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Video: https://www.youtube.com/watch?v=c4EgKW28Wcs

Vain harvat tietävät tämän Saatanasta, tämän maailman jumalasta! 

"Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä 
pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan 

avaruuksissa." (efesolaisille 6:12)

Kun luet Raamattua, kohtaat kolme yllätystä liittyen aiheeseemme. Numerolla yksi on se, että 
sellaisia olentoja on olemassa. On olemassa enkeleitä. Toisenlaisia älykkäitä olentoja 
maailmankaikkeudessa. Yliluonnollisia. Aistiemme tuolla puolella. Yli-inhimillisiä. Mutta, ne ovat 
siellä.

Toinen yllätys on siinä löydöksessä, että on olemassa sekä pahoja että hyviä. 

Ja kolmas yllätys on siinä, että nämä pahat eivät ole missään tuonpuoleisessa. He ovat taivaallisissa 
paikoissa. Sehän on paikka, jossa kaikki enkelit joka tapauksessa ovat. Ja pahat ovat siellä aivan 
kuten ovat hyvätkin. Ja jotka ovat suurimman osan takana omissa ongelmissamme tässä vanhassa 
maailmassamme. Nyt, tässä on todellinen vastaus vanhaan, vanhaan, kysymykseen: "Mistä pahuus 

tuli?"

Raamattu tekee asian hyvin selväksi, ettei sen alkuperä ole Jumalasta. Kun Jumala teki kaiken 

käsillään, hän katsoi kaikkea tekemäänsä ja sanoi: "Tuo on hyvää. Tuo on erittäin hyvää." Ja Jumala
katsoi kaikkea, mitä hän tehnyt oli, ja katso, se oli sangen hyvää. Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, kuudes 

päivä." (1. Moos. 1:31)

Vain hyviä asioita voi tulla hyvästä Jumalasta. Joten, pahuus ei tullut häneltä. Tehdään tämä asia 

ehdottoman selväksi, että pahuus ei ole peräisin myöskään ihmisestä. Me emme ole niin 
alkuperäisiä. Me saimme sen jostain toisaalta. Mistä sitten pahuus oikein tuli? Raamattu näyttää 

sanovan, että pahuus ei alkanut Jumalasta eikä ihmisestä, vaan enkeleistä. 

Ja, koska heillä on yliluonnollista voimaa, he ovat pystyneet korruptoimaan tämän maailman, jossa 
elämme, ei ainoastaan ihmisen tasolla, vaan myös luonnon tasolla. Nyt, Raamatussa ei ole paljon 
kirjoitusta siitä, miten pahuus alkoi enkeleistä. Koska kyseistä kirjaa ei kirjoitettu pohdiskelua 

varten. Se kirjoitettiin päätavoitteenaan se, että ihmiset kohtaavat omat velvollisuutensa. Ja, näin 
ollen, sinun ei tarvitse tietää kaikkea sitä, mitä on meneillään pahojen enkeleiden joukossa.

Sinun tarvitsee tietää heistä vain sen verran, että he voivat vaikuttaa elämääsi - pahuuden suuntaan. 
Mutta, sinun ei tarvitse tietää kovin paljon muista asioista. Yhdistäen kaikki vihjeet, jotka 
Raamatusta löydämme, me voimme sanoa kaksi asiaa enkeleistä. Esimerkiksi katsoessamme 
Juudaksen kirjettä, meille kerrotaan, etteivät enkelit pitäneet kiinni omasta paikastaan. "ja että hän 
ne enkelit, jotka eivät säilyttäneet valta-asemaansa, vaan jättivät oman asumuksensa, pani 
pimeyteen iankaikkisissa kahleissa säilytettäviksi suuren päivän tuomioon;" (Juudaksen 1:6)

Mitä tuo tarkoittaa? Ja, sitten Pietari sanoo toisessa kirjeessään: "Sillä ei Jumala säästänyt enkeleitä,
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jotka syntiä tekivät, vaan syöksi heidät syvyyteen, pimeyden kuiluihin, ja hylkäsi heidät tuomiota 
varten säilytettäviksi." (2. Piet. 2:4). Noista kahdesta tekstistä saadaan kaksi asiaa, jotka koskevat 
enkeleitä. Ensiksikin, enkeleillä oli vapaa tahto. He olivat viestinviejiä eivätkä koneita. He pystyivät
sanomaan: "Jumala, minä en aio tehdä sitä, mitä sinä tahdot minun tekevän. Minä en ota tätä 
viestiäsi vastaan. Minä en toteuta tätä tehtävää." Heillä oli vapaa tahto. 

Ja toinen asia, mikä tulee selväksi on siinä, että he lankesivat tottelevaisuuden paikaltaan. Joten, 
enkeleiden vapaa tahto ja lankeaminen, opetetaan hyvin selvästi kirjoituksissa. Ja sieltä ne tulevat. 
Heitä ei tietenkään kutsuta enkeleiksi, kun he ovat langenneet. Heitä kutsutaan riivaajiksi (demons).
On erittäin traagista, että tämä kyseinen sana johtaa meitä harhaan.

Koska se on sana, joka tuo mieleen tällaisen kuvan. Kamalia pieniä olentoja, jotka keittävät ihmisiä 
isoissa kattiloissa hämmentäen samalla heinähangolla ja kaikenlaisia kaunistelemattomia 

yksityiskohtia. Se oli melko verenhimoinen maalaus keskiajalta. Valitettavasti olemme perineet 
tuollaisen kuvan riivaajasta. Mutta, sana riivaaja kirjaimellisesti tarkoittaa: alempiarvoinen 

jumaluus. Alempiarvoinen jumaluus. 

Jokin lähes yhtä voimakas kuin Jumala, mutta ei kuitenkaan. Jokin Jumalan alapuolella, mutta 
kuitenkin meidän yläpuolellamme. Ja meidän täytyy ottaa riivaajat kamalan vakavasti. Nyt, kuinka 
paljon niitä on? No, minä en tiedä, miten paljon enkeleitä kaikkiaan on. Jos tietäisin sen, voisin 

kertoa teille. Koska Raamatun mukaan, Johanneksen ilmestyksessä on viittaus johonkin. 
Johanneksen ilmestys 12:3-4: "Ja näkyi toinen merkki taivaassa, ja katso: suuri, tulipunainen 

lohikäärme, jolla oli seitsemän päätä ja kymmenen sarvea, ja sen päissä seitsemän kruunua; ja sen 
pyrstö pyyhkäisi pois kolmannen osan taivaan tähtiä ja heitti ne maan päälle." Joka kolmas, 
kolmannes enkeleistä muuttui riivaajiksi. 

Saatana vastusti Jumalaa. Ja hän tekee työtään vastustaen Jumalan kuningaskuntaa. Minkä täytyy 

suoraan sanoen tarkoittaa: miljoonia. Ja tuollainen riivaaja kykenee nappaamaan ihmisen käsiinsä ja
ottamaan hänet hallintaansa. Saul on hyvä esimerkki Vanhassa Testamentissa ja Maria Magdaleena 

on esimerkki naisesta Uudessa Testamentissa. He ovat ihmisiä, jotka on otettu hallintaan. 

On melko epätavallista, että scifikirjallisuus tuottaa nyt samanlaista ajatusta. Asioita, jotka voivat 
tulla ulkoavaruudesta ja ottaa haltuunsa ihmisten kehot. Kauan ennen kuin scifikirjallisuus ajatteli 
näin, Raamattu puhui riivatuista ihmisistä. On suurempi todennäköisyys törmätä siihen, jos menet 

ulkomaille. Jos menet Kaakkois-Aasiaan, sinä kohtaat sitä koko ajan. Jos menet mihin tahansa 
maahan, missä henkien palvominen on yleistä, sinä näet sitä. Ja totta kai henkien palvominen on 

tulossa koko ajan yleisemmäksi täälläkin. 

Nyt, Herramme palvelutyössä hän tapasi kuusi eri ihmistä, jotka olivat pahojen henkien riivaamia. 
Eräs paha henki riivasi miestä. Kuuromykkä henki riivasi toista. Legioona pahoja henkiä riivasi 
erästä. Oli mykkä henki. Oli tyttö ja siellä oli pieni poika. Kristus ei vain tavannut kyseisiä 

tapauksia vaan hän myös valtuutti opetuslapsiaan taistelemaan niitä vastaan. Että Jeesus on nimi 
kaikkea korkeammalla helvetissä tai maassa tai taivaassa, enkeleitä ja ihmisiä ennen lankeemusta ja 

riivaajat pelkäävät ja lentävät. 

Mitä he yrittävät tehdä? Vastaus on kaksi asiaa. Pettää ihmisiä ja tuhota heidät. Se on jokaisen 
riivaajan tavoite. Pettää sinua kunnes ajattelusi on kieroutunutta. Kunnes et voi katsoa suoraan. 
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Kunnes et näe totuutta. Harhauttaa sinut. Vääristää sinut. Ja sitten tuhota sinut. Joko tuhota sinut 
fyysisesti. Heittää sinut vuorenharjanteelta tuleen. Tuhota sinut mielellisesti. Tuhota sinut 
moraalisesti. Tuhota sinut sosiaalisesti kuten legioonalaisen tapauksessa niin, ettei kukaan uskalla 
tulla lähellesi. Tuhota sinut hengellisesti. Heillä on tehtävänään pettää ja tuhota jokainen ihminen, 
josta vain saavat otteen. 

"Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi 
elämä ja olisi yltäkylläisyys." (Johannes 10:10)

Aivan kuten Raamattu puhuu hyvistä enkeleistä se puhuu Jumalasta, heidän johtajastaan, paljon 
enemmän kuin hyvistä enkeleistä. Niinpä Raamattu puhuu paljon enemmän pahojen enkeleiden 
johtajasta kuin itse riivaajista. Ja se kertoo meille paljon henkilöstä nimeltään Saatana. Paholainen. 
Hänelle on annettu viisi eri nimeä ja 24 arvonimeä Uudessa Testamentissa. Meidän Herrallemme 

Jeesukselle on annettu 250 nimeä ja arvonimeä, mutta Paholainen saa viisi ja 24 arvonimeä. 
Enemmän kuin kukaan toinen henkilö Uudessa Testamentissa. Lukuun ottamatta Herraa Jeesusta.

Niinpä se kannustaa meitä katsomaan, mitä on sanottu. Hän oli ensimmäinen, joka sanoi Jumalalle, 
ei, minä en aio olla osa sinun kuningaskuntaasi. Minä haluan oman kuningaskuntani. Ja hän meni 
muiden enkeleiden luokse ja sanoi, oletteko mukanani? Älkää hyväksykö tätä Jumalaa itsellenne. 
Tulkaa minun mukaani. Ja riivaajat ovat niitä, jotka sanoivat: "Kyllä." Nyt, tämä kaikkein tärkein ja 

voimakkain helvetin enkeli, josta Hesekiel kertoo meille, oli voideltu Kerubi lähimpänä Jumalan 
valtaistuinta. Hän on se, jota kutsumme Saatanaksi. 

Haluan alleviivata tämän. Sinä voit olla niin lähellä Jumalaa kuin hän oli. Ja sinä voit kapinoida. 
Lähimpänä taivaan valtaistuinta ja hän sanoi: "Ei." Jumalalle. Tässä ovat hänen nimensä. Tässä on 
viisi nimeä. Saatana. Abaddon, mikä on kreikksi Apollyon ja merkitsee Tuhoaja. Beelzebub. Belial. 
Ja Lucifer. Jokainen niistä on kauhistuttava nimi. Noissa nimissä ei ole mitään makeaa. Ei 

merkityksessä tai äänteessä. Saatana. Abaddon. Minua lähes houkuttaa tehdä sanaleikki tuosta. 
Beelzebub. Belial. Lucifer. Hänet kuvaillaan kielellisesti tähän tapaan. Tässä on joitain adjektiiveja: 

salakavala (subtle), ilkeä (wicked), saastainen (unclean), paha (evil), valehteleva (lying) ja kaiken 
yläpuolella, ylpeä (proud). 

Siinä on kammottavan henkilön luonteen kuvaus. Salakavala, ilkeä, saastainen, paha, valehteleva, 
vihainen, ylpeä. Ja viimeinen esiintyy useimmin. Häntä kuvaillaan eläinten avulla. Kolmea eläintä 

verrataan häneen tai häntä verrataan niihin. Ja kaksi niistä tulee matelijoiden perheestä, mikä on 
mielenkiintoista. Ovelin käärme. Käärme nurmikolla, salakavala, viekas, vedoten itsensä 

sydämeesi. Punainen lohikäärme, julma, voimakas. Sitten hänet kuvaillaan vaanivaksi leijonaksi. 
Ärjyväksi leijonaksi. Viidakon kuninkaaksi. Kun kävelet tästä kirkosta ulos, sinua seuraa vaaniva 
leijona. Jos se olisi totta fyysisesti. Jos siellä todella olisi kirjaimellisesti, sinun tiedossasi, leijona 
vapaalla jalalla kaupungissasi ja tietäisit, että se vaanii jossain North Streetillä, kauppakadulla, sinä 

olisit varuillasi. 

Ja Raamattu käyttää tätä kuvaa Paholaisesta kertoakseen sinulle: "Ole varovainen!" Nyt, katsotaan 

joitain Paholaisen toimintatapoja. Minä vain kirjoitin nämä asiat kirjoituksista. Hän on herjaaja. 

Hän on houkuttelija. Hän on petturi. Hän on syyttäjä. Hän on piinaaja. Hän on murhaaja. Hän on 
tuhoaja. Jos ihmisestä puhuttaisiin tuolla tavalla, hän olisi oikeudessa välittömästi. Ja kuitenkin 
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tämä henkilö on vapaalla jalalla. 

Herjaaja. Aina kun herjaamme ihmisiä, paholainen käyttää suutamme. Hän pitää herjaamisesta. Hän
pitää siitä, että voi sanoa sellaista. Hän on houkuttelija. Hän pelaa lihamme halujen kanssa. Eräs 

teksti Raamatussa puhuu tästä siten, että hän onkii kuin kaloja. Oletko koskaan nähnyt kalastajan 
valitsevan syöttiään? Hän tietää, mitä pitää käyttää. Ja sitten, minä tiedän, miten saan hänet 

koukkuun. Hän on tuolla alhaalla. Minä jätän tämän aivan hänen yläpuolelleen. Ja Paholainen tekee 
juuri niin, kun hän houkuttelee ja viettelee meidät. 

Jaakobin ensimmäisessä on lause, että hän viettelee meidät. Hän viettelee meidät. Ja me vain 
menemme lankaan. Maajussi yrittää saada sikaansa torille myytäväksi ja hän havaitsee, että sian 
kanssa, se menee tuohon suuntaan ja itse menet tähän suuntaan. Minä tiedän tuon, olen sen 
havainnut. Ja, maajussi lopulta havaitsi, että, jos hän jättää syöttejä, papuja reitille, sika tuli niitä 

seuraten teurastamoon. Ja se vain noukki suuhunsa pavun kerrallaan. Paholainen on mestari 
tekemään tuota. Pudottaa jotain eteesi, josta pidät. Ja toisen ja jälleen toisen. Ja sitä polkua sinä 

kuljet. 

Syyttäjä. Hän on itse itsensä nimittänyt syyttäjä. Syyttäjänvirasto. Piinaaja. Hän voi aiheuttaa 
sinulle fyysistä kipua. Paavalilla oli Saatanan enkeli lihassaan, joka piinasi häntä. Fyysinen haitta, 
jota vastaan hänen täytyi taistella koko elämänsä ajan ja palvelutyönsä ajan. Mutta, ajattelen, että 

juuri Paholaisen arvonimet ovat niitä, jotka huolestuttavat minua eniten. Hän on tämän maailman 
prinssi. Hän on tämän maailman hallitsija. Ja, kuten Jeesus kutsui häntä: "Tämän maailman 

jumala." Ainoa henkilö, jota Jeesus kutsui jumalaksi, lukuun ottamatta omaa Isäänsä, hän sanoi: 
"Hän on tämän maailman jumala." Hän on se, jota ihmiset todella ylistävät vaikka eivät tiedä niin 
tekevänsä. Hän on se, jonka edessä he oikeasti polvistuvat. Ja he eivät vain ole tietoisia asiasta. Hän
on tämän maailman prinssi ja hallitsija.

"Mutta jos meidän evankeliumimme on peitossa, niin se peite on niissä, jotka kadotukseen joutuvat,
niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman jumala on niin sokaissut, ettei heille loista 

valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva." (2. 
korinttilaisille 4:3-4)

Miksi maailma on sellaisessa sekaannuksessa? Mikä on selitys? Meillä on hyviä ihmisiä. 
Vilpittömiä, lahjakkaita ihmisiä, jotka yrittävät tehdä asiat oikein. Meillä on miehiä, joilla on hyvä 

tahto, jotka tahtovat hyvän maailman lapsilleen. Miksi he eivät kykene siihen? Miksi me emme 
koskaan pääse sinne? Miksi me emme pääse yhtään lähemmäs? Minä kerron teille. Koska 

todellinen henkilö, joka tätä maailmaa hallitsee on Paholainen. Hän on tämän maailman prinssi. Ja 
tekee hyvin selväksi, ettemme saavuta rauhaa. Paitsi, hänen ehdoillaan, mikä on totalitaarinen 
antautuminen. Ja siksi, meidän on otettava hänet erittäin vakavasti.

Yhden kerran häntä kuvaillaan ilmavallan hallitsijaksi. "joissa te ennen vaelsitte tämän maailman 

menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan, mukaan, joka nyt tekee työtään 
tottelemattomuuden lapsissa" (efesolaisille 2:2). Ja ilma on aina Raamatussa tarkoittanut sitä osaa 

taivaasta, joka on lähimpänä meitä. Ja se ympäröi meidät ja se kietoo meidät sisäänsä. Toisin 
sanoen, meidän ja korkeimman taivaan välissä, on Paholaisen areena. Ympäröiden maan, ilman, 
kaikkialla ympärillämme. Se on paikka, missä hän on. Ilmavallan hallitsija. Meidän ja korkeimman 
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taivaan välissä. 

Nyt, hän on kuningas ja hänellä on kuningaskunta. Ja Raamatussa on neljä sanaa, jotka kuvaavat 
tuota kuningaskuntaa. Se on tottelemattomuuden kuningaskunta. Jokainen, joka on tottelematon, 

kuuluu tuohon kuningaskuntaan. Sinä synnyit siihen. Sinä kasvoit tottelemattomana. Sinä opit, mitä 
on sanoa "ei" ennen kuin sanoit "kyllä". Sinulle ei koskaan tarvinnut opettaa, mitä on olla paha. 

Vaan, mitä on olla hyvä. Sinulle ei koskaan tarvinnut opettaa, mitä on olla töykeä. Vaan, mitä on 
olla kohtelias. Sinulle ei koskaan tarvinnut opettaa, mitä on olla epärehellinen. Vaan, mitä on olla 
rehellinen. Sinä synnyit tottelemattomuuden kuningaskuntaan. 

Ja, kuten Jeesus sanoi niille, jotka eivät häneen uskoneet: "Te olette isästänne, Paholaisesta." 
Toiseksi, se on pimeyden kuningaskunta. Moraalinen pimeys yhtä lailla kuin fyysinen pimeys. 
Pimeys, joka tässä meidän maailmassa on ja teot, joita tehdään pimeydessä. Koska ihmiset eivät 

uskalla tulla valoon. Ne ovat Saatanan kuningaskunnan tekoja. Saatana pitää pimeydestä. Ja siksi 
ne, jotka ovat hänen otteessaan, pitävät pimeydessä elämisestä enemmän kuin valosta. He pitävät 

nukkumisesta päiväsaikaan ja elämisestä yöaikaan, kun Jumalan suunnitelma oli: tehdä töitä 
päivällä ja nukkua öisin. Kun peto nukkui päivällä ja tuli esiin yöllä. Se on Raamatun Jumalan 
suunnitelma.

Mutta, näet sen, kun Paholainen saa otteen jostain, nuoresta ihmisestä. Kun Paholainen saa otteen 

sinusta, sinä pidät yhä enemmän ja enemmän ja enemmän päivän viimeisistä tunneista. Alat 
elämään pimeydessä etkä valossa. Ja on hämmästyttävää, kuinka Paholainen kääntää sinut ympäri 

sillä tavalla. Kolmanneksi, se on sairauden kuningaskunta. Miksi on olemassa sairaaloita? Miksi on 
olemassa lääkäreitä? Miksi on olemassa sairaanhoitajia? Lääkäreitä ja hoitajia, joiden on tehtävä 
työtään pimeydessä ja valossa. Ja 24 tuntia päivässä. Miksi me tarvitsemme kaikki nämä 
terveyspalvelut? Miksi me tarvitsemme lääkkeitä ja tabletteja ja kaiken sen muun? Miksi me 

tarvitsemme leikkauksia? Minä kerron miksi. Koska, me elämme Paholaisen kuningaskunnassa.

Jumala ei koskaan tarkoittanut vaivoja ja sairauksia. Se ei ole hänen tahtonsa. Kun he toivat naisen 

Jeesuksen luokse parannettavaksi, ja kun hän näki naisen, hän sanoi, näettekö tämän naisen, Saatana
on kahlinnut hänet 18 vuotta. Saatanalla oli hänen kehonsa 18 vuotta. Paavali, pyhimys, sanoi, että 
hänellä on ollut Saatanan enkeli, piikki lihassaan. Hän pyysi Jumalaa, ota se pois, ota se pois, ota se 
pois. Ja Jumala sanoi, ei, sinun tapauksessasi minä en aio tehdä sitä, koska uskon, että pystyt 

kirkastamaan nimeäni vielä enemmän, osoittamalla sen, mitä armo voi tehdä Saatanan enkelille. 
Hän jätti sairauden Paavalille. Joskus Jumala parantaa sairauden. Joskus hän jättää sen. Jokainen 

sairaus on Saatanan enkeli.

Miten on kuoleman laita? Joka kerralla, kun näet ruumisauton tiellä, näet jotain, minkä Saatana teki.
Kuolemaa ei koskaan tarkoitettu ihmisille. Meille ei koskaan tarkoitettu sitä, että suhteemme 
katkeavat. Kuolema on jotain, jonka Saatana on esitellyt maailmaamme. Jumala ei koskaan 

tarkoittanut haudankaivajien ammattikuntaa. He joutuvat työttömiksi myöhemmin. Muistan 
lukeneeni kyseisen lauseen kirjasta ja se osui minuun niin voimakkaasti. Jokainen hautausmaa on 

olemassa Saatanan takia. No, tämä on hänen kuningaskuntansa. 

Mihin hän tähtää? Mitä hän yrittää tehdä? Vastaus on, hän yrittää olla Jumala. Hän yrittää saada 
oman kuningaskuntansa. Hän yrittää olla kuten Jumala. Ja jokainen, jolle hän kuiskaa, etkö sinä 
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haluaisi olla kuin Jumala? Eedenin puutarhasta eteenpäin: "Etkö sinä haluaisi olla kuin Jumala?" 
Etkö haluaisi hallita itse ja omistaa oman kuningaskuntasi ja voiman ja kunnian itsellesi? Se on sitä,
mitä hän tekee. Hän sai otteen Nebukadnezzarista. Hän saapasteli Babylonian riippuvassa 
puutarhassa, eräs maailman seitsemästä ihmeestä, hän sanoi: "Eikö tämä ole suuri Babylonia, jonka 
minä olen rakentanut oman vahvan voimani avulla kuninkaalliseksi asuinpaikakseni ja valtani 

kunniaksi." Kuunnelkaa sitä, eikö tämä ole minun kuningaskuntani, minun voimani, minun 
kunniani, Babylonia. Muutama kuukausi myöhemmin hän eli kuin eläin syöden ruohoa nummella ja

hänen kyntensä olivat kuin petoeläimellä. Ja hänen hiuksensa olivat täällä asti. Ja hän menetti 
mielenterveytensä.

Jesajan kirjassa sanotaan itse Paholaisesta: "Sinä sanoit sydämessäsi: 'Minä nousen taivaaseen, 
korkeammalle Jumalan tähtiä minä istuimeni korotan ja istun ilmestysvuorelle, pohjimmaiseen 

Pohjolaan. Minä nousen pilvien kukkuloille, teen itseni Korkeimman vertaiseksi.'" (Jesaja 14:13-
14) Ja jokainen, joka puhuu tuolla tavalla, vaikka hän yrittää rakentaa imperiumia, suurta yritystä, 

tai jos hän on iso pomo omassa perheessään, jokainen ihminen joka sanoo, minun on 
kuningaskunta, on ihminen, josta Saatana on saanut otteen. Eräänä päivänä Saatana sanoi 
Jeesukselle, Jeesus, minä annan kaikki maailman kuningaskunnat sinulle. Hän tarjosi Jeesukselle 
antikristuksen tehtävää. Eräänä päivänä mies ottaa tuon tehtävän Saatanalta ja hänestä tulee 

maailman hallitsija. Saatana voi antaa sinulle maailman. Hän voi antaa sinulle voiman. Hän voi 
antaa sinulle kunnian ja kuningaskunnan. Kaikki maailman kuningaskunnat kuuluvat Saatanalle. 

Ja Jeesus ei väittänyt vastaan. Hän ei sanonut, ettet sinä voi niitä antaa. Hän sanoi, Saatana, minä 
jatkan matkaani palvellen Jumalaa. En sinua. Niinpä hänestä tuli vihollinen, Jumalan 
kuningaskunnan vastustaja. Tässä on muutama asia, joita hän tekee oman Uuden Testamenttini 
mukaan. Hän kylvää rikkakasveja viljakasvien joukkoon (sow tears among the wheat). Missä 

tahansa Jumalan sanan siemeniä istutetaan, Saatana tulee istuttamaan jotain muuta. Hän sokaisee 
epäuskoisten silmät. Miksi jotkut epäuskoiset ystäväsi ja sukulaisesi eivät kuuntele sinua? Sinä 

puhut heille. He tarvitsevat Kristusta! Ja sinä kerrot sen heille. Ja he ovat sokeita, kuuroja ja 
ymmärtämättömiä kuin kuollut ruumis. Mitä on tapahtunut? Vastaus on: Saatana on sokaissut 
heidät. 

Heidän mielensä on sokea. He eivät ymmärrä asiaa. Hän pukeutuu valon enkeliksi. Hän sai otteen 

Juudaksesta ja hän melkein sai otteen Pietarista. Kahdestatoista opetuslapsesta Saatana sai otteen 
Juudaksesta hänen rahojensa kautta. Ja Jeesus sanoi Pietarille, Pietari, Pietari, Saatana on halunnut 

sinut itselleen. Totta kai hän halusi Pietarin, josta piti tulla kirkon ensimmäinen pastori. Ja Saatana 
halusi hänet niin kovasti. Jeesus sanoi, olen rukoillut puolestasi, ettei Saatana saa sinua. Hän ei ole 
saanut sinua vielä, Pietari. Vaikka sinä kielsit minut, hän ei ole saanut sinua. Minä aion sinnitellä. Ja
Jeesus rukoili Saatanaa vastaan. 

Hän esti Paavalia menemästä Tessalonikaan. Hän lietsoi kristittyjen vainoa ja marttyyrikuolemaa. Ei
ihme, että Isä meidän -rukous sisältää lauseen: "Päästä meidät pahasta." Oletetaan, että sanot 

minulle, minkä aivan hyvin voit tehdä, en ole koskaan kohdannut yhtäkään pahaa henkeä. Minulla 
ei koskaan ole ollut henkilökohtaista kokemusta asioista, joista sinä puhut. En tiedä, pitäisikö minun
olla iloinen vai pahoillaan sinun puolestasi. En todella tiedä. Sinä tulet kohtaamaan heidät tavalla tai
toisella. 
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Ja on olemassa väärä tapa kohdata heidät ja oikea tapa. Sallikaa minun kuvailla ensiksi kaikki 
väärät tavat Raamatun mukaan. Tässä on joitain vääriä tapoja. Kaikkein silmiinpistävin tapa on 
spiritismi. Spiritismissä henget voivat antaa sinulle rauhan. Sitten he ottavat rauhasi pois uudelleen. 
He haluavat pitää sinut roikkumassa epäselvissä viesteissä, jotka saavat sinut haluamaan lisää. Olet 
koukussa niin helposti. Sinut johdatetaan niin helposti herkkupaloja seuraten pitkin polkua. No, 

spiritismi, pitääkö se sisällään mitään? Kyllä, siellä on. Muistan tavanneeni lesken, jonka sisko oli 
vienyt hänet spiritismisessioon. Ja hän sanoi minulle, onko siinä mitään sisällä. Ja minä sanoin, 

siellä varmasti on. Hän sanoi, mikä helpotus. Hän sanoi, että oli kysynyt yhdeltä jos toiseltakin, 
jotka vain sanoivat, että jättivät sen, koska kyseessä on huijaus ja petkutus. 

Hän sanoi, että onko siellä jotain sisällä. Ja minä sanoin, kyllä siellä on. Sitten hän sanoi, että niinpä
on aivan hyväksyttävää, että menen sinne. Minä sanoin, ei, se on täysin väärin. Jos siellä sisällä ei 

olisi mitään, olisi täysin hyväksyttävää mennä sinne. Siellä on huijaus. Siellä on petkutus. Siellä on 
telepatia. Mutta siellä on myös todellisuus. Todellinen realiteetti. Tässä seurakunnassa on ihmisiä, 

jotka voivat kertoa siitä. Sinä voit päästä läpi. Sinä voit saada viestejä, jotka kertovat asioita, joita 
kukaan muu maailmassa ei tiedä. Sinusta itsestäsi ja sinun rakkaistasi. Koska henget tietävät. On 
ehdottomasti kiellettyä, Jumalan ihmiselle, puuhastella tällä asialla. Ehdottomasti kiellettyä. 
Leviticus 19 (3. Moos. 19), Jesaja 8 ja Miika 5 ovat riittävästi kertomaan asian sinulle. 

Itse asiassa Vanhassa Testamentissa juutalainen jäi kiinni puuhastelemassa kyseisen asian parissa. 
Hänet tuomittiin kuolemaan. Se otettiin niin vakavasti. Eräs riivaajien suosikkitemppu on istuttaa 

Kristuksen kirkon sisälle niitä, jotka julistavat harhaoppia. Ja hän aina istuttaa kaikkein mukavimpia
ihmisiä. Kivoja, ystävällisiä, jotka ovat ottaneet omakseen Kristuksen loistavan evankeliumin ja 
sitten vaan vääntäneet sen käyräksi sieltä sun täältä. Uudessa Testamentissa meille kerta toisensa 
jälkeen kerrotaan, olkaa varovaisia kutkuttavien korvien suhteen, jotka vain haluavat jonkin uuden 

opetuksen. Uuden teologian. Jonkin uuden opin. Koska Paholainen vain pitää siitä. 

No, sallikaa minun esitellä oikea tapa tehdä asia. Meidän on tarkoitus päästä läpi heidän luokseen. 

Mutta, oikealla tavalla. Ja minä kerron, miten. Heti, kun sinun kristillisyytesi muuttuu 
yliluonnolliseksi, heti kun pääset läpi taivaallisiin paikkoihin, sinä kohtaat heidät. Heti, kun 
uskontosi pääsee kappelin katon läpi ja menee taivaallisiin paikkoihin, tulet tietoiseksi valtavasta 
taistelusta. Sinun rukouselämästäsi tulee taistelu. Sinä tulet tietoiseksi pahoista voimista, jotka 

taistelevat sitä vastaan, mitä olet tekemässä. Toisin sanoen, koska me olemme niin tavallisia ja niin 
arkipäiväisiä ja niin jalat maassa, tarkoitan, omassa uskossamme. Että, me emme koskaan pääse 

taivaallisiin paikkoihin, missä taistelua käydään. Sinä voit mennä kirkkoon kohtaamatta yhtäkään 
pahaa henkeä. 

Voit laulaa virsiä. Mutta, jos aiot olla etulinjassa, sinä kohtaat heidät. Jos aiot mennä polvillesi, 
silloin sinä kohtaat heidät. Mene rukouskokoukseen, se on paikka, jossa sinä kohtaat heidät. 

Pahuuden voiman. Mene taistelun eturintamaan. Se on tuolla ylhäällä. Ja näin ollen, voi olla, että 
meidän kokemuksemme näistä asioista on rajallista. Koska me emme ole niin lähellä Jumalaa kuin 

meidän pitäisi olla. Tai, lyhyesti sanottuna, kun Pyhä Henki toimii elämässäsi, pahat henget tekevät 
työtään vastustaen sinua. Mutta, kun Pyhä Henki ei ole. Kun Pyhä Henki ei toimi, pahat henget 
jättävät sinut rauhaan. Heidän ei tarvitse vaivautua. Miksi heidän pitäisi vaivautua? 
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Mutta, kun elämme taivaallisissa paikoissa, taistelun eturintamassa, silloin meidän täytyy odottaa 
tuntevamme pahuuden läsnäolon. Kun tunnemme sen, on vain yksi yksinkertainen asia, joka pitää 
tehdä. Ja se toimii. Ja se kuuluu: "Jeesuksen nimessä, poistukaa." Heillä ei ole vaihtoehtoa. Ei 
lainkaan vaihtoehtoja. Kohtaa heidät meidän Herramme, Jeesuksen Kristuksen, vallassa. Yksikään 
riivaaja eikä Paholainen voi sanoa siihen mitään. Tai tehdä mitään. 

*** Erityinen kiitos kaikille lahjoittajille, tukijoille ja kääntäjille. Arvostamme valtavasti 

tukeanne!***
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