
Miksi kristittyjen ei pitäisi ottaa MITÄÄN
rokotteita

Why Christians Should Not Take ANY Vaccines 
http://www.propheticexplorer.com/vaccines.aspx 

Kun ehdotetun COVID-19-rokotteen ympärillä puhutaan niin

paljon 'Pedonmerkistä', niin rupesin vähän tutkimaan asiaa.

Se, mitä olen hiljattain huomannut sen suhteen, kuinka nämä

rokotteet on formuloitu (formulated), on saanut minut

ottamaan ikuisen eron niistä. Tiesitkö, että abortoitujen

sikiöiden soluja käytetään formuloimaan näitä rokotteita?

Minä en todellakaan tiennyt! 

Rukoillessani eilen illalla, minulle tuli kauhea ajatus. Mitkä

ovat hengelliset seuraukset toisen ihmisen solujen

ottamisesta kehoomme? Voisiko näiden rokotteiden

ottaminen kehoomme altistaa meidät hengelliselle hyökkäykselle, ehkä jopa demonien asumiselle 

meissä? Emmekö ole jollakin hengellisellä tasolla osallistuen tuon viattoman lapsen murhaan, jos 

"hyödymme" sen lihasta?

Entä sairaudet, jotka olivat tuon abortoidun lapsen solujen DNA:ssa? Syövät, diabetes, kukaties 

mitä? Kun nyt käsitän sellaisen saastuneen rokotteen fyysisten ja hengellisten seurausten 

suuruuden, niin se vain vahvistaa vakaumustani, etten voi ottaa sitä. Tässä on yksi Raamatun 

kohta, joka sopii tähän tilanteeseen:

Syökää kaikkea, mitä lihakaupassa myydään, kyselemättä mitään 

omantunnon tähden, sillä: "Herran on maa ja kaikki, mitä siinä on."Jos joku, 

joka ei usko, kutsuu teitä ja te tahdotte mennä hänen luokseen, niin syökää 

kaikkea, mitä eteenne pannaan, kyselemättä mitään omantunnon tähden. 

Mutta jos joku sanoo teille: "Tämä on epäjumalille uhrattua", niin jättäkää se 

syömättä hänen tähtensä, joka sen ilmaisi, ja omantunnon tähden; 

1.Kor. 10:25-28 

Se, mitä otan tästä kohdasta, on se tosiasia, että jos meille tarjotaan jotakin, jonka tiedämme 

olevan Jumalalle vastenmielistä, meidän on kieltäydyttävä siitä. Tätä päättelyä tulisi soveltaa 

kautta linjan riippumatta siitä, mitä meille tarjotaan, eikö niin?

Voisimme perustella tämän tai tuon rokotteen ottamista monin tavoin, kuten yleisen turvallisuuden  

ensisijaisella tarpeella. Mutta aseistautuneena tietämyksellä, että kaikki rokotteet on nykyisin 

ainakin osittain formuloitu abortoitujen sikiöiden soluista, en vain näe mitään tapaa, jolla Jumala 
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voisi siunata yhdenkään solun ottamista kehoomme tällaisesta katalasta teosta. Yllättyisitkö, jos 

kertoisin sinulle, että katolinen kirkko on eri mieltä minun kanssani?

“Menneisyydessä rokotteita valmistettiin käyttäen soluja abortoiduista 

ihmissikiöistä, mutta nykyisin käytetyt solulinjat ovat hyvin etäällä 

alkuperäisistä aborteista. Näistä rokotteista, joihin viitataan, yleisimmin 

käytettyjä Italiassa ovat vihurirokko, vesirokko, polio ja hepatiitti A. On 

huomattava, että nykyään ei enää tarvitse saada soluja uusista 

vapaaehtoisista aborteista ja että ne solulinjat, joille rokotteet perustuvat, 

ovat peräisin yksinomaan kahdesta sikiöstä, jotka alun perin abortoitiin 1960-

luvulla. Kliinisestä näkökulmasta on myös toistettava, että rokotehoito 

huolimatta hyvin harvinaisista sivuvaikutuksista (yleisimmät ovat lieviä ja 

johtuvat immuunivasteesta itse rokotteelle) on turvallinen ja tehokas. 

Rokottamisen ja autismin puhkeamisen välillä ei ole mitään yhteyttä.”

Pontifical Academy for Life  (Paavillinen Elämän Akatemia)

Sikäli, kuin ymmärrän, nämä rokoteyhtiöt vain kloonaavat samoja sikiösoluja useiden 

syntymättömien lasten murhista 1960-luvulla ja se muka tekee sen vähemmän tuomittavaksi!

Minusta ABCNEWS'in juttu (PDF) helmikuussa 2015 käydystä keskustelusta on mielenkiintoinen, 

koska he käyttävät sanoja ”spontaani abortti” kuvaamaan sitä, mikä perinteisesti tunnetaan 

keskenmenona, tai kuolleena syntymisenä. Minusta näyttää, että sanan abortti käyttäminen tässä 

yhteydessä on kuin rinnastettaisiin joku, joka kuolee rauhallisesti luonnollisista syistä nukkuessaan 

sellaiseen, joka väkivaltaisesti revitään kappaleiksi, kuten tapahtuu abortoidulle lapselle. Tuossa 

jutussa he myöntävät myös, että alkuperäisistä lapsista peräisin oleva DNA voi edelleen olla 

rokotteessa, mutta vain ”nanogrammoina”.

Eikö viittä varpusta myydä kahteen ropoon? Eikä Jumala ole yhtäkään niistä 

unhottanut. Ovatpa teidän päänne hiuksetkin kaikki luetut. Älkää peljätkö; te 

olette suurempiarvoiset kuin monta varpusta. 

Lk. 12:6-7

Uteliaisuuttani päätin tarkistaa matematiikan koskien nanogrammoja. Hieman tutkimalla sain 

selville, että ihmisen genomi painaa noin 3,59 pg (pikogrammaa). Tätä lukua käyttämällä sitten 

etenin selvittämään, paljonko kaksi nanogrammaa (pienin määrä, josta voi puhua monikossa) 

painaa pikogrammoina. Vastaus on 0,00359 ng, joten kaksi nanogrammaa voi sisältää 557,1 

täydellistä ihmisen genomia. Myönnän, että nanogrammat vaikuttavat äärettömän pieneltä 

määrältä, mutta jos Jumala on laskenut hiusten määrän päässämme, niin veikkaan, että Hän on 

tietoinen joka ainoasta molekyylistä näissä kehoissa, jotka Hän on suunnitellut ja luonut!

Ja Kain sanoi veljellensä Aabelille: "Menkäämme kedolle." Ja heidän kedolla 

ollessansa Kain karkasi veljensä Aabelin kimppuun ja tappoi hänet. Niin 
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Herra sanoi Kainille: "Missä on veljesi Aabel?" Hän vastasi: "En tiedä; olenko

minä veljeni vartija?" Ja hän sanoi: "Mitä olet tehnyt? Kuule, veljesi veri 

huutaa minulle maasta. 

1.Moos. 4:8-10 

Mielestäni edellä esittämäni väite on toistamisen arvoinen. Jos Aabelin veri huusi Jumalalle 

maasta, niin millaiselta mahtaa miljoonien abortoitujen vauvojen valittava vaikerrus kuulostaa 

hänen korvissaan? Onko jokin konteksti, jossa haluaisit käyttää abortoitujen vauvojen soluja? 

Syyttömien veren juominen ja heidän lihansa syöminen on saatanistien, ei kristittyjen, työtä. 

Saatana ja hänen valtakuntansa on todella potkaistava ulos syöttämästä hylättyjä vauvojamme 

meille takaisin. Voi, ja he käyttävät abortoituja sikiösoluja paljon enempään, kuin vain rokotteisiin!

Vuonna 2011 Pro-Lifers kävi sotaa yhtiötä nimeltä Senomyx vastaan, jolla on noin 73 patenttia  

maun parantajille, joista kukin käyttää HEK293:ta (abortoitujen ihmisalkioden munuaissoluja) 

olennaisena ainesosana patentoiduissa tutkimusmenetelmissään. Mikä on myös ongelma 

abortoitujen sikiösolujen laajassa käytössä, on, että se luo maailmanlaajuiset markkinat 

murhattujen vauvojen lihalle. Yhtiöt hyötyvät syntymättömien murhista kirjaimellisesti myymällä 

heidän lihansa eniten tarjoaville. Se on moraalisesti väärin.

Ja jos te ette vielä sittenkään kuule minua, vaan yhä käytte minua vastaan, 

niin minäkin kiivastuksessani käyn teitä vastaan ja kuritan teitä 

seitsenkertaisesti teidän syntienne tähden. Ja te syötte poikienne lihaa ja 

tyttärienne lihaa te syötte. 

3.Moos. 26:27-29 

Niille, jotka huomauttavat, että nämä rokotteet sisältävät vain pienen määrän geneettistä 

materiaalia, me tiedämme Raamatusta, että vain vähäinen hapatus voi tärvellä koko taikinan. 

Senomyx-yhtiö käyttää abortoituja sikiösoluja luomaan makua tuotteisiin, joita syömme. Pepsi 

käyttää niitä. Samoin Kraft ja Nestle. Jos se ei järkytä sinua syvästi, pelkään, että mitä sieluusi 

tulee, niin jokin on pahasti pielessä. 
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