunaan uang ini oleh penerima
hanya akan mungkin jika mereka telah divaksinasi. 



• Banyak orang akan divaksinasi di lain untuk
mendapatkan uang.  Ingatlah bahwa baik
Pemerintah maupun semua orang bangkrut
sekarang dan akan siap melakukan apa saja
untuk mendapatkan dana.  Hanya illuminati 
yang dapat memberi N10juta hingga 40 juta
orang di suatu negara.  Jumlah ini mencapai
N400 triliun.  Hanya para dewa di dunia ini yang 
dapat membayar jumlah yang sangat besar ini
untuk setiap Negara di Afrika.



Apa yang bisa Anda lakukan?
• Berikut adalah saran saya kepada Anda jika

Anda sedang menunggu hibah dari mana saja, 
segera setelah mereka meminta Anda untuk
divaksinasi sebelum Anda dapat mengakses
hibah Anda, silakan jalankan seumur hidup
Anda.  Dan jika Anda belum menerima Yesus
Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat pribadi
Anda, lakukan sekarang.  Akhir belum datang, 
tetapi lebih dekat.



• Apa yang sebenarnya terjadi dengan Covid-
19 adalah terlalu besar, terlalu rumit, terlalu
menyeramkan, terlalu jahat, terlalu aneh
dan terlalu luar biasa untuk dipahami atau
diterima oleh pikiran kebanyakan orang.



Pesan untuk Anda yang di Lagos dll
• Jika Anda tinggal di Lagos dan Abuja, cukup jaga setelah

penguncian untuk melihat instalasi baru jaringan 5G di 
beberapa lokasi.  Saya menonton beberapa video 
instalasi ini secara online tetapi saya tidak dapat
mengkonfirmasi kepada Anda apakah itu benar-benar
instalasi 5G.  

• Namun, jika instalasi untuk 5G, ini berarti mereka
mengunci Anda sehingga mereka dapat melakukan
pekerjaan.  

• Mengapa bill gates mengatakan bahwa lebih banyak
orang akan mati di Afrika dan terutama Nigeria, dan
bahwa vaksin harus dipindahkan ke Afrika?



• Kematian yang Anda lihat sekarang di Nigeria 
dan Afrika pada umumnya adalah kematian
dari Coronavirus dan itulah mengapa tidak
banyak karena dapat diobati, dan orang-orang 
baru pulih dari itu.  Setelah 5 hingga 6 bulan
beralih pada jaringan 5G yang baru, Anda akan
terkejut dengan catatan kematian yang akan
kita miliki, dan mereka akan memberi tahu
Anda itu dari Covid-19.



Beberapa LSM internasional yang 
terlibat
• 1. Mercy Corps.
• 2. KIVA organisasi nirlaba
• 3. Payung hipergerger
• 4. Menanggapi organisasi nirlaba
• 5. Peduli internasional
• 6. Simprints nirlaba
• 7. Pusat Komputasi Internasional
• 8. FHI360
• 9. Lab Kebijakan CITRIS



Microchip dan Wahyu pasal 13
• Sekarang, jangan salah paham;  5G akan

menghubungkan Anda dengan semua yang dapat
Anda pikirkan.  Bahkan, ini disebut sebagai internet 
segalanya (IoT = internet of everything), tetapi juga
merupakan pintu gerbang ke mana Anda tidak ingin
pergi.

• Implan microchip dalam tubuh adalah apa yang 
digambarkan oleh Alkitab sebagai "Tanda Binatang" 
"666" dalam Kitab Wahyu pasal 13 dan begitu Anda
mengambilnya, Anda akan ditakdirkan untuk
selamanya.



Iblis sedang mengincar Anda!

• Semua ini dimaksudkan untuk terjadi
setelah diambilnya orang-orang Kristen 
menurut Alkitab, tetapi Setan berlari lebih
cepat dari bayangannya.  

• Setan berusaha memastikan bahwa
beberapa orang Kristen menerima chip ini
bahkan sebelum pengangkatan terjadi.

• Sumber: Dr Keary Dickson
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