
Paavi Benedictus julistaa Piuksen pyhimykseksi  

 

Alaotsikko: Paavi Pius XII:ta kutsuttiin ”hiljaiseksi paaviksi”, koska hän ei koskaan puhunut mitään 

Adolf Hitleriä ja hänen kansanmurhakampanjaansa vastaan. Sodan jälkeen, lukuisat eurooppalaiset 

sanomalehdet vaativat avoimesti sotarikossyytteiden kasaamista paavia vastaan.  

Sinä tulet pian näkemään, että paavi Pius XII piti Adolf Hitleriä tärkeänä liittolaisena ja hän pyrki 

merkittävästi edesauttamaan Saksan sotaponnisteluja, erityisesti sodan lopussa, kun Vatikaani perusti 

häpeälliset ’rottareitit’ (Rat Lines), jotka mahdollistivat monien natsijohtajien pakenemisen 

Liittoutuneiden kynsistä!  

Paavi Benedictus aikoo kruunata Piuksen pyhimykseksi! Uskomatonta historian 

uudelleenkirjoittamista.  
 

 

Uusi maailmanjärjestys on tulossa! Oletko valmis? Kun sinä kerran tulet ymmärtämään, mikä tämä "Uusi 

maailmanjärjestys" todella on ja kuinka sitä asteittain valmistellaan, sinun on mahdollista nähdä sen kehittyminen 

päivittäisissä uutisissa!! 

 

Opi kuinka voit suojella itseäsi ja rakkaitasi. 

 

Valmistaudu yllättymään, niin että sinä et enää ikinä seuraa uutisia samalla tavalla. 

 

OLET NYT TERÄNSUULLA  
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Yksi Toisen Maailmansodan jälkeisen juutalaisjohdon toistuvista painajaisista on se, että eräänä päivänä, 

Vatikaani yrittää uudelleenkirjoittaa modernin historian siinä määrin, että se voi tehdä paavi Pius XII:sta 

pyhimyksen. Tätä paavia kutsuttiin ”hiljaiseksi paaviksi (Silent Pope)”, koska hän oli niin hissukseen sillä aikaa 

kun natsit murhasivat systemaattisesti yli 6 miljoonaa juutalaista! Juutalaiset historioitsijat ovat pitkään sanoneet 

sitä, että oliko paavi puhunut näitä kauhutekoja vastaan sillä välin kun ne tapahtuivat, ja olisi näin voinut pelastaa 

miljoonia ihmiselämiä.  

Hänen menettelytapansa ja julkilausumansa olivat niin natsimyönteisiä, että jotkut historioitsijat ovat kutsuneet 

Piusta ”Hitlerin paaviksi” (Hitler's Pope).  

Nyt, tämä pelko on realisoitumaisillaan, kun paavi Benedictus XVI on aloittanut prosessin koskien paavi Pius 

XII:n julistamista pyhimykseksi.  

Tutkikaamme tätä viimeaikaista kehitystä aluksi, ja sitten me käymme opiskelemaan paavi Pius XII:ta.  

UUTISKATSAUS: ”Hiljaisen paavin pyhimykseksi julistaminen? Paavi Pius XII”, The Jerusalem Post, 

joulukuun 21. päivä 2009  

”Benedictus XVI:n allekirjoitus asiakirjassa vahvistamassa Eugenio Pacellin … ’sankarillisia hyveitä’ tuli 

viikonlopun aikana yllätyksenä, ja ei ainoastaan siksi koska paavin päätökseen siirtää hänen Toisen 

Maailmansodan aikaisen edeltäjänsä, Pius XII:n, askelta lähemmäksi pyhimyksen asemaa tartuttiin vähemmän 

kuin kuukautta ennen paavin suunniteltua vierailua Rooman pääsynagogaan. Luontaista kiistaa siirrosta 

alleviivattiin tosiasialla, että sota-ajan paavin nimi näyttäytyi diskreetisti 10 uuden ’kunnianarvoisan’ listalla … 

Samalla kun Johannes Paavali II:n tapaus pyhimysasemaa silmällä pitäen on saavuttanut tämän myöhäisen 



vaiheen vähemmän kuin viisi vuotta kuolemansa jälkeen, Pius XII:n riitatapaus on vienyt lähes 45 kiusallista 

vuotta.”  

 

Mitä tarkoittaa ”kunnianarvoisa (venerable)” Vatikaanin sanakirjassa?  

 

” ’Kunnianarvoisa’ -asema seuraa normaalisti jonkun aikaa autuaaksi julistamista myöhemmin, sen jälkeen kun 

tohtoreiden ja teologien joukko on vahvistanut ihmeen, joka luetaan suoraan ehdokkaan ansioksi väliintulosta, ja 

myöhemmin saatetaan päätökseen pyhimykseksi julistamisella – tai pyhimysasemalla. Jokainen askel vaatii 

paavin allekirjoituksen. Teologien komissio ja Vatikaanin virkailijat ovat jo äänestäneet Pius XII:n ’sankarillisten 

hyveiden’ kuuluttamisen puolesta toukokuussa 2007, mutta Benedictus oli ilmeisesti epävarma, vaatien 

lisätutkimusta salaisista arkistoista. Ennen kuin uusi lista ilmestyi tänä viikonloppuna, ei oltu tiedetty että 

Benedictusta oli taivuteltu.”  

 

Miksi Vatikaanilta on vienyt 45 ”kiusallista vuotta” aloittaa prosessi paavi Pius XII:n pyhimysasemasta?  

Vastaus on helppo: Paavi Pius XII palveli Saksaa 2. maailmansodan aikana, ja oli äärimmäisen ystävällinen Adolf 

Hitlerille vuosina 1930-1939, jolloin natsidiktaattori oli hiljaa ja tehokkaasti lujittamassa valtaansa. DVD:ssä, 

yläpuolella, "A Lamp In The Dark" (Lamppu pimeässä), toimittaja Chris Pinto lyhyesti osoittaa 

Roomalaiskatolisen Kirkon natsimyönteisen politiikan sen aikakauden kuluessa. Me emme näe vain katolisten 

piispojen ja pappien antamassa natsitervehdystä, vaan me tarkastelemme Vatikaanin julistusta joka lausuu 

tyytyväisyyttään siitä että, viimeinkin, modernissa historiassa, liittoa ollaan perustamassa ”kansallissosialistisen 

valtion (Natsisaksa) ja ”katolilaisen kristillisyyden” välille” [Hävetköön se suomalainen kristitty, joka vielä 

mielistelee roomalaiskatolisuutta. Suom. huom.]  

Toivosen kommentti: Koska tämä kommentti oli suunnattu minuun, vastaisin: "Hävetköön se suomalainen 

kristitty joka mielistelee 'Lutteria'." Luther ylpeili sillä että hän kehoitti teurastamaan satatuhatta kapinoivaa 

talonpoikaa.  

Niille, jotka eivät ole tietoisia äärimmäisen natsimyönteisestä asennoitumisesta, jota Vatikaani aggressiivisesti 

noudatti paavi Pius XII:n johdon alaisuudessa, nämä kuvat ja lainaukset täytyy tulla valtavana yllätyksenä. Mutta, 

tämä on todellista historiaa, ei uudelleenkirjoitettua historiaa, jota tulvii esiin Vatikaanista, kun se yrittää 

taivutella maailman ihmisiä siihen, että Pius oli jumalinen mies ollen pyhimysasemaan kruunaamisen arvoinen.  

Nyt, palatkaamme esitettyyn juttuumme lisäyksityiskohtia varten.  

”Juutalaiset johtajat Israelissa, Roomassa ja Saksassa ovat toistaiseksi reagoineet eri pettymysasteilla viikonlopun 

odottamattomaan uutiseen. Kaikki ovat samaa mieltä siitä, että juutalaisille on sopimatonta sekaantua Katolisen 

Kirkon sisäisiin prosesseihin; kaikki myös ymmärtävät että pyhimykset katolisessa perinteessä ovat malleja 

tulevaisuuden sukupolville. Rabbi David Rosen, Amerikan juutalaiskomitean uskontojenvälisten suhteiden johtaja 

ja Israelin päärabbien (Chief Rabbinate) konsultti, lausui diplomaattisesti, mutta osuvasti, esimerkiksi, että 

’samalla kun se ei ole sopivaa meille kertoa Katoliselle Kirkolle ketä he saavat tai eivät voi nimetä pyhimykseksi, 

niin jos me olemme kumppaneita uskontojenvälisessä vuoropuhelussa, Kirkon täytyy ottaa juutalaisten 

tuntemukset huomioon. Minä toivon, että mitään lisäaskeleita ei tulla ottamaan kiirehtimään Pius XII:n tapausta 

ennen kuin puolueeton historiallinen analyysi tulee mahdolliseksi tekemällä salaiset arkistot helppopääsyisiksi 

tutkijoille’.”  

”Samalla tavalla, lausunto, jonka oli antanut Italian juutalainen yhteisö, huomautti, että jos päätös viittaisi 

’ehdottomaan ja yksipuoliseen tuomioon koskien Pius XII:n ansioluetteloa historiassa, me vahvistamme että 

meidän arviomme pysyy kriittisenä’. Suoremmin sanottuna, se lisäsi, ’Älkäämme unohtako Italian juutalaisten 

karkotuksia ja erikoisesti, junaa, joka lähti Rooman Tiburtinan asemalta keskellä Pius XII:n hiljaisuutta’.”  

”Kaikkein suorasukaisin oli juutalaisten keskusneuvoston pääsihteeri Saksassa, Stephan Kramer, joka ilmoitti että 

hän oli ’surullinen ja raivostunut’, koska ’Benedictus XVI oli uudelleenkirjoittamassa historiaa sallimatta 

vakavasti otettavaa tieteellistä keskustelua…’ ”  

Cutting Edge uskoo, että nämä kritiikit juutalaisilta johtajilta ovat liian mietoja tekemään todella oikeutta tälle 

kriittiselle tilanteenlle. Historiallinen todistusaineisto selvästi osoittaa, että paavi Pius XII oli Adolf Hitlerin ja 



hänen juutalaisvastaisen kansanmurhakampanjansa erittäin suuri tukija. Tämä tuntemus hengenheimolaisuudesta 

Hitlerin Holokaustia kohtaan on se todellinen syy miksi Pius oli ”hiljainen paavi (Silent Pontiff)”; hän pysyi 

hiljaisena huolimatta murhanhimoisimmasta kampanjasta tiettyä ihmisryhmää vastaan koko maailmanhistoriassa. 

Paavi tiesi mitä Hitler oli tekemässä, ei ryhtynyt toimenpiteisiin, ja ei sanonut mitään, pysäyttääkseen hänet.  

Tarkastelkaamme tätä paavi Pius XII:n nimenomaista historiaa 2. maailmansodan aikana.  

Roomalaiskatolisten tuki Hitlerille  

 ”Münchenin kardinaali Faulhaber, joka vieraili Hitlerin luona hänen vuoristopiilopaikassaan 

Obersalzburgissa, tunnusti: ’Epäilemättä kansleri elää uskossa Jumalaan. Hän tunnustaa 

kristinuskon perustana länsimaiselle kulttuurille.’” [Helmreich, s. 279] 

 ”Minä en muista edes yhtä tapausta kun Hitler antoi joitakin määräyksiä, jotka joutuisivat 

vastakkain todelliselle kristilliselle hengelle ja humaanisuudelle.” [Wagener, lainaus Prof. 

Henry Ashby Turner, Jr.:n toimittamasta teoksesta ”Hitler – Memoirs of a Confidant (Hitler – 

Uskotun muistelmat)”, Yalen yliopiston toimittajat, 1978, s. 147] 

 ”Katoliset ja protestanttiset johtajat olivat vakuuttuneita Hitlerin uskosta. Esimerkkinä, 

Münchenin katolilainen kardinaali Faulhaber vieraili Hitlerin luona hänen 

vuoristopiilopaikassaan Obersalzburgissa marraskuussa 1936. Faulhaber pani merkille: 

’Epäilemättä kansleri elää uskossa Jumalaan. Hän tunnustaa kristinuskon länsimaisen 

kulttuurin perustana.’” [Lainaus teoksesta, "The German Churches Under Hitler" (Saksan kirkot 

Hitlerin alaisuudessa), s. 279] 

 ”Vuonna 1939, paavi Pius XII ohjeisti kardinaali Bertramia lähettämään syntymäpäiväviestin 

Hitlerille: ’Lämpimimmät onnittelut Führerille Saksan piispojen ja hiippakuntien nimissä,’ 

johon lisättiin, ’Palavin rukouksin joita Saksan katoliset lähettävät taivaan alttareille.’ Näistä 

tervehdyksistä tuli perinne ja niitä lähetettiin joka huhtikuun 20. päivä.” ["Hitler compared to 

God/Jesus/Christians" (Hitleriä verrattiin Jumalaan/Jeesukseen/kristittyihin), by Jim Walker]  

Adolf Hitler kasvatettiin katolilaiseksi ja määrättiin katolilaiseen kouluun, jota johtivat jesuiitat. Kuolemansa 

päivänä, Hitler piti itseään hyvänä katolilaisena! Kuuntele:  

Jatkakaamme tämän Hitlerin katolisen puolen tarkastelua.  

”Pius XI:n kuoleman jälkeen, valitsijamiesten proseduuri valita toinen paavi oli alkanut. Maaliskuun 1939 vaali 

suosi Pacellia ja neljä päivää myöhemmin, Pacelli teki selväksi, että hän käsittelisi kaikkia Saksan suhteita 

henkilökohtaisesti. Hän esitti seuraavan todistuksen Hitleristä:  

’Maineikkaalle Herra Adolf Hitlerille, Führerille ja Saksan valtakunnankanslerille! Täällä Meidän paaviutemme 

alussa Me haluamme vakuuttaa teille, että Me pysymme uskollisena hengelliselle sodankäynnille koskien Saksan 

kansaa, joka on uskottu teidän johtoonne…. Monien vuosien aikana, joita me vietimme Saksassa, Me teimme 

kaiken voitavamme perustamaan harmoniset suhteet Kirkon ja Valtion välille. Nyt kun Meidän pastoraalisen 

tehtävän vastuut ovat lisänneet Meidän mahdollisuuksiamme, miten kiihkeästi Me rukoilemmekaan 

saavuttaaksemme tuon päämäärän. Saakoon Saksan kansan vauraus ja kehitys jokaisella alalla toteutua, Jumalan 

avulla!’”  

 

”Pacelli kruunattiin paaviksi maaliskuun 12. päivänä 1939 (Pius XII). Seuraavana kuukautena huhtikuun 20:ntenä 

1939, Pacellin pikatoivomuksesta, Arkkipiispa Orsenigo, Berliinin nuntius (nuncio, Pyhän istuimen 

suurlähettiläs), avasi juhlavastaanoton Hitlerin 50-vuotis syntymäpäivää varten. Syntymäpäivä-tervehdykset 

pantiin siis alulle Pacellin toimesta, joista välittömästi tuli traditio; jokaisena huhtikuun 20. päivänä niinä 

muutamana vuotena, joita Hitlerillä ja hänen valtakunnallaan oli jäljellä, Berliinin kardinaali Bertram lähettäisi 

’mitä lämpimimmät onnittelut Führerille Saksan piispojen ja hiippakuntien nimissä,’ johon hän lisäsi ’palavin 

rukouksin joita katolilaiset Saksassa lähettävät taivaan alttareille.’” [Cornwell, John, Hitler’s Pope: The Secret 

History of Pius XII (Hitlerin paavi: Pius XII:n salainen historia), Viking, 1999, s. 209]  

 



Adolf Hitler kuoli katolilaisena hyvässä asemassa Katolilaisen Kirkon sisällä, jota ei koskaan erotettu Kirkosta, ja 

häntä tuettiin Vatikaanin taholta jopa sodan jälkeen! Rooma synnytti ja toteutti pakotien Italian läpi entisille 

natsivirkailijoille, joka on tullut tunnetuksi ”Vatikaanin rottareitteinä” (Vatican Rat Lines). [”Unholy Trinity” 

(Epäpyhä kolminaisuus), by Mark Aarons and John Loftus]  

Historian fakta on, että Adolf Hitler ei olisi voinut toteuttaa, ei sotaansa, eikä Holokaustiaan ilman Rooman 

aktiivista tukea. Siellä oli yksittäisiä pappeja ja nunnia, jotka vastustivat Hitleriä sodan aikana, asettaen itsensä 

suureen vaaraan; silti, Rooman virallinen politiikka tuki Hitleriä. Tämä on todellisuus, jonka juutalaiset johtajat ja 

tutkijat kohtaavat kun paavi Benedictus XVI aloittaa prosessin, missä Pius XII tullaan julistamaan pyhimykseksi.  

Mutta, on olemassa muutakin!  

Roomalaiskatolisuus haluaisi meidän uskovan, että paavi on ”hyvä paimen” täällä Kristuksen sijaisena, siispä 

titteli: ”Kristuksen Pappi” ja ”Universaalin Kirkon Paimen”. Minä haluaisin vain katsella, minkälainen paimen 

Rooma on ollut, ja jos, todellakin, se voi tehdä sellaisen väitteen, että se edustaa Kristusta. Samalla kun on totta, 

että paavi Johannes Paavali II on pyytänyt anteeksi paavi Pius XII:n ”hiljaisuutta” Holokaustin aikana, hän on 

myös puolustanut Pius XII:ta ”suurena paavina” ja oli olemassa puhetta Pius XII:n autuaaksi julistamisesta 

kunnes Israelin suurlähettiläs Vatikaanissa kehotti paavia odottamaan 50 vuotta ennen siirtymistä eteenpäin 

minkään suunnitelman kanssa autuuttaa tätä miestä. Kuten aina, Rooma on kaksikasvoinen ja siihen ei voi luottaa. 

Se tekee tai sanoo mitä tahansa, jota sen on pakko, suorittaakseen halutun tehtävänsä. Sen missio tänä päivänä on 

liittää kaikki uskonnot yhteen siinä kirkossa. Sen vuoksi Johannes Paavali II:lla ei ole mitään ongelmaa suudella 

Koraania, kirjaa, joka kieltää, että Jeesus on Jumalan Poika! Myöskään paavilla ei ollut mitään ongelmaa 

ottaessaan Shiva merkkiä otsaansa. TÄLLÄ PAAVILLA EI OLE MITÄÄN USKOLLISUUTTA 

KRISTUKSEEN!!!  

Paavi Johannes Paavali II suuteli Koraania, otti Shivan ”aarti”-merkin otsaansa ja kohtasi Dalai Laman kanssa, 

mies, joka kutsuu itseään ”jumala-kuninkaaksi”; mutta evankeliumin julistamisen sijasta Dalai Lamalle, hän 

sijoitti Buddhan patsaan katolilaiselle alttarille. Mitä uskollisuutta hänellä on Kristusta kohtaan? Mitä 

uskollisuutta hänellä on omalle katolilaiselle uskonnolleen?  

Silti, Israel tuhlasi miljoonia dollareita toivottaessaan tervetulleeksi tämän nk. ”Universaalin Kirkon Paimenen”, 

miehen, joka johtaa järjestelmää joka on vainonnut juutalaisia enemmän kuin Hitler ikinä uneksi. Tämä tilanne 

muistuttaa minua Kirjoituksista:  

”Minä olen tullut Isäni nimessä, ja te ette ota minua vastaan; jos toinen tulee omassa nimessään, niin hänet te 

otatte vastaan.” (Joh. 5:43)  

 

Israelin kansa sai hyvän näytöksen rahoilleen. Paavi Johannes Paavali II, koskettavassa tapahtumassa 

Jerusalemissa, seisoi kuolemanleirien uhrien tuhkien edessä Israelin Holokausti-muistomerkin luona, ja sanoi, että 

hän on ”syvästi murheissaan kristittyjen vainosta” juutalaisia kohtaan. Minun täytyy ihmetellä, että jos hän on niin 

murheissaan julmuuksista, jotka on suorittanut hänen oma roomalaiskatolinen uskontonsa, että hän olisi halukas 

tekemään hyvityksen saman tien. Vuonna 1999 marraskuussa, henkiin jääneet serbit, juutalaiset, ja ukrainalaiset 

taustoiltaan ja heidän sukulaisensa, yhtä lailla kuin järjestöt edustaen yli 300,000 Holokaustin uhria, jättivät 

korvausvaatimuksen kroaattinatsien aarreaitasta (Nazi Croatian Treasury) joka, USA:n ulkoministeriön mukaan, 

oli ”laittomasti siirretty Vatikaaniin ja muihin pankkeihin sodan päättymisen jälkeen”. Nimetyt vastaajat 

käsittävät Vatikaani Pankin (Vatican Bank), Fransiskaanien Munkkikunnan (Franciscan Order), ja Kroaattien 

Vapautusliikkeen (Croatian Liberation Movement). Nämä vastaajat toimivat yhdessä kätkeäkseen varat, jotka 

ryöstettiin keskitysleirien uhreilta – serbeiltä, juutalaisilta, romaaneilta – ja muilta kroaattinatsien toimesta 

vuosina 1941-1945. Vilpitön katumus käsittäisi rangaistuksen, joka pannaan täytäntöön, jos paavi on todella 

rehellinen!!!  

 

Kaikkein selvin todiste Rooman laittomia toimia vastaan 2. maailmansodan aikana on kirja ”Unholy Trinity”, 

jonka ovat kirjoittaneet Mark Aarons ja John Loftus. Me suosittelemme suuresti tätä historiallisesti, hyvin 

dokumentoitua kirjaa kenelle tahansa, joka on kiinnostunut siitä kuinka paavi Pius XII ja hänen neuvonantajansa, 

Giovanni Montini (paavi Paavali VI) ohjasivat, Vatikaanin rottareittien välityksellä, oikeuden suurinta irvikuvaa; 

he auttoivat seuraavia natsirikollisia pakenemaan Liittoutuneiden tuomiota – Adolf Eichmann, Franz Strangl 



(Treblinkan komendantti), Walter Rauff (siirrettävien kaasukammioiden keksijä), Klaus Barbie (”Lyonin 

teurastaja”).  

 

Demonin esiintyminen Neitsyt Mariana  
 

Johannes Paavali II, suuri Marian palvoja, lukee ”Fatiman leidin” (the lady of Fatima) tiliin hänen elämänsä 

pelastuksen (mieluummin kuin antaa kunniaa Jeesukselle), jolta pyytää anteeksi toisen paavin tekoja, joka ihaili ja 

palvoi ”Mariaa” enemmän kuin kukaan paavi ennen tai jälkeen. Paavin julistukset paavi Pius XII:sta koskien 

Mariaa ovat lukuisampia kuin mikään yksittäinen artikkeli voisi esittää, ja se oli tämä sama paavi, puhuva ”ex 

cathedra”, joka selitti opin ”Neitsyt Marian taivaaseenastumisesta” (Assumption eli Marian ruumiin ja sielun 

vieminen taivaaseen asettamaan hänet ”taivaan kuningattareksi”) vuonna 1950, joka on pakollinen uskomus 

kaikille katolilaisille. Paavi, Johannes Paavali II:n ”puolustuspuheen” merkitys on mitä ratkaisevinta, koska hän 

pyytää anteeksiantoa miehen puolesta jota johdatettiin ”Marian” toimesta tekemään ne asiat, joita hän teki.  

Tarkastelkaamme paavi Pius XII:ta ja ymmärtäkäämme täsmällisesti minkä vuoksi paavi Johannes Paavali II:n 

täytyy pyytää anteeksi!  

Paavi Pius XII miehitti paavin valtaistuimen vuosina 1939-1958. Se oli hänen valtakautensa aikaa, jolloin 

maailma taistelisi yhtä maailman kaikkien aikojen pahamaineisinta diktaattoria ja teurastajaa, Adolf Hitleriä, 

vastaan. Se oli myös hänen valta-aikaansa kun 6 miljoonaa juutalaista tultaisiin teurastamaan sillä aikaa kun Pius 

XII istuisi toimettomasti hiljaisuudessa. Kysymys joka vaivaa monia on ”miksi”? Kuinka maailman rikkaimman 

kirkon johtaja, mies, joka väittää edustavansa Jumalaa maan päällä, voisi tarkoituksellisesti kääntää selkänsä 

miljoonien viattomien uhrien huudoille – miesten, naisten, lapsien, vauvojen?  

Olivatko hänen tekonsa toisenlaisia kuin niiden paavien, jotka edelsivät häntä? Roomalaiskatolisuudella on 

historia vihasta, jota se on vuodattanut kenen tahansa päälle maailmassa, joka on poikennut sen uskonnosta tai 

mielipiteestä. Inkvisitio aitoja kristittyjä vastaan on luultavasti kuuluisin esimerkki, mutta Rooma on vainonnut 

juutalaisia siitä hetkestä lähtien kun se anasti vallan. Katolilainen kirjailija, Peter De Rosa, kirjassaan Vicars of 

Christ: the Dark Side of the Papacy (Kristuksen papit: Paaviuden pimeä puoli), toteaa:  

”Ei mitään opinkappaletta opetettu yleisemmin, vähemmällä rajoituksella katolisin termein, pettämättömämmin 

kuin että ”Juutalaiset ovat kirottuja tapettuaan Jumalan”, syyte, jota ei ole vieläkään virallisesti vedetty pois. 

Lateranin Kolmannessa ja Neljännessä Kirkolliskokouksessa (vuosina 1179 ja 1215), kirkko kodifioi kaikki 

aikaisemmat säädökset juutalaisia vastaan. Heidän täytyi pitää yllään häpeän merkkiä. Englannissa se oli sahrami, 

Mooseksen taulujen oletetussa muodossa. Ranskassa ja Saksassa se oli keltainen ja pyöreä. Italiassa, merkki oli 

punainen hattu, kunnes likinäköinen Roomalainen prelaatti erehtyi luulemaan juutalaista kardinaaliksi ja väri oli 

vaihdettava keltaiseksi. Juutalaisilta kiellettiin kaikki yhteydenpito kristittyjen kanssa, suljettiin ulos hallinnosta, 

riistettiin maat, kiellettiin omistaa kauppoja, koottiin ghettoihin, jotka salvattiin yöksi. Ei mikään Apartheidin 

systeemi ollut ankarammin valvottu. Johtuen kieltäytymisestä kiistää esi-isiltä peritty usko ja kääntyä 

kristinuskoon, juutalaisia vainottiin yhdestä maasta toiseen. Eräs paavi antoi heille kuukauden aikaa poistua 

kodeistaan Italiassa. Ristiretkien aikana, juutalaisia teurastettiin tuhansittain, katolilaisten näytellessä 

’rakkauttaan’ Kristukselle. Juutalainen, joka näyttäytyi julkisesti Pitkäperjantaina, teki käytännöllisesti katsoen 

itsemurhan. Katastrofaalinen teologia oli valmistanut tietä Hitlerille ja hänen ’lopulliselle ratkaisulle’ … 

Huolimatta kristillisestä julmuudesta, joka jollakin asteella valmisti Holokaustiin, jotkut katolilaiset yhä sanovat, 

että heidän kirkkonsa ei ole koskaan ollut väärässä.” (s. 5-6)  

 

Kun minä luen kaikesta vihasta, jota Roomalla on ollut juutalaisia vastaan ” Jeesuksen tappamisen” vuoksi, minun 

täytyy miettiä, josko heillä on ollut lainkaan aikaa lukea Kirjoituksia. Eivätkö he tienneet, että Jeesus uhrasi 

henkensä vapaaehtoisesti ja että kukaan ihminen ei vienyt sitä Häneltä? [Jos David Bay todella ajattelee näin, 

hänen pitäisi tutkituttaa päänsä. Varmasti nauloilla oli oma osuutensa Jeesuksen maanpäällisen elämän 

päättymiseen. Toivonen huom.] Johanneksen evankeliumin luvussa 10:18 sanotaan selvästi, ”Ei kukaan sitä 

minulta ota, vaan minä annan sen itsestäni. Minulla on valta antaa se, ja minulla on valta ottaa se jälleen.” 
[Tämä lause tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että Jeesus olisi halutessaan voinut välttyä ristiinnaulitsemiselta. 

David Bay vääristelee taas. Toivonen huom.]  

Kuinka Paavalin, joka on hyvin rakas kristityille, seuraavat sanat olisivat voineet olla käsittämättömiä paaveille?  



”Sillä minä en tahdo, veljet-ettette olisi oman viisautenne varassa-pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, 

että Israelia on osaksi kohdannut paatumus-hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut, ja niin 

kaikki Israel on pelastuva, niinkuin kirjoitettu on: ’Siionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon 

Jaakobista. Ja tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä.’ Evankeliumin 

kannalta he kyllä ovat vihollisia teidän tähtenne, mutta valinnan kannalta he ovat rakastettuja isien tähden. Sillä ei 

Jumala armolahjojansa ja kutsumistansa kadu. Samoin kuin te ennen olitte Jumalalle tottelemattomia, mutta nyt 

olette saaneet laupeuden näiden tottelemattomuuden kautta, samoin nämäkin nyt ovat olleet tottelemattomia, että 

myös he teille tulleen armahtamisen kautta nyt saisivat laupeuden. Samoin nämäkin nyt ovat olleet 

tottelemattomia, ETTÄ MYÖS HE TEILLE TULLEEN ARMAHTAMISEN KAUTTA NYT SAISIVAT 

LAUPEUDEN.” (Room. 11:25-31)  

 

Vatikaani ei ole koskaan, ikinä käsittänyt, että Israel on yhä Jumalan rakastettu ja heidät on ”valittu” ikuisuuden 

tuolla puolen olemaan Hänen valittu kansansa. Tästä syystä, Jumala kuritti Israelia ankarasti lähes 2000 vuoden 

ajan, mutta sitten toi heidät takaisin muinaiseen maahansa, jotta aikakauden loppu voisi aloittaa väistämättömän 

lähtölaskentansa. (Ole hyvä, ja lue meidän tutkielma siitä, miten Jumala on todellakin täyttänyt kaikki Hänen 

lupauksensa Aabrahamille ja kuinka Hän asetti näyttämön lopunaikojen Kirjoitusten toteutumiselle, kun Hän toi 

Israelin takaisin maahansa ”yhdessä päivässä”, toukokuun 14:ntenä 1948. Tämä artikkeli on NEWS1010 

(suomennettu), otsikolla, “Jumalan nykypäivän ihme: Israel kansakuntana jälleen”)  

Kuinka sitten Rooma totteli Jumalan sanaa ja osoitti ”armeliaisuutta”? Kun kiireellinen vetoomus lähetettiin 

Vatikaaniin amerikkalaisen valtuuskunnan taholta, toimien sodanajan poikkeushallituksen (War Refugee Board) 

puolesta, pyytämällä paavin väliintuloa pelastamaan avuttomia uhreja (800,000 juutalaista Unkarissa), niin siellä 

vallitsi täydellinen hiljaisuus. Ajan kuluessa kun juutalaisten lukumäärä vähentyi 300,000:een (suurin osa 

passitettiin Auschwitziin ja murhattiin), toinen vetoomus tehtiin Vatikaanille. Huhut siitä, että paavi saattaisi 

tosiaankin auttaa tällä kertaa ja antaa radion kautta vetoomuksen juutalaisten puolesta, hylättiin nopeasti, kun 

paavi sanoi, että hän ei voinut, ”koska jos hän tekisi niin, hänen täytyisi kohtuuden nimessä kritisoida venäläisiä”. 

(Tämä, myöskin, oli täysi valhe, koska roomalaiskatolisuus juuri rahoitti natsismia ja fasismia tarkoituksenaan 

kukistaa bolshevismi, kostaakseen sille erään sopimuksen kariutuminen Leninin kanssa ja 666 miljoonan dollarin 

tappiot kullassa.) Paavi Pius XII:n epäonnistumista ottaa avoimesti kantaa näihin kauheuksiin ei voida aliarvioida. 

Asian ydin on summattu Guenter Lewyn toimesta:  

”Massamurhaajien julkinen paheksuminen Pius XII:n taholta, lähetys laajalle Vatikaanin radion kautta ja 

lukeminen piispojen saarnastuoleista, olisi paljastanut juutalaisille ja kristityille yhtäläisesti mitä pakkosiirto Itään 

aiheutti. Paavia olisi uskottu, kun taas Liittoutuneiden lähetykset usein sivuutettiin olankohautuksella 

sotapropagandana.” (Hitler’s Pope, s. 286)  

 

Tämä käsitys on kokonaan totta! Paavia pidettiin tarpeeksi korkeassa arvossa läpi maailman tarpeeksi monen 

ihmisen taholta että, jos hän olisi sanonut, että natsit tuhosivat systemaattisesti juutalaisia, niin häntä olisi uskottu. 

Valtavaa painostusta olisi käytetty Liittoutuneiden hallituksia vastaan tekemään sotilaallisia toimia pysäyttääkseen 

Holokaustin. Junia ja kuorma-autoja, joilla he kuljettivat juutalaisia uhrejaan, olisi voitu pommittaa. 

Tappamiskeskuksia itse, kuten Auschwitziä, olisi voitu pommittaa ja polttaa maan tasalle. Tämän Holokaustin ei 

olisi tarvinnut tapahtua sillä asteella kuin se tapahtui. Silti, vaikka paavi Pius XII sekä Amerikan ja Ison-

Britannian johtajat tunsivat kaikki yksityiskohdat natsien suorittamasta kansanmurhasta, he eivät tehneet mitään! 

[Pelkkää spekulointia. Vatikaani tuomitsi Hitlerin vainon kristittyjä kohtaan, mutta se ei pysäyttänyt häntä. 

Toivonen huom.]  

Illuminatin yhteistoiminnan aste kaikkien juutalaisten tuhoamisessa on yksi surullisimmista, traagisimmista, 

kertomuksista koko tallennetussa historiassa. Silti, miksi meidän pitäisi olla yllättyneitä? Profeetalliset 

Kirjoitukset kertovat meille Ilmestyskirjan 12. luvussa ja Matteuksen luvussa 24, että Antikristus pyrkii 

hävittämään kaikki juutalaiset, ja vain Jumalan suojelu valittuja kohtaan tulee estämään Israelin pyyhkimisen 

totaalisesti kartalta. Koska jokainen Liittoutuneiden johtaja oli illuminaatti, ja koska Adolf Hitler oli illuminaatti, 

me voimme ymmärtää kuinka he jakoivat samankaltaisen vihan juutalaisia kohtaan ja jonka Antikristuksen 

ennustetaan omaavan.  

Juutalaisten Unkarissa vain täytyi tulla sodan uhreiksi, ja he eivät koskaan nähneet ”laupeutta”, jota Jumalan 

sanan mukaan kristityillä pitäisi olla heitä kohtaan. Kuinka petollista se onkaan, kun paavit väittävät edustavansa 

aitoa kristillisyyttä.  



Jeesus, Hyvä Paimen, joka antoi henkensä lampaansa tähden, joka oli rakkautta vailla, hylättiin Israelin taholta. 

Sakarjan kirja profetoi, minkälaisen paimenen Israel hyväksyisi hylättyään todellisen Paimenen.  

”Sitten Herra sanoi minulle: ’Ota vielä itsellesi hullun paimenen kapineet. Sillä katso, minä olen herättävä 

maahan paimenen: hukkaantuneista hän ei pidä huolta, hajaantunutta hän ei etsi, ruhjoutunutta hän ei 

paranna, pystyssä pysyvää hän ei tue; mutta hän syö lihavien lihaa ja halkaisee niiden sorkat. Voi hullua 

paimenta, joka lampaat hylkää! Käyköön miekka hänen käsivarteensa ja oikeaan silmäänsä. Hänen 

käsivartensa kuivettukoon, ja hänen oikea silmänsä soetkoon.’” (Sak. 11:15-17) [Tämä kohta sopii Suomen 

antikristukseen, porvarisika-illuminaattiin, Jorma Ollilaan hyvin. Nokia potkii uskollisia työntekijöitään 

rahanahneudessaan pellolle. Suom. huom.]  

 

Israel valitti ja sanoi, “Meidän luumme ovat kuivettuneet, toivomme on mennyttä, me olemme hukassa.” (Hes. 

37:11) Paavi Pius XII, itsensä julistanut ”universaali paimen”, kieltäytyi vierailemasta niiden luona, jotka olivat 

”hukkaantuneita (cut off)” (juutalaiset), täsmälleen kuten Sakarja oli profetoinut. Hän on, epäilemättä, ”hullu 

paimen joka lampaat hylkää”. (idol shepherd that leaveth the flock)  

Ei ainoastaan paavi Pius XII kääntänyt kuuroa korvaansa miljoonien valituksille, vaan roomalaiskatolisuus 

rahoitti natsismia ja sen fasistista järjestelmää. Perimmäinen motiivi Kirkon teoille oli rakkaus rahaan ja valtaan, 

ja sen halu varjella itseään. Rooma piti silmällä omia etujaan.  

”Eräs sopimuksen [vuonna 1933 Hitlerin kanssa] hyödyistä oli sadat miljoonat dollarit, jotka valuivat 

Roomalaiskatoliselle Kirkolle kirchensteuerin (kirkollisveron) kautta läpi koko sodan. Vastapalveluksena, Pius 

XII ei koskaan erottaisi Hitleriä Katolisesta Kirkosta eikä nostaisi ääntään protestoimaan 6 miljoonan juutalaisen 

teurastusta.” ("A Woman Rides the Beast" (Nainen ratsastaa pedolla), Dave Hunt, s. 220-221)  

Oikeutetusti Jumalan sana puhuu rakkaudesta rahaan:  

 

”Sillä rahan himo on kaiken pahan juuri; sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä 

monella tuskalla.” (1 Tim. 6:10)  

 

Tietenkin, Rooma väittää, että sen hiljaisuus oli sen viisautta, sillä niin tekemällä, se kykeni suojelemaan ainakin 

katolilaisia ihmisiä kärsimästä samaa kohtaloa kuin juutalaiset, ja loppujen lopuksi, se oli vastuussa niiden 

tuhansien juutalaisten pelastamisesta, jotka olivat aviossa katolilaisten kanssa. Minä pidän sitä mielenkiintoisena 

ja tekopyhänä kuinka järjestelmä, joka väittää, etteivät helvetin portit koskaan pääse voitolle heistä menisi liittoon 

saatanallisen natsihallinnon kanssa varjellakseen itseään. On selvää, ettei Kirkko todella uskonut Kirjoituksiin kun 

se kiskoi itsensä omaan tuhoonsa. Miksi olla pelkuri, jos sinä todella uskot, että Jeesus ei salli vihollisen porttien 

voittavan sinua? Rooma olisi pelannut reilummin väittäessään, että se oli ahne ja kostonhimoinen, mikä motivoi 

sen tekoja, sillä tämän kaltainen synti on yleistä siellä missä raha ja valta hallitsevat. Mutta väittäessään, että 

Kirkon täytyi kääntää kuuro korvansa sydänten vuodatuksille, jotka kerjäsivät apua ja sääliä, turvatakseen sen 

oma olemassaolonsa (ja salata sen vuorovaikutus niiden samojen ryhmien kanssa, jotka olivat vastuussa 

juutalaisten verilöylystä), riittää juuri näyttämään miten pinnallinen, jumalaton rahantekokone se todella on. 

Jesaja kuvailee hyvin näitä korruptoituneita katolilaisia paimenia:  

 

”Israelin vartijat ovat kaikki sokeita, eivät he mitään käsitä; he ovat kaikki mykkiä koiria, jotka eivät osaa 

haukkua. He näkevät unta, makailevat ja nukkuvat mielellään. Ja näillä koirilla on vimmainen nälkä, ei niitä 

mikään täytä. Ja tällaisia ovat paimenet! Eivät pysty mitään huomaamaan, ovat kaikki kääntyneet omille 

teilleen, etsivät kukin omaa voittoansa, kaikki tyynni.” (Jes. 56:10-11)  

 

Roomalla ei ollut mitään uskoa, että Jeesus, todellakin, pelastaisi sen samalla kun se pysyisi uskollisena totuuden 

julistamisessa. Mutta koska Rooma on vailla totuutta, sillä ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa kuin turvautua omiin 

keinoihinsa, kuten se on tehnyt vuosisatojen ajan. Olisi reilua sanoa, että paavi Pius XII (Eugenio Pacelli) seurasi 

vain samaa rasistista antisemitismiä, jota roomalaiskatolisuus oli aina hautonut mielessään juutalaisia kohtaan, 

samankaltaista vihaa, joka tasoitti tietä natsien lopulliselle ratkaisulle. Hitler kasvatettiin katolisessa koulussa, ja 

pysyi nimellisenä katolilaisena koko hänen elämänsä ajan.  

Minkälainen mies seuraisi tuon kaltaista historiallisesti vastenmielistä kiihkoilua? Mies, joka rakasti ja palvoi 

demonia, joka on aina esittänyt Neitsyt Mariaa.  



Pacellia, lähtien hänen varhaislapsuudesta, johdatettiin äitinsä ja isänsä kautta palvomaan Mariaa.  

”Virginia Pacelli johdatti lapsiaan useita kertoja päivässä rukoilemaan pyhäinjäännöslippaan (shrine) edessä 

Neitsyt Mariaa heidän huoneistossaan, ja koko perhe lausui rukouksen joka ilta ennen iltapalaa… Eugenion 

ollessa matkalla kotiin koulusta hän säännöllisesti vieraili Neitsyt Marian kuvan luona, tunnettu nimellä Madonna 

della Strada, lähellä Ignatius Loyolan hautaa roomalaisessa Gesun kirkossa. Täällä joskus kahdesti päivässä, hän 

vuodatti sydäntään Madonnalle, kertoen hänelle kaiken.” (”Hitler’s Pope”, John Cornwell, s. 17-18)  

Vielä koskien kaikkea tätä palvontaa, niin synnyttikö ”Maria” rauhaa ja iloa tässä nuorisossa, samaa rauhaa jota 

Herra lupaa niille, jotka seuraavat Häntä? Vastaus on ”ei”. Pacelli, kirjoittaessaan esseetä kolmannessa 

persoonassa 15 vuoden ikäisenä, kuvaili itseään ”sokeaksi turhien ja harhaisten ajatusten ja epäilyjen kanssa”. 

Hän jatkoi kysymällä, ”Kuka antaa hänelle siivet nousemaan tästä kurjasta maapallosta korkeimpaan sfääriin ja 

hajottamaan tämän pahuuden harson joka ympäröi häntä aina ja kaikkialla?” Päätöksenä hänen itsensä 

kuvauksesta, hän kuvailee itseään ”hiustensa repijäksi” ja toivoo, ”ettei hän olisi koskaan syntynyt”. (Ibid., s. 19) 

Tämä ”pahuuden harso”, joka ympäröi Pacellia ja ”sokeutti” hänet, ei ollut mikään muu kuin ”Marian” 

demonihenki, jota hän palvoi kaikkina päivinään. [Myös Ollia ympäröi "pahuuden harso" hänen omien sanojensa 

mukaan, mutta Olli pitää sitä siunauksena. Toivonen huom.]  

Toisen Korinttolaiskirjeen luku 4:4 kuvaa tätä demonista henkeä:  

”…niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka 

lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva.”  

 

Mutta, uskomatonta kyllä, on olemassa lisää tietoa juutalaisvihasta, joka sykki paavi Pius XII:n sydämessä. Hän 

oli saatanallisen salaseuran, jesuiittojen, kiihkeä seuraaja! 18 vuoden ikäisenä Pacellia perehdytettiin Ignatius 

Loyolan hengellisiin harjoituksiin (Spiritual Exercises). Loyola laati nämä ”harjoitukset” tekstikirjaksi kaikille 

jesuiitoille. Kirjasta, Secret History of the Jesuits (Jesuiittojen salainen historia), kirjoittanut Edmund Paris, me 

saamme paremman käsityksen juuri siitä, minkälainen vaikutus näillä ”harjoituksilla” on:  

 

”Ignatius ymmärsi selvemmin kuin kukaan muu miesten johtaja ennen häntä, että paras keino kasvattaa miestä 

tiettyyn ihanteeseen on tulla hänen mielikuvituksensa herraksi. Me täytämme hänet hengellisillä voimilla, jotka 

hän huomaisi myöhemmin hyvin vaikeaksi eliminoida… Voimat ovat kestävämpiä kuin kaikki parhaat periaatteet 

ja opinkappaleet; nämä voimat voivat ilmestyä uudestaan maan pinnalle, joskus jopa vuosien jälkeen edes 

mainitsematta niitä, ja tulla pakottaviksi niin, että ihmisen tahto huomaa kykenemättömyytensä vastustaa mitään 

estettä, ja sen täytyy seurata niiden vastustamatonta herätettä.” (s. 21; Korostukset lisätty)  

 

Mitä ovat nämä ”hengelliset voimat”, joista he puhuvat? Pyhä Henki? Löytäisitkö koskaan tapausta ”eliminoida” 

Hänet? Mikä voima on kestävämpi kuin Jumalan opinkappaleet, jos Jumala on Sana (Joh. 1:1)? Monien vuosien 

uinumisen jälkeen (Uinuuko Jumala todellisessa kristityssä?) tämä voima voi lopulta romahduttaa yksilön. 

Voimat tulevat ja pakottavat hänet tekemään jotakin, jota hän ei muutoin tekisi.  

TÄMÄ EI OLE PYHÄ HENKI!!!! Tämä on demonismia, pelkästään.  

Ignatius Loyola oli niin varma näistä ”harjoituksista”, että hän kerskui tarvitsevansa vain 30 päivää ”alistaa” sielu:  

”Tyrkyttämällä opetuslapsilleen toimia jotka, hänelle, olivat spontaaneja, hän tarvitsi vain 30 päivää murtamaan, 

tällä metodilla, tahdon ja ajattelun, tavalla, jolla ratsastaja kesyttää hevosensa. Hän tarvitsi vain 30 päivää (triginta 

dies), alistamaan sielun. Huomaa että jesuitismi levittäytyi yhdessä modernin inkvisition kanssa: sillä välin kun 

inkvisitio pani sekaisin ruumiin, hengelliset harjoitukset mursivat ajatukset Loyolan alaisuudessa (helvetinkone).” 

(Ibid., s. 22)  

 

Mitä nämä ”harjoitukset” olivat, joita Loyola käytti kontrolloimaan hänen nuoria opetuslapsiaan ja mistä hän sai 

ne?  

 

”Julkisivusta, joka on tunnusomaista tälle veljeskunnalle, me löydämme Neitsyt Marian… Loyola oli tehnyt 

Neitsyt Mariasta tärkeimmän asian elämässään. Marian palvonta oli perustana hänen uskonnollisille 

antaumuksilleen ja hänen kautta se jätti jälkensä tähän veljeskuntaan. Tämä palvonta kehittyi niin pitkälle, että 

usein sanottiin, ja hyvästä syystä, että se oli jesuiittojen todellinen uskonto. …Loyola itse oli vakuuttunut siitä, 



että häntä oli Neitsyt Maria inspiroinut kun hän oli laatinut nämä hänen harjoituksensa.” ("Secret History of the 

Jesuits" (Jesuiittojen salainen historia), s. 59-60)  

 

Vain lyhyt tutkimus miehistä, jotka osallistuivat näihin ”harjoituksiin” osoittaa, että todellakin, henki, jota he 

kutsuvat ”Neitsyt Mariaksi (the Virgin)”, oli inspiroinut heitä. Näyt ja opetukset noista, jotka iskostettiin näihin 

hengellisiin harjoituksiin, vajosivat hillittömyyden ja aistillisuuden ilmaisuihin. Pacellia ohjattiin ”hengellisten 

harjoitusten” välityksellä enemmän kuin yhdessä tapauksessa, ja se oli sen jälkeen kun hän osallistui jesuiittojen 

koulutukseen, jolloin Pacelli kertoi vanhemmilleen haluavansa tulla papiksi. 23 vuoden ikäisenä, hänet vihittiin 

papiksi ja hän puhui ensimmäisessä messussaan ”Neitsyt Marian alttarilla Santa Maria Maggioren basilikassa”. 

Hänen pakkomielteisestä Marian palvonnasta tuli hänen paaviutensa polttopiste.  

 

”Keskeisintä Pacellin henkilökohtaiselle jokapäiväiselle hengellisyydelle oli hänen omistautumisensa Neitsyt 

Marialle. Sodan adventtina, hän pyöri erityisessä Our Lady of Fatima -kultissa, jossa uskottiin sarjaan Marian 

ilmestyksiä kolmelle lapselle Portugalissa Ensimmäisen Maailmansodan aikana, joihin liitettiin Marian viestejä ja 

salaisuuksia. Viestien keskeinen piirre kohdistui vaatimukseen, että uskollisten pitäisi rukoilla Mariaa 

välttääkseen maailmanlaajuisen konfliktin, kommunismin leviämisen, ja viimein maailman tuhon jumalallisen 

rangaistuksen holokaustissa. Pius XI oli kannattanut Fatima-vierailuja, ja Portugalin sekä Espanjan diktaattorit 

Salazar ja Franco, olivat juhlineet kulttia fasistisen yhteisvastuun joukkokokouksia herättävänä symbolina. Pacelli 

ei ainoastaan uskonut siihen [Fatimaan], vaan myös näki henkilökohtaisen, mystisen linkin olosuhteissa, että 

hänet oli nostettu piispan virkaan toukokuun 13:ntena 1917, Marian ensimmäisen ilmestyksen päivänä, ja 

myöhemmin kultin juhlapäivänä.” (Hitler’s Pope, s. 272)  

 

Kuten me voimme nähdä, Maria oli johtava henki paavi Pius XII:n takana. John Cornwell, kirjassa Hitler’s Pope, 

toi esille mielenkiintoisen pointin:  

 

”Fatima-kultin merkitys Pacellin ajattelussa on sen maku gnostilaisuudesta – käsitys kahdesta pimeyden ja valon 

maailmasta pelkän ”ilmestysten harson” tuolla puolen, missä asuu jumaluus, Neitsyt Maria, Mikael ja kaikki 

enkelit ja pyhät, jotka vastustavat pimeyden prinssin ja hänen langenneiden enkeliensä voimia, ”jotka vaeltavat 

maailman lävitse sielujen turmelemisen vuoksi”, kuten paavi Leo XIII oli pannut sen sanottavaksi rukoukseen 

jokaisen messun lopussa. Se mitä tapahtuu tässä meidän maailmassa, sellaisen perspektiivin mukaan, riippuu 

Marian esirukouksesta Poikansa kanssa pitämään siten aisoissa saatanan voimaa, jotta sota ja eripuraisuus 

voitettaisiin. Tämän oletetun rauhoittamisen ehdot toimivat Maria-ilmestysten perustana, jotka on hyväksytty 

luotettaviksi paavin taholta, jonka valta on siten samansuuntainen Marian kanssa. Siitä saakka kun Pius IX 

määritteli, ilman mainintaa episkopaalien suostumuksesta, opinkappaleen siunatun Neitsyt Marian tahrattomasta 

sikiämisestä (the dogma of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary) vuonna 1854, modernien 

paavien mielestä oli ollut läheinen yhdysside Marian ja paavin arvovallan välillä. Lyhyesti, ihmiskunnan 

kehittyminen ei riipu kommunitaarisesta (communitarian) ja yhteiskunnallisesta teosta eikä vastuunkannosta, vaan 

ihmeenomaisista väliintuloista, joiden välittäjänä toimii Maria ja paavius tukee niitä.” (s. 273)  

 

Paavi Pius XII odotti Marian väliintuloa sillä aikaa kun hän istui piilossa ja hiljaisuudessa 6 miljoonan juutalaisen 

hävittämisen aikoihin. Hänen opetuksensa paaviutensa aikana heijastelee toivoa kun Maria oli se, johon hän 

tarrautui kiinni. Kirjeestä kardinaali Maglionelle, huhtikuun 20. päivänä 1939 (Pacellin paavillisen valtakauden 

ensimmäinen vuosi), me luemme:  

 

”Saakoot isät ja äidit, hurskaan tottumuksen kanssa, saattaa lapsiaan, jopa aivan pienimpiä, joka päivä niiden 

pyhäinjäännösesineiden, jotka esittävät Neitsyt Mariaa, luokse, esitellen heidät hänelle yhdessä puutarhojensa ja 

kasvimaidensa kukkien kanssa ja yhdessä rukoustensa ja heidän lastensa rukousten kanssa. [Hänen äitinsä vei 

Pacellin joka päivä pyhäkköpaikan luokse.] Ja kuinka meidän taivaallinen Äitimme voisi olla kykenemättä 

ottamaan huomioon niin monia anovia huutoja, jotka pyytävät hartaasti rauhaa kansalaisille, kansanryhmille, ja 

kansakunnille? Kuinka hän [Maria] voisi olla kykenemätön ottamaan huomioon niitä, jos taivaan enkeleitten 

rukousten kanssa siellä pitäisi olla lisää noita lapsia, joista yksi saattaa kutsua tämän maapallon enkeleitä? 

Varmasti Neitsyt Maria, Jumalan Äiti, jota sellaiset rukoukset liikuttavat, tulee tarjoamaan apuaan ja välitystään 

tällä universaalin pelon hetkellä, ja pyytämällä palvelusta hänen jumalalliselta Pojaltaan, jota on rikottu niin 

monilla synneillä, hän [Maria] tulee saamaan Häneltä vapautuksen nykyisistä huolista, sydänten rauhan ja 

veljellisen sopusoinnun ihmisten keskuuteen.” (Papal Teachings: Our Lady (Paavin opetukset: Meidän leidi), 

Selected and Arranged by The Benedictine Monks of Solesmes (Valittu ja järjestelty Solesmesin 

benediktiinimunkkien toimesta), s. 235)  



 

Kun paavi Pius vihki maailman “Marian tahrattomalle sydämelle” Fatiman 25-vuotis juhlavuotena lokakuun 

31:senä 1942, hän rukoili tämän rukouksen, näyttäen mihin hän laittoi uskonsa:  

 

”…kaikkein pyhimmän rukousnauhan (Rosary) kuningatar, kristittyjen apu, ihmiskunnan turva, voittoisa kaikissa 

taisteluissa Jumalan puolesta! Me sinun rukoilijamme, heittäytyneenä valtaistuimesi eteen, varmoina siitä että me 

saamme sääliä ja vastaanotamme armoa, vaadittua tukea ja suojelua, näiden katastrofeja sisältävien päivien 

aikana, ei todellakaan meidän omien ansioidemme kautta, joista me emme tohdi lausua mitään, vaan ainoastaan 

sinun äidillisen sydämesi suunnattoman hyvyyden vuoksi.” (Papal Teachings: Our Lady, Selected and Arranged 

by The Benedictine Monks of Solesmes, s. 250)  

 

On selvää, että paavi Pius XII pitää pilkkanaan Heprealaiskirjeen lukua 4:15-16, joka selkeästi osoittaa meille 

kenen valtaistuinta meidän täytyy lähestyä tarpeemme hetkellä:  

 

”Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut 

kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Käykäämme sentähden uskalluksella 

armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon, avuksemme oikeaan aikaan.”  
 

Paavi Pius XII:n hallitseva toivo ei ollut Jeesus, vaan Maria. Hän suuntasi katseensa häneen rauhan ja 

turvallisuuden vuoksi. Hän pyysi Mariaa välittämään maailmantapahtumissa. Hyvä ystävä, Maria ei ole kaikkialla 

läsnä oleva, kaikkivoipa eikä kaikkitietävä. Hän ei ole kaikkien suosiollisuuksien välittäjä (mediatrix of all 

graces), sillä meillä on vain yksi välimies… ja se on Jeesus Kristus, kuten 1 Timoteus 2:5 sanoo, ”Sillä yksi on 

Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus.” (Vrt. Hepr. 8:6; 9:15; 12:24), 

ja ”yhden Hengen” kautta meillä on ”pääsy” tähän armoon.  

 

”Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän 

Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, 

jossa me nyt olemme, ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo.” (Room. 5:1-2)  

”…sillä hänen kauttansa on meillä molemmilla pääsy yhdessä Hengessä Isän tykö.” (Ef. 2:18)  

”...jossa meillä, uskon kautta häneen, on uskallus ja luottavainen pääsy Jumalan tykö.” (Ef. 3:12)  

Paavi Pius XII ei totellut Kirjoituksia, vaan seurasi sen sijaan demonia… demonia, joka vaati yhä lisää 

kunnioitusta itselleen, kun se sai miehen joka tottelisi, tuottamaan aina vain enemmän häpeää. Nyt, vuosia 

myöhemmin, mies, jota johtaa tuo sama demoninen henki on ”pyytämässä anteeksi” hänen edeltäjänsä tekoja. 

Joku voisi tulla siihen johtopäätökseen, että tulevaisuuden paavin täytyy pyytää anteeksi virheitä, joita tämä paavi 

on tekemässä juuri nyt. Kun paavi Johannes Paavali II otti Shiva merkin otsaansa, hän oli johdattamassa tietä 

toisille ottamaan pedonmerkin otsiinsa. Pitäisikö kaikkien katolilaisten nyt suudella Koraania ja kunnioittaa sitä, 

kuten heidän ”universaali paimenensa” teki?  

Kun Jeesus tulee ja vie seurakuntansa tästä maailmasta, ja katolilaiset jäävät jäljelle, tuleeko heidän paavinsa 

pyytämään anteeksi? [David Bay langettaa helvetti-tuomioita sekä muita tuomioita kaikille joiden pärstäkerroin ei 

miellytä häntä. David Bay itse jää jäljelle koska hän on VALEHTELIJA. Toivonen huom.] Mitä hyvää se tekisi? 

Myöntäisikö hän sitten, että kaikki heidän ihmistekoiset oppinsa eivät olleet mitään muuta kuin sepitettyjä 

valheita pitämään miehet hengellisinä ja taloudellisina vankeina heille? [David Bayn "maailmanlopun 

ennustukset" ovat sepitetyjä valheita joiden avulla hän kerää rahaa lukijoiltaan. Toivonen huom.] Tulevatko 

katolilaiset sitten käsittämään, että he ovat seuranneet väärää paimenta? … hullua paimenta? … idolipaimenta 

(idol shephard)? [Vrt. Leo Meller. Suom. huom.] Jos sinä olet katolilainen ja olet luottanut Mariaan ja paaviin, 

minä kutsun sinua tulemaan todellisen Paimenen luo, joka ”…ei syntiä tehnyt ja jonka suussa ei petosta ollut, joka 

häntä herjattaessa ei herjannut takaisin, joka kärsiessään ei uhannut, vaan jätti asiansa sen haltuun, joka oikein 

tuomitsee, joka itse kantoi meidän syntimme ruumiissansa ristinpuuhun, että me, synneistä pois kuolleina, 

eläisimme vanhurskaudelle; ja hänen haavainsa kautta te olette paratut. Sillä te olitte eksyksissä niinkuin lampaat, 

mutta nyt te olette palanneet sielujenne paimenen ja kaitsijan tykö.” (1 Piet. 2:22-25)  



Toivosen kommentti: Kohta "häntä herjattaessa ei herjannut takaisin" ei sovi Olliin. Olli on antanut itsestään niin 

huonon kuvan, että lukijat alkavat suhtautua myönteisemmin Roomalaiskatoliseen Kirkkoon kun he haluavat 

paeta pakoon kaikkea sitä saastaa mitä Olli edustaa.  

Nämä traagiset tapahtumat, ja Rooman paavin nousu maailman näyttämölle, on vahva todiste siitä, että profetoitu 

kaikkien asioiden loppu on käsillä.  

Toivosen kommentti: Koska olen julkaissut jo kaksi Hitleriä käsittelevää artikkelia (ensimmäisen suomensin itse 

ja toisen suomensi Olli), minusta oli aivan turhaa vielä kolmas artikkeli samasta aiheesta. Mietin vain, mitkä syyt 

Ollilla oli suomentaa juuri tämä artikkeli ja vaatia minua julkaisemaan se, jollei hän sitten vain etsi uutta aihetta 

jonka varjolla riidellä kanssani...  

Lisäksi tämä kolmas artikkeli on Hitlerin osalta artikkelin toistoa, David on vain poistanut lähes kaikki viittaukset 

Hitlerin yhteistyöhön luterilaisten kanssa...  

Cutting Edge on hyvin lakihenkinen ministeriö, ja varsinkin sen johtaja David Bay. Hän on myös saanut 

"kuuluisuutta" monilla väärillä ennustuksillaan. Vaikka hän on joskus kirjoittanut hyviäkin artikkeleita, hän 

tosiasiassa julistaa kirjoituksillaan "Jumalan kuolemaa" -- kaikki toteutuu juuri niin kuin Illuminati on 

suunnitellut, on sitten kyseessä sää, maanjäristykset tai se kenestä tulee seuraava USA:n presidentti -- Jumalalla 

itsellään ei ole mitään valtaa tai halua puuttua näihin asioihin -- illuilla on "kaikki valta taivaassa ja maan päällä". 

Kun Hillarystä ei tullutkaan presidenttiä, David Bay kaivoi jostakin esiin vanhan lautapelin kortin ("Illuminati" -- 

SJ Games) ja tulkitsi kuvan siten, että he olivatkin jo vuonna 1995 päättäneet että "musta mies voittaa Hillaryn".  

 

Lisäksi, David opettaa että tulee tempaus joka pelastaa meidät illuminaattien kynsistä. Eivätkö illuminaatit halua 

juuri tätä: he haluavat saada meidät uskomaan että heillä on "kaikki valta" ja että meidän ei edes kannata taistella 

heitä vastaan. Muistatteko vielä tämän kirjeen:  

http://www.heinola.org/~patato/kirje20.html.  

Tajusin jo alusta lähtien että Cutting Edge ministeriössä (en tarkoita Mac Dominicia) on "outo henki", mutta 

katsoin asiaa "sormien lävitse" ja keskityin siihen mitä heillä oli uutisoitavana. Kummallinen asia sattui vuonna 

2003 tai 2004, en muista tarkkaan. He kertoivat viikkokirjeessään, että ukkosmyrsky oli hajottanut heidän 

tietokoneensa ja he pyysivät lahjoitusta. Melkoinen yhteensattuma, ellei sitten Taivaanisä ollut asialla...  

Mitä tulee Hitleriin, hän oli loistava sotapäällikkö. Toisessa maailmansodassa hän sai hengiltä yli kymmenen 

miljoonaa neuvostoliittolaista sotilasta. Hitler nosti Saksan teollisuusmaaksi Ensimmäisen maailmansodan 

jälkeen. Jos Saksa olisi pysynyt heikkona maatalousmaana, Stalin olisi valloittanut koko manner-Euroopan, 

kenties koko maailman. Olisiko tämä ollut parempi vaihtoehto? En toki puolusta juutalaisten holokaustia, mutta 

ennenkuin Olli lähtee tuomitsemaan muita, hänen pitäisi itse lopettaa "Jumalalta varastaminen". Kuinkahan moni 

on joutunut helvettiin sen takia että "Olli valmistautuu tempaukseen" keräämällä rahaa pankkiin?  

Myönnän toki että Roomalaiskatolisessa Kirkossa on paljon mätää, mutta sitä on ollut myös Luterilaisessa 

kirkossa ja monissa protestanttisissa suuntauksissa aivan alusta lähtien. Kirja Euroopan historia paljastaa mitä 

"Lutherilaisessa" Norjassa tapahtui 1600-luvulla:  

http://www.heinola.org/~patato/kirje20.html


"Vuoreijan vanha linnoitus oli rakennettu jo 1300-luvun alussa, mutta raunioitunut ennen uuden linnoituksen 

rakentamista. Vuoreijassa järjestettiin 1600-luvulla enemmän noitaoikeudenkäyntejä kuin missään muualla 

Norjassa. Tanskan kuningas Kristian IV selittää Vuoreijan linnanpäällikölle lähettämässään käskykirjeessä, että 

suomalaiset ja saamelaiset ovat luonnostaan taipuvaisia noituuden harjoittamiseen. Linnanpäällikön on tästä 

syystä valvottava heirtä ankarasti, ja tuommoisia puuhia todistettavasti harjoittaneet on 'tapettava armoa 

antamatta'."  

"Noituudesta Vuoreijassa syytettyjen joukossa ei kuitenkaan ollut suhteettoman runsaasti saamelaisia, ei miehiä 

eikä naisia. Oikeudenkäyntiasiakirjoista käy sen sijaan ilmi, että monet tuomituista naisista olivat olivat 

muuttaneet seudulle muualta Norjasta. He olivat usein pohjoiseen asettuneiden kauppiaiden vaimoja tai 

kalastajien leskiä. Eräät heistä harjoittivat itsenäisesti kalakauppiaan ammattia. Naisia syytettiin myrskyjen ja 

rajusäiden nostattamisesta ja haaksirikkojen ja merenkävijöiden hukkumisen aiheuttamisesta niiden avulla. Yhtä 

usein syyte koski ihmisen tai karjan tautien tai pariskuntien lapsettomuuden aiheuttamista noitakeinoilla."  

"Linnoituksen muureilta voi nähdä mantereella sijaitsevan Domenin tunturin. Sen köyry selkä kohoaa laakean 

rannikkomaiseman yläpuolelle. Tuo kallionlaki kauhistutti entisaikoina ihmisiä, jotka pelkäsivät paholaisen töitä 

ja noitien häijyyttä. Virkamiehet ja papit pitivät sitä paikkana, jossa noidat kokoontuivat. He söivät Domenilla 

inhottavia aterioitaan, muuttivat itsensä eläimen hahmoon, tanssivat talviöinä ja olivat sukupuoliyhteydessä 

paholaisen kanssa. Siellä he myös neuvottelivat siitä, miten aiheuttaisivat tuhoa ja kuolemaa ihmisille ja karjalle. 

Käsityksille yöllisistä kokouksista ja liitosta paholaisen kanssa ei ollut minkäänlaista pohjaa kansanuskomuksissa. 

Nämä kuvitelmat olivat virkamiesten ja pappien luomuksia, ja niiden paikkansapitävyyden toki vahvistivat 

syytettyjen omat tunnustukset -- kiduttamalla tai kidutuksilla uhkaamalla saadut. Linnanpäälliköt ja linnoituksen 

tuomarit saivat usein puristetuksi esiin haluamansa tunnustukset, ja ne taas vastasivat Kööpenhaminassa 

hallitsevan kuninkaan uskomuksia."  

"Vastapäätä vanhaa linnoitusta salmen toisella puolella sijaitsee Stegelnessetin niemi. Siellä noidat poltettiin 

elävältä. Heidät sidottiin tikkaisiin, jotka kaadettiin liekkeihin. Stegelnessetissä poltettiin 1600-luvulla kaikkiaan 

lähes 80 ns. noitaa, joista useimmat olivat naisia. Paikkakunnalla asui vain hieman yli 300 ihmistä. 

Linnanpäällikkö vaati, että kaikkien asukkaiden oli saavuttava paikalle seuraamaan teloituksia. On laskettu, että 

Norjassa surmattiin kaikkiaan noin 300 noitaoikeudenkäyntien uhria. Useimmat heistä poltettiin; 80 prosenttia 

heistä oli naisia."  

"Polttoroviot paloivat muuallakin Euroopassa. Erityisen runsaasti niitä loimusi Ranskassa, Saksassa, Skotlannissa 

ja Sveitsissä. Sveitsiläisessä Vaud´n kantonissa poltettiin yli 3 000 noitaa vuosina 1591-1680. Kaikkiaan noin 50 

000 ihmistä menetti henkensä saatuaan tuomion noituudesta, mustasta magiasta ja yhteydenpidosta Saatanan 

kanssa."  

"Järjen valta voimistui 1600-luvun loppua kohti yliopistokoulutuksen saaneiden -- myös pappien -- keskuudessa. 

Taikausko väistyi. Monet alkoivat suhtautua epäillen paholaisen kanssa solmittuihin sopimuksiin ja 

noitasapatteihin. Papit, tuomarit ja muut virkamiehet alkoivat yhä yleisemmin nojautua järkeen ja kokemukseen, 

kun he törmäsivät okkulttisiin ilmiöihin ja väitteisiin noituudesta. Vuoreijaan saapui linnanpäälliköitä, tuomareita 

ja lopulta maaherrojakin, jotka kieltäytyivät uskomasta, että yksityiset ihmiset kykenivät vahingoittamaan toisia 

noitakeinojen avulla. Finnmarkissa poltettiin viimeinen noita 1678. Tuomioistuimet muuallakin Euroopassa 

alkoivat samoihin aikoihin suhtautua torjuvasti väitteisiin noituudesta ja vapauttaa siitä syytteeseen joutuneita."  

Lähde: Karsten Alnæs, "Kiihkon aika" (Euroopan historia 1600 - 1800), s. 24-26  

Mutta nämä asiat ovat menneisyyttä. Jos Olli ei olisi suomentanut tätä artikkelia eikä vaatinut minua julkaisemaan 

sitä, en olisi lähtenyt kaivelemaan näitä asioita.  

"Hengen hedelmät" puhuvat omaa kieltään. Henkirikostilastot "Lutherilaisessa" Suomessa eivät anna kovin 

mairittelevaa kuvaa.  

Henkirikosten uhrit 100 000 henkeä kohti:  

 Venäjä: 26,5 

 Kazakstan: 14,93 



 Ukraina: 9,99 

 Valko-Venäjä: 9,96 

 Latvia: 8,88 

 Moldova: 8,53 

 Liettua: 8,4 

 Viro: 7,57 

 Albania: 5,0 

 Turkki: 3,83 

 Makedonia: 3,70 

 Georgia: 3,48 

 Romania: 2,81 

 Azerbaidzan: 2,62 

 Armenia: 2,39 

 Bulgaria: 2,17 

 Suomi: 2,17 

 Serbia: 2,15 

 Skotlanti: 2,1 

 Montenegro: 1,98 

 Unkari: 1,93 

 Bosnia-Herzegovina: 1,9 

 Pohjois-Irlanti: 1,76 

 Belgia: 1,71 

 Kroatia: 1,6 

 Kypros: 1,6 

 Slovakia: 1,6 

 Puola: 1,46 

 Portugali: 1,43 

 Luxemburg: 1,21 

 Slovenia: 1,19 

 Tsekki: 1,1 

 Espanja: 0,99 

 Italia: 0,98 

 Ruotsi: 0,98 

 Alankomaat: 0,96 

 Kreikka: 0,92 

 Kosovo: 0,91 

 Tanska: 0,86 

 Norja: 0,84 

 Malta: 0,79 

 Ranska: 0,77 

 Islanti: 0,74 

 Sveitsi 0,73 

 Irlanti: 0,72 

 Itävalta: 0,71 

 Englanti, Wales: 0,64 

 Saksa: 0,6  

Lähde: Aamulehden Sunnuntai-liite, 7.2.2010.  

Jos Baltian maat jätetään laskuista pois (siellä on paljon venäläisiä ja he ovat vastuussa melkein kaikista 

henkirikoksista), protestanttinen Suomi ja protestanttinen Skotlanti erottuvat edukseen tässä kilpailussa; 

protestanttisesta USA:sta tai protestanttisesta Etelä-Afrikasta puhumattakaan. "Protestanttiset" muut pohjoismaat 

eivät sijoitu kovin korkealle, mutta Ruotsi, Tanska Norja ja Islanti ovatkin hyvin maallisia, Hollannista 

puhumattakaan. Sen sijaan katolinen Irlanti on viimeisimpien joukossa; myös Puola, Portugali, Espanja ja Italia 

sijoittuvat Suomea "huonommin".  



Kun olin Irlannissa B&B majoituksessa vuonna 2004 ja lähdin kotiin, emäntä toivotti "Jumalan siunausta" -- 

minulla oli Raamattu esillä yöpöydällä. Toivotan itse samaa kaikille lukijoille -- Jumalan siunausta ja menestystä 

taistelussa NWO:ta vastaan, on hän sitten protestantti, roomalaiskatolinen tai ortodoksi. 

 

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

 

Oletko sinä hengellisesti valmis? Onko sinun perheesi? Suojeletko sinä riittävästi rakkaitasi? Tämän ministeriön 

tarkoitus on saada sinut ymmärtämään vaara joka uhkaa sinua, ja auttaa sitten sinua löytämään keinoja, kuinka 

varoittaa ja suojella rakkaitasi. Sitten kun olet kauttaaltaan valmis, sinä voit myös käyttää tietojasi keinoina avata 

ovi keskustelulle pelastumattoman henkilön kanssa. Minä olen tehnyt sitä monta kertaa ja olen nähnyt ihmisten 

tulevan Jeesuksen luokse tämän seurauksena. Nämä vaaralliset ajat ovat myös aikoja jolloin me voimme tuoda 

monta sielua Jeesukselle Kristukselle, saaden aikaan ikuisen muutoksen. 

 

Jos olet ottanut Jeesuksen Kristuksen vastaan henkilökohtaisena vapahtajanasi, mutta olet ollut hyvin 

välinpitämätön hengellisellä matkallasi Hänen kanssaan, sinun täytyy välittömästi pyytää Häneltä anteeksiantoa 

sekä uudistumista. Hän antaa sinulle välittömästi anteeksi sekä täyttää sydämesi Pyhän Hengen ilolla. Sitten sinun 

tarvitsee aloittaa päivittäinen rukouselämä ja henkilökohtainen Raamatun opiskelu. 

 

Jos sinä et ole ottanut Jeesusta vastaan henkilökohtaisena vapahtajanasi mutta olet tullut ymmärtämän Hänen 

todellisuutensa sekä lopun aikojen lähestymisen, ja haluat ottaa vastaan Hänen ilmaisen Ikuisen Elämän lahjansa, 

sinä voit tehdä sen nyt, omassa kodissasi. Kun sinä kerran olet ottanut Hänet vastaan vapahtajana, olet 

hengellisesti uudestisyntynyt, ja saat olla aivan yhtä varma Taivaaseen pääsystä kuin olisit jo siellä. Sitten sinä 

voit levätä vakuuttuneena siitä että Antikristuksen valtakunta ei pääse käpälöimään sinua hengellisesti. 

 

Jos haluat syntyä uudesti käänny meidän pelastussivulle nyt. 

 

Me toivomme että tämä ministeriö on siunannut sinua tehtävässään opettaa sekä varoittaa ihmisiä, jotta he 

voisivat nähdä tulevan "Uuden maailmanjärjestyksen" -- Antikristuksen valtakunnan -- päivittäisissä uutisissa. 

 

Lopulta me haluamme kuulla sinusta. Sinä voit kirjoittaa (englanniksi!) meille osoitteeseen: 

 

Cutting Edge Ministries 

11 Robert Toner Blvd., Ste 5-393 

North Attleboro, MA 02763-1156 

 

Sinä voit myös lähettää sähköpostia meille. 

 

Tämä on Cutting Edge Ministeriön artikkeli numero 2400 

 

 

 

Käännetty Cutting Edge Ministeriön suostumuksella. 

 

Kääntäjä: Olli R. -- "nokialainen" 

 

Takaisin  

 

 

 

http://www.sunpoint.net/~patato/cefb.html
http://www.cuttingedge.org/email.html
http://www.heinola.org/~patato/cef.html

