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Videon transkriptio:

Globalistisen eliitin - sananlaskun kerman - johtaman syvän valtion (Deep State) syvyys on 
pohjaton. Se on niin laaja, etteivät edes ne meistä, jotka ovat tietoisia maailmassa nykyään 
vallitsevasta saatanallisesta agendasta, voi todella käsittää, miten läpitunkeva se on. Ja mikä on 
tämä Syvä Valtio, joka toimii pimeyden hallitsijoiden tahdosta - sekä luonnollisessa maailmassa 
että sen yläpuolella - hengellisessä?

Ajattelemme sitä yleensä vain poliittisena voimana, joka heikentää tasavaltalaista hallitusmuotoa ja
edistää kulttuurissamme ja yhteiskunnassamme rehottavaa laittomuutta. Mutta se on paljon 
enemmän ja paljon pahempaa kuin villeimmätkään kuvitelmamme. Syvän valtion sisällä on 
pahuutta ja turmeltuneisuutta, jota harva meistä pystyy kuvaamaan, saati että haluaisi tietää siitä.  
Se vaikuttaa lapsiin ja aikuisiin heidän olemuksensa ytimessä. Se varastaa, tappaa ja tuhoaa. 
Ihmisen näkökulmasta jäljelle jää vain elämän sirpaleita, joita harvoin voidaan saada takaisin. 
Koska tämä tuho on peräisin helvetin kuilusta Saatanan ja hänen kätyriensä mielissä ja käsissä, 
vain Jumalan hyvyys ja armo voi lunastaa sen uhrit. Puhumme tässä lasten seksuaalisesta 
hyväksikäytöstä ja demonisista rituaaleista, jotka vangitsevat pahaa-aavistamattomat ja antavat 
valtaa niille, jotka elävät näistä hirvittävistä menoista.

Tämä on ahdistava aihe, eikä tarkoitettu heikkohermoisille. Mutta jos aiomme todella ymmärtää, 
mihin tämä lopunajan maailma on Ahdistuksen aikana menossa, niin vähän esimakua siitä on 
välttämätön vahvistamaan meitä, jotka uskomme ja jotka haluamme varjella läheisiämme 
kauheimmalta ajalta, mitä maaplaneetta on koskaan kokenut. Tässä sanomassa on rohkaisua, 
mutta se johtuu siitä, mitä Herra on luvannut niille, joita Hän kutsuu omikseen. Ilman Jeesuksen 
tuomaa toivoa mikä pimeys vallitsisikaan elämässämme! - aivan kuten niiden elämässä, jotka eivät
tunne Kristusta Herrana ja Vapahtajana. On todennäköisesti hyvä, etteivät uskottomat todella 
ymmärrä, mitä on pian tulossa kietomaan koko maailman otteeseensa. He vapisivat pelosta ja 
pyörtyisivät kuoliaiksi.

Tutkimme näitä asioita, mutta ensin rukoilemme ja kuulemme Sanan Herralta.

<PRAY>

Sana:

1.Samuel 28:6-12

Ja Saul kysyi Herralta, mutta Herra ei vastannut hänelle, ei unissa, ei uurimin eikä profeettain 
kautta. Niin Saul sanoi palvelijoillensa: "Etsikää minulle joku vaimo, jolla on vallassaan 
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vainajahenki, niin minä menen hänen luoksensa ja kysyn häneltä". Hänen palvelijansa vastasivat 
hänelle: "Katso, Een-Doorissa on vaimo, jolla on vallassaan vainajahenki". Silloin Saul teki itsensä 
tuntemattomaksi, pukeutui toisiin vaatteisiin ja lähti matkalle, mukanansa kaksi miestä. He tulivat 
yöllä vaimon luo ja hän sanoi: "Ennusta minulle vainajahengen avulla ja nostata minulle se, jonka 
minä sinulle sanon". Mutta vaimo vastasi hänelle: "Sinä tiedät kyllä, mitä Saul on tehnyt, kuinka 
hän on hävittänyt vainaja- ja tietäjähenkien manaajat maasta. Miksi virität minulle ansan 
tuottaaksesi minulle kuoleman?" Niin Saul vannoi hänelle Herran kautta ja sanoi: "Niin totta kuin 
Herra elää: tästä asiasta ei sinulle tule mitään syytä". Vaimo kysyi: "Kenen minä nostatan sinulle?" 
Hän vastasi: "Nostata minulle Samuel". Mutta kun vaimo näki Samuelin, huudahti hän kovalla 
äänellä. Ja vaimo sanoi Saulille: "Miksi olet pettänyt minut? Sinähän olet Saul." 

Hillitön pahuus

• Ennen kuin siirryn tämän viestin sisältöön, haluan kommentoida erästä asiaan liittyvää 
kysymystä. 
• Tästä on puhuttu internetissä viime viikon ajan - nimittäin FBI:n laittomasta ratsiasta Donald 
Trump'in kotiin Floridan Mar-a-Lago'ssa.
• Kuten monet ovat todenneet, tämä on ehdoton hyökkäys valtiomme perustuslakia vastaan. 
• Monet ovat sanoneet, että tämä ennennäkemätön, laiton hyökkäys herättää Amerikan kansan 
nukkuvan jättiläisen - ja että se takaa republikaanien voiton marraskuussa. 
• Ei
• Ainoa syy, miksi oppositio syyllistyy näin törkeään lain rikkomiseen, on, että se ei tunnusta mitään
lakia.
• Tarkoituksena on nimenomaan aiheuttaa sellaista levottomuutta ja kaaosta - vasemmiston 
näkökulmasta toivottavasti jopa väkivaltaa - että voidaan ottaa käyttöön sotatilalaki tai vastaava 
yhteiskunnan sulkeminen.
• Olen sanonut jo kuukausia, että syksyllä ei järjestetä vaaleja, koska Syvä Valtio - eli 
todellisuudessa globalistit, jotka hallitsevat kaukana poliittisten olioiden yläpuolella - eivät tule 
sallimaan, eivätkä voi sallia sitä.
• Tämä on siirto, joka vahvistaa heidän kykynsä sulkea maa sotilashallinnon alle, koska vaalit ovat 
"liian vaaralliset".
• Olen varoittanut, että syyskuusta tulee pimeä kuukausi, joka johtaa seuraavaan kuukauteen, 
lokakuuhun ja sitten marraskuun vaalikauteen.
• Ajattele, kuinka tämä toiminta luo olosuhteet kaiken poliittisen opposition täydelliseksi 
eliminoimiseksi.
• Globalistisen Agenda 2030:n tavoite on vaakalaudalla ja eliitin on tehtävä kaikkensa 
saavuttaakseen tavoitteensa.
• He ovat aikataulussa ja heillä on liikaa sijoitettuna tullakseen estetyiksi.
• Ole valpas ja varuillasi - seuraavat pari kuukautta tulevat olemaan ylen rumia.
• Yhteys tämänpäiväiseen aiheeseemme on, että näitä samoja ihmisiä hallitsevat pimeyden voimat
ja nämä samat rappeutuneet yksilöt käyttävät kaaosta hyväkseen tehdäkseen vielä pahempia 
turmeltuneita tekoja.

• Väitteeni, jonka olen sanonut aiemmin, on, että suurin osa ihmisistä kirjaimellisesti jokaisen 
yhteiskunnallisen vuoren huipulla on niitä, jotka ovat tehneet sopimuksen paholaisen kanssa. 

•Toistan: suurin osa ihmisistä kirjaimellisesti kaikilla yhteiskunnan ja kulttuurin alueilla on niitä, jotka
ovat myyneet sielunsa paholaiselle.

• On kyllä muutamia harvoja, jotka ovat nousseet hyvin näkyviin asemiin Jumalan avustuksella, 
mutta useimmat näistä henkilöistä ovat tehneet sen demonimaailman huomattavalla avustuksella.
• Kun Jumala loi maan, hän antoi sen hallinnan ihmiskunnalle Aadamin ja Eevan kautta. 
• He tekivät syntiä ja menettivät sen.
• Tottelemattomuutensa kautta he kirjaimellisesti luovuttivat auktoriteettinsa Saatanalle.



• Tiedämme, että tämä on totta, koska kun Saatana kiusasi Jeesusta ja sanoi hänelle, että hän 
voisi valtansa kautta antaa kaikki maailman valtakunnat Jeesukselle, Herra ei kiistänyt tätä 
tosiasiaa. 
• Siksi Saatanaa kutsutaankin ilmavallan ruhtinaaksi.
• Tämä maa ja kaikki, mitä sen ilmakehässä on, on hänen hallittavanaan. 
• Se on myös syy, miksi Jeesus tuli maan päälle. 
• Hänen tehtävänään oli muun muassa varoittaa Saatanaa, että Jumala aikoi ottaa luomakuntansa 
takaisin ja sitten julistaa tuota voittoa.
• Kun pimeyden voimat ristiinnaulitsivat Jeesuksen ja Hän nousi kuolleista, se oli kuolinkellojen 
soitto Saatanalle ja hänen kätyreilleen.
• Siksi, kuten Jeesus sanoi, helvetin portit eivät voi voittaa seurakuntaa.
• Me olemme Hänen lähettiläitään tässä kadotetussa ja kuolevassa maailmassa, kunnes Jumala 
päättää kaikkien asioiden lopun sellaisina, kuin me ne tunnemme.
• Se on myös syy, miksi Saatana on aina taistellut kovasti tätä totuutta vastaan.
• Se on syy, että Saatana tehostaa toimintaansa näinä viimeisinä päivinä.
• Hän uskoo voivansa voittaa Jumalan, joten hän tekee mitä tahansa voittaakseen - eikä hän 
todellakaan pelaa reilua peliä.
• Kirkot ovat aivan liian kauan halunneet vähätellä Saatanan toimintaa.
• Ne sanovat: "Älä tunnusta häntä äläkä anna hänelle kunniaa". 
• Siinä on tottakin, mutta se on myös sokaissut suurimman osan kirkosta sille, mitä Saatana tekee 
tässä maailmassa ja se on aiheuttanut sen, että seurakunta on valitettavan valmistautumaton.
• Tämän päivän seurakunta on kuin Jeesuksen opetuslapset, kun Hän laskeutui kirkastusvuorelta.
• Maan päällä olleet eivät voineet ajaa ulos nuorta poikaa piinavaa demonia.
• Miksi?
• Koska he olivat valmistautumattomia.
• Tapauksessaan he eivät olleet rukoilleet ja paastonneet.
• Kun katsomme seurakuntaa tänä päivänä, se ei ole ainoastaan jättänyt näitä asioita tekemättä, 
vaan se ei ole edes lukenut Jumalan Sanaa.
• Kirkko on heikko ja tietämätön, koska suuri osa siitä ei edes usko, että Jeesus on Jumalan Poika 
ja ainoa tie iankaikkiseen elämään.
• Jotkut eivät edes usko Saatanan olevan todellinen ja kuolettava vihollisemme.
• Mikä ihana tilanne Saatanalle!
• Saatanistinen riivaus nähdään psykologisena sairautena ja kirkko nyökyttelee päätään, eikä 
koskaan kiistä asiaa.
• Jos Jeesuksen aikana oli niin paljon demonien riivaamia henkilöitä, kuten evankeliumeista käy 
ilmi, niin onko heitä nyt vähemmän?
• Itse asiassa suuresti lisääntyneen väestön, todellisen kristinuskon rappeutumisen, Jumalan 
hylkäämisen ja okkultististen spiritististen käytäntöjen nousun myötä väitän, että paljon enemmän 
ihmisiä, kuin kukaan osaa kuvitella, joko harjoittaa demonista toimintaa, tai kärsii siitä.
•Tällä todellisuudella on monia puolia, mutta haluan keskittyä ensisijaiseen, joka viime kädessä 
kattaa kaikki muut.
•Se on saatanismi ja sen vaikutus keskuudessamme oleviin viattomiin.

• Raamatullisen maailmankuvan puuttuminen ja lopullisen auktoriteetin kyseenalaistaminen 
relativismin vuoksi ovat johtaneet siihen, että vaihtoehtoisiin uskomuksiin suhtaudutaan niin, että 
kaikilla on näennäisesti sama painoarvo.
• Siksi ihmiset voivat tuntea vetoa saatanismiin ja esittää naivisti kysymyksen: "Mitä vikaa siinä 
on?”
• Jumalanvastaisessa maailmassamme, jossa mitään moraalia ei koroteta, siinä ei varmasti ole 
mitään väärää, koska mikään ei ole moraalisesti väärin.
• Pukeutukaamme Jumalan koko sota-asuun ja tutkikaamme saatanismia hieman enemmän, että 
voimme paremmin ymmärtää tätä raivoisaa vihollista, joka hyökkää joka puolelta näinä viimeisinä 
päivinä.



• Seuraavat keskustelun aiheet ovat Dave Hunt'in ja T.A. McMahon'in kirjasta The New Spirituality 
(Uusi hengellisyys).
• Saatanismiin kuuluu sellaisen "sisäisen sielunlaadun" tunnistaminen ja kehittäminen, joka antaa 
ihmiskunnalle oikeuden ja vallan vastustaa kaikkia luonnonlakeja ja valloittaa tai käyttää omiin 
tarkoituksiinsa kaikkia luonnonvoimia.
• Saatanistit uskovat, etteivät he ole minkään Jumalan palvelijoita, vaan sensijaan omia jumaliaan.
• Tiedoksi - tämä on täsmälleen sama oppi kuin New Age -opetuksen ytimessä.
• Saatanistit näkevät itsensä maailmankaikkeuden muukalaisina, vakiintuneen todellisuuden 
ulkopuolella ja pyrkivät kumoamaan sen maagisella voimalla.
• Toinen tiedote - se on sama voima, jota uusiaikalaiset (New Agers) pyrkivät hyödyntämään ja 
käyttämään omiin tarkoituksiinsa.
• Jos saat sen kuvan, että New Age -ajattelun ja saatanismin välillä ei ole paljonkaan eroa, näet 
oikein - jotakin, minkä useimmat New Age -aktivistit kiistävät voimallisesti.
• Heidän mielestään useimmat uusiaikalaiset ovat todella hyviä ihmisiä - eikö niin?
• Saatanismin olemus on ylimielinen ja vihamielinen kapina universaalia lakia vastaan.
• Viime kädessä saatanismi edustaa vihaista ja ylimielisen itsekeskeistä vallankumousta, jonka 
tarkoituksena on kaataa kaikki moraali ja koko maailmankaikkeuden perustana oleva järjestys ja 
täyttää tyhjiö jumalallistetulla itsellä.
• Itse asiassa Anton LaVey, joka kirjoitti Saatanallisen Raamatun, sanoi: "Saatanismissa korkein 
kaikista juhlapyhistä on ihmisen oma syntymäpäivä, sillä me palvomme yksilöä ja juhlimme 
itserakkautta."
• Tässä on hämmästyttävä piirre monissa saatanisteissa: he pitävät itseään säädyllisinä, herkkinä 
ja rakastavina perheihmisinä, jotka arvostavat hyvää musiikkia, eivätkä pidä edes siitä, että eläimet
joutuvat kärsimään.
• New Age anyone? (Ovatko kaikki uusiaikalaisia?)

• On siis kysyttävä: Keitä ovat saatanistit?
• Älkäämme unohtako totuutta, että maailma on jakautunut niihin, jotka ovat pelastuneet 
Jeesuksen veren kautta, ja niihin, jotka eivät ole.
• Ihmiset ovat viime kädessä menossa taivaaseen tai helvettiin.
• Tiedämme, että tie ahtaan portin kautta on tavattoman kaita.
• Se tarkoittaa, että on paljon, paljon enemmän ihmisiä, jotka eivät ole pelastuneet, kuin niitä, jotka 
ovat.
• Ja pelastumattomilla on valtavat häränsilmät (bulls-eyes) selässään.
• Se on hyvin leveä tie tuhoon. 
• Perehdymme siihen hetken kuluttua, mutta ymmärtäkäämme ensin hieman saatanismia. 
• Suurin ja järjestäytynein saatananpalvontakultti tunnetaan nimellä Veljeys (The Brotherhood).
• Jos googletat sitä, sinun on saadaksesi lisätietoja selattava useita sivuja, joilla on viittauksia 
samannimiseen elokuvaan vuodelta 1971.
• Kirja, jota käytän pohjana, on nimeltään: He Came to Set the Captives Free (Hän tuli 
vapauttamaan vangit), kirjoittanut tohtori Rebecca Brown ja uskon, että jos katsot muita lähteitä, 
jotka käsittelevät tätä asiaa totuudellisesti, niin löydät samanlaista tietoa.
• Saatanisteja ovat monet tavalliset ihmiset.
• Kuten hetki sitten todettiin, he vaikuttavat kunnollisilta ja herkiltä yksilöiltä.
• He työskentelevät kaikkialla yhteiskunnassa ja ovat tyypillisesti hyvin koulutettuja.
• He piiloutuvat poliisiin, hallitukseen, ovat liikemiehiä ja jopa esiintyvät kristittyinä 
sananpalvelijoina.
• Vahvistaakseni tämän sinulle seuraavassa on kappale Hunt'in ja McMahon'in kirjasta, joka 
koskee Santeria'n saatanallista käytäntöä: 

Santeriapappi laskee asiakkaikseen Los Angeles'in South Bay'n alueella "lääkäreitä, lakimiehiä, 
liike-elämän johtajia kuten myös työläisiä". Hän sanoo: "Täällä asuu satoja ja taas satoja ihmisiä, 
jotka ovat kiinnostuneita tästä. Yllättyisitte, tyypillisiä vaaleatukkaisia, sinisilmäisiä 



amerikkalaisia . . . Santeroja on kaikkialla." Eräs poliisi sanoi tuntevansa henkilökohtaisesti 
"poliiseja Miamissa, Chicago'ssa, New Yorkissa ja Los Angeles'issa, jotka harjoittavat jonkin 
muodon Santeriaa".

• Kyseinen kirja on kirjoitettu vuonna 1988, kun taas Rebecca Brown'in kirja on kirjoitettu vuonna 
1992.
• Luuletko, että nyt, noin 30 vuotta myöhemmin, näinä viimeisinä päivinä on vähemmän harjoittajia 
kuin silloin, kun nuo kirjat ilmestyivät?
• Kerron teille, että meillä ei ole aavistustakaan siitä, kuinka läpitunkeva ja hyökkäävä on se 
pimeys, joka ympäröi meitä ja tuhoaa maailmaamme.
• Ainoa toivomme on Jeesus Kristus - ja onneksi Hän on enemmän kuin riittävä.

• Jatketaan . . .
• Veljeskunta on jaettu noitapiireihin (covens), jotka ovat paikallisia osastoja tai ryhmiä
• Noitapiirissä voi olla vain 5-10 ihmistä, mutta siinä voi myös olla jopa useita tuhansia.
• Heitä johtavat ylipapit ja papittaret.
• Jokainen veljeskunnan jäsen vannoo uskollisuutta Saatanalle allekirjoittamalla sopimuksen 
omalla verellään.
• Yksi veljeskunnan törkeimmistä toiminnoista on työskennellä sairaaloissa lääkäreinä tai hoitajina.
• He neuvottelevat äidin kanssa, jonka vastasyntynyt lapsi on sairas ja tarvitsee leikkauksia jne.
• Vastineeksi siitä, että saavat tuolta vauvalta vähän verta, he maksavat sairaalakulut vauvan 
hoidoista.
• Sinun on ymmärrettävä, kuinka tärkeää veri on Veljeskunnalle ja kaikille saatanallisille kulteille.
• Jeesuksen veri vuodatettiin syntiemme tähden ja vapauttamaan meidät synnin orjuudesta.
• Veri on aina ollut välttämätön synnin käsittelemiseksi.
• Vanhassa Testamentissa eläinten verta käytettiin runsaasti peittämään syntiä.
• Kun verta vuodatetaan epäoikeudenmukaisesti, maa imee sen itseensä ja huutaa Jumalalta 
oikeutta.
• Viattoman veren vuodattaminen on kauhistus Jumalalle.
• Siksi lasten uhraaminen on aina ollut Hänelle niin vastenmielistä ja siksi abortti - joka on tappanut
70 miljoonaa syntymätöntä lasta pelkästään Amerikassa - on otettava huomioon ja tuomittava.
• Saatana vääristelee Jumalan tarkoituksen veren suhteen ja pilkkaa Häntä siitä. 
• Veren uhraaminen voimaannuttaa demonimaailmaa, koska se on vastakohta sille, miten Jumala 
toimii.
• Vastasyntyneiltä sairaalassa otettu veri juodaan suuremman näkyvyyden saamiseksi pimeyden 
valtakunnassa.
• Sen käyttö antaa voimaa ja herättää demonista toimintaa.
• Veren juojat palkitaan sillä, että heihin tulee lisää demoneja.
• Mutta sillä on myös kaksi tarkoitusta.
• Myös lapsi, jonka verta otetaan, avautuu demonivaltaukselle.
• Veljeskunnan jäsenet himoitsevat valtaa.
• He saavat sitä muun muassa harrastamalla säännöllistä seksiä lasten kanssa – ahdistellen heitä 
varhaisesta iästä lähtien.
• Palaamme tähän hetken kuluttua.
• He myös kiduttavat kulttiin kuuluvien vanhempien lapsia varmistaakseen ehdottoman 
tottelevaisuuden.
• Tämä on tärkeä tosiasia ymmärtää:
• Kaikenlainen kanssakäyminen Saatanan kanssa avaa ihmisen elämään oviaukon, josta 
saatanallinen voima ja/tai demonit pääsevät sisään.
• Synti luo oviaukkoja.
• Synti antaa Saatanalle laillisen perustan – tämä on äärimmäisen tärkeää ymmärtää.



• Synnin tekeminen ja laillisen maaperän luovuttaminen tarkoittaa, että ihmiset kirjaimellisesti 
kutsuvat Saatanan elämäänsä - tai lasten kohdalla kyseessä ei ole kutsu vaan pakotettu sisälle 
päästäminen.
• Kummassakin tapauksessa Saatanalla on vapaus tehdä ihmisessä, mitä haluaa.
• Keskustelkaamme siitä, miltä tämä näyttää.
• Mikä tahansa kanssakäyminen okkultismin, taikuuden jne. kanssa on portti, jonka kautta Saatana
voi yksinkertaisesti astua ihmisen elämään.
• Huomioiden tämän haluan sinun ajattelevan kristittyjä, jotka jopa vain harrastelevat okkultismia. 
• Ehkä he käyttävät kristalleja tuomaan hyvää onnea tai parantumisen.
• Ehkä kirkko edistää ns. kristillistä joogaa.
• Tiedoksi - sellaista ei ole olemassa: Jooga on hindulaisuutta ja hindulaisuus on joogaa.
• Kristillinen jooga on oksymoroni eli ristiriitainen käsite.
• Jos joku harjoittaa minkätahansa sortin joogaa, hän liittää itsensä hindujumaliin.
• Ehkä kirkon opettaja kannattaa ja opettaa visualisoimista.
• Se on eräänlaista noituutta, joka usein johtaa henkioppaiden kutsumiseen.
• Ne ovat demonisia entiteettejä, jotka esiintyvät valaistuneina olentoina, jotka haluavat vain auttaa 
jotakuta saavuttamaan täyden potentiaalinsa.
•Toisin sanoen - jotta he voisivat tulla osaksi jumaluutta oivaltamalla kaiken ykseyden.
•Todella demonista on tämän käyttö lasten kanssa julkisissa kouluissa.
• Heitä kehotetaan visualisoimaan mielikuvitusystävä, jolle voivat uskoutua ja jonka kanssa he 
voivat tuntea olonsa turvalliseksi. 
• 5.Moos. 18:10-12 kertoo meille:

Älköön keskuudessasi olko ketään, joka panee poikansa tai tyttärensä kulkemaan tulen 
läpi, tahi joka tekee taikoja, ennustelee merkeistä, harjoittaa noituutta tai velhoutta, joka 
lukee loitsuja, kysyy vainaja- tai tietäjähengiltä tahi kääntyy vainajien puoleen. Sillä 
jokainen, joka senkaltaista tekee, on kauhistus Herralle, ja sellaisten kauhistusten tähden 
Herra, sinun Jumalasi, karkoittaa heidät sinun tieltäsi. 

• Jos tietäisimme niiden kristittyjen todellisen määrän, jotka jättävät tämän Jumalan käskyn 
huomiotta harrastamalla okkulttisia käytäntöjä, olisimme kauhuissamme.
• Tässä on lisää oviaukkoja:
• Katuhuumeiden käyttö tai toistuva humalajuominen.
• Surullista on ajatella niitä monia ihmisiä, jotka kamppailevat näillä alueilla ja jotka osallistuvat 
Alcoholics Anonymous tai Celebrate Recovery -tapahtumiin, mutta eivät pääse eroon 
vastustamattomasta vetovoimasta näitä aineita kohtaan.
• Monet ovat epäilemättä todella riivattuja.
• Jos he ovat todella uudestisyntyneitä kristittyjä, he ovat vähintäänkin alttiita äärimmäiselle 
demoniselle sorrolle tai häirinnälle.

• Paavali puhuu ehtoollisen yhteydessä 1.Kor. 11:29-30:

 ...sillä joka syö ja juo erottamatta Herran ruumista muusta, syö ja juo tuomioksensa. Sentähden 
onkin teidän joukossanne paljon heikkoja ja sairaita, ja moni on nukkunut pois. 

• Saatanistiset teot ihmiselle aiheuttavat sairauksia.
• Kuinka monet ihmiset - kristityt - kärsivät tällä tavoin siitä, etteivät ole tutkineet elämäänsä 
poistaakseen synnin ja sen tarjoaman avoimen portin?
• Väestössä yleisesti, kuten todistettiin Israelissa Jeesuksen aikana, monet kärsivät suuresti 
demonisen toiminnan vuoksi.
• Ajattele kuinka Lk. 13:11,16 kuvailee tätä:



11 Ja katso, siellä oli nainen, jossa oli ollut heikkouden henki kahdeksantoista vuotta ja hän oli 
koukistunut ja täydelleen kykenemätön oikaisemaan itseänsä. . . [Jeesus sanoi synagogan 
esimiehelle] 16 Ja tätä naista, joka on Aabrahamin tytär ja jota saatana on pitänyt sidottuna, katso,
jo kahdeksantoista vuotta, tätäkö ei olisi pitänyt päästää siitä siteestä sapatinpäivänä?" 

• Seksuaalinen kanssakäyminen haureuden tai aviorikoksen muodossa on portti, koska nämä asiat
ovat syntiä Jumalan silmissä - siis käsin kirjoitettu kutsu Saatanalle. 
• Demonit voivat itse asiassa siirtyä ihmisestä toiseen laittoman seksin välityksellä.
• Muista Raamatun sanat. 

• 1.Moos. 2:24 sanoo, että "he tulevat yhdeksi lihaksi".

• Jeesus toistaa tämän tosiasian jakeessa Mt. 19:5.
• Seksuaalinen väkivalta on ovi.
• Kuten aiemmin todettiin, tämä on ensisijainen tapa, jolla lapset voivat joutua riivatuiksi.
• Muita oviaukkoja ovat:

• Insesti.
• Homoseksuaalisuus.
• Pornografia.

• Miehet, luuletteko, että pornografisen materiaalin katselu on vaaratonta?
• Teillä ei ole aavistustakaan, mille avaudutte pornografiaa käyttämällä.

• Hypnoosi - paljon käytetty käytäntö psykoterapiassa - on oviaukko.
• Ajattele tietoisen mielen rentoutumista ja avaudu ehdotukselle, että se on siinä tilassa.
• Kuinka paljon hypnoosi eroaa zenistä tai muista meditaatioharjoituksista?
• Akupunktio voi olla portti, koska monet sen harjoittajat siunaavat neulat, joita käytetään 
itämaisten uskontojen johtajien nimissä.
• Kiropraktiikassa on käytäntö, joka on itseasiassa ennustamista. 
• Sitä kutsutaan nimellä Koren Specific Technique - eli KST.
• Jos käyt kiropraktikolla, älä anna hoitajan käyttää tätä sinuun.
• Reiki on yliluonnollisen parantamisen muoto, joka ei ole Kristuksesta ja se on hyvin paljon 
oviaukko, kuten nämä muutkin vaihtoehtoiset lääketieteelliset tekniikat.
• Kaikki New Age -harjoitukset, olipa kyseessä jooga, transsendenttinen meditaatio, 
mindfulness - jota opetetaan eri nimillä monissa julkisissa kouluissa - ja kaikki tyhjän mielen
harjoitukset, joita jopa kirkot suosivat, voivat olla vaarallisia oviaukkoja.
• Sukupolvien kiroukset ovat todellisia.
• Perheen osallistuminen noituuteen, vapaamuurariuteen jne. voi periytyä.
• Demoninen orjuus periytyy.
• Katso 2.Moos. 34:6-7:

Ja Herra kulki hänen ohitsensa ja huusi: "Herra, Herra on laupias ja armahtavainen Jumala,
pitkämielinen ja suuri armossa ja uskollisuudessa, joka pysyy armollisena tuhansille, joka 
antaa anteeksi pahat teot, rikokset ja synnit, mutta ei kuitenkaan jätä rankaisematta, vaan 
kostaa isien pahat teot lapsille ja lasten lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen".

•Tämä on syy siihen, että ufokaappauskokemukset kulkevat perheissä isovanhemmista 
vanhempiin ja lapsiin.
• Kaikenlainen epäjumalan palvonta on oviaukko.
• Okkultistiset fantasiaroolipelit eroavat Ouija-laudoista vain vähän siinä suhteessa, miten ne 
avaavat yksilöt demoniselle maailmalle.
• Silti Christianity Today -lehti julkaisi juuri artikkelin naispastorilta, joka opettaa Wheaton 
College'ssa.



• Hän kertoo, kuinka COVID -sulkemisen aikana hän alkoi pelata fantasiaroolipeliä Dungeon & 
Dragons murrosikäisen poikansa ja muun perheensä kanssa.
• Hän on jopa ollut pari vuotta pelinohjaajana (Dungeon Master).
• Tässä pari lainausta häneltä Rumble-sivulleni linkitetystä artikkelista:

Nyt kun useammat ihmiset tietävät, että perheemme pelaa D&D:tä, saan säännöllisesti tutuilta 
viestejä, joissa kysytään, onko peli demoninen. Kerron heille iloisena, että se ei ole.

Pastori-teologina olen miettinyt paljon tätä peliä. Minua ei kiinnosta fantasiamaailmojen sisällä 
oleva teologia. Pikemminkin D&D:n pelaamisen käytäntö - ja sen teologiset ja eettiset ulottuvuudet
- ovat mielestäni paljon kiinnostavampia.

Olen tullut siihen tulokseen, että D&D ei ole pelkästään demonivapaa, vaan se on myös monella 
tapaa potentiaalisesti hyvään suuntaan vaikuttava.

Fantasia on luonnostaan eskatologista, koska siinä oletetaan alusta alkaen, että maailma 
sellaisena kuin se on tällä hetkellä, ei välttämättä ole sellainen, kuin sen on oltava. Sen avulla 
voimme tutkia lopullisia kysymyksiä siitä, mikä on hyvää, totta ja kaunista, vaihtoehtoisen 
todellisuuden kautta.

• Tämän naisen tietämättömyys ja se, mitä hän edistää sekä perheelleen että muille muka 
kristillisenä opettajana, on järkyttävää.
• Rockmusiikki - vanhempien kirous 1960-luvulta lähtien - on itse asiassa hyvin synkkä.
• Monet rocktähdet ovat maineen ja rahan tavoittelussaan tehneet sopimuksia paholaisen kanssa.
• Useita vuosia sitten pastori JD Farag omisti yhden viikoittaisista profetiapäivityksistään tälle 
kysymykselle.
• En löytänyt sitä, että voisin linkittää sen - olisi hienoa, jos joku pystyisi löytämään sen ja 
lähettämään minulle linkin.
• Vain vahvistaakseni sen, mitä pastori JD sanoi, jälleen Hunt-McMahonin kirjasta, johon viittasin 
aiemmin, he myös käsittelevät tätä aihetta.
• Suuren uran tehneitä ja sielunsa menettäneitä rockmuusikoita ovat olleet mm:

• Jim Morrison (osuvasti nimetystä The Doors -yhtyeestä).
• John Lennon (Beatles).
• Little Richard
• Jimi Hendrix
• Keith Richards (Rolling Stones).
• JD Farag mainitsi puheessaan Brian Wilson'in (The Beach Boys).

• Sellainen täysamerikkalainen bändi – eikö niin?
• Ei - Saatanan orjuuttama.

• Ja oli monia muitakin ryhmiä
• Ystäväni Anthony Greve oli nouseva rocktähti Pop Evil -yhtyeessä.
• Hän oli täysin pimeyden peitossa Saatanan vallassa.
• Mutta Jumala pelasti hänet ainutlaatuisella ttavalla hänen syntinsä ja piinansa keskellä.
• Alla on linkit hänen todistukseensa ja hänen verkkosivustonsa palvelusivulle.

• Kaikki tämä on järkyttävää – eikö niin?
• Mikä on Saatanan näkökulmasta näiden viihdyttäjien sielujen anastamisen tarkoitus?
• Mielenhallinta - erityisesti nuorten, vaikutuksille alttiiden mielten hallinta - tai kuten Rush 
Limbaugh tapasi sanoa: "Mielten täynnä mössöä"
• Biofeedback voi olla ovi. (Biofeedback on prosessi, jossa normaalisti automaattisen 
kehontoiminnon sähköistä seurantaa käytetään kouluttamaan jotakuta hankkimaan kyseisen 
toiminnon vapaaehtoinen hallinta).
• Ajattele, kuinka monet urheilijat ja liikemiehet käyttävät tätä menetelmää parantaakseen 
suorituskykyään jollakin tavalla.
• Raiskaus on toinen - jälleen kerran tahattomat uhrit voivat joutua raiskaajaa ruokkivan demonisen
raivon kohteeksi.
• Ja lopuksi viiltely - erityisesti teini-ikäisten tyttöjen keskuudessa.



• Miettikää, mihin johtaa tämä kidutus, joka aiheuttaa näitä itse tehtyjä haavoja.
• Kuinka monista itsemurhista kuulemme kouluissa?
• Ja kuinka monta salataan?

• Kaikkien näiden tapojen, joilla Saatana voi tulla ihmisen elämään – ohjata sitä, joskus ottaa se 
kokonaan haltuunsa ja lopulta saada heidät tuhoon –  selittämisen tarkoitus on kommentoida 
seksuaalista lapsikauppaa.
• Useita vuosia sitten norjalainen tutkija Janet Ossebaard loi moniosaisen videosarjan, jota 
kutsutaan usein Cabal-sarjaksi.
• Se kertoi Washington DC:n ja Hollywood'in eliitin uskomattomasta turmeltuneisuudesta.
• Muistat ehkä sanan Pizzagate.
• Tämä oli viittaus näiden ihmisten paikallisen pizzaravintolan käyttöön ja heidän lukuisiin 
tekstiviesteihinsä koskien heidän turmeltuneita seksuaalisia hyväksikäyttämisiään.
• Tämä sarja oli alunperin YouTubessa, ja tietysti se sensuroitiin lopulta.
• Se on nyt Rumble-sivustolla, ja olen laittanut linkin sarjan ensimmäiseen videoon.
• Valtamedia tietysti pilkkasi Pizzagate'a ja kaikkia siihen liittyviä iljetyksiä.
• Kuka nyt koskaan uskoisi, että hienot, kunnialliset kongressimme jäsenet ja monet demokraattien
ja republikaanien edustajat tai viihdealojen puhtaat ja jalot näyttelijät koskaan ryhtyisivät moiseen 
toimintaan? Naurettavaa!
• Oikein.
• No niin. Jos olet nähnyt Pizzagate'a käsitteleviä dokumentteja, saatat muistaa kuvia John 
Podesta'n veljen ja Hillary Clinton'in läheisen kumppanin Tony Podesta'n kodin sisustuksesta.
• En aio ällöttää sinua sillä, mitä tämä mies pitää sopivana kotinsa seinien sisällä.
• Mitä kuitenkin kysytään, kun näytetään kuvia kyseisestä asunnosta, on: Onko tämä elämää 
jäljittelevää taidetta vai taidetta jäljittelevää elämää?
• Siitä huolimatta väitän, että tämän rappeutuneen miehen kasvoillesi heittämä perversio ei ole 
ainoa tapaus.
• Väitän, että Washington DC:n kulttuurin eri osa-alueilla ja monissa, monissa muissa paikoissa 
Amerikassa ja koko maailmassa tällainen vastenmielinen taide ja sitä ruokkivat käytännöt ovat 
erittäin yleisiä.
• Miksi?
• Se liittyy saatanismin ulottuvuuteen yhteiskunnassamme. 
• Mutta se käy pahemmaksi.
• Stew Peters julkaisi hiljattain dokumenttielokuvan nimeltä These Little Ones (Nämä pikkuiset).
• Mainitsin aiemmin, että saatanismi vaatii veriuhreja ja käyttää mielellään lapsia tähän 
tarkoitukseen.
• Tämä dokumentti kertoo tarkalleen, mistä monet näistä lapsista on saatu.
• Se tapahtuu verorahoillamme valtion viraston varjolla, jonka tehtävänä on muka suojella lapsia.
• Child Protective Services - CPS - on ensisijainen ja aktiivinen toimija lasten kirjaimellisessa 
kidnappauksessa.
• Monet näistä lapsista päätyvät sitten hyväksikäyttäväksi saatanallisiin tarkoituksiin.
• Dokumentti osoittaa kiistatta, että tämä suuri paha on keskuudessamme.
• Eikä vain sitä, vaan lisäksi hyvin harvat ovat tietoisia, että tätä pahuutta tapahtuu heidän nenänsä
edessä.
• Saatanan ja hänen kätyriensä demonisen verenhimon ruokkimiseksi on uhrattava tuhansia ja 
taas tuhansia viattomia ihmishenkiä.
• Ja niitä uhrataan johtuen siitä, kuinka helppoa näitä lapsia on hankkia hallintojärjestelmässä.
• Hallitus pyörittää kirjaimellisesti suurinta tiedossa olevaa seksikaupparengasta.
• Juuri kun olin lopettamassa tämän profetiapäivityksen kirjoittamista, sähköpostiini ilmestyi 
vahvistava raportti, joka koski äskettäistä tapausta Teksasissa, jossa CPS:n työntekijä rohkaisi 
huostassaan ollutta nuorta tyttöä ryhtymään prostituoiduksi - linkki on alla.
• Ennen kuin lopetan, haluan lainata laajasti artikkelia Joel Skousen'ilta, joka tuottaa viikoittaista 
julkaisua World Affairs Briefing.

https://www.stewpeters.com/video/2022/08/these-little-ones/


• Se on otsikoitu: SATANIC RITUAL ABUSE–WHY SO DIFFICULT TO UNCOVER AND 
PROSECUTE? (SAATANISTINEN RITUAALINEN VÄÄRINKÄYTTÖ – MIKSI NIIN VAIKEA 
PALJASTAA  JA  SYYTTÄÄ).

Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö on lisääntymässä ja se on yksi monista moraalisen hajoamisen
merkeistä Yhdysvalloissa ja koko maailmassa. Pedofilia, paremmalla nimellä pedopredaatio (engl. 
pedo-predation) on vain yksi sen monista muodoista. Koska se on niin kauhea synti, ponnistelut 
sen salaamiseksi ovat valtavia, jopa muslimikulttuureissa, jotka väittävät, ettei sitä ole olemassa.

Vaikka lasten hyväksikäytöstä syytetään Yhdysvalloissa silloin, kun se tapahtuu paikallistasolla 
ongelmallisissa kotitalouksissa, siitä tuskin koskaan syytetää silloin, kun sitä tekevät korkeat 
johtajat hallituksessa tai poliittisissa piireissä. Tällaisten korkean profiilin tapausten peittely on yksi 
suurimmista merkeistä siitä, että kyseessä on hyvin syvällinen salaliitto, joka saa Epstein'in 
"hunaja-ansat" näyttämään siihen verrattuna sivistyneiltä.

Lasten hyväksikäyttöskandaalilla on vielä pimeämpi puoli ja se on saatanallinen rituaalinen 
hyväksikäyttö (Satanic Ritual Abuse = SRA), joka on salaperäisin ja pahin kaikista 
hyväksikäytöistä – joka ulottuu jopa seksuaalisen hyväksikäytön lisäksi saatanallisiin kultteihin, 
joissa kidutetaan lapsia ja jopa murhataan veriuhrin nimissä.

Niiden harvojen uhrien kertomukset, jotka selviytyvät näistä kokemuksista elossa ja järjissään, 
ovat liian kauhistuttavia kerrottaviksi ja se selittää, miksi SRA:ta on niin vaikea asettaa 
syytteeseen:

#1 – Uhrien kokemat kauhut ovat niin epämiellyttäviä, että normaalit ihmiset eivät kestä ajatusta ja 
kieltäytyvät uskomasta tällaisen pahan olevan totta. Valitettavasti näin on, eikä ole rajaa sille, mitä 
pahaa ihmiset tekevät seuratessaan saatanallista vaikutusta.

#2 - Hyväksikäyttö vahingoittaa lasten psyykeä niin paljon, että useimmat heistä kärsivät pysyviä 
henkisiä vaurioita ja heistä tulee hyvin epävakaita, jolloin heidän todistajanlausuntonsa voidaan 
helposti kyseenalaistaa.

#3 - SRA:ta suojellaan hallinnon korkeilla tasoilla. Yhdistyneessä Kuningaskunnassa kyllä tehtiin 
suuri oikeudellinen tutkimus, joka koski korkean tason homoseksuaalista hyväksikäyttöä 
roomalaiskatolisessa kirkossa ja tiettyjen julkkisten keskuudessa.... Tämä "riippumaton" tutkimus 
päätyi korkeiden virkamiesten peittelyyn ja keskittyi vain katolisen kirkon synteihin. Itseasiassa 
"kesäkuussa 2017 ryhmä nimeltä Järjestäytyneestä ja institutionaalisesta hyväksikäytöstä 
selvinneet (Survivors of Organised and Institutional Abuse = SOIA) vetäytyi "syvästi pahoitellen" 
tutkimuksesta, koska se oli heidän mielestään "tarkoitukseen sopimaton"."

Koska kävi ilmeiseksi, että hallitukset eivät aio asettaa omia syyllisiään syytteeseen, Euroopassa 
järjestettiin todella riippumaton, hallituksen ulkopuolinen tuomioistuin, jonka ansiosta totuus on 
päässyt julki. [Kuitenkin huolimatta poliisin ilmiantajan erittäin uskottavasta todistuksesta] . . joka 
kertoo yksityiskohtaisesti kaikista vuosistaan, jolloin hän tutki väärinkäytöksiä korkeilla tasoilla, 
jokainen tutkimus lopetettiin, riippumatta siitä, mihin virastoon hänet siirrettiin. Hän on sekä 
uskottava, että hänellä on faktat hallussaan, vaikka hänen ei sallittu antaa nimiä, koska pelättiin 
hänen henkensä puolesta.

#4 - Mutta toinen salakavala tapa, jolla SRA:ta suojellaan paljastumiselta, on se, että hyviä ihmisiä 
syytetään väärin perustein, käyttämällä hypnoosin avulla tapahtuvaa valemuistojen palauttamista. 
Tämä on toinen vihje siitä, että Saatana on hyviin ihmisiin kohdistuvien väärien SRA-syytösten 
takana saattaakseen heidät epäoikeudenmukaisen epäilyn kohteeksi, samalla kun hän jättää 
huomiotta tai suojelee niitä, jotka todella ovat syyllisiä.

Nykyään aivan liian monella terapeutilla on pakkomielle ehdottaa mielenterveysongelmista 
kärsiville potilaille, että heidän masennuksensa juuret voisivat olla jossakin lapsuuden 
hyväksikäytössä. Tutkailemalla ja ehdottelemalla ja pyytämällä potilaita kuvittelemaan 
hyväksikäyttöä heihin voidaan istuttaa vääriä muistoja. Tehokkain väline "muistojen 
palauttamiseen" on kuitenkin hypnoosi, joka voi istuttaa vääriä muistoja niin vahvasti, että uhrit 
voivat vakuuttua, että ne ovat todellisia.



Itse uskon, että hypnoosi on täydellinen väline saatanalliseen vaikuttamiseen, koska henkilöä 
pyydetään antamaan tahtonsa ja "päästämään irti" jollekin tuntemattomalle voimalle 
hypnotisoiduksi tulemisen vaiheissa. Monen elämä ja ihmissuhteet ovat tuhoutuneet hypnoosin 
avulla ”palautuneen” väärän muiston vuoksi. Kun näin tapahtuu, se saa monet ihmiset epäilemään 
kaikkia kertomuksia hyväksikäytöstä. Ne ovat kuitenkin todellisia, vaikka niitä on vaikea saada 
uhreilta irti. En kuitenkaan luota mihinkään kertomuksiin hyväksikäytöstä tai SRA:sta, jotka on 
saatu hypnoosin avulla tapahtuvan muistin palauttamisen kautta .... Hyväksikäytön uhreilla on 
vaikeuksia yrittää unohtaa hyväksikäyttö, ei muistaa sitä.

• Kaikki, mitä olen tänään maininnut, on vain esimakua siitä suuresta pahuudesta ja ryöstelystä, 
joka tulee tapahtumaan Ahdistuksen aikana.
• Miten se voisi olla toisin? 
• Jumala saa aikaan suuren petoksen epäuskoiselle maailmalle, joka jää jäljelle Hänen todellisen 
seurakuntansa - Kristuksen Morsiamen - Tempauksen jälkeen.
• Jumala sallii Saatanan tehdä pahimmat tekonsa jopa esittämällä valheellisia merkkejä ja ihmeitä.
• Meille kerrotaan, että maailma tulee olemaan Laittomuuden Ihmisen - Antikristuksen - vallassa.
• Mitä kaikki tämä tänään tarkastelemamme on, ellei laittomuutta, kapinallisuutta ja Jumalan 
vastaista käyttäytymistä steroideilla?
• Silti se tulee pahenemaan vielä niin paljon.
• Sitä on vaikea kuvitella, mutta kun syntiä suurennetaan ja jätetään valvomatta, se kasvaa 
eksponentiaalisesti.
• Kun Saatana ja hänen epäpyhät seuraajansa ruokkivat tuota vääryyttä tämän 7-vuotisen 
Ahdistuksen aikana, jolloin ei ole mitään rajoituksia, niin se, miltä se tulee näyttämään, ylittää 
käsityskyvyn.
• Ilmestyskirja antaa meille välähdyksen tästä:

11 Ja maanpiirin kauppiaat itkevät ja surevat häntä, kun ei kukaan enää osta heidän 
tavaraansa,  . . . 13 ja kanelia ja hiusvoidetta ja suitsuketta ja hajuvoidetta ja 
suitsutuspihkaa ja viiniä ja öljyä ja lestyjä jauhoja ja viljaa ja karjaa ja lampaita ja hevosia ja
vaunuja ja orjia ja ihmissieluja. (Ilm.18:11,13)

• Toisin sanoen ihmiskauppa on tuona aikana yhtä yleistä kuin minkä tahansa muun hyödykkeen 
kauppa.

• Onneksi meidät, jotka tunnemme Herran Jeesuksen Kristuksen, varjellaan tältä kauhujen ajalta.
• Se, mitä näemme tänään, on paljon – kiitos.
• Kuuntele: tässä on lyhyt sana kaikille, jotka ovat tehneet syntiä ja avanneet oviaukot, joista 
kerroin edellä.
• Saatana vaatii kyllä verta ja käyttää sitä hirvittävän pahoihin tarkoituksiinsa.
• Mutta haluan sinun muistavan ja kuulevan hyvin, mitä sanon: Jeesuksen veri peittää ja hävittää 
kaiken synnin, joka noista oviaukoista nousee.
• Jeesus sulkee ne ja poistaa saatanalta kaiken pääsyn niihin.
• Tämä voi kuitenkin tapahtua vain syvän katumuksen ja itsetutkistelun kautta, aivan kuten Paavali 
hahmottelee 1. Korinttilaiskirjeessä ehtoollisopetuksen yhteydessä.
• Jos olet avannut saatanallisen oven, se voidaan sulkea - aivan kuten Anthony Greve todistaa 
entisestä elämästään Pop Evil -rokkibändissä. 
• Älä ole epätoivoinen - Jeesus pelastaa sinut, jos sallit Hänen tehdä sen.

• Lopuksi, haluatko, että läheisesi tai ystäväsi joutuvat kokemaan tämän ajoista kauheimman 
tulevassa Ahdistuksessa ?
• Saarnaan myös itselleni, kun sanon, että meidän on tehtävä vielä yksi viimeinen ponnistus 
koskien perhettämme ja muitakin.
• Olemme sen velkaa sekä Herralle että heille.
• Herra kuulee rukouksemme. 

https://anthonygreveministries.com/index.php/about/biography
https://anthonygreveministries.com/index.php/about/biography


• Jotkut saattavat vielä kääntyä Hänen puoleensa kuuntelemalla vetoomuksiamme ja pelastua, 
koska Pyhä Henki saavuttaa heidät lopulta
•Toiset eivät reagoi huolimatta intohimostamme suojella heitä pahimmilta vuosilta, mitä tämä maa 
koskaan tulee kokemaan. 
• Sanoin alussa, että viime kädessä tämä on toivon viesti. 
• Sitä tämä todellakin on.
• Jumalan armo ja se suuri lahja, jonka Jeesus on antanut meille veriuhrinsa kautta, antaa meille 
mahdollisuuden kiittää ja ylistää Herraa näinä pimeinä aikoina. 
• Älä laiminlyö sitä.
• Varmista, että luet Jumalan Sanaa päivittäin, ettet tule petetyksi. 
• Vietä aikaa rukouksessa.
• Mitä sitten ympärilläsi tapahtuukaan, Iloitse aina Herrassa.
• Kohta me jätämme tämän kuoleman tason ja lähdemme ikuiseen kotiimme. 
• Kaikki kunnia Jumalalle korkeuksissa!
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