
Derek Prince - Kuinka demonit aiheuttavat negatiivista ajattelua
Lähde: https://www.youtube.com/watch?v=lnr97uGmIc8

Minun kuvaukseni demoneista on seuraava: demonit ovat henkilöitä, joilla ei ole kehoa.

On erittäin tärkeää havaita, että olemme tekemisissä henkilöiden kanssa. Palvelusurani alkuvuosina kärsin 
intensiivisestä masennuksesta. Se tuli ylleni ja pysyi päälläni kuin tumma pilvi ja sulki minut sisäänsä ja 
esti minua kommunikoimasta. Taistelin sitä vastaan vuosia. Tein kaikkeni. Rukoilin. Paastosin. Minä tein 
tiliä päivittäin ja minä tunsin kirjoitukset. Ja mitä enemmän rukoilin ja paastosin sitä pahemmaksi se meni. 

Eikä minulla ollut siihen hoitokeinoa kunnes eräänä päivänä luin Jesajan kappaleesta 60. Kappaleesta 61, 
jossa sanotaan, että painavuuden hengen paikassa käytetään rukousvaatetta. Ja Pyhä Henki sanoi minulle, 
että tuo on sinun ongelmasi. Painavuuden ja masennuksen henki. Ja kun minä tiesin, että olen tekemisissä 
toisen henkilön kanssa eikä kyse ollut minusta itsestäni - ymmärrättekö, että olin koko ajan syyttänyt 
itseäni kaikesta siitä. Kun havaitsin, että kyseessä on toinen henkilö, olin 80%:sti jo voiton puolella.  Ja 
itse asiassa ymmärsin ilmestyksen kautta, että kyseessä oli kotihenki (familiar spirit), joka on siis henki, 
joka kulkee perheessä. Havaitsin, että sama henki oli vaikuttanut isääni useiden vuosien ajan. 

Kaikki mitä tarvitsin oli toinen kirjoituksen kohta. Se on Joel 2:32: " And it shall come to pass, that 
whosoever shall call on the name of the Lord shall be delivered." Ja suomeksi: "Ja tulee tapahtumaan, että 
jokainen, joka kutsuu Herransa nimeä, vapautuu." Minä kutsuin Jeesuksen nimeä ja minä vapauduin. 
Tämä toinen henkilö poistui minusta. Se oli kuin imurilla olisi imetty, taivaallinen imuri tuli olkapäilleni ja 
tämä olio imettiin minusta pois. Ja olin kamppaillut sitä vastaan vuosia kunnes havaitsin, että se en ollut 
minä itse. Se oli toinen henkilö, joka yritti piinata minua. 

Ja haluan teidän havaitsevan, että kun ymmärrätte, että kyse on toisesta henkilöstä - eikä itsestänne - olette 
kulkeneet 80 prosenttia matkastanne vapautusta kohti. Ja miten minä asian ymmärrän. Tai sanotaan näin, 
että olen ollut demoneiden kanssa tekemisissä yli 30 vuotta. Ensimmäinen kontaktini oli vuonna 1963. 
Jotkut sanoivat silloin, että veli Prince antaa pian periksi ja muuttaa näkemystään asiasta. Ja minun täytyy 
sanoa nyt 80 vuotiaana, että en ole luopunut siitä enkä ole muuttanut näkemystäni. Ja yksi syy siihen on 
se, että se on kirjoitusten mukainen näkemys ja toinen syy on se, että se toimii.

Kerron teille kolme tavoitetta, jotka demoneilla on. Ensimmäinen on kiusata ja kiduttaa. He ovat 
kiduttajia. Toiseksi demonit haluavat estää sinua tuntemasta Kristusta Pelastajana. Ja kolmanneksi 
demonit haluavat estää sinua palvelemasta Kristusta tehokkaasti, jos olet oppinut tuntemaan Hänet 
Pelastajanasi. Nyt meidän on erotettava kaksi asiaa toisistaan. Sitä mitä sanotaan lihaksi ja toinen on 
demonit tai pahat henget. Liha on vanha karnaali luonteemme, joka meillä kaikilla on perintönä Aatamilta. 
Me kaikki olemme Aatamin jälkeläisiä. Ja Aatami ei saanut yhtään lasta ennen kuin hänestä oli tullut 
kapinallinen. Ja jokaisella Aatamin jälkeläisellä on kapinallinen luonne itsessään - vanha ihminen. Toinen 
asia mitä käsittelemme, on pahat henget. 

On tärkeää tietää, mistä kulloinkin puhutaan, koska lääkkeet ovat täysin erilaiset. Esimerkiksi minussa oli 
painavuuden henki, mutta minä käsittelin sitä ikään kuin se olisi ollut osa lihaani - osa minua. Yritin 
ristiinnaulita sitä, koska se on hoitokeino lihalle. Mutta emme voi ristiinnaulita demonia. Emmekä voi 
myöskään karkottaa lihaa. Meidän on tiedettävä, mistä on kysymys. Kerran eräs uskonveli tuli luokseni ja 
sanoi: "Veli Prince, haluan sinun karkottavan tämän demonin minusta." Minä kysyin, että mikä on 
ongelmasi. Hän alkoi kertoa tarinaa vaikeuksista vaimonsa kanssa. Sanoin, että en pysty karkottamaan 
sitä, koska se ei ole demoni vaan sinun lihallinen luonteesi. Sinun on ristiinnaulittava se. Joten meidän on 
tiedettävä käsittelemmekö lihallista luonnettamme vai onko ongelmamme demoninen. 

Seuraavassa lyhyt lista siitä, miten demonit toimivat: 
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1. Viettely, houkuttelu
-Täällä ei ole yhtäkään henkilöä, joka on yli kuusi vuotias ja jota ei olisi jossain vaiheessa houkuteltu 
tekemään pahaa,
-Se tulee usein sanallisessa muodossa: "Näetkö tuon kivan kultaisen kynän tuolla. Ota se. Kukaan ei tiedä, 
että otit sen. Jos sinä pudotat oman kynäsi, he tekevät samalla tavalla sinulle." 
-Kaikki minkä otat vastaan sanallisessa muodossa tulee henkilöltä, mikä on merkki siitä, että se houkuttelu 
tulee henkilöltä - demonilta

2. Ahdistelu, kiusaaminen
-Minulla on tämä yksi pieni esimerkki mielessäni eikä se suoraan liity mihinkään yksittäiseen 
kokemukseen. On siis eräs liikemies, jolla on ollut kammottava työpäivä. Kaikki meni mönkään: 
ilmastointi rikkoontui, hänen sihteerinsä ei postittanut hänen kirjeitään oikein ja sitten mies ajaa autollaan 
kotiinsa moottoritiellä ja juuttuu liikenneruuhkaan. Mies on juuttuneena ruuhkaan tunnin ajan hengittäen 
pakokaasuja istuessaan autossaan. Ja kun liikemies vihdoin ja viimein pääsee kotiin, hänen vaimonsa ei 
ole tehnyt päivällistä valmiiksi ja lapset juoksevat talossa ympäriinsä kiljuen. Ja tuolla hetkellä, kuten 
Amerikassa sanotaan, mieheltä palaa pinna. Mies menettää itsehillintänsä ja alkaa huutamaan ja 
karjumaan. Ja tuolla hetkellä vihan henki, joka on seurannut miestä koko päivän ajan, soluttautuu sisään. 
Ja tuon tapahtuman jälkeen mies on hieman erilainen henkilö. Koska tuosta hetkestä lähtien ajoittain jokin 
tulee mieheen ja hän loukkaa niitä läheisiään, joita rakastaa eniten - vaimoaan ja lapsiaan. Ja miehen 
vaimo katsoo mieheensä ja näkee miehen silmissä jotain sellaista, jota ei ollut aikaisemmin havainnut. Ja 
sitten mies on katuva ja pyytää anteeksi ja sanoo: "Olen pahoillani, en ymmärrä, mikä sai minut tekemään 
sen."
-No, me tiedämme, mikä sai hänet tekemään sellaista. Se on vihan demoni. Se on kiusannut ja vainonnut 
miestä ja heikkouden hetkellä, henki sujahtaa sisään. 

3. Piinaaminen
-Demonit ovat piinaajia. Pahat henget piinaavat sinua hengellisesti sanoen, että Jumala ei oikeasti rakasta 
sinua etkä sinä ole oikeasti pelastunut. Se on yleinen piinan ilmenemismuoto. 
-Demonit piinaavat tunnetasolla esimerkiksi pelko. 
-Demonit piinaavat fyysisesti kaikenlaisella kammottavalla kuten reumatismilla. Demonit ovat piinaajia.
-Ja Jeesus sanoi, että jos et anna anteeksi uskonveljellesi, Jumala luovuttaa sinut piinaajiesi käsiin. Mitä ne 
ovat? Demoneita. Monet kristityt ovat demonien piinattavana, koska he kieltäytyvät antamasta anteeksi 
jollekin toiselle henkilölle. 

4. Pakottaminen
-Demonit pakottavat meidät tekemään jotain, mitä me emme todellisuudessa halua tehdä. 
-Jotkut asiat ovat hyvin koomisia, siis ne asiat, joita demonit pakottavat meidät tekemään. Sain kirjeen 25 
vuotiaalta naiselta sen jälkeen kun olin pitänyt vapautuspalveluksen, nainen sanoi, että ensimmäistä kertaa 
elämässään hän ei ole pureskellut kynsiään koko viikkoon. Mikä sai naisen pureskelemaan kynsiään? 
Demoni. Voitteko uskoa sitä? Minä tiedän, että se on totta. 

5. Orjuuttaminen
-Demonit tekevät meistä orjiaan. Ymmärrättekö, että ihmiset voivat tehdä syntiä ja lopettaa synnin 
tekemisen. Siis jos he niin päättävät. Esimerkiksi juoppo sanoo, että haluaa juoda päänsä täyteen ja niin 
hän tekeekin. Sitten kuukauden päästä hän sanoo, että ei halua enää juoda lainkaan alkoholia - eikä hän 
juokaan. Hän on siis tehnyt syntiä, mutta häntä ei ole orjuutettu. 
-Mutta esimerkiksi alkoholisti on henkilö, joka ei voi lopettaa juomistaan. Hän on orja.

Jos yhdistämme kohdat 4 ja 5 eli kaksi sanaa: pakottaminen ja orjuuttaminen. Mitä siitä tulee? Siitä tulee 
sana: riippuvuus. Ja oma henkilökohtainen kokemukseni on, että lähes jokainen riippuvuus, olkoon mikä 
tahansa, on demoninen alkuperältään. On olemassa hyvin "arvostettuja" riippuvuuksia ja sitten on 
riippuvuuksia, joita katsotaan hieman vinoon. Mutta jos olet riippuvainen, sinulla on ongelma. Ja sinun 
ongelmasi on, 90%:ssa tapauksista, demoni. 
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6. Tahraaminen, likaaminen
-Demonit saavat olomme tuntumaan likaiselta ja epäpuhtaalta. Demonit myös heijastavat likaisia ja pahoja 
kuvia ja pahoja ajatuksia mieleemme. 
-Olen puhunut paljon erilaisten ihmisten kanssa siitä, kun he ovat lähellä Herraa ja haluavat ylistää ja 
kiittää Herraa kaikesta vastaanottamastaan hyvästä - siunauksista - heidän mieleensä tulee kammottavia 
kuvia ja likaisia ajatuksia. Olen sanonut näille ihmisille, että kyseessä on lähes varmasti demoni, koska 
henkilö, joka haluaa pitää sinut erossa ylistämästä Jumalaa, on demoni.  

7. Pettäminen, huijaaminen
-Demonit huijaavat. He ovat kaikenlaisten uskonnollisten petosten ja huijausten takana. Paavali sanoi 1. 
kirjeessään Timoteukselle kappaleessa neljä, että viimeisinä päivinä, eräät joutuvat eroon uskosta, se 
tarkoittaa meitä kristittyjä, ja ottavat oppinsa pettäviltä hengiltä ja pahojen henkien opista. 
-Ja uskokaa minua uskon veljet ja sisaret, että tuolla ulkona on paljon petturihenkiä oppeineen, jotka ovat 
demonisia ja ne on hyvin lähellä meitä kaikkia. 

8. Tekevät ihmisistä heikkoja, sairaita, väsyneitä tai tappavat heitä
-Minulla oli kerran luonani nainen, tämä on merkittävä tilanne, naisesta tuli ulos 72 eri demonia. Nainen 
oli arvostetussa asemassa ja hän oli rekisteröity sairaanhoitaja. Hän oli karismaattinen helluntailainen, 
mutta hänessä oli siis 72 demonia. Minä en niitä laskenut, mutta siellä oli nainen joka piti kirjaa demonien 
nimistä. 
-Kesken tuon episodin, joka siis kesti kaikkiaan viisi tuntia, nainen sanoi: "Olen niin väsynyt, en voi 
jatkaa, en kestä tätä enää..." Ja minä ajattelin, naisraukka, hän todella alkaa olla väsynyt. Ja sitten Herra 
sanoi minulle, että ei se ole nainen joka puhuu vaan demoni. Sanoin: "Sinä väsymyksen henki, tule ulos 
naisesta!" Ja hän sanoi, ei nainen vaan henki: "Se on totta, hän on aina väsynyt. Hän on väsynyt, kun 
nousee ylös sängystä ja hän on väsynyt, kun hän käy nukkumaan. Hän on liian väsynyt lukeakseen 
Raamattua ja liian väsynyt rukoillakseen." Kun väsymyksen henki tuli ulos naisesta, hän ei enää ollut 
väsynyt. Me lopetimme vapautuspalveluksen.
-Demonit saavat sinut uneliaaksi. On olemassa torkkumisen henki, joka mainitaan sekä Vanhassa että 
Uudessa Testamentissa. Oletko koskaan miettinyt sitä, että saatat istua yömyöhään aamuun kello 2.00 
saakka katsoen tv:stä jotain, mitä sinun ei pitäisi katsoa. Mutta jos päätät lukea Raamattuasi, nukahdat 
10:ssä minuutissa. Käykö sinulle niin? Se ei ole luonnollista! Siellä on jotain, joka ei välitä siitä, että 
katsot televisiota - ja itse asiassa hän varmasti haluaakin sinun katsovat tv:tä - mutta välittää jos luet 
Raamattuasi tai rukoilet. 

Hyvä on, nämä ovat joitain demoneiden toimintatapoja. Seuraavaksi pääalueet, joilla demonit 
työskentelevät. Minun on kerrottava tämä hyvin tiivistetyssä muodossa. Kirjoitan tästä parhaillaan kirjaa. 
Olkaa ystävällisiä ja rukoilkaa puolestani. Kyseessä ei ole mikään helppo kirja kirjoittaa. Olen löytänyt 
noin 10 eri pahaa henkeä tai demonia, jotka mainitaan Vanhassa Testamentissa ja 20 UT:ssa, mikä tekee 
siis yhteensä 30. Mutta tämä on vain pieni näyte, koska on olemassa satoja erilaisia demoneita.

Pääalue, joilla demonit työskentelevät, ovat tunteet ja asenteet. Ja jokaisen negatiivisen tunteen takana on 
sitä vastaava demoni. Se ei tarkoita, että sinussa on tuo demoni. Vaan se tarkoittaa, että demoni on tuolla 
ulkona yrittäen päästä sisällesi. Esimerkiksi sinä voit tulla vihaiseksi eikä kyse ole demonista. Se olet vain 
sinä itse - sinun lihasi. Mutta jos tulet vihaiseksi etkä voi hallita itseäsi tai tulet vihaiseksi silloin, kun et 
halua tulla vihaiseksi, se on demoni. 

Annan teille nyt listan yleisimmistä nimistä, joita olen itse kohdannut. Ja toinen luonteenomainen piirre 
demoneissa on se, että ne työskentelevät joukossa. Kun yksi pääsee sisään, se avaa oven toiselle. Ja jos 
löydät tietyn demonin, voit heti alkaa etsimään sen ystäviä. Otetaanpa ensimmäinen: ylpeys, kapina. 
Kapina lähes aina seuraa ylpeyttä. Ja sitten noituus ja tai salatieteet. Koska 1. Samuel 15:23: "kapina on 
noituuden syntiä..." Missä tahansa havaitsetkin kapinaa, tarkkaile myös noituutta. Hieno esimerkki tähän 
kohtaan ovat nuoret ihmiset Yhdysvalloissa 1960-luvulla, kun lähes koko sukupolvi alkoi kapinoimaan ja 
lähes jokainen heistä päätyi salatieteitä harjoittamaan. Koska kapina on kuin noituuden syntiä. Ja kiitos 
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Jumalalle olen nähnyt näistä ihmisistä suuria määriä loistavasti vapautuneen ja pelastuneen, mutta olin 
oppinut läksyni. Eräs yleisimmistä hengistä on pelko. Ja Paavali sanoo, että Jumala ei ole antanut meille 
pelon henkeä. Joten se ei ole lähtöisin Jumalasta. Mutta pelko on jotain sellaista, jolle me kaikki annamme 
helposti periksi. Ja sitä seuraa muuta asiat kuten hylkääminen. 

Eräs yleisimmistä tunneongelmista kirkossa ja maailmassa ylipäätään tänä päivänä on hylkääminen. 
Kysymys on siis siitä tunteesta, että koet olevasi hylkiö, nolla, mitätön, arvoton, hyljeksitty - kukaan ei 
oikeasti rakasta minua. Olen ulkopuolella ja katson sisään. Sanoisin, omien havaintojen perusteella, 
ainakin 20% tunnustavista kristityistä tänä päivänä, joita olen siis tavannut, tarvitsevat vapautuksen 
hylkäämisen hengestä. Se on todellinen syy perheiden hajoamiseen. Ja juuri se asia, mikä antaa lapselle 
turvallisuuden tunteen on isän rakkaus ja huolenpito ja missä se puuttuu, joku huutaa ääneen: "En tiedä 
kuka olen. En tunne oloani turvalliseksi. En tiedä rakastavatko ihmiset minua oikeasti." Haluan kertoa 
teille yhden asian: "Jeesus todella rakastaa sinua!" Mutta paholainen tekee parhaansa vakuuttaakseen sinut 
siitä, että se koskee kaikkia muita, mutta ei sinua. 

Määritelmä

Derek Prince: ”Kerron teille lyhyesti, mitä tarkoittaa sana julistus (proclamation englanniksi) tai verbi 
julistaa. Se tulee latinan kielisestä sanasta, joka tarkoittaa huutaa esiin (shout forth). Se on voimakas sana. 
Uudessa Testamentissa on kaksi sanaa, jotka liittyvät toisiinsa: tunnustaminen (confession) tai tunnustaa ja 
julistaminen (proclamation) tai julistaa. Tunnustaminen tai tunnustaa tarkoittaa sitä, että sanotaan sama 
asia. Meille Raamattuun uskoville uskovaisille se tarkoittaa sitä, että sanomme omalla suullamme sen, 
minkä Jumala on jo sanassaan sanonut. Me laitamme oman suumme sanat olemaan yhtä mieltä Jumalan 
sanojen kanssa. Sillä tavalla me ryhmitämme itsemme vastaanottamaan täyden tuen ja vallan Jeesukselta.”

Heprealaiskirjeessä 3:1 sanotaan, että Jeesus on meidän tunnustuksemme ylipappi.  Se on hyvin tärkeä 
lause. Jos meillä ei ole tunnustusta, meillä ei ole ylipappia. Hän on ylipappi sen suhteen, mitä me 
tunnustamme. Toisin sanoen joka kerran, kun sanomme suullamme sitä, mitä Raamattu sanoo meistä 
uskovina, silloin meillä on Jeesus ylipappina taivaassa vapauttamassa valtaansa ja siunaustaan. Mutta jos 
olemme ääneti, me eräässä mielessä vaiennamme hänen palvelustyönsä ylipappina. Ja jos me teemme 
väärän tunnustuksen, teemme vielä pahempaa – eräässä mielessä – vapautamme silloin negatiivisia voimia 
ympärillämme ja luoksemme. 

Julistus on tunnustus, joka on tehty aggressiiviseksi. Julistus on eräässä mielessä hengellisen 
sodankäynnin sana. Se vapauttaa Jumalan sanan voimaa kyseisessä tilanteessa – oman elämämme 
tilanteessa, kirkon elämässä, poliittisessa tilanteessa, mikä tahansa se sitten onkin. On olemassa 
lukemattomia eri tilanteita, joissa tarvitaan Jumalan voimaa vapautettavaksi. Eikä ole olemassa 
tehokkaampaa tapaa Jumalan voiman vapauttamiseksi tilanteessa, olkoon sitten oman elämäsi, perheesi, 
kirkkosi, valtiosi, mikä tahansa, kuin julistus. 

Julistaminen on sanansaattajan työtä. Sanansaattaja on sana, jota emme käytä kovin paljon tänä päivänä. 
Sanansaattaja on henkilö, jolla on kuninkaan, kreivin tai aatelisen valtuutus ja joka meni tietylle alueelle 
tekemään Jumalan tahdon ja päätöksen mukaisen julistuksen tuon alueen hallitsijan puolesta. Uudessa 
Testamentissa, mikä ei tule esille kaikissa käännöksissä, sana saarnata on sanansaattajan sana. Se on sana, 
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joka tarkoittaa julistamista. Eräs suosikkikirjoituksistani on Matteus 24:14: ”Ja tämä valtakunnan 
evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee 
loppu.” Mutta minä sanon mieluummin: ”...pitää julistettaman koko maailmassa...”

Olen ollut Raamatun opettaja noin 50 vuotta. Tunsin, että velvollisuuteni oli tulkita Raamattua ja selittää 
sitä ja auttaa ihmisiä ymmärtämään sitä. Mutta noin 12 vuotta sitten Herra alkoi osoittamaan minulle 
sanaa ”julistaa”.  Minusta tuntui, että hän haastoi minua menemään opettamisen tuolle puolelle – 
julistamaan. Seurauksena oli radio-opetuspalvelustyöni, joka alkoi USA:ssa kahdeksalla radiokanavalla 
vuonna 1979 ja joka on nyt kymmenellä eri kielellä kattaen suurimman osan maapallosta. Ja se siis 
todellisuudessa on julistamista. 

1. Joh. 4:4: ”Hän joka on minussa (Jeesus), on suurempi kuin mikään (paholainen).”

Luuk. 10:19: ”Jumala on antanut minulla vallan...polkea käärmeitä ja skorpioneja ja KAIKKEA vihollisen 
[omistamaa] voimaa; EIKÄ MIKÄÄN millään tavalla vahingoita minua.”

Matt. 18:18: ”...kaiken minkä minä kiellän [käsken] ja julistan sopimattomaksi ja laittomaksi maan päällä 
on jo kiellettyä taivaassa ja mitä tahansa sallin ja julistan sopivaksi ja lailliseksi maan päällä on jo sallittu 
taivaassa.”

Kol. 2:15: ”[Jumala] riisui aseista vallat ja voimat, jotka oli kohdistettu minua vastaan ja teki niistä 
rohkean julkisen esimerkin (julkinen häpeä) voitettuaan ne Hänessä ja niissä. [risti voitti heidät. Nyt kun 
Jeesus on ottanut viholliselta kruunun, minä voin hallita heitä.]”

Jes. 55:10-11: ”Sillä niinkuin sade ja lumi, joka taivaasta tulee, ei sinne palaja, vaan kostuttaa maan, tekee 
sen hedelmälliseksi ja kasvavaksi, antaa kylväjälle siemenen ja syöjälle leivän, niin on myös minun 
sanani, joka minun suustani lähtee: ei se minun tyköni tyhjänä palaja, vaan tekee sen, mikä minulle 
otollista on, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin.

Matteus 24:14: ”Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi 
kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu.”

Joel 2:32: "Ja tulee tapahtumaan, että jokainen, joka kutsuu Herransa nimeä, vapautuu (pelastuu).”

1. Pietarin kirje 5:7: ”Minä jätän kaikki huoleni [KAIKKI ahdistukseni, KAIKKI huoleni, KAIKKI 
murheeni, kokonaan] Hänelle, joka huolehtii minusta hellästi ja välittää ja minusta läheisesti.”

Jaakob 4:11: ”En puhu pahaa toisista, koska hän joka puhuu pahaa toisesta veljestä ja tuomitsee hänet, 
puhuu pahaa laista ja tuomitsee lain. Mutta jos minä tuomitsen lain, en ole lain noudattaja vaan tuomari.”

Jesaja 40:31: ”Odotan Herraa [odotan, tarkkailen ja toivon Häntä] ja muutun ja uudistan voimani; nostan 
siipeni ja nousen kuin kotkat [lähelle Jumalaa]; juoksen enkä väsy, kävelen enkä pyörry enkä tule 
väsyneeksi.”

Matteus 7:1-2. ”Jos en tuomitse toisia, silloin minuakaan ei tuomita. Sillä minua kohdellaan kuten minä 
kohtelen toisia. Standardi jota minä käytän tuomitsemalla toisia on standardi, jolla minut tuomitaan.”
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