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Yksi kirkon vuosien varrella antamista neuvoista on, että ei pidä keskittyä liikaa 

Saatanaan, ettei hän saisi kunniaa. Se on hyvä neuvo tiettyyn pisteeseen asti. Luulen 

kuitenkin, että tämä neuvo on saanut meidät jättämään huomiotta Saatanan teot, jotka 

ovat aivan edessämme.

Viimeiset kaksi ja puoli vuotta COVID -ilveilyä on paljastanut merkittäviä osia globalistisen 

agendan syvyydestä ihmiskunnan vahingoittamiseksi ilmoittamiensa tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Nämä olivat kaikille selvästi nähtävissä hiljattain tuhotuissa Georgia'n 

opaskivissä, joiden tavoite numero 1 oli:

Pitäkää ihmiskunnan väkiluku alle 500 miljoonassa pysyvässä tasapainossa luonnon 

kanssa.

Ottaen huomioon, että maailman nykyinen väkiluku on noin 8 miljardia, tämä raju 

vähennys tarkoittaa, että noin 93% ihmiskunnasta on hävitettävä. Vaikka opaskivet on nyt 

purettu, se ei tarkoita, että meitä muita hallitsemaan pyrkivät valtiaamme olisivat luopuneet

tavoitteestaan. Tällä hetkellä kukaan ei tiedä, kuka pommitti muistomerkkiä ja miksi. Eräs 

mielenkiintoinen tieto on, että Elberton'in kaupunki Georgia'ssa harkitsee itse asiassa 

niiden rakentamista uudelleen. Mielenkiintoista on myös se, että aikakapseli, jonka 

väitettiin olevan haudattuna "amerikkalaisen Stonehenge'n" alle, on ilmeisesti unohdettu, 

tai siitä ei haluta tietää.

Mysteereistä puheen ollen ... ... COVIDin iskemisen jälkeen on tullut esiin muitakin 

mysteerejä. Ennen kun amerikkalaiset katsoivat hallitustamme, sen toimielimiä ja jopa 

useimpia tämän suuren maan suuryrityksiä - jos eivät ihan rakastaneet – niin he ainakin 

kunnioittivat niitä sen vuoksi, mitä ne edustivat ja mitä ne saavuttivat. Olemme olleet hyvin 

luottavainen kansa. Kun johtajamme kokosivat toimikuntia tutkimaan merkittäviä ja / tai 

traagisia tapahtumia, hyväksyimme niiden johtopäätökset, koska ... no niin, varmasti he 
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halusivat löytää totuuden yhtä paljon kuin tavalliset ihmiset - eikö niin? Kun ne, joiden 

tehtävänä oli saattaa pahantekijät oikeuden eteen, julistivat tietyt osapuolet syyllisiksi tai 

syyttömiksi, meillä oli taipumus uskoa heitä, koska ... no niin, se oli pyhä velvollisuus, 

johon me kaikki uskoimme - eikö niin? Kun lähetimme lapsemme kouluun, oletimme, että 

kasvattajien tarkoituksena oli opettaa eikä indoktrinoida heitä, koska . . . no niin, meillä 

kaikilla oli samat arvot ja toiveet koskien lastemme kasvatusta - eikö niin?

Jotenkin nämä odotukset, joita meillä kaikilla oli, ovat kääntyneet ylösalaisin. Tämä saattaa

kuulostaa salaliittoteorialta steroideilla, mutta vakuutan sinulle, ettei se ole sitä. On 

paljastunut luotettavia todisteita, että hallituksemme korkeimmilla tasoilla tiesi etukäteen 

tulevasta hyökkäyksestä Pearl Harbor'iin, mutta ei tehnyt mitään estääkseen sen. 

Muistatko Oklahoma City'n pommi-iskun tai jopa World Trade Center'in torneihin tehdyn 

syyskuun 11. päivän iskun? Niihin liittyy enemmän, kuin mitä meille kerrottiin.

Entä vuoden 2021 tammikuun 6. päivän Trump -kapinan narratiivi? Miksi nämä poliittiset 

vangit viruvat vankilassa puolitoista vuotta ilman, että heitä vastaan on edes nostettu 

syytteitä? Kenen FBI ylipäätään on? Miksi he soluttautuvat isänmaallisiin tapahtumiin, 

jotka ovat täynnä Amerikkaa rakastavia ihmisiä, mutta näyttävät jättävän väliin Antifa'n ja 

BLM:n lietsomat mellakat? Miten on mahdollista, että lääketieteen ammattikunta 

maailmanlaajuisesti on marssinut samaan tahtiin COVID-hoidon suhteen yhdenmukaisesti 

tuomiten kaikki lääkärit tai tutkijat, jotka esittävät vastakkaisia mielipiteitä ja todisteita? 

Miksi koululautakunnat ja opettajat marssivat koko maassa saman rumpalin tahdissa? 

Milloin homoseksuaalisuudesta, transsukupuolisuudesta ja drag queen -tapahtumista tuli 

luokkahuoneessa lukemisen, kirjoittamisen ja laskennon sijasta pakollisia asioita? Mistä 

lähtien amerikkalaisesta pienliiketoiminnan ja yksityisyrittäjyyden ihanteesta on tullut 

myrkyllistä? Ilmeisesti vain jättiläisyhtiöt voivat taistella "ilmastonmuutosta" vastaan - kaikki

pienet kaverit ja syylliset on eliminoitava, tai muuten he ovat planeetan kuolema.

Toivottavasti ymmärrät ajatuksen. Voisin mainita monia muitakin esimerkkejä. Pointti on 

se, että historiallisesti aina tähän päivään asti ne elimet, organisaatiot ja henkilöt, joiden 

luulimme olevan osa "meitä ihmisiä", ovat todellisuudessa olleet jotain muuta. Kun 

tutkimme menneisyyttä ja nykypäivää, on selvää, että suuri osa siitä, mitä luulimme 

valoksi, on itse asiassa ollut osa pimeyttä. Etkö sinäkin näe sitä? Luottamus, jonka 

asetimme kirjaimellisesti jokaiseen meitä ympäröivän maailmanrakenteen osa-alueeseen, 

on vaarantunut.

Olemme aina olleet epäluuloisia poliitikkoja kohtaan. Se on itsestäänselvyys. Poliitikko, 

joka todella tekee, mitä sanoo, on harvinaisuus. Hyvä, mutta kun lainvalvontaviranomaiset 



ja tuomioistuimenme, sairaalamme ja niiden työntekijät, koulutusjärjestelmä - kun nämä 

kaikki on manipuloitu totuutta ja oikeutta vastaan, on kysyttävä: Mitä ihmettä on tekeillä?

Tämän artikkelin otsikon mukaisesti vastaukseni on, että Saatana on ollut ahkerasti töissä 

ja tehnyt upeaa työtä (pahassa mielessä) turmellakseen ... no niin, kaiken. Ja hän on 

tehnyt sen näkyvillä ja hyvin harvat ovat huomanneet tai yrittäneet tehdä asialle mitään. 

Ilmeisesti kirkon olisi pitänyt olla yhteiskunnallinen ja kulttuurinen vartija, mutta se ei ole 

mennyt hyvin. Perheiden olisi pitänyt seistä yhdessä hyvien moraalisten arvojen puolesta, 

mutta ne ovat rikkoutuneet monista eri syistä - eikä vähäisin niistä ole raamatullisen 

koulutuksen puute, jonka olisi pitänyt olla niiden yhtenäisyyden perusta.

Miten tämä kaikki on tapahtunut?

Minulla on teoria.

Yksi hämmästyttävimmistä Jeesuksen palvelutyön puolista, jonka näemme Raamatussa, 

on se, kuinka paljon riivaajia hän ajoi ulos ihmisistä, vanhoista ja nuorista:

Mk. 1:34

Ja hän paransi monta, jotka sairastivat moninaisia tauteja, ja paljon riivaajia hän ajoi ulos eikä 

sallinut riivaajien puhua, koska ne tunsivat hänet. 

Mk. 7:26

Ja se vaimo oli kreikatar, syntyään syyrofoinikialainen; ja hän pyysi häntä ajamaan ulos riivaajan 

hänen tyttärestään. 

Mk. 16:9

Mutta ylösnousemisensa jälkeen hän varhain aamulla viikon ensimmäisenä päivänä ilmestyi 

ensiksi Maria Magdaleenalle, josta hän oli ajanut ulos seitsemän riivaajaa. 

Lk. 4:35

Niin Jeesus nuhteli häntä sanoen: "Vaikene ja lähde hänestä". Ja riivaaja viskasi hänet maahan 

heidän keskelleen ja lähti hänestä, häntä ollenkaan vahingoittamatta. 

Lk. 9:42

Ja vielä pojan tullessakin riivaaja repi häntä ja kouristi kovin. Mutta Jeesus nuhteli saastaista 

henkeä ja paransi pojan ja antoi hänet takaisin hänen isällensä. 

Päivä toisensa jälkeen Jeesus ajoi ulos riivaajia niiden keskuudessa, jotka tulivat hänen 

luoksensan. Oletko koskaan miettinyt, miksi heillä oli niin paljon demoneita silloin, mutta 

tänä päivänä meillä ei näytä olevan niitä?

Tärkein syy on tietysti se, että olemme siirtäneet riivattuna olemisen psykiatrian alaan ja 



hoitaneet ihmisiä lääkkeillä sen sijaan, että olisimme tutkineet ihmisen kärsimyksen 

todennäköistä syvempää syytä ja / tai ottaneet seurakunnan mukaan käsittelemään 

hengellisiä juuria. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö maailmassa olevan synnin vuoksi olisi 

olemassa todellisia henkisiä tai fyysisiä sairauksia, joita on parasta hoitaa lääkkeillä. 

Veikkaan kuitenkin, että ympärillämme on paljon enemmän riivattuja, kuin voimme 

kuvitellakaan. Jos heitä oli niin paljon Jeesuksen aikana, luuletko todella, että heitä nyt 

olisi vähemmän?

Ajatelkaa, kuinka huumeiden käyttö on 1960-luvulta lähtien kasvanut huimasti. Kerron 

teille, että olipa kyse sitten marihuanasta, psykedeeleistä tai masennuslääkkeistä, kuten 

Prozac – niin nämä lääkkeet avaavat demonisia ovia ihmisen sisällä. Ja marihuana on nyt 

sekä laillista että paljon voimakkaampaa, kuin aiempina vuosina. Lisää tähän moraalin 

syöksykierre alaspäin turmelukseen. Kuinka monia lapsia käytetään hyväksi ja kaupataan 

millä tahansa tavalla? Kuinka monet hyväksyvät tällaisen turmeluksen?

Emmekö sanokin aina, että maailmassa on kahdenlaisia ihmisiä? Pelastuneita ja 

pelastumattomia. Jumalan lapsia ja paholaisen lapsia.

Jos joku ei ole täytetty Pyhällä Hengellä, hän on tyhjä astia. Jos hän lisäksi avaa oven ja 

kutsuu Saatanan sisään, kuinka yleistä se voisi olla? Minusta meidän tarvitsee vain katsoa

ympärillemme. Kuinka moni ihminen räjähtää raivosta liikenteessä? Mikä pahempaa, 

kuinka monet yksilöt todella manifestoivat demoneja raivossaan tappaessaan vauvan 

kohtuun? Näemme heitä TikTok Libs'issä ja muussa somessa päivittäin. Jopa Elizabeth 

Warren'in kaltaiset kongressiedustajat näyttävät sisäisen riivaajansa raivossaan pro-life 

-asiaa vastaan. 

Tiedämme Jeesuksen sanoneen, että todellinen usko on harvinaista:

“Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja 

monta on, jotka siitä sisälle menevät;  mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja 

harvat ovat ne, jotka sen löytävät” (Mt. 7:13-14).

Se tarkoittaa, että suurin osa tämän maailman ihmisistä kuuluu Saatanalle. Luuletko, että 

prosenttiosuudet korkeissa valtionviroissa tai suurten yhtiöiden johdossa ovat erilaiset? 

Itseasiassa olen aiemmin spekuloinut, että luultavasti useimmat menestyneet ihmiset - 

olipa kyse sitten hallituksesta, Hollywoodista, urheilusta, yritysmaailmasta tai mistä 

tahansa - ovat päässeet sinne ja saavuttaneet korkean asemansa tekemällä 

kompromisseja paholaisen kanssa. Huipulle nousseissa on kyllä harvoja rehellisiä 

kristittyjä, mutta veikkaisin, että useimmat heistä ovat Saatanan sivutaskussa.



Näin ollen on selvää, että kaikki edellä mainitut salakavalat tapahtumat ja monet muut ovat

seurausta siitä, että maailmassa on ollut käynnissä yhteinen demoninen agenda, joka on 

piilossa näkyvillä. Useimmilla meistä ei ole ollut aavistustakaan, koska meitä on kielletty 

antamasta kunniaa Saatanalle.

En todellakaan yritä tehdä sitä. Sinisilmäisyydessämme meiltä on jäänyt huomaamatta 

sekä agenda että tilaisuus. Se on Jumalan sallima agenda, joka on tuonut meidät tähän 

pisteeseen aivan seurakuntadispensaation lopussa. Koska meillä seurakunnassa ei ole 

ollut silmiä nähdä, niin nämä monet tilaisuudet, joissa olisimme voineet rohkeasti 

puolustaa Jeesusta Hänen evankeliumillaan ja pysäyttää tämä eteneminen, ovat menneet 

ohitsemme.

Kaikki se, mitä on tapahtunut aikojen saatossa ja tuonut meidät tähän epätoivoiseen 

pisteeseen, jossa kaikki on tuhoamassa itsensä, on myös saattanut meidät Jumalan vihan 

ja tuomion partaalle tätä epäuskoista, riivaajien saastuttamaa maailmaa kohtaan.

Raamattu kertoo meille, että tilanne pahenee, ennenkuin se paranee. Itseasiassa tuleva 

seitsenvuotinen Ahdistus tulee olemaan täynnä yliluonnollisia merkkejä, ihmeitä ja 

kauhuja. Saatanan ja hänen kätyriensä oli annettava päästä tähän pisteeseen 

ihmiskunnan soluttamisessa, että kun Jumala toimii, Hän tekisi sen oikeudenmukaisesti.

Koska Jumala armossaan ei tahdo kenenkään hukkuvan, hän on antanut kaikille elossa 

oleville, niin menneisyydessä kuin nytkin, mahdollisuuden seurata Häntä. Heidän 

valinnallaan olla seuraamatta on seurauksia. Myös meidän päätöksellämme luottaa 

Häneen ja seurata Häntä on myös seurauksensa: Herra varjelee meidät tältä hirvittävältä 

koettelemuksen hetkeltä, joka tulee koko maan päälle. 

Ole valpas. Ole tietoinen. Kristuksen paluun aika lapsilleen on hyvin lähellä.
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