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Tämä on viimeinen oljenkorsi! Nuori riivaaja aivan nuoren Jeesuksen 
vieressä!

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

Ylistäkää Herraa jokainen. Teidän on nähtävä tämä.

*** Uutislähetys Fox News ***
OTSIKKO: Saatanan temppeli asentaa "Baby Baphomet" näytille jouluseimen viereen 
Illinoisisssa osavaltion pääkaupungissa

Kuvittele käveleväsi osavaltiosi pääkaupungissa jouluviikon aikana ja näet tämän hirvittävyyden. 
Siinä on kysymyksessä niin kutsuttu taidenäyttely Illinoisissa, missä kuvataan saatanallinen henkilö,
baphomet, nuorena. Se on asetettu näytille aivan jouluseimen viereen. On täysin selvää, mitä 
saatanallinen temppeli, ryhmä, tämän näyttelyn taustalla, on tekemässä. He pilkkaavat
uskonnollista ilmaisua ja jouluseimeä.
***

Noilla ihmisillä ei ole enää häpeän tunnetta. En usko, että 20-30 vuotta sitten, jotain tämän kaltaista 
olisi voinut edes tapahtua. Ja he ovat niin julkeita, että asettavat tuollaisen hahmon aivan 
jouluseimen viereen (videossa: 00:00:47). Meidän esityksemme hyvästä ja pahasta - yin ja yang. 
Niin kuin on taivaassa niin myös alapuolellamme. Lainaus saatanan temppelin tekstistä: "Ei ole 
paholaisia, ei ole enkeleitä, ei ole taivasta tai helvettiä. On olemassa vain tämä meidän luonnollinen 
maailmamme. Uskonto on vain myytti ja taikauskoa, joka kovettaa sydämemme ja orjuuttaa 
mielemme." Tämä on sitä, mitä he kannattavat. Tämä on sitä, mitä saarnaavat. Tämä on sitä, mitä 
nämä ihmiset, nämä saatanalliset ihmiset, julistavat ja saarnaavat.

Että, uskonto on vain myytti. Ja että usko Jeesukseen Kristukseen on vain satu. Havaitkaa Hesekiel 
11:21. Raamattu sanoo: "Mutta joitten sydän vaeltaa heidän iljetystensä ja kauhistustensa mieltä 
myöten, niitten vaelluksen minä annan tulla heidän oman päänsä päälle, sanoo Herra, Herra." "But 
as for them whose heart walketh after the heart of their detestable things and their abominations, I 
will recompense their way upon their own heads, saith the Lord God." Nyt, tämä on fakta. Kyseiset 
ihmiset tulevat tuhoutumaan täydellisesti. Jumala tulee vaatimaan hyvityksen jokaiselta heiltä 
henkilökohtaisesti. (Videossa 00:02:17): "Hail Satan!" Se tulee tapahtumaan. 

Tämä Jumalan kosto tulee tapahtumaan noille jumalattomille ihmisille ja heidän jumalattomille 
keksinnöilleen. Leviticus 26:30: "And I will destroy your high places, and cut down your images, 
and cast your carcases upon the carcases of your idols, and my soul shall abhor you." 3.Moos. 
26:30: "Ja minä kukistan teidän uhrikukkulanne ja hävitän teidän auringonpatsaanne ja panen teidän
ruumiinne teidän kivijumalienne ruumiiden päälle, ja minun sieluni inhoaa teitä." Nyt, nämä 
uhrikukkulat olivat eräänlaisia pyhiä alueita. Te tiedätte tämän, sinne pystytettiin tiettyjä patsaita, 
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epäjumalankuvia ja kuvia. Heidän omille väärille jumalille. Ja aivan samoin tässä osavaltion 
pääkaupungissa, en sano, että he tekevät sitä totuttuun tapaan. Mutta, näille henkilöille annettiin lupa
mennä Springfieldiin osavaltion pääkaupunkiin. Ja he saivat laittaa esille kuvia saatanallisuudesta. 
Nuori paholainen. Heille on, tietyssä mielessä annettu lupa, tulla näille uhrikukkuloille ja asettaa 
näytille "taidetta" - heidän näkemyksensä pahuudesta. Jotta se mitätöisi seimen. Jotta se mitätöisi 
Jeesuksen Kristuksen syntymän. 

Veljet ja sisaret, me elämme mielenkiintoista vaikkakin vakavaa aikaa. Nämä ajat eivät ole sellaisia, 
että meidän tulee vain istua toimettomana ja olla viihdeteollisuuden sokaisemia. Ei, vaan meillä 
täytyy olla antenni toiminnassa. On hämmästyttävää, ettei kukaan ollut vastustamassa tätä. Ei 
löytynyt yhtäkään katusaarnaajaa eikä yhtäkään, joka on vahvasti juurtunut totuuden sanaan. 
Kukaan ei ollut tuolla ulkona neutraloimassa tätä tapahtumaa. Chicago on paikka, jonne en pääse 
nopeasti. Varsinkaan näinä lopun aikoina. Mutta Chicagosta olisi pitänyt löytyä katusaarnaaja, jonka 
olisi pitänyt nousta ylös ja neutraloida tämä näkemämme pahuus. Mutta se ei vain tapahtunut. Ei 
ainakaan sen perusteella, mitä minä olen nähnyt. Asiat muuttuvat todella pahoiksi, ihmiset. Ja me 
olemme lähellä loppua. Olemme loppupuolella. 

Kun he voivat tehdä jotain tämän kaltaista, ja pääsevät siitä kuin koira veräjästä, ja kaikki tapahtuu 
silmiemme edessä ilman vastustusta, te tiedätte, että elämme lopun aikoja. Olkaa tarkkaavaisia. 
Olkaa hereillä. Olkaa rukouksessa. Pitäkää silmänne auki. Pitäkää antenni esillä. Kuten Jeesus sanoi,
olkaa tarkkaavaisia ja rukoilkaa herkeämättä. Pitäkää silmänne auki ja rukoilkaa herkeämättä koko 
ajan. Jotta te itse pääsette pakoon. Kaikkia niitä asioita, jotka maan päälle ovat tuloillaan. Ja 
seisokaa suorassa Ihmisen Pojan edessä. Olkaa sen arvoisia, että pystytte seisomaan suorana Ihmisen
Pojan edessä. 

Seuraavaan kertaan. 
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