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Videon transkriptio:

Ennen kuin aloitan tämän päivitykseni, tunnen itseni pakotetuksi lausumaan 

vastuuvapauslausekkeen, joka koskee Awaken Bible Prophecy -päivitykseni nimeämistä, erityisesti

mitä tulee sanaan Awaken. Koska niin harvat seurakunnassa uskovat Ahdistusta edeltävään 

tempaukseen ja koska monilla on rajoittunut käsitys yliluonnollisesta Raamatussa, halusin herättää

(awaken) ihmiset ymmärtämään näitä asioita paremmin. Yritän noudattaa todellista raamatullista 

kantaa, joka perustuu asemaani veren kautta ostettuna Jumalan lapsena, joka uskoo Jeesukseen 

Kristukseen ja Häneen ristiinnaulittuna. Tämä sana herätä (awaken) on Suuren Heräämisen (Great

Awakening) ytimessä, jota olen kritisoinut usein ja Uudelleenheräämisen Kiertueen (Re-Awakening

Tour) ytimessä, joka on kulkenut maata pitkin ja poikin viimeiset pari vuotta. Molempiin näihin 

liikkeisiin liittyy merkitys sanalle Awaken, joka heijastaa useita uskomuksia, joita en allekirjoita. 

Vastuuvapauslausekkeeni on, että katson maailmaa raamatullisen ja profeetallisen linssin läpi. 

Erotan itseni kaikesta, mikä poikkeaa siitä näissä muissa ohjelmissa. Tämän sanottuani jatkamme 

tätä päivitystä.

Mitä enemmän saamme tietää COVID-fiaskon ja rokotteina esiintyvien geenimuutosinjektioiden 

takana olevista demonisista pyrkimyksistä, sitä selvemmäksi käy, miten Saatana on kiihdyttänyt 

hengellistä sotaansa Jumalaa ja ihmiskuntaa vastaan. Me, jotka seuraamme Raamatun profetiaa, 

näimme jo hyvissä ajoin ennen COVIDia, että ajan merkit lähenivät toisiaan juuri niin, kuin 

Raamattu ennustaa. Plandemian tulon myötä näinä muutamina viime vuosina ja tietämyksen, jota 

saamme päivittäin sen alkuperästä ja vaikutuksista, kuinka joku voi olla ymmärtämättä, että 

olemme aikakauden lopussa? Vielä tärkeämpää pitäisi olla vastauksemme tähän paljastukseen. 
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Jos elämme Jeesuksen mainitsemien Nooan päivien kaltaista aikaa (jota me elämme) ja jos tuon 

aikakauden huipentuma oli ehdoton tuomio, kuinka voimme tänä päivänä olla ymmärtämättä, miten

suuri tuomio on pian tulossa tuntemamme maailman ylle?

Tässä profetiapäivityksessä, jonka otsikkona on Käärmeen siemen, on kolme merkittävää asiaa, 

joista haluaisin keskustella. Ne ovat:

1. Geneettinen lisääntymiskyvyn manipulaatio.

2. Bryan Ardis'in paljastus, että kaikki COVID-asiat sisältävät käärmeenmyrkkymyrkytyksiä.

3. Jumalan tuomion seuraukset.

Kaikki asiat, joista nykyään keskustelemme, tuntuvat olevan lievästi sanottuna yliampuvia ja 

pelottavia. Jumalan kiitos, että meillä, jotka tunnemme Herran Jeesuksen Kristuksen, on Hänet 

turvapaikkanamme ja voimanamme! Kun riipumme Hänessä, Hän antaa meille mahdollisuuden 

nähdä asiat sellaisina, kuin ne ovat ja asettaa ne oikeaan perspektiiviin. Lopputulos on, että Hän 

tulee pian ja kaikki, mitä Raamattu ennustaa näistä viimeisistä päivistä, toteutuu. Tarkastelemme 

sitä hieman enemmän kohdassa 3.

Ensin rukoillaan ja luetaan Sanaa, sitten tutkitaan näitä kolmea asiaa.

<PRAY>

Sana:

Jaakob 4:4

Te avionrikkojat, ettekö tiedä, että maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa vastaan? Joka siis 

tahtoo olla maailman ystävä, siitä tulee Jumalan vihollinen. 

1.Joh. 2:15

Älkää rakastako maailmaa älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin 

Isän rakkaus ei ole hänessä. 

Käärmeen siemen

1. Geneettinen lisääntymiskyvyn manipulaatio

• Geenimanipulaatio on yksi näistä yliampuvista (over the top) asioista, kuten kohta näet: 

• Maailmaa vaivaavat monet puutteet aiheuttavat vakavia häiriöitä monien elämälle. 



• Syitä on monia, mm. toimitusketjun häiriöt ja se näyttää olevan suurin syyllinen siihen, miksi

äidinmaidonkorviketta on valmistajien mukaan vaikea saada. 

• Seuraavassa, mitä Rapture Ready raportoi hiljattain:

Vanhemmat Yhdysvalloissa kamppailevat äidinmaidonkorvikkeen löytämiseksi laajalle levinneen 

pulan ja säännöstelyn keskellä. Yhdestä uusien vanhempien tärkeimmistä tuotteista on pulaa.  

Äidinmaidonkorviketta, jota kolme neljäsosa USA:n vauvoista saa ensimmäisten kuuden 

kuukauden ajan, ei ole enää saatavilla vähittäiskauppiailta eri puolilla maata. COVIDiin liittyvät 

toimitusketjujen tukokset ovat osaltaan vaikuttaneet äidinmaidonkorvikkeen niukkuuteen kaikkialla 

Yhdysvalloissa. Niihin kuuluvat valmistajien vaikeudet hankkia keskeisiä ainesosia, pakkaushäiriöt 

ja työvoimapula, jotka vaikuttavat yhdessä tuotantoon ja jakeluun. Lisäksi tammikuussa tapahtunut 

suuri äidinmaidonkorvikkeiden palautusmenettely pahensi pulaa. 

• Tämä on ongelma siksi, että lääkärikunta on tohtori Benjamin Spock'in ajoista 1950- ja 

1960-luvuilla sanonut, että äidinmaidonkorvikkeen käyttö on yhtä hyvä kuin vauvan 

imettäminen.

• Tämä on johtanut siihen, että noin 60% äideistä eivät imetä.

• On selvää, että äidinmaidonkorvikkeen puute vaikuttaa moniin vanhempiin.

• Äidit, jotka eivät ole imettäneet, eivät ehkä pysty aloittamaan.

• Uusien äitien on imetettävä halusivat tai eivät.

• Kaiken kaikkiaan imetyksellä on yleensä terveyshyötyjä, joten pulan - jos se jatkuu - pitäisi 

teoriassa olla hyvä asia - eikö niin? 

• Tässä kohtaa nykyinen geenimanipulaation ongelma nostaa ruman päänsä. 

• Jaksossa 87 Critically Thinking with the 5 Docs (Kriittistä ajattelua 5 tohtorin kanssa) 

keskustelu kääntyi imetykseen, kun tohtori Carrie Madej kertoi huolestuttavasta havainnosta 

lääkärin praktiikassaan. 

• On ollut vauvoja, jotka eivät menesty juomalla äidinmaitoa... Itse asiassa ne eivät edes juo 

sitä. 

•  Erään äidin maidosta tehtiin tässä tilanteessa analyysi ja sen todettiin olevan 80 % 

epäorgaanista. 

• Se sisälsi aineita, joita ei pitäisi olla äidinmaidossa ja lapsi kieltäytyi siitä oikeutetusti. 

Mietipä sitä: rintamaito, joka koostuu 80-prosenttisesti epäorgaanisista aineista!

• Ajatelkaamme tätä:

• Jos äidinmaidonkorviketta ei ole saatavilla, äitien on imetettävä
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• Joko lapsi juo pahaa, jos tämä on yleistä, tai ei juo ja tuhlaa sen.

• Väitän, että globalistit ovat tyytyväisiä kumpaankin tulokseen.

• Tietysti äiti, jolla oli epäorgaaninen maito, oli saanut ainakin kaksi COVID-pistosta.

• Olemme keskustelleet aiemmissa profetiapäivityksissä, kuinka piikitettyjen veri muuttuu 

dramaattisesti

• Se voi hyytyä kaikkialla kehossa ja/tai se voi näennäisesti kasvattaa sellaisia, jotka 

näyttävät tietokoneen piirilevyiltä, koska grafeenioksidi ja nanohiukkaset kopioituvat ja 

kokoavat itsensä. 

• Näistä pistoksista johtuvat syövät kerääntyvät kehon alueille, joissa on imusolmukkeita, 

erityisesti sukuelimiin.

• Nanohiukkaset ovat olleet suosittu aihe siitä lähtien, kun Michael Creighton julkaisi vuonna 

2009 kirjan Prey (Saalis) koskien pillastunutta nanoteknologiaa.

• Luen parhaillaan tunnetun tieteiskirjailija Ben Bova'n vuoden 1998 kirjaa Moonwar, jossa 

nanoteknologia on tarinan konfliktin ytimessä.

• Jotta saisimme käsityksen Bova'n visioimasta nanoteknologian potentiaalista, niin 

seuraavassa pari kuvaavaa kappaletta:

Vaikka nanokoneita koottiin jatkuvasti niinkin erilaisiin tehtäviin kuin happiatomien siirtämiseen ulos

regoliitista ja avaruusalusten rakenteiden rakentamiseen puhtaasta timantista asteroidien 

hiilipölystä, ei ollut mitään karannutta "harmaata massaa" nanokoneista, joka olisi niellyt kaiken 

tiellään, ei mitään vitsauksia nanobug -sairauksista. Although nanomachines were assembled 

constantly for tasks as diverse as ferreting oxygen atoms out of the regolith and building spacecraft

structures of pure diamond out of carbon dust from asteroids, there had been no runaway “gray 

goo” of nanomachines devouring everything in their path, no plagues of nanobug diseases.

Vuosien varrella professorit Cardenas ja Zimmerman sekä heidän avustajansa olivat kehittäneet 

nanokoneita lääketieteelliseen käyttöön. Kuuaseman työntekijät saivat säännöllisesti 

nanoinjektioita plakin poistamiseksi verisuonistaan ja vahvistamaan luonnollista 

immuunijärjestelmäänsä.

• Nanohiukkaset ovat kooltaan subatomisia.

• Ne ovat robottikoneita, joita voidaan ohjelmoida aivan kuten mitä tahansa 

tietokonepohjaista laitetta.

• Nanobotit ovat pienempiä kuin virus, joka voi olla kooltaan noin 20 nanometriä.

• Ihmisen solu on 100-1000 kertaa suurempi kuin virus.

• Siten nanobotti – ohjelmoitava robotti-nanohiukkanen – voidaan hyvin helposti manipuloida 

pääsemään ihmisen soluun



• Tämän seurauksena nanobotit voivat olla erittäin hyödyllisiä tekemään jotakin niin 

hyödyllistä, kuin lainaamassani kirjan kohdassa mainittiin, tai ne voidaan ohjelmoida 

saavuttamaan paha tarkoitus ihmisen kehossa.

• Koska ovat niin pieniä, niitä voidaan viedä kehoon miljoonittain eri tekniikoiden avulla ja 

sitten niiden lukumäärä kasvaa, kun ne kopioituvat itsestään.

•  Tehdessään tämän ne voivat itse koota haluamansa rakenteen ohjelmoinnin perusteella.

Kun näemme näiden piirilevyrakenteiden syntyvän jonkun COVID-injektioita saaneen 

veressä, ei ole kaukaa haettua tunnistaa niitä tällä tavoin.  

• Havainnollistaakseni nanohiukkasten käytön taustalla olevaa ajattelua transhumanismissa  

lainaan katkelman toisesta lukemastani kirjasta, jonka nimi on The Insecure Mind of Sergei 

Kraev (Sergei Kraevin epävarma mieli).

• Tämä romaani sijoittuu noin 100 vuoden päähän tulevaisuuteen ja se, mitä lainaan, on 

romaanin sisältämä katsaus historiaan, joka koskee ei-invasiivista menettelyä tietokoneiden 

istuttamiseksi ihmisaivoihin.

• Tämä on fiktiota, mutta annan sinulle takuun, että se on piirustuslaudalla:

Nielet pillerin ja muutaman päivän kuluttua saat implantin. Helppoa ulkopuolelta, kaikkea muuta 

sisältä. Pilleri sisältää implantin ytimen, nanobotit ja nanokapselit, joissa on elektrodialusta. Kaikki 

nämä komponentit kulkeutuvat suolistoesteen läpi nanorobottimekanismin kautta, joka luo ja sitten 

kauterisoi pienen aukon mahalaukun limakalvoon. Komponentit kulkeutuvat verenkiertoon, siirtyvät

aivoihin ja sitten toisen nanorobottiprosessin avulla ylittävät veri-aivoesteen. Ydin istutetaan 

kallonpohjaan ja pysyvä joustava elektrodiverkosto kasvaa ja kietoutuu hermostoon.

BTW (by the way) . . . jos implantti pillereillä ei räjäytä mieltäsi (ei tietenkään kirjaimellisesti), ehkä 

tämä tekee sen. Seuraavien viiden vuoden aikana toimitusjärjestelmä sikiölle on todennäköisesti 

hyväksytty. Äiti nielee pillerin milloin tahansa kolmannella raskauskolmanneksella ja kolme 

päivää myöhemmin hänen syntymättömälle lapselleen tulee implantti.

• Sanon vain, että minulle on täysin käsittämätöntä, miten näin pieniä koneita voidaan 

ylipäätään valmistaa ja sitten ohjelmoida tietokoneen ohjeilla.

• Nanoteknologia on kuitenkin todellinen ja kasvava robotiikan ja keinoälyn ala, jolla on 

rajattomat mahdollisuudet - sekä hyvässä että pahassa.

• Yksi Nooan päivän merkkipaaluista nykyaikana on sukusolujen suunnittelun korostaminen.

• Se on transhumanistinen pyrkimys muuttaa DNA:ta lisääntymistasolla siten, että muutokset 

siirtyvät vanhempien kautta heidän lapsiinsa.

• Se on alkioita luovien lisääntymissolujen modifioimista.



• Tämä tehdään DNA-muokkaustekniikalla (CRISPR), joka mahdollistaa DNA:n osien 

leikkaamisen ja korvaamisen toisesta lähteestä peräisin olevalla DNA:lla.

• Se voi olla synteettistä DNA:ta, joka on valmistettu kokonaan laboratoriossa, tai jopa 

eläimestä peräisin olevaa DNA:ta.

• Yksi syy siihen, että Jumala toi vedenpaisumuksen tuhoamaan koko maan, oli juuri se, että 

tällaista kokeilua ja tuloksia tehtiin maailmassa ennen vedenpaisumusta sen jälkeen, kun 

Jumalan pojat (bene Elohim) olivat laskeutuneet taivaasta ja sekoittaneet siemenensä 

ihmisnaisten siemeneen, kuten 1.Moos. 6 kertoo.

• Voidaan ehdottomasti spekuloida - mahdollisesti erittäin tarkasti, ottaen huomioon kaikki se,

mitä olemme nähneet tapahtuvan viime vuosina - että äidinmaidonkorvikkeiden puute on 

tarkoituksellista äitien pakottamiseksi imettämään.

• Ottaen huomioon COVID-injektioiden korkean hyväksymisasteen ja niiden ainesosien 

kerääntymisen elimistöön, eli lisääntymiselimiin, niin todennäköisyys on suuri, että vauvat on 

tarkoitettu kärsimään vahinko

• Voimme myös ottaa huomioon hedelmällisyyslaboratorioiden raportit.

• Em.viisi lääkäriä totesivat myös, että hedelmällisyysklinikoilla luovutetuilla siittiöillä ja 

munasoluilla oli outoja ominaisuuksia, eivätkä ne kukoistaneet koeputkissa kuten ennen.

• Ottaen huomioon tämä keskustelumme, sen ei pitäisi yllättää ketään.

• Jos he saavat siittiöitä ja munasoluja "rokotetuilta" luovuttajilta, kuka tietää, mitä voi 

tapahtua?

• DNA:n CRISPR -muokkaus tapahtuu myös näissä tiloissa, koska suunnitellut lapset ovat 

tuotelistalla.

• Haluatko lapsen, jolla on terävä näkö?

• Lisää hieman kotkan DNA:ta.

• Haluatko, että lapsesi on hyväkuuloinen?

• Lisää peuran DNA:ta.

• Miten tuottaa todella vahva lapsi?

• Miksi ei kokeilla gorillan DNA:ta?

• Luonnollisesti useimmat vanhemmat haluavat älykkäämpiä jälkeläisiä, joten lisää vähän 

nobelistin DNA:ta. 



• Hallituksellamme ja monilla ympäri maailmaa toimivilla pimeillä laboratorioilla, eli niillä, joita 

rahoitetaan epävirallisilla rahastoilla, on häijympiä tarkoituksia.

• Voimme vain arvailla, mitä supersotilasohjelmat ovat tuottaneet viimeisten 20 vuoden 

aikana,

• Kun kuulemme uskomattomista tieteellisistä edistysaskelista, ne on yleensä kehitetty 

täydelliseksi jo monta vuotta aikaisemmin.

• Se, minkä yleisö tietää, on monta vuotta todellisen käyrän jäljessä

• Tähän on lisättävä muukalaissieppausten ja karjansilpomisten juonet. 

• On monia ihmisiä, joilla on ollut uskottavia kokemuksia muukalaissieppauksista.

• Monet heistä raportoivat, että ns. muukalaiset peukaloivat heidän lisääntymisjärjestelmiään 

ja aiheuttivat heille suurta tuskaa. 

• Lisäksi olemme jo vuosia kuulleet oudoista karjan silpomisista, joissa karjan 

lisääntymiskalut on leikattu pois kirurgisella tarkkuudella.

• Mitä näiden julmuuksien demoniset tekijät ehkä yrittävät löytää, ymmärtää tai jopa poimia 

käyttöönsä?

• Vielä häijymmin jotkut meistä profetiayhteisössä uskovat, että Antikristus on tällaisten 

laboratorioiden ja kokeiden tuote - että hän tulee olemaan hybridiolento, kuten nefilimit 

luvussa 1.Moos. 6.

• Ottaen huomioon hänen yliluonnollisen karismansa ja voimansa, pitäisikö meidän yllättyä, 

jos hän tulee juuri niin?

• Kaiken tämän lopputulos on, että transhumanistiset pyrkimykset elävät ja voivat hyvin ja he 

tekevät ylitöitä muuttaakseen ihmiskunnan sellaiseksi, mitä sen ei koskaan pitänyt olla.

• Itse asiassa, kuinka kauan kestää, ennenkuin ihmiset, jotka saavat näitä vaarallisia 

lääkkeitä, joita kutsumme rokotteiksi, tai heidän lapsensa myöhempien vaikutusten vuoksi, 

muuttuvat vähemmäksi kuin ihminen, vaikka julistettu tieteellinen tarkoitus on, että he ylittävät

sen, mitä Jumala loi ja kutsui hyväksi.

2. Bryan Ardis’in paljastus, että kaikkeen COVID:issa sisältyy 

käärmeenmyrkkymyrkytys



• Stew Peters'in ja Mike Adams'in hätkähdyttävissä haastatteluissa tohtori Bryan Ardis 

paljasti, että laajan tutkimuksensa tuloksena hän on vakuuttunut siitä, että kaikki COVID-

ilmiöt ovat peräisin käärmeenmyrkystä.

• Vaikka useat hänen kanssaan tehdyt haastattelut ovat levinneet, niin tiedotusvälineissä on 

vallinnut yllättävä hiljaisuus.

• Jopa ne tiedotusvälineet, joiden luulisi vakavasti harkitsevan tohtori Ardis'in esittämiä 

vakuuttavia väitteitä, ovat oudon torjuvia.

• Esimerkiksi Children's Health Defense, joka on taistellut uskomattoman aktiivisesti koko 

rokotekysymystä vastaan, julkaisi kaksi erittäin heikkoa artikkelia, joissa pilkataan Ardis'in 

väitteitä.

• Toiset ovat suhtautuneet asiaan varovaisemmin - mielestäni perustellusti.

• He haluavat nähdä tieteellisen analyysin todisteena.

• Kriittisesti ajattelevat tohtori T:n ja tohtori P:n kanssa jaksossa 90 olivat yleisesti ottaen 

avoimia ajatukselle, mutta kuten tohtori Tenpenny sanoi, "korrelaatio ei todista kausaliteettia 

[syy-yhteyttä]".  

• Haluan auttaa meitä näkemään tämän tosiasian hieman selkeämmin.

• Em. kirjassa The Insecure Mind of Sergai Kraev yksi hahmoista opettaa matematiikan 

kurssia nuorelle ryhmälle erittäin älykkäitä opiskelijoita.

• Hän kertoo tapauksesta, jossa eräs matemaatikko työskenteli noin vuonna 1600 

alkulukujen, eli sellaisten lukujen parissa, jotka eivät ole jaollisia millään muulla luvulla kuin 

itsellään ja luvulla 1.

•  Luku 31 on yksi sellainen.

• Jostakin syystä matemaatikko mietti, onko 331 myös alkuluku.

• Se on.

• Sitten hän mietti, kuinka pitkälle tätä voisi jatkaa ja kasvatti peräkkäin jokaista lukua 

lisäämällä uuden numeron 3 edellisen numeron eteen ja seuraava luku oli 3331. 

• Niinpä hän teki vaivalloista matematiikkaa - muistakaa, että tämä oli kauan ennen 

tietokoneita - ja totesi, että 3331, 33331 jne. olivat kaikki alkulukuja.

• Hän teki nämä laskutoimitukset aina siihen asti, että ennen numeroa 1 oli seitsemän 

kolmosta.



• Tähän mennessä matemaatikko oli vakuuttunut, että kaikki muut tapaukset, joissa tähän 

lukuun lisätään 3, ovat myös alkulukuja.

• Näillä luvuilla tekemänsä työn perusteella hän oletti, että korrelaatio todistaa 

kausaalisuuden.

• Hän oli kuitenkin väärässä. 

• Jos hän olisi ottanut vielä yhden askeleen ja tutkinut lukua 333,333,331 (kahdeksan 

kolmosta ja ykkönen) - eli lisännyt edellisen luvun eteen vielä yhden kolmosen - hän olisi 

oppinut, että se on 17:llä jaollinen yhdistelmäluku.

• Tarinan opetus on, että syy-yhteyden todistaminen edellyttää muutakin kuin korrelaatiota.

• Jane Ruby ja Lee Merritt ovat myös kehottaneet varovaisuuteen, mutta suhtautumaan 

avoimin mielin väitteisiin. 

• Ehkä he tulevat johtopäätökseen, kun tutkivat todistusaineistoa syvällisemmin. 

• Totuus selviää vain tutkimalla tosiasioita aidosti - eikä vain hylkäämällä tai hyväksymällä 

niitä noin vain. 

• Lyhyesti tiivistäen seuraavassa käsitykseni, mitä tohtori Ardis löysi:

• COVID ei ole virus, vaikka siinä voi olla virussäikeitä.

• Se ei ole peräisin lepakoista.

• Sen lähde on syntetisoitu (eli laboratoriossa valmistettu) käärmeenmyrkky, joka on 

todennäköisesti peräisin pääasiassa kuningaskobra- ja krait-käärmeistä.

• Tohtori Ardis uskoo, että se on levinnyt vesilähteiden kautta eikä ilman kautta.

• Sivuhuomautuksena, kuten tohtori Merritt ehdotti, tämä voi olla se ongelma, johon liittyy 

suurimmat ongelmat kunnallisten vesivarastojen saastuttamisen logistiikan vuoksi.

• Toisaalta fluoridia laitetaan useimpiin vesijärjestelmiin.

• Voisiko olla mahdollista, että pahat toimijat saastuttavat fluoridin monissa paikoissa?

• Remdesivir COVIDin hoitona on tehty käärmeenmyrkystä.

• Se heikentää merkittävästi hengitystä ja kuolleisuus on yli 50 %.



• Jos joku joutuu sairaalaan "COVIDin" vuoksi, hänelle annetaan Remdesiviriä, joka 

vaikeuttaa hengittämistä.

• Hallituksen ohjaama ja maksama protokolla - jota kutsun sairaalamurhaksi - vaatii sitten, 

että potilas laitetaan hengityskoneeseen.

• Tyypillisesti tämän laitteen asettamista varten annetaan midatsolaamia tai vastaavaa 

anestesialääkettä potilaan rentouttamiseksi, jotta laitteen asettaminen voidaan suorittaa 

loppuun.

• Tällaiset lääkkeet vaikeuttavat hengittämistä entisestään, koska ne vaikuttavat keuhkoihin.

• Suuri osa sairaalahoitoon joutuneista ja tälle hoito-ohjalmalle alistetuista kuolee.

• Mielenkiintoista on, että CDC on hyväksynyt Remdesivirin kahteen peräkkäiseen viiden 

päivän hoitojaksoon.

• Useimmat potilaat kuolevat 9. päivään mennessä otettuaan tätä lääkettä ja oltuaan 

hengityskoneessa.

• Lisäten polttoainetta ja todisteita syytteeseen tohtori Ardis'in tutkimus paljasti myös, että 

itse mRNA-"rokotteet" luodaan syntetisoidulla käärmeen myrkyllä.

• Lääketieteellinen kirjallisuus, jonka Ardis esitti, oli runsas.

• Monoklonaaliset vasta-aineet näyttävät toimivan melko hyvin COVIDia vastaan.

• Ne ovat itse asiassa eräänlainen käärmeenmyrkyn vastamyrkky

• Kun hallitus näki niiden tehokkuuden, se itse asiassa veti monoklonaaliset vasta-aineet 

pois jakelusta ja kielsi niiden käytön.

• Yksi asia, jonka sanoisin niistä, on se, että monet lääkärit ovat ilmaisseet huolensa niiden 

pitkäaikaisista vaikutuksista.

• Se, että ne toimivat ja että hallitus vastustaa niitä, ei tee niistä lopulta hyvää valintaa, jos ne

aiheuttavat haitallisia vaikutuksia myöhemmin.

• Kuten kävi ilmi, surullisenkuuluisat PCR-testit ovat itse asiassa varsin hyviä, jos ei muuta, 

niin käärmeen myrkyn havaitsemisessa.

• Outo puoli tässä kaikessa on, että CDC suorittaa jätevesien seurantaa COVIDin vuoksi 

monissa kaupungeissa ympäri Yhdysvaltoja ennustaakseen seuraavan epidemian.

• He näkevät jätevesiä kerätessään ja analysoidessaan, että COVID-epidemia puhkeaa 

kyseisessä kunnassa seuraavien neljän-viiden päivän aikana.

• Tämä on kuitenkin takaperoista. 

• Jos COVID on jo jätevesissä, sen pitäisi tarkoittaa, että kaupungin asukkailla on jo ollut 

COVID.

• Mutta CDC sanoo, että se tapahtuu vasta useita päiviä myöhemmin.



• Mitä? Entä tämä tätä ilmiötä koskevana teoriana:

• Entä jos pahat toimijat ovat myrkyttäneet veden ja tämä testaus vahvistaa, että myrkyn 

määrä on oikeilla tasoilla, kun ihmiset juovat? 

• Jos näin on, niin muutaman päivän kuluttua väestössä puhkeaa COVID. 

• Se ennustaa heidän toteuttamiaan vihamielisiä toimia, mikä saa CDC:n näyttämään 

neroilta yleisön silmissä ja ihmiset luottavat heihin entistä enemmän.

• Toinen mielenkiintoinen todiste on, että lääketieteellinen kirjallisuus varoittaa, että nikotiini 

ja myös sinkki-ionoforit vaikuttavat haitallisesti käärmeenmyrkkyyn.

• COVID-epidemian alkuvaiheessa tupakoitsijat näyttivät olevan vähiten vaarassa - hyvin 

todennäköisesti savukkeiden sisältämän nikotiinin vuoksi.

• Tietenkin hallitus pian sen jälkeen valehteli ja sanoi, että tupakoitsijat olivat ENITEN 

vaarassa

• Sinkki-ionoforeihin kuuluvat kversetiini, ivermektiini, NAC ja hydroksiklorokiini, jotka saavat 

sinkin tehokkaammin tunkeutumaan kehon soluihin suojaamaan tauteja vastaan.

• Kaikki arvauksia, jotka hallitus tuomitsi typeriksi hoidoiksi ja yhdessä tapauksessa se 

leimasi sen hevoslääkkeeksi, jota ihmisten pitäisi välttää.

• On olemassa karistamisen ilmiö, tarkemmin sanottuna tartunta ihmisiltä, jotka ovat ottaneet

COVID-”rokote”-pistoksia.

• Ardis vertasi tätä käärmeisiin, jotka karistavat nahkansa.

• Monet meistä ovat olettaneet, että jollakin tavalla piikkiproteiinit ovat tämän ytimessä, mikä 

voi aiheuttaa lukuisia ja erilaisia reaktioita monilla ihmisillä, mukaan lukien hengitysvaivoja, 

emätinverenvuotoa hyvin nuorilla tytöillä ja kuukautisten alkamista naisilla, jotka ovat 

ylittäneet vaihdevuodet.

• Tunnen henkilökohtaisesti erään erittäin terveen miehen, joka matkusti parilla lentomatkalla

ja sai heti palattuaan aivohalvauksen.

• Onneksi hän toipui viikossa melkein täydellisesti.

• Neljä päivää aivohalvauksen jälkeen hän oli jo kuntoklubilla treenaamassa. 

• Se järkytti minua!

• Kaikkien näiden näkökohtien "sattumanvarainen" yhteys on se, kuinka keho reagoi 

käärmeenmyrkkyyn ja kuinka kaikilla COVID-asioilla on täsmälleen samat oireet ja kuinka 

paljon niistä on sanottu lääketieteellisessä kirjallisuudessa.



• Kysymys kuuluu: 

• Missä vaiheessa sanotte, että käärmeenmyrkkyoireiden kirjaimellisesti tarkka vastaavuus 

COVID-sairauden, Remdesivirin ja mRNA-"rokotteiden" kanssa - kaikkien näiden muiden 

asioiden ohella - johtuu siitä, että kaikilla on sama lähde? 

• Toivottavasti analyysin tekevät uskottavat tutkijat totuuden selvittämiseksi asiasta.

• Luonnollisesti tänä päivänä ja tässä ajassa mikään tästä ei pysähdy siihen, että se olisi 

vain jotakin luonnollisessa maailmassa esiintyvää.

• Tämän demoniset juuret ovat uskomattoman syvällä, mikä on merkittävä syy siihen, että 

näen totuuden tämän kaiken takana. 

• Nähdäksemme tämän voimme palata aina jakeeseen 1.Moos. 3:15, jossa Jumala sanoo 

Saatanalle eli käärmeelle:

Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille; se 

on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän.

• Ensinnäkin olemme tekemisissä käärmeen kanssa - hepreaksi nachash.

• Nachash voi tarkoittaa käärmettä tai hohtavaa, kuten henkimaailman asukasta. 

• Mitä myrkylliset käärmeet tuottavat? 

•Käärmeenmyrkkyä. 

•Tämä käy ilmi myös kohdassa 4.Moos. 21:6-9:

Niin lähetti kansan sekaan tuliset kärmeet, jotka kansaa purivat, niin että paljo kansaa Israelista 

kuoli. Niin tuli kansa Moseksen tykö, ja sanoivat: me teimme syntiä, puhuen ja sinua vastaan. 

Rukoile nämät kärmeet meidän seastamme ottamaan pois: ja Moses rukoili kansan edestä.

Niin sanoi Mosekselle: tee sinulles tulinen kärme, ja nosta se merkiksi ylös: ja tapahtuu, että se 

joka purtu on, kuin hän katsoo sen päälle, niin hän elää. Ja Moses teki vaskikärmeen, ja nosti sen 

merkiksi ylös: ja tapahtui, että jos joku kärmeeltä purtiin, ja katsahti vaskikärmeen päälle, niin hän 

jäi elämään. (Finnish 1776)

• Hepreankielen sana tuliselle tässä kohdassa on saraph, joka tarkoittaa sekä myrkyllistä että

vaskista eli kiiltävää.

• Niinpä Jumala käski Moosesta asettamaan vaskesta (eli kiiltävästä messingistä) tehdyn 

myrkkykäärmeen kuvan paaluun.

• Kun ihmiset katsoivat sitä käärmeen purtua heitä, he eivät kuolleet.

• Paalussa olevan käärmeen symboli edustaa Kristusta ristillä.

• Kun katsomme Häneen, emme kuole, vaan saamme iankaikkisen elämän.



• Jakeessa 1.Moos. 3:15 on sanat, jotka puhuvat käärmeen siemenestä.

• Tämä viittaa siihen, että tulevaisuudessa Saatana tuottaisi siemenen tai jälkeläisen tai ehkä 

useita jälkeläisiä, jotka riitelisivät Jumalan kanssa ja lopulta heidät voitettaisiin.

• Muista, että keskustelussamme esityslistamme ensimmäisestä kohdasta, puhuimme 

geenimanipulaatiosta.

• Yksi tapa, jolla tämä tapahtuu, on oletetut rokotteet mRNA-tekniikan avulla.

• Nyt lisäämme siihen sekä todellisen käärmeenmyrkyn että hengellisen myrkyn.

• Kuinka syvälle tämä menee?

• Voimmeko uskoa, että Saatana käyttää häntä edustavaa symboliikkaa, eli käärmettä, 

saastuttamaan Jumalan luoman DNA:n? 

• Kaikkien niiden musertavien ja vakuuttavien todisteiden lisäksi, joita tohtori Ardis on tutkinut 

ja koonnut yhteen, uskon, että tämä tuo kuorrutuksen kakun päälle. 

• Hengellisesti ihmiskuntaa vastaan hyökkää Raamatun kuuluisin käärme käyttämällä 

tappavimmin sitä, mitä se tuottaa, muuttaakseen ihmisen luonnon.

• Ihmiset voivat jättää tämän huomiotta niin paljon kuin haluavat, mutta niin tehdessään he 

eivät ymmärrä kokonaisuutta. Itse uskon, että tohtori Ardis'in teoria tullaan osoittamaan 

oikeaksi.

3. Jumalan tuomion seuraukset

• Tämä kohta liittyy varmasti kahteen ensimmäiseen, mutta se koskee myös niitä, jotka 

väheksyvät oppia tempauksesta ennen Ahdistusta. 

• Kun maailma on kääntynyt Jumalaa vastaan – joko juutalainen tai pakanamaailma – niin 

Jumala tuo lopulta tuomion. 

• Siitä ei pääse yli eikä ympäri. 

• Maailman turmelus ennen vedenpaisumusta oli suora seuraus siitä, että ihmiset kääntyivät 

täydellisesti pois Jumalasta.

• Se johti Hänen vedenpaisumustuomioonsa koko EPÄUSKOISELLE maailmalle. 

• Pitäkäämme mielessä tuo sana epäuskoiselle.

• Israelin pohjoinen valtakunta kääntyi täysin pois Jahvesta palvomaan pakanakansojen 

jumalia. 



• Ainoa tosi Jumala ei hyväksynyt tätä ja toi tuomionsa tuon kansan ylle assyrialaisten 

käsissä tuhotaakseen sen kokonaan. 

• Tämän jälkeen Juudan eteläinen kuningaskunta käänsi selkänsä Jahvelle - kuten Raamattu

kuvaa: jopa pahemmin kuin Israel - ja Jumala antoi Babylonian valtakunnan tuomionsa 

kautta pyyhkäistä sen pois.

• Sen jälkeen kun Israel hylkäsi Jeesuksen ja murehdutti Jumalan Pyhän Hengen, 

roomalaiset ensin tuhosivat Jumalan pyhän temppelin Hänen sallimuksestaan vuonna 70 jKr.

ja sitten tuhosivat juutalaisvaltion kokonaan vuonna 135 jKr., niin ettei sitä enää ollut.

• Kun jokin kansanryhmä väheksyy Raamatun Jumalaa ja päättää, että muut jumalat ovat 

arvokkaampia seurata, Jumalan tuomio heille on yhtä varmaa kuin se, että yö seuraa päivää.

• Nykyisessä ajassamme, kun maailma sylkee Jumalan ja Hänen ainosyntyisen Poikansa 

päälle ja kun Jeesuksen Kristuksen seurakunta - ainoa instituutio, jonka pitäisi kunnioittaa 

Jumalaa ja Hänen nimeään - kääntyy myös suuressa luopumuksessa pois Hänestä, niin 

kysymys ei ole: Tuoko Jumala tuomion? 

• Ei, vaan kysymys kuuluu: Milloin Jumala tuo tuomion niitä vastaan, jotka kieltävät Hänet ja 

etsivät  jokaista jumalaa paitsi Häntä? 

• Raamatun historian perusteella tuomio on varma tuleva tapahtuma. 

• Silti seurakunta ja monet kristityt ilmeisesti sulkevat silmänsä Jumalan varmalta vihalta, joka

on profetoitu Raamatussa.

• Jumala ei unohda 

• Jopa silloin, kun ihminen tai kansakunta rikkoo lupauksensa, Jumala muistaa ja saattaa 

vastuuseen. 

• 2.Sam. 21:1-2 sanoo, että sen jälkeen kun kuningas Daavid palautti valtaistuimensa 

poikansa Absalomin kapinan jälkeen, Jumala toi tuomion Israelille:

Daavidin aikana oli nälänhätä, jota kesti kolme vuotta peräkkäin; silloin Daavid etsi Herran kasvoja.

Herra vastasi: "Saulin tähden, verivelan alaisen suvun tähden, koska hän surmasi gibeonilaiset". 

Niin kuningas kutsui gibeonilaiset ja puhutteli heitä. Mutta gibeonilaiset eivät olleet israelilaisia, 

vaan amorilaisten jätteitä, ja israelilaiset olivat vannoneet heille valan, mutta Saul oli kiivaillessaan 

israelilaisten ja Juudan puolesta koettanut hävittää heidät. 

• Miksi Jumala toi nälänhädän Israeliin?



• Kuningas Saulin, Daavidin edeltäjän, päivinä Saul oli rikkonut lupauksen, jonka Israelin 

lapset antoivat gibeonilaisille satoja vuosia aikaisemmin. Näemme sen kohdassa Joosua 

9:19–20, ettei hän vahingoittaisi heitä heidän petoksestaan huolimatta:

Silloin kaikki päämiehet sanoivat koko seurakunnalle: "Me olemme vannoneet heille valan Herran, 

Israelin Jumalan, kautta; sentähden me emme voi koskea heihin. Mutta tämän me teemme heille, 

jättäessämme heidät henkiin, ettei viha kohtaisi meitä valan tähden, jonka olemme heille 

vannoneet.”

• Tämän Jumalalle kaikkia noita vuosia aiemmin annetun lupauksen vuoksi, jonka Saul rikkoi,

Hän rankaisi Israelia Daavidin aikana! 

• Kun Daavid valtakautensa loppupuolella päätti tehdä väestönlaskennan vastoin Jumalan 

tahtoa, Herra rankaisi häntä siitä, kuten näemme jakeessa 2.Sam. 24:13 ja antoi hänelle 

mahdollisuuden valita, mikä tuomion tulisi olla: 

Niin Gaad meni Daavidin tykö, ilmoitti ja sanoi hänelle: "Tuleeko nälkä seitsemäksi vuodeksi sinun 

maahasi, vai pakenetko sinä kolme kuukautta vihollisiasi, jotka ajavat sinua takaa, vai tuleeko rutto

sinun maahasi kolmeksi päiväksi? Mieti nyt ja katso, mitä minä vastaan hänelle, joka minut lähetti."

• Daavid valitsi kolme ruttopäivää, mutta ajattele tätä:

• 70 000 miestä menehtyi tuossa tuomiossa, kun Israelin kansan keskuudessa tehtiin Jumalan 

tahdon vastainen väestönlaskenta.

• Jos Jumala rankaisee niin ankarasti - meidän mielestämme - näennäisesti pienistä 

rikkomuksista Häntä vastaan, niin mikä ja millainen voisi olla tuomio jo siitä yksittäisestä 

asiasta, joka koskee vauvojen tappamista kohdussa, Amerikassa ja maailmanlaajuisesti 

vuosien mittaan?

• Amplified Bible sanoo jakeessa 1.Moos.4:10 koskien Kainin tekemää Aabelin murhaa:

Ja hän (Herra) sanoi: "Mitä olet tehnyt? Kuule, veljesi veri huutaa minulle maasta.”

• Viaton veri on sovitettava.



• Oikeudenmukaisuuden on toteuduttava Jumalan taloudessa.

• Tässä on vielä jotakin muuta pohdittavaa Jumalan tuomiosta. 

• On aikoja, jolloin Hän sanoo kansalleen, että sen on noudatettava ohjelmaa. 

• Jos he eivät tee niin, Hän rankaisee heitä. 

• Kaksi tapausta, jotka tulevat mieleen, ovat Jeremia 29 ja Jeremia 42.

• Herran Sanassa Jumala sanoi Juudalle, että sen pitäisi hyväksyä tuomio ja lähteä 

maanpakoon Babyloniaan. 

• Itse asiassa heidän piti asettua aloilleen, koska he olisivat siellä 70 vuotta. 

• Monet eivät kuunnelleet Herraa ja hän toi heidän päällensä miekan, nälänhädän ja ruton.

• Myöhemmin Babylonia jätti Israeliin juutalaisten jäännöksen hoitamaan maata.

• Jumala varoitti Jeremian kautta, että tämän ryhmän tulisi jäädä ja näin tehdessään hän 

siunaisi heitä. 

• He päättivät, että heidän olisi parempi olla Egyptissä. 

• Tämän tottelemattomuuden vuoksi Jumala langetti tälle kansalle miekan, nälänhädän ja 

ruton tuomion

• Pointti on siinä, että Jumala ei pelleile, kun tuomio on langettava. 

• Hän saattaa viivyttää sitä jonkin aikaa, mutta se tulee, niinkuin Hän lupaa. 

• Tänä päivänä ja aikana meillä on Jeesuksen sanat tulevasta Ahdistuksesta, jotka vastaavat 

sitä, mitä Daniel sanoi Israelin 70. viikosta. 

• Jeesus varoitti hyvin nimenomaisesti seurakuntaansa pitämään silmämme auki, niin että 

olemme tietoisia ja odotamme, että Hän vapauttaa meidät ennen Ahdistusta tapahtuvassa 

tempauksessa, kun Hän tulee pilvissä.

• Omasta kokemuksestani voin kuitenkin kertoa teille, että suuri osa seurakunnasta - 

ehdottomasti todellisia uskovia - eivät ota tätä varoitusta huomioon. 

• He panostavat tämän maailman asioihin, olipa kyseessä perhe, politiikka tai jopa 

seurakunnan toiminta. 

• Se, mitä he eivät halua kuulla - ja jopa hylkäävät sen - on, että Jumalan tuomio on melkein 

tämän maailman päällä. 

• Jotkut näistä ihmisistä sanovat olevansa hyvin tietoisia Raamatun profetiasta, koska he 

ovat tutkineet sitä aikaisemmin. Sen välitön läheisyys näyttää kuitenkin karkaavan heiltä. 



• He täyttävät Raamatun profetiaa toteuttamalla kohtaa 2.Piet. 3:3-4, jossa sanotaan:

Ja ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheinensa pilkkaajia, jotka 

vaeltavat omien himojensa mukaan ja sanovat: "Missä on lupaus hänen tulemuksestansa? Sillä 

onhan siitä asti, kuin isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt, niinkuin se on ollut luomakunnan alusta." 

• Aivan kuten aiemmin totesin, Jumalan tuomiot menneisyydessä, pakenevat heidän tietoista 

havaintokykyään. 

• He ajattelevat, että sillä, mitä tänään maailmassa tapahtuu, on ollut monia aiempia 

rinnakkaisuuksia, joten tämä välitön tuomio ei voi olla totta. 

• Heillä on mielestään tärkeämpiä tehtäviä, kuin Jeesuksen pian tapahtuvan paluun 

seuraaminen. 

• On kaadettava koululautakuntia, voitettava vaaleja ja nautittava lapsista. 

• Nämä olivat hienoja tavoitteita ennen tätä seurakunta-ajan lähestyvää loppua.

• Valitettavasti seurakunta oli poissa, kun sen olisi pitänyt olla hyvin läsnä ja nyt on liian 

myöhäistä. 

• Katsokaa hyvin pitkää luetteloa yhteentulevista merkeistä, joita käsittelen 

profetiapäivityksessäni otsikolla Miksi murehdit? .

• Luuletko todella, että yhden paikan voittaminen koululautakunnassa siellä tai täällä, tai 

hyvän ehdokkaan saaminen virkaan parissa vaalipiirissä, muuttaa niin paljon pimeyden 

kurssia? 

• Se on kuin joukko ihmisiä vuorella yhdistäisi kätensä tarkoituksena pysäyttää lumi- ja 

kivitonnit, jotka vyöryvät heitä kohti lumivyöryssä. 

• Jumala on sallinut maailman saavuttaa tämän kauhean pisteen, jossa on niin valtava määrä

Jumalan vastaista kiihkoa, koska Hän on päättänyt nyt tehdä lopun kaikesta tästä.

• Kaksi ensimmäistä tänään käsittelemäämme asiaa ovat olennainen osa tätä tuomiota. 

• Ihmiskunta ei ole enää ihmisistä koostuva ja Saatana kätyreineen sihisee riemusta, että 

heidän tavoitteensa kukistaa Jumala ja luoda laji heidän kuvakseen on melkein saavutettu.

• Varmasti sekulaari maailma yllättyy, kun Jeesuksen Kristuksen todellinen seurakunta 

temmataan tulevina päivinä.

• Valitettavasti suuri osa itse seurakunnasta tulee yllättymään.
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• Onko sillä seurauksia ottaen huomioon, että Jeesus käski meitä olemaan valppaina Hänen 

paluunsa suhteen ja seurakunta on tottelematon tälle määräykselle?

• En tiedä, mutta pidän mieluummin katseeni siellä, minne Herra on minua ohjannut sen 

suuntaamaan.

• Eikö olekin parempi, että katsomme taivaaseen ja todelliseen kotiimme kuin vieraaseen 

maailmaan, jonka Jeesus on ehdottomasti sanonut olevan paikka, joka meidän pitäisi jättää 

taaksemme?

•  Annan sinulle vielä yhden asian mietittäväksi tässä yhteydessä. 

• Sen jälkeen kun Jumalan enkelit olivat pelastaneet Lootin ja hänen perheensä Sodomasta, 

niin 1.Moos. 19:20 kertoo:

Ja Lootin vaimo, joka tuli hänen jäljessään, katsoi taaksensa ja niin hän muuttui suolapatsaaksi. 

• Sitten Jeesus antaa meille enteellisen varoituksen jakeissa Lk. 17:32-33:

Muistakaa Lootin vaimoa! Joka tahtoo tallettaa elämänsä itselleen, hän kadottaa sen; mutta joka 

sen kadottaa, pelastaa sen. 

• Merkitseekö tämä mitään niille - jopa kristityille - jotka haluavat katsoa taaksensa tähän 

maailmaan? 

• En tiedä, mutta seuraukset siitä, että hän haikaili edellisen elämänsä perään sen sijaan, 

mitä edessä oli, eivät varmasti olleet tälle naiselle miellyttäviä.

• Aika on lyhyt. 

• Jumala on näyttänyt niille, joilla on silmät nähdä ja korvat kuulla, mitä on tulossa hyvin 

läheisessä tulevaisuudessa. 

• Varmistakaamme itsekukin, että elämme kuuliaisina Herralle Hänen Sanansa kaikkien 

näkökohtien mukaisesti. 

• Sillä tavalla, kun Jumalan tuomio tulee, se ei yllätä meitä kuin varas yöllä.
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