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Videon transkriptio:

Yksi hämmästyttävimmistä COVIDin vuosien aikana paljastuneista seikoista on lapsia vastaan 

käyty sota. Itse asiassa se ei ole mitään uutta ottaen huomioon, mitä tiedämme järjestöstä 

Planned Parenthood, mutta se on noussut varjoista valtavirran tietoisuuteen. Yli sadan vuoden 

ajan kommunisteilla, jotka pyrkivät soluttautumaan ja tuhoamaan Amerikan, on ollut tavoitteena 

edistää tapainturmelusta normaalina. He tähtäsivät lapsiin ja perheeseen. Ettekö usko minua? 

Tämä kodifioitiin vuonna 1958 julkaistussa kommunistien tavoitteissa, kuten James Bowers toteaa 

kirjassaan The Naked Truth. Tavoite #26 sanoo:

Esittäkää homoseksuaalisuus, tapainturmelus ja siveettömyys "normaaleina, luonnollisina ja 

terveinä".

Muissa tavoitteissa vaaditaan kulttuuristen moraalinormien murtamista (#25), ydinperheen 

häpäisemistä instituutiona (#40), lasten kasvattamisen välttämättömyyttä poissa vanhempiensa 

kielteisestä vaikutuksesta (#41), kirkkoihin soluttautumista ja Jeesuksen Kristuksen evankeliumin 

korvaamista sosiaalisella evankeliumilla (#27) ja paljon muuta. Ehdoton tarkoitus on ollut ja on 

tuhota Amerikka sisältäpäin, alkaen nuorimmista keskuudessamme.

Meidän tarvitsee vain katsoa entisaikojen Rooman valtakuntaa tietääksemme, että mädännäisyys 

ja turmelus sen omien rajojen sisäpuolella lähtien vallanpitäjien korkeimmilta tasoilta ja suodattuen 

alaspäin koko yhteiskuntaan, aiheuttivat lopulta sen tuhon. Kiitos demonisesti innoitettujen 

kommunistien ja niiden, jotka ovat samaa mieltä heidän periaatteittensa kanssa (käytän sanaa 

"periaatteet" harkiten), olemme kansakuntana itsetuhon partaalla ja mikä vielä pahempaa, Jumalan
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tuomion partaalla.

Suunnitellun COVID-pandemian tarkoitus oli päästää ns. mRNA-rokotteet valloilleen pahaa 

aavistamattoman maailman päälle.  Amerikka oli tämän huijauksen keskustassa, koska meidän oli 

pakko olla. Globaalin eliitin ja heidän henkimaailman nukkemestariensa yleistavoitteena on ollut 

heikentää ja tuhota se ainoa valtio, joka voisi estää planeettaa hyväksymästä Yhden Maailman  

Järjestystä.

Kaikista häijyin puoli tässä on, että vallanpitäjät, jotka haluavat saada tämän aikaan, ymmärtävät, 

että ainoa tapa saada maailma todella hallintaan on, että ihmisiä on paljon vähemmän. Kuten 

tiedämme äskettäin puretuista Georgian opaskivistä, käsky #1 oli:

Pitäkää ihmiskunnan väkiluku alle 500 miljoonassa jatkuvassa tasapainossa luonnon 

kanssa.

Älkäämme unohtako, että tämä saatanallinen muistomerkki on ehkä kadonnut, mutta sen 

pystyttäneiden globalistien aikomus on yhä voimissaan.

Tätä varten COVID-injektiot - joissa on monia erilaisia ainesosia, jotka aiheuttavat suurta vahinkoa 

pistoksia ottaville - suunniteltiin erityisesti aiheuttamaan - muun muassa - lisääntymisholokausti.

Tällaisen kansanmurhan aikaansaaminen aiheuttaa kuitenkin lopulta eliitille ongelman, nimittäin: 

miten he säilyttävät maailmassa tarpeeksi ihmisiä tapettuaan niin monia ja tuhottuaan 

lisääntymiskyvyn? Vastaus: keinotekoiset kohdut (artificial wombs). 

Tarkastelemme näitä kysymyksiä kohta, mutta ensin rukoilemme ja luemme Sanaa.

 

<PRAY>

 

Sanaa:

Job 15:34-35:

Sillä jumalattoman joukkio on hedelmätön ja tuli kuluttaa lahjustenottajan majat. He 

kantavat tuhoa ja synnyttävät turmiota ja heidän kohtunsa valmistaa petosta.

Psalmi 58:2-4:



Luopuneita ovat jumalattomat äidin kohdusta asti, eksyneitä valhettelijat hamasta äidin 

helmasta. Heidän myrkkynsä on niinkuin käärmeen myrkky, he ovat kuin kuuro kyy, joka 

korvansa tukitsee.

Keinotekoiset kohdut johtavat keinotekoisiin ihmisiin

• COVID-rokotteiden käyttöönoton jälkeen kaikenlaiset kuviteltavissa olevat haittavaikutukset ovat 

olleet tavallisia.

• Huolimatta 100-prosenttisesta epäonnistumisasteesta mRNA-rokotekokeissa eläimillä ulottuen 

vähintään 12 vuoden ajalle vuoteen 2010 – ellei kauemmaksikin – Big Pharman mielestä oli hyvä 

idea edistää tämän tyyppisiä injektioita maailmanlaajuisesti ihmispopulaatiossa.

• Sen sijaan, että olisi vaadittu turvallisuus- ja tehokkuustutkimuksia FDA:n määräämällä tavalla, 

joka edellyttää monitasoisten koeprotokollien läpäisemistä, jotta nämä rokotteet voitaisiin 

vapauttaa yleiseen kulutukseen, WHO, CDC, FDA, NIH ja hallitukset ympäri maailmaa hyväksyivät

nämä vaaralliset ns. rokotteet, joiden tarkoituksena on muka estää COVID-tauti.

• Tämä siitä huolimatta, että hydroksiklorokiini ja ivermektiini osoittautuivat poikkeuksellisen 

hyödyllisiksi COVID-oireiden vähentämisessä ja COVIDin täydellisessä estämisessä suuressa 

osassa esimerkkitapauksia.

• Tietenkin syy, miksi nämä pitkään käytetyt täysin tehokkaat hoidot kiellettiin, johtuu siitä, että ne 

ovat yleisiä lääkkeitä, joita on laajalti saatavilla, eivätkä ne voi tienata Big Pharma -yhtiöille rahaa.

• Ja jos Big Pharma ei voisi ansaita rahaa, eivät myöskään heidän apurinsa hallituksessa, joita he 

palkitsevat ja maksavat siitä, että edistävät heidän pahaa agendaansa.

• Kun yksi COVID-pistos maksaa 10-13$, niin Pfizer ja Moderna tekivät valtavia voittoja.

• Nyt kun nämä rokotukset on rikollisesti lisätty lasten rokotusohjelmaan (Childhood Vaccine 

Immunization Schedule), Pfizer on nostanut jokaisen rokotuksen hintaa vähintään 

kymmenkertaiseksi noin 130 dollariin. 

• Tässähän ei tietenkään ole kyse rahasta, vaan sairauksien ehkäisystä ja ihmisten 

turvallisuudesta.

• Pohdin vain, kuinka paljon enemmän - tämän hinnankorotuksen perusteella - menee nyt 

hallituksen mahdollistajille, kuten Anthony Fauci ja kaikki ne byrokraatit, jotka ovat osallistuneet 

tähän massiiviseen huijaukseen?

• Kun puhutaan lukuisista haittavaikutuksista - mukaan lukien ennennäkemättömän suuri määrä 

kuolemantapauksia - yleisimmin havaitut ongelmat ovat sydänongelmat, kuten sydänlihastulehdus,



ja syövät, jotka joko ilmaantuvat tyhjästä terveille henkilöille, tai ryntäävät takaisin kahta 

kauhempina niille, joiden tauti oli remissiossa.

• Nämä ja monet muut terveysongelmat ovat jo tarpeeksi pahoja ja tulevat jatkossa vaikuttamaan 

monien, monien ihmisten kuolemaan.

• Kuitenkin se vaiva, joka vaikuttaa ihmiskuntaan eniten, keskittyy lisääntymisjärjestelmään.

• Useimmat meistä, jotka seuraavat vaihtoehtoista mediaa vähänkään, tietävät, mikä on VAERS - 

hallituksen rokotteiden haittavaikutusten raportointijärjestelmä, joka on rakennettu HHS:n tiedoista.

• Monet meistä ovat myös tietoisia siitä, että noin 12 vuotta sitten tehtiin Harvard -tutkimus, joka 

osoitti, että VAERS sisältää vain 1-10% kaikista mahdollisista rokotteiden haittavaikutuksista – on 

enemmän kuin todennäköistä, että vain 1% on raportoitu.

• Tämä tarkoittaa, että realistisempien lukujen saamiseksi sinun on kerrottava ne 100:lla.

• Syynä tähän on se, kuinka vaikeaa VAERSin avulla on lisätä uusi tapaus ja koska niin harvat - 

jopa lääkärit – ovat edes tietoisia järjestelmästä.

• Tätä viestiä valmistellessani VAERS raportoi, että pelkästään Yhdysvalloissa on kuollut yli 31 000

ihmistä COVID-rokotteeseen. 

• Euroopassa on samanlainen järjestelmä, jossa luvut ovat itse asiassa korkeammat.

• Tämä raportoitu 31 000 - kerrottuna 100:lla - tarkoittaa, että todellisuudessa COVID-kuolemien 

määrä Amerikassa on todennäköisemmin noin 3,1 miljoonaa. 

• Toistan: Amerikassa COVID-injektioiden aiheuttamien kuolemien todellinen määrä on luultavasti 

noin 3,1 miljoonaa ihmistä, jotka on kansanmurhaan liittyen eliminoitu näiden pistosten 

antamisella.

• Yksityinen organisaatio nimeltä OpenVAERS on kehittänyt hakumekanismin hallituksen 

ylläpitämään VAERS-tietokantaan.

• Sivuston OpenVAERS.com kautta HHS:n tiedot voidaan poimia ja analysoida.

• Yksi OpenVAERSin seurannassa olevista merkittävistä raporteista on lisääntymisvammoja 

koskeva raportti. 

• Tätä kauhistuttavaa asiaa käsittelevällä OpenVAERS-sivulla on kaavioita, jotka osoittavat selvästi

aiheutetun vahingon laajuuden ja ulottuvuuden.

• Keskenmenoja ja kuolleena syntymisiä koskeva kaavio osoittaa järkyttävän piikin, kun vuonna 

2009 raportoitujen tragedioiden määrä oli kaikkien aikojen suurin (noin 200), niin vuonna 2021 se 

oli noin 3700 ja vuonna 2022 noin 1600.

https://www.hhs.gov/


• Kun nämä luvut kerrotaan 100:lla, niin saamme ehkä oikeammat luvut: 370 000 keskenmenoa 

vuonna 2021 ja 160 000 vuonna 2022.

• Samoin kuukautishäiriöitä koskeva taulukko oli vuosien mittaan aina vähän yli nollan.

• Näin oli vuoteen 2021 asti, jolloin COVID-rokotteet otettiin käyttöön ja raportoitiin noin 28 000 

tällaista häiriötä ja noin 14 000 vuonna 2022.

• Eli todellisuudessa kuukautishäiriöiden määrä kahden viime vuoden aikana oli todennäköisesti 

2,8 miljoonaa ja 1,4 miljoonaa - kirjaimellisesti off-the-charts -lukuja (taulukoiden ulkopuolelle 

jääviä). 

• Tämä ei edes kuvasta sitä haittaa, joka aiheutuu itse hedelmöittymisprosessille sekä naisilla että 

miehillä.

• Asioiden kokonaisuuden kannalta tämä on kaikkein salakavalin.(In the overall scheme of things, 

this is the most insidious).

• Sen lisäksi, että COVID-rokotteet tappavat syntymättömiä lapsia kohtuun - kirjaimellisesti 

abortoivat heidät – niin ennen synnytystä COVID-pistokset aiheuttavat myös steriiliyden (lapselle). 

• Missä muuten on kirkko? Missä ovat pastorit ja merkittävät palvelutyöjärjestöjen johtajat, jotka 

kutsuvat tätä kauhistusta esiin? Miksi kristiyhteisössä vallitsee tällainen hiljaisuus?

• Tämä on vakava synti ja ne, jotka tietävät tästä ja vaikenevat, joutuvat vastaamaan Jumalalle 

osallisuudestaan tähän pahuuteen.

• Entä ne pastorijohtajat, jotka ovat tietämättömiä? Onko se tekosyy?

• Miten Jumala tuomitsee heidän viisauden ja arvostelukyvyn puutteensa koskien syntymättömien 

kohdussa tapahtuvaa holokaustia?

• Olet ehkä nähnyt elokuvan Children of Men (Miesten lapsia), joka perustuu P.D. James'in 

romaaniin, jossa kaikista maailman naisista on tullut hedelmättömiä.

• Seuraavassa Wikipediasta ensimmäinen rivi juonitiivistelmästä:

• Vuonna 2027 kahdeksantoista vuotta kestäneen ihmisen täydellisen hedelmättömyyden 

jälkeen, sota ja maailmanlaajuinen lama ovat saaneet yhteiskunnan romahtamaan ja 

sukupuutto uhkaa ihmiskuntaa. 

• Voisimme kai jossakin mielessä sanoa, että P.D. James oli aika profeetallinen.

• Näyttää siltä, että olemme ihan aikataulussa syntyvyyden laskiessa historiallisen alhaiselle 

tasolle.



• Olemme kirjaimellisesti siirtymässä kohti vaihetta, jossa ei ainoastaan siitetä vähemmän lapsia tai

sellaisia lapsia, jotka voisivat pysyä elinkelpoisina kohdussa, vaan olemme melkein samanlaisessa

maailmassa kuin elokuvassa Children of Men, jossa ei tule olemaan yhtään lasta.

• Globaalin eliitin - WEF:n ja tämän pahan organisaation rinnalla työskentelevien - näkökulmasta 

tämä tulos on sekä myönteinen että kielteinen.

• The positive aspect for them is that as they work toward their goal of reaching a world population 

of 500,000, this remnant of mankind becomes much easier to control

• Myönteistä heidän kannaltaan on se, että kun he työskentelevät kohti tavoitettaan saavuttaa 500 

miljoonan väkiluku maailmassa, niin tästä ihmiskunnan jäännöksestä tulee paljon helpommin 

valvottava.

• Mitä vähemmän ihmisiä, sitä yksinkertaisempaa on ylläpitää valtaa, valvoa väestöä ja pitää se 

kuuliaisena.

• Nämä globalistit tarvitsevat kuitenkin jonkin verran ihmisiä jäämään maailmaan, koska he 

tarvitsevat alistettua väestöä suorittamaan erilaisia yksinkertaisia tehtäviä, joita keinoäly ja älykkäät

robotit eivät pysty tekemään.

• On yksi asia tyhjentää maaplaneetta, mutta todellisuus on se, että jotkut ihmiset ovat luultavasti 

välttämättömiä näille murhanhimoisille maanikoille. 

• Sitä varten tiedemiehet ovat ryhtyneet kuumeisesti luomaan keinotekoisia kohtuja.

• Tutkivan journalismin sivusto Corey's Digs julkaisi hiljattain artikkelin, jossa käsitellään tätä 

kehitystä.

• Tutkijat ovat tästä vuodesta - 2022 - alkaen kokeilleet tätä teknologiaa testatakseen sitä - ainakin 

paperilla - ja auttaakseen ennenaikaisia vauvoja, joilla on terveysongelmia. 

• Kuten niin monissa tieteellisissä ponnisteluissa, tässäkin on vaihtoehtoisia motiiveja.

• Yksi niistä on, että sama sairaalan tutkimusryhmä, joka suunnittelee työtään ennenaikaisesti 

syntyneiden lasten auttamiseksi, on myös näkyvästi mukana tarjoamassa murrosiän estolääkkeitä 

jo 8-vuotiaille ja suorittamassa sukupuolenvaihdosleikkauksia noin 14-vuotiaille.

• Tähän liittyy tämän tutkimusalan tiedemies, joka on keskittynyt sukupuuttoon kuolleen 

villamammutin palauttamiseen, muka ilmastonmuutoksen ratkaisemiseksi.

• Samat tutkijaryhmät haluavat myös elvyttää neandertalin ihmisen.

• Näitä juttuja ei voi keksiä.

• Periaatteessa nämä ihmiset ovat herättämässä henkiin Jurassic Park'ia pelastaakseen planeetan.

https://www.coreysdigs.com/


• Kysyttäessä, onko olemassa moraalisia tai eettisiä pulmia, jotka aiheuttavat haasteita 

tämäntyyppiselle työlle, villamammuttitutkija totesi, että lait voivat muuttua.

• Toisin sanoen ne oikeudelliset rajoitukset, jotka tällä hetkellä estävät laajamittaisen kehityksen 

neandertalilaisten ylösnousemuksen kannalta, ovat vain tämänhetkisiä esteitä.

• Nuo lait syrjäytetään ja todellinen työ keinotekoisten ihmisten luomiseksi näissä keinotekoisissa 

kohduissa voi alkaa.

• Tutkijoiden suunnitelmissa on itse asiassa saada keinotekoiset kohdut valmiiksi otettavaksi 

käyttöön sairaaloissa - oletko valmis? - vuoteen 2030 mennessä.

• Eikö olekin kätevää?

• Tämän prosessin edistämiseksi on päivitetty kantasolututkimuksen rajoittamista koskeva 

kansainvälinen standardi, joka edellytti laboratoriossa kasvatetuille ihmisalkioille korkeintaan 14 

päivän kasvuaikaa.

• He ovat "höllentäneet" 14 päivän sääntöä, joka on ollut voimassa yli 40 vuotta, niin että se ei 

enää estä tätä työtä.

• Kohta tämän rajoitusmuutoksen jälkeen kiinalaiset tiedemiehet – ketkäs muut? - ilmoittivat 

luoneensa keinoälyrobotin, joka voi seurata alkioiden kehitysprosessia näissä keinotekoisissa 

kohduissa.

• Tämä AI-robotti - tutkijoiden mukaan - tekee keinotekoisesta kohdusta turvallisemman ja 

tehokkaamman kuin äidinkohtu. 

• Seurannan aikana he voivat muun muassa hylätä alkiot, joissa on merkittäviä puutteita, niin että 

syntymäviat voidaan eliminoida.

• Kuinka inhimillistä!

• Meillä on siis edessämme hämmästyttävä yhtäaikaisuus, jossa ihmisen lisääntyminen häviää ja 

samalla keinoäly- ja robottiteknologia nousee, jotta uusia sukupolvia voidaan synnyttää.

• On kuitenkin kysyttävä: Mitä uusia sukupolvia?

• Yksi COVID-rokotuksen ottaneille henkilöille tapahtuvien asioiden häiritsevimmistä puolista on 

epäorgaanisten hyytymien kasvu koko kehossa.

• Olen spekuloinut, että nämä täysin ohjelmoitavat, itsensä kokoavat, itseään monistavat, 

keinoäly-, nanoteknologia-, loisorganismit ovat yksinkertaisesti koevaihe kasvattaa laji, joka ei ole 

ihminen. 

• En usko hetkeäkään, että voimme jättää huomiotta nämä ponnistelut kohdun ulkopuolella, kun 

näemme, että käynnissä on intensiivinen tutkimus jonkinlaisen elämän levittämiseksi 

keinotekoisissa kohduissa.



• Toinen tärkeä kysymys, joka minulla tulee mieleen tätä ajatellessani, on: Miltä nämä uudet 

laboratoriossa kasvatetut olennot tarkalleen ottaen näyttävät? Mitä ne todellisuudessa ovat, kun ne

herätetään henkiin?

• Tiedämme, että jo yli 20 vuoden ajan on tehty lukuisia tutkimuksia, joissa on pyritty 

muokkaamaan ihmisen DNA:ta eläinten ominaisuuksilla.

• Tätä koskien on todettu, että voimme antaa jollekin kotkan terävän näkökyvyn, tai lisätä miehen 

voimaa antamalla hänelle gorillan ominaisuuksia.

• DNA:n manipulointi ns. CRISPR-teknologian avulla avaa monia ovia ihmisen geneettiselle 

muokkaamiselle. 

• Tämä ajatuskokeilun tie vie minut Nooan päiviin. 

• Raamattu antaa meille vihjeen, miten huonosti asiat olivat tuona vedenpaisumusta edeltävänä 

aikana lyhyessä kohdassa 1.Moos. 6:1-4:

Kun ihmiset alkoivat lisääntyä maan päällä ja heille syntyi tyttäriä, huomasivat Jumalan 

pojat ihmisten tyttäret ihaniksi ja ottivat vaimoikseen kaikki, jotka he parhaiksi katsoivat. 

Silloin Herra sanoi: "Minun Henkeni ei ole vallitseva ihmisessä iankaikkisesti, koska hän on 

liha. Niin olkoon hänen aikansa sata kaksikymmentä vuotta." Siihen aikaan eli maan päällä 

jättiläisiä, ja myöhemminkin, kun Jumalan pojat yhtyivät ihmisten tyttäriin ja nämä 

synnyttivät heille lapsia; nämä olivat noita muinaisajan kuuluisia sankareita. 

• Näemme, että kapinalliset hengelliset olennot kapinoivat Jumalaa vastaan. 

• He lisääntyivät ihmisnaisten kanssa. 

• Heidän jälkeläisensä olivat jättiläisiä (nefilim), joista tuli myyttien ja legendojen ainesta kaikkialla 

maailmassa. 

• Mutta kun luemme hieman pidemmälle kohdista 1.Moos. 6:5-6,11-12, saamme paremman 

käsityksen noista päivistä:

 Mutta kun Herra näki, että ihmisten pahuus oli suuri maan päällä ja että kaikki heidän 

sydämensä aivoitukset ja ajatukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat, niin Herra katui 

tehneensä ihmiset maan päälle, ja hän tuli murheelliseksi sydämessänsä. 

Mutta maa turmeltui Jumalan edessä, ja maa tuli täyteen väkivaltaa. Niin Jumala näki, että 

maa oli turmeltunut; sillä kaikki liha oli turmellut vaelluksensa maan päällä. 

• Raamattu on selvä: asiat olivat aika huonosti. 

• Mutta kuinka huonosti asiat todella olivat?



•  Mitä tarkoittaa, kun sanotaan, että kaikki liha oli turmeltunut? Annan sinulle hieman lisää taustaa 

1. Eenokin kirjasta.

• Tämä on Raamatun ulkopuolista - se ei ole kaanonissa. 

•  Juuda 6-7 ja 2.Piet. 2:4-5 viittaavat kuitenkin kirjoituksiin 1.Eenokin kirjassa. 

1.Eenok 6:1

Ja kun ihmislapset olivat lisääntyneet, syntyi heille niinä päivinä kauniita ja komeita tyttäriä. Ja 

enkelit, taivaan lapset [eli Jumalan pojat], näkivät heidät ja himoitsivat heitä ja sanoivat toisilleen: 

"Tulkaa, valitkaamme itsellemme vaimoja ihmislasten joukosta ja siittäkäämme meille lapsia".

1.Eenok 7:1-6

Ja kaikki muut yhdessä heidän kanssaan [eli Jumalan pojat] ottivat itselleen vaimoja ja kukin valitsi

itselleen yhden ja he alkoivat käydä heidän luonaan ja saastuttaa itseään heidän kanssaan ja he 

opettivat heille taikoja ja loitsuja ja juurten leikkaamista ja tutustuttivat heidät kasveihin. Ja he 

tulivat raskaaksi ja synnyttivät suuria jättiläisiä, joiden korkeus oli kolmetuhatta elliä: He söivät 

kaikki ihmisten hankkiman ja kun ihmiset eivät enää kyenneet elättämään heitä, jättiläiset 

kääntyivät heitä vastaan ja söivät ihmiskuntaa. Ja he alkoivat tehdä syntiä lintuja, eläimiä, 

matelijoita ja kaloja vastaan ja söivät toistensa lihaa ja joivat verta. Silloin maa nosti syytteen 

laittomia vastaan.

• Jumalan pojat, jotka tulivat maan päälle taivaallisesta asuinpaikastaan, opettivat ihmiskunnalle 

paljon sellaista, joka on ollut tuhonamme tähän päivään asti. 

• Uskon, että he olivat syöneet hyvän ja pahan tiedon puusta ja välittivät tuon viisauden ihmisille - 

hyvässä ja tavallisesti pahassa.

• Näemme näissä jakeissa, että nefilimit söivät kaiken ihmisten tuottaman ruuan ja alkoivat sitten 

syödä ihmisiä hurjassa nälässään, eli ryhtyivät harjoittamaan kannibalismia.

• Eikä vain sitä, vaan lihansa himossa he parittelivat maan otusten kanssa.

• Oletko koskaan miettinyt, miksi muinaisissa piktogrammeissa näkyy ihmismäisiä muotoja, joilla 

on eläimen pää?

• Oletko koskaan miettinyt, mistä ovat peräisin myytit minotauruksista, kentaureista, satiireista ja 

jopa käärmeenpäisestä Medusasta?

• Tämä on niiden alkuperä.

• Kapinalliset jumalan pojat ja heidän kauhistuttavat jälkeläisensä lisääntyivät jollakin tavalla maan 

muiden elävien olentojen kanssa, jotka eivät olleet ihmisiä. 

• Mutta se ei riittänyt nefilimeille. 

• He söivät toisiaan ja joivat veren. 

• Ymmärrätkö nyt, miksi 1.Moos. 6:11-12 sanoo:



Mutta maa turmeltui Jumalan edessä, ja maa tuli täyteen väkivaltaa. Niin Jumala näki, että 

maa oli turmeltunut; sillä kaikki liha oli turmellut vaelluksensa maan päällä. 

• Miten tämä liittyy meihin tänä päivänä, kun puhumme keinotekoisista kohduista? 

• Tiedämme, että maailma saavutti tuossa ajassa pisteen, josta ei ollut paluuta ottaen huomioon 

väkivallan ja turmeltuneisuuden massiivisen tason.

• Maan päällä ei ollut kirjaimellisesti mitään lihaa, joka ei olisi ollut turmeltunut lukuun ottamatta 

Nooaa ja hänen perhettään.

• Jumalan oli tuomittava maailma ja kaikki siinä oleva.

• Ja hän teki sen - tuomalla vedenpaisumuksen. 

• Kenet Jeesus olisi tullut pelastamaan inkarnoituessaan ihmiseksi, jos todellisia ihmisiä ei olisi 

ollut jäljellä?

• Jeesus tuli ihmisenä pelastamaan ihmiskunnan. 

• Kuinka monta todellista ihmistä on muutaman vuoden kuluttua?

• mRNA-pistokset ovat muuttamassa ihmiskunnan DNA:n. 

• Johtuen aineosista näissä pistoksissa ne näyttävät jopa kasvattavan monissa ihmisissä jotakin 

hyvin vierasta, jonka lopputulos on ties mitä.

• Kun tähän lisätään hyökkäys lapsia ja itse lisääntymistä vastaan, mikä tarkoittaa, että todelliset 

ihmisten lapset ovat menneisyyttä.

• Jos kohdut ovat keinotekoisia, niin ns. vauvat, joita niissä kasvatetaan, ovat todennäköisesti vailla

sitä, mikä tekee lihasta todella ihmisen.

• Päivä on tulossa, jolloin maan päällä ei ole jäljellä todellista ihmislihaa.

• Onko näillä keinotekoisilla olennoilla sielu? 

• Epäilen sitä.

• Korruptio ja turmeltuneisuus, joka johtaa tähän pisteeseen, kasvaa joka päivä ja saavuttaa pian 

kriittisen massan.

• Onko tulevina päivinä kannibalismia? 

• Olemme jo alkaneet lukea siitä.

• Syntyykö outoja, mytologisia olentoja? 

• Muista, mitä sanoimme villamammuttiprojektista?

• Epäilen vahvasti, että se olisi ainoa yritys luoda käsittämättömiä (unthinkable) asioita. 

• Muista myös, mitä Jeesus sanoi Ahdistuksen ajasta jakeessa Mt. 24:22:

 Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi; mutta valittujen tähden ne 

päivät lyhennetään. 



• Jeesuksen sanoissa alkaa olla paljon järkeä, jos ajattelet kaikkea sitä, mitä olemme tänään 

käsitelleet - eikö totta? 

• Ne, jotka jotenkin selviytyvät Ahdistuksen loppuun koskemattomina ihmisinä, ovat harvinaisia.

• Ottaen huomioon Pfizer'in patentit, jotka Karen Kingston on paljastanut, globalistien DNA:ta 

muuttavien lääkkeiden tarkoitus on laittaa ne KAIKKIIN.

• Näin ollen kaikki, mitä joku syö tai jopa koskettaa, voi siirtää kyvyn muokata ihmistä geneettisesti.

• Se on hullua, mutta se on kirjattu mRNA-rokotteiden ainesosien patentteihin.

• Maailmamme on törmäyskurssilla Jumalan kanssa. 

• Ratamme ei voi johtaa mihinkään muuhun kuin tuomioon.

• Mikään tässä maailmassa ei enää koskaan ole normaalia. Urheilun, työpaikkojen, TV:n  ja 

uutisten avulla on luotu julkisivu, joka antaa normaalin vaikutelman.

• Mutta se on ohut ja hauras peite, joka revitään pois hyvin pian ja sen alla oleva mätä ja paha 

paljastuu.

• Kristityt, jotka luulevat, että voimme kääntää tämän syöksykierteen muutamalla poliittisella 

voitolla, ovat harhaisia.

• Miksi me itse asiassa haluaisimme? 

• Miksi haluaisimme takertua tähän maailmaan?

• Se on kadotettu.

• Se on kuolemassa.

• Se on valmis antamaan henkensä.

• Silti pastorit johtavat seurakuntiaan, ikäänkuin mikään ei olisi muuttunut. 

• Ne harvat, jotka todella opettavat Raamatusta, välttävät kiistaa ohittamalla profeetallisen Sanan.

• He eivät mieluummin keikuta sananlaskun venettä ja järkytä ihmisiä, jotka eivät ehkä tule 

takaisin, tai lopettavat kymmenysten maksamisen, koska loppu on lähellä

• Sehän ei käy. 

• Kuten pastori J D Farag sanoi: Kuinka paljon nämä pastorit voivat todella rakastaa seurakuntiaan,

kun ovat osallisia suurimman ihmiskuntaan koskaan kohdistuneen pahan salaamisessa?

• Se on asia, jonka Jumala varmasti ottaa esille näiden paimenten kanssa.

• Viimeinen kysymys: Miksi meidän ei pitäisi päästää irti eikä antaa tämä maailma niille, jotka niin 

epätoivoisesti haluavat tehdä sen omaksi kuvakseen?

• He eivät halua olla missään tekemisissä Jumalan kanssa.

• Hän on ojentanut kätensä.

• Hän on huutanut heitä tulemaan Hänen luokseen. 

• Mutta he ovat päättäneet hyljätä Hänen armonsa.

• Hyvä niin.

• Olemme edelleen täällä, että voimme jatkaa työtä, jonka Hän on antanut meille jokaiselle.



• Mutta päivänvalo on loppumassa. 

• Yö on melkein yllämme.

• Kun on kyllin pimeää, Jeesus antaa valonsa loistaa taivaissa ja tuo meidät sinne. 

• Sitä kutsutaan Hänen kirkkautensa ilmestymiseksi ja niille meistä, jotka valvovat ja odottavat 

innokkaasti, sen kirkkaus tulee olemaan suunnaton.

• Tuolla hetkellä me olemme Herran luona ja maailma saa ansaitsemansa tuomion - aivan kuten 

Nooan päivinä.

• Meidän tehtävämme on pitää kiinni sillä vähäisellä voimalla, joka meillä on. 

• Yritä vielä kerran viedä Kristuksen sanomaa pelastumattomille sukulaisille ja ystäville, mutta älä 

tuskaile.

• Pyhä Henki on se, joka tuo synnintunnon ja pelastuksen.

• Meidän on vain oltava kuuliaisia.

• Voi olla, että Jumala käyttää ponnistelujamme heidän pelastamisekseen tulevien hirvittävien 

seitsemän vuoden aikana.

• Ahdistuksen pyhiähän tulee olemaan paljon. 

• Meidän on näinä viimeisinä päivinä lähestyttävä Herraa.

• Hylkää ja torju kaikki houkutukset tehdä syntiä.

• Älä anna viimeisen tekosi täällä olla syntinen, jolloin seuraava asia, tiedäthän, on, että seisot 

Kristuksen edessä tehtyäsi syntiä viimeisenä perintönäsi.

• Auts! 

• Tunnethan ajat yhtä hyvin kuin minäkin.

• Olemme niin lähellä loppua. 

• Iloitse.

• Siunaa Herraa. 

• Pysy Sanassa.

• Tee, mitä voit, Jumalan valtakunnan hyväksi. 

• Jeesus tulee pian!
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