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Ihmistä muokkaava pistos – ÄLÄ OTA UUTTA KORONAROKOTETTA!
Tässä helluntailaisen Samuel Korhosen (Bileamin Aasi) lähettämä joukkokirje lukijoilleen joulukuun 
alussa 2020, jossa varoitetaan uudesta koronarokotteesta (ns. RNA-rokote). Kirjeen alkuperäinen laatija 
on näemmä helluntaisaarnaaja Mauno Mattila, joka ilmeisesti lähetti sen Aasille. Omalta osalta voin 
kyllä yhtyä Mattilan näkemyksiin tässä rokoteasiassa, vaikka muuten poikkean hänen kannoistaan esim. 
Donald Trumpin suhteen. Kirjeen jälkeen muutama rokotetta/rokotusta koskeva viesti 
blogini vieraskirjasta (aikajärjestyksessä, vanhin ensin). 

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

Rauhan tervehdys.

ModeRNA tulee sanoista muokata (modificate) ja RNA-koodi, joka säätelee ihmisen 
geeniperimää ja sisältää ihmisen rakennus-piirrustukset, kuin tietokoneohjelma. Uusi 
ModeRNA-rokote siis muokkaa ihmistä ja poikkeaa perinteisistä rokotteista merkittävästi.

"Ilman taitoa ei ole intokaan hyväksi, ja kiirehtivän jalka astuu harhaan." - Sananlaskut
19:2

Maaseudun tulevaisuus kirjoitti tästä kiireellä valmistetusta uudesta ihmistä muokkaavasta 
pistoksesta seuraavaa:

"Uusi koronarokote toimii eri tavalla kuin mikään aikaisempi – saattaa saada 
pikahyväksynnän Yhdysvalloissa jo muutaman viikon sisällä.

Uusi rokote perustuu synteettiseen versioon rna-molekyylistä, joka muuttaa ihmissolujen 
toimintaa niin, että ne alkavat tuottaa rokotetta. Kyseessä olisi ensimmäinen tällä 
periaatteella toimiva rokote, jos se saa hyväksynnän.

'Monet suhtautuivat epäilleen tällaiseen kokeiluun, jossa käytetään tekniikkaa, jota ei ole 
kokeiltu ja testattu vuosien ajan. Jotkut jopa arvostelivat meitä tästä', Fauci sanoi.

Perinteiset virusrokotteet perustuvat heikennyttyihin viruksiin, ja niiden tuottaminen voi 
kestää kuukausia. Rna-rokotteet tuovat ihmissoluihin geneettisen koodin, jota tarvitaan 
viruksen pinnalla olevan proteiinin tuottamiseen. Siten elimistön puolustusjärjestelmä alkaa
tuottaa vasta-aineita viruksille." https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ulkomaat/artikkeli-
1.1242485

Synteettinen versio rna-molekyylistä tarkoittaa keinotekoista solun sisään menevää 
ainetta, joka ei ole luonnosta peräisin, kuten perinteisissä rokotteissa.

Vaikka kyseessä on ennen näkemätön ihmiskoe, niin paheksutaan vilpittömiä kysyjiä, että 
onko eettisesti oikein lähteä muokkaamaan Jumalan kuvaa toisenlaiseksi ja mitkä ovat 
pitkäkestoiset vaikutukset? Kukaan ei tiedä ja kysymyksiä on paljon.

"Uuteen rokotteeseen liittyy kuitenkin vielä useita kysymyksiä, kuten se, kuinka kauan sen 
tuottama vastustuskyky kestää. Fauci sanoi uskovansa, että rokotteen teho pysyy ainakin 
jonkin aikaa, koska elimistön immuunijärjestelmässä säilyy valmius tuottaa uusia vasta-
aineita. 'Me emme tiedä, onko se vuoden, kaksi vuotta, kolme vai viisi vuotta'."

Huolestuttavia sanoja ovat MT:n artikkelissa nämä: "Useita kysymyksiä... Sanoi 
uskovansa... Me emme tiedä... "

https://nokialainen.blogspot.com/2020/12/ihmista-muokkaava-pistos-ala-ota-uutta.html
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ulkomaat/artikkeli-1.1242485
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ulkomaat/artikkeli-1.1242485
http://users4.smartgb.com/g/g.php?a=s&i=g44-74169-76
https://www.youtube.com/channel/UCnGcQGsvRfnY0CI83FEjd3w


Kriisin keskellä ei pitäisi tehdä pelosta käsin ratkaisuja, joilla on pitkäkestoiset vaikutukset,
mutta historia on opettanut että kriisi on joillekin tahoille mahdollisuus ajaa sisälle asioita, 
joihin muulloin suhtauduttaisiin kielteisesti.

Ymmärretävää olisi, jos virus olisi tappava kuin mustasurma, kolera taikka edes 
kymmenesosan alkoholin vaarallisuudesta, mutta nyt ei ole aihetta paniikkiratkaisuille.

Raamatusta luemme, että tullaan rakentamaan pedon kuva Jumalan kuvan sijaan (Ilm. 
13), joka tarkoittaa ikään kuin Frankenstein hirviön luomista. Se tulee tapahtumaan, mutta
tämä ei ole vielä aivan sitä, mutta tämä voi avata ovea sille kehitykselle. Ruumis on Pyhän 
Hengen temppeli eikä sitä saa turmella.

"Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä? Jos joku
turmelee Jumalan temppelin, on Jumala turmeleva hänet; sillä Jumalan temppeli on 
pyhä, ja sellaisia te olette." - 1. Korinttolaiskirje 3:16-17

Ps. Katso tämä saarnaaja Charles Lawsonin puhe ihmisen muokkaamisesta pedon 
kuvaksi. https://youtu.be/d3W5bXukLlI

Siunauksin ja terveisin,
-Mauno Mattila
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Meitä ette rokota

https://areena.yle.fi/1-50278156
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https://www.youtube.com/watch?v=H_IjVopCKaY&feature=youtu.be

MOT ohjelma, Ilmestyskirjan farmakeia-lääkemyrkky

Petri Paavola nauhoitti Ylen toimittajan kanssa käymänsä keskustelun
---
https://www.elinahytonen.fi/2019/02/rokotteet-ja-terveys/

Juuri tuo Hytösen artikkeli vilahti MOT-ohjelmassa
---
https://fi-fi.facebook.com/groups/121429067911803/ 

https://fi-fi.facebook.com/groups/121429067911803/
https://www.elinahytonen.fi/2019/02/rokotteet-ja-terveys/
https://www.youtube.com/watch?v=H_IjVopCKaY&feature=youtu.be
https://areena.yle.fi/1-50278156
http://www.ullakkoseurakunta.webnode.fi/
https://youtu.be/d3W5bXukLlI


Rokotuskriittiset FB
...
https://www.facebook.com/groups/267088303916250/ 
Lopunajat toteutuu FB
---
https://444prophecynews.com/?s=vaccination 444  
Prophecynews – Vaccination
---
https://www.nowtheendbegins.com/?s=vaccination
NTEB – Vaccination
---
TÄRKEINTÄ NYT KERTOA KAIKILLE ETTEIVÄT OTA ROKOTETTA!!!

-------------------------
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Kyllä tämä "pedonmerkkiä" on, esimakua siitä lopullisesta. Poimin Gavriel Eskelin päivityksestä tänään.

http://israelupdate.achlak.net/

"07. Pääministeri Netanyahu suunnittelee ”vihreää passia” kaikille, jotka ovat ottaneet rokotuksen. Ilman 
vihreää passia ei pääse julkisiin paikkoihin, ei ravintolaan eikä supermarketeihin tai muualle saadakseen
palvelua.

Pedon merkin tuleminen vahvistuu hetki hetkeltä, vaikka välillä luvataan, ettei ketään pakolla rokoteta, 
joka alkanee 27.12.2020.

https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/292844
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blogissa vähän 5 G infoa..

ja kohta pitää olla rokotustodistus, jos haluaa matkustella..

https://www.scmp.com/news/world/article/3112483/coronavirus-who-looks-possible-e-vaccination-
certificates-travel

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

Koronarokote ei siis ole Raamatun Pedon merkki, mutta se muistuttaa sitä noilla suunnitelluilla 
rajoituksilla niille, jotka eivät suostu rokotettaviksi. Elämme lopunaikoja ja tämä koronarokote on 
hyvinkin valmistelua tai esimakua tulevasta Antikristuksen valtakunnasta.

Ilmestyskirja 13:16-18

16 Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan merkin 
oikeaan käteensä tai otsaansa,
17 ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki: pedon nimi tai sen 
nimen luku.

https://www.scmp.com/news/world/article/3112483/coronavirus-who-looks-possible-e-vaccination-certificates-travel
https://www.scmp.com/news/world/article/3112483/coronavirus-who-looks-possible-e-vaccination-certificates-travel
https://profetiat.blogspot.com/
https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/292844
http://israelupdate.achlak.net/
https://www.nowtheendbegins.com/?s=vaccination
https://444prophecynews.com/?s=vaccination
https://www.facebook.com/groups/267088303916250/


18 Tässä on viisaus. Jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun; sillä se on ihmisen luku. Ja sen luku 
on kuusisataa kuusikymmentä kuusi.

Lähettänyt Olli-R klo 18.12
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Taunon profetiasivustolta 11.12.2020

https://profetiat.blogspot.com/2020/12/we-1.html 

Hallitukset haluavat tietää, ketkä ovat ottaneet koronarokotteen..

https://www.wsj.com/articles/governments-will-want-to-track-who-has-had-a-covid-19-vaccine-
11607600430 (10.12.2020)

Seuraavan tason koronarokotteessa tullee mukana pedon merkki..ainakin jo kehittelyssä..

Precursor To The Mark? A 'Vaccination Mark' Under The Skin Now Being Developed

https://www.prophecynewswatch.com/article.cfm?recent_news_id=4452 (9.12.2020)

https://www.prophecynewswatch.com/article.cfm?recent_news_id=4452
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https://www.blogger.com/profile/01704146506244270893
https://nokialainen.blogspot.com/2020/12/ihmista-muokkaava-pistos-ala-ota-uutta.html
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