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Miksi helvetti näyttää päässeen valloilleen?

Video: https://www.youtube.com/watch?v=qtgxxia5w9E&t=330s&ab_channel=PerryStone

Kommentti: Perry kertoo tiivistetysti siitä, miten suuri määrä ongelmia, joita kohtaamme päivittäin, 
miten käytämme niistä otsikon mukaista nimitystä. Helvetti on päässyt valloilleen. Sen lisäksi, että 
ihmiset käyttävät otsikon mukaista termiä, käytämme samassa yhteydessä toista termiä: kaaos. 
Sanomme: "Maailmassa on niin paljon kaaosta." Perry teki tutkimusta sanasta kaaos, koska se on 
hyvin, hyvin mielenkiintoinen sana. Hän teki löydöksen, jos tutkimme kreikan kielistä sanaa 'kaaos' 
(chaos), joka tulee sanasta 'abyss' tai 'abyssos', joka on Johanneksen ilmestyksessä mainittu paikka 
pohjattomalle kuilulle (Ilm. 9:1.12). Tuolla pohjattomassa kuilussa on olemassa outoja olentoja, 
jotka ovat demonisia. Jos et ole tutustunut Perryn opetukseen Pazuzu-hengestä, se löytyy Perry 
Stonen youtube-kanavalta, joka on jakso numero #1127. 

Pohjaton kuilu on paikka, joka paikka tyhjyydelle, pimeydelle, joten kaaos on tavallaan yhteydessä 
siihen. Luomiskertomuksessa (Genesis 1:1), kerrotaan, miten Jumala loi kaiken ja kaikki oli 
täydellistä. Se on heprean kielen sana 'täydellinen'. Ja jakeessa kaksi (Genesis 1:2) kerrotaan, miten 
pimeys oli vetten päällä ja jakeessa kolme kerrotaan, miten Jumala toi valon pimeyden keskelle. 
Toinen sana, jota käytetään paljon kreikan kielen historiassa ja sen mytologiassa sanalle 'helvetti' 
(hell), löytyy 2.Pietarin kirje 2:4, se on kreikan sana 'tartarus'. Se on kaikkein alhaisin paikka 
helvetissä maan sisällä, missä langenneet enkelit on kahlittu (fallen angels are now bound) 
Raamatun mukaan. Kaikki tämä pimeys ja kuolema ja kaaos, se on yhteydessä tuohon sanaan, josta 
me käytämme tänä päivänä nimitystä 'kaaos'. Kaaoksessa on olemassa seitsemän kerrosta. 

Ja ensimmäinen on kaaos, josta käytämme nimitystä poliittinen kaaos (Matteus 24:7-8). Mitä se 
tarkoittaa? Me näemme, kuinka kansakunta nousee toista kansakuntaa vastaan. Näemme 
kuningaskunnan nousevan vastustamaan toista kuningaskuntaa. Ja Jeesus ennusti, että niin tulee 
tapahtumaan. Sanomme sitä poliittiseksi kaaokseksi ja Raamatun mukaan kuulemme sodista ja 
sodan huhuista, joka liittyy myös poliittiseen kaaokseen. 

Toinen kaaoksen taso on moraalinen kaaos (1.Timoteukselle 4:1). Pyhä kirjoitukset sanovat, Paavali 
kirjoittaa, että ihmiset alkavat kuuntelemaan vieraita oppeja ja paholaisen opetusta. Joten väärä 
opetus ja viettelevät henget, ne yhdessä houkuttavat ihmisiä sellaiseen, mitä Perry Stone kutsuu 
moraaliseksi kaaokseksi. Nyt meillä on siis poliittinen kaaos, moraalinen kaaos ja seuraavana tulee 
hengellinen kaaos (2.tessalonikalaisille 2:3).

Hengellinen kaaos, Paavali kirjoittaa, 2.tessalonikalaisille, että viimeisinä päivinä tapahtuu 
taantumus tai luopuminen (falling away). Kreikan sana (falling away) sisältää kaksi sanaa, joka on 
yksi sana 'apostasia'. Ja se tarkoittaa tai voi tarkoittaa kapinointia totuutta vastaan tai luopumista 
totuudesta, mikä on ehdoton totuus globaalisti parhaillaan tällä hetkellä. 

Ja kaaoksen neljäs taso on nimeltään perheen kaaos (Matteus 10:36). Jeesus sanoi hyvin oudon asian 
Matteuksen 10:36:ssa, että vielä tulee aika, jolloin ihmisen viholliset ovat niitä, jotka ovat hänen 
omaa perhettään (King James Bible 'foe'). Ja mitä näemme parhaillaan: jakaantumista perheissä, 
avioeroja miehen ja naisen välillä. Näemme lapsia, jotka käyttäytyvät omituisesti toisiaan kohtaan - 
aiheuttaen sekaannusta perheissä.

Kaaoksen viides taso on nimeltään taloudellinen kaaos (Jaakob 5:1-3). Ja pyhissä kirjoituksissa 
Jaakobin viidennessä luvussa, jos luet koko kappaleen, siinä kerrotaan siitä, miten te rikkaat ihmiset 
olette koonneet itsellenne rikkautta viimeisinä päivinä, mutta teitä vastaan nousee asia, joka 
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puhutaan ääneen teitä vastaan. Joten viimeisinä päivinä näemme taloudellisen kaaoksen, joka on 
myös globaali eli maailmanlaajuinen. Ja Luukkaan 21:25 puhuu kaaoksesta, joka on lause 
'perplexity of nations' eli toisella kotimaisella kansakuntien hämmennys. Ja eräs Raamatun 
käännöksista sanoo, että tulemme näkemään sellaisen sekaannuksen ja hämmennyksen, että 
kansakunnat eivät ymmärrä sitä, miten he pääsevät ulos ongelmasta, jonka parissa he parhaillaan 
painivat.

On olemassa kaaoksen taso, ja aion sanoa tämän ääneen, koska se on totta: ja se on 
osakemarkkinoiden kaaos 'stock market chaos' (Luukas 21:26). Ja me tiedämme tämän, 
Yhdysvaltojen osakemarkkinat on asia, mikä vaikuttaa kaikkiin osakemarkkinoihin globaalisti. Kun 
USA:n osakemarkkinat nousevat, kaikilla muillakin näyttää menevän hyvin. Kun USA:n 
osakemarkkina laskee, kaikki muutkin laskevat. Joten, olemme lukeneet Luukkaan 21:26:sta, jossa 
puhutaan seitsemästä kaaoksen tasosta. Ja nyt siis ymmärrämme, kun Jeesus puhui siitä, miten 
ihmisen sydän tai henki muuttuu kylmäksi (men's heart will fail them), viimeisinä aikoina, koska 
pelko, joka nousee näkemiemme asioiden myötä, joka on tulossa maapallolle.

Eikä kysymys ole ainoastaan siitä, mitä ihmiset näkevät ympärillään vaan siitä, mitä he kuulevat 
korvillaan. Ja tämä on sitä, mitä Jeesus kehotti meitä tekemään. Olkaa tarkkaavaisia sen suhteen, 
mitä katsotte silmillänne ja mitä kuuntelette korvillanne (Luukas 21:25-28). Koska monesti se, mitä 
kuulemme korvillamme ei perustu informaatioon (=tieto, fakta) tai ilmestykseen Jumalalta vaan 
spekulaatioon (=juoru, huhu). Jos asia perustuu ilmestykseen, se on tullut Pyhältä Hengeltä. Jos se 
perustuu informaatioon, kyseessä on ihmisten kokoama kasa tietoa. Jos se perustuu spekulaatioon, 
se perustuu mielipiteisiin. 

Ja minä olen nähnyt ihmisten jumittuvan, jäävän kiinni, ei ilmestykseen siitä, mitä Jumala sanoi. 
Vaan he ovat mukana tyhjässä keskustelussa siitä, mitä ihmiset sanovat. Joka kasvattaa suuria 
pelkoja, siis se, mitä ihmiset sanovat. Ihmiset kuulevat eri asioita, jotka luovat pelkoja. Ihmiset 
sanovat: "Me pääsimme koronan läpi ja nyt meillä on edessämme tämä outo asia nimeltään 'monkey 
pox'. Näyttää ihan siltä, että pääsimme tämän yhden asian läpi ja nyt edessämme on toinen 
vastaavanlainen. Me tiedämme tämän: sikainfluenssa, lintuinfluenssa, se on tämä ja tämä ja tämä. Ja 
Johanneksen ilmestyksessä sanotaan (Ilm. 6:8), että ihmisen kuoleman aiheuttaa villieläin pellolla 
'beast of the field'.  Se tarkoittaa kaikkia näitä eläimiä ja niiden viruksia, joita näemme tässä ajassa. 
Olkoon sitten laboratoriotuote tai luonnollinen mutaatio. Joskus sairaudet ja virukset voivat tulla 
eläinkunnasta.

Apostoli Paavali on tehnyt hyvin, hyvin, selväksi, että (2.Timoteukselle 3:1), että tietäkää tämä, 
viimeisinä aikoina tulee kovat ajat. 'But know this, that in the last days perilous times will come.' Me 
emme käytä sanaa 'perilous' (vaarallinen) juurikaan vaan sanomme 'troubling times will come' 
(ongelmalliset ajat tulevat). 'Perilous' on vanha sana, jota veteraaniuskovat käyttivät. Se tulee ajoilta, 
kun Raamattu käännettiin kansankielelle. Mutta, sana 'perilous', katsoin kreinkan kieltä ja se 
tarkoittaa, 'dangerous', 'fierce' tai 'reducing of strength' (vaarallinen, raivoisa tai voiman 
väheneminen). Joten, mitä tapahtuu on siis tämä, että kaaos joka on luotu ympärillemme, vähentää 
voimiamme. Muistakaa tämä: 'the joy of the Lord is your strength'. Herran ilo on voimanne 
(Nehemia 8:10). Se tarkoittaa, että meidän ilomme joutuu hyökkäyksen kohteeksi, joka perustuu 
juoruihin, huhuihin ja ihmisen kokoamiin tietoihin, jotka tuovat pelkoa. Ja mitä tapahtuu on tämä: 
meidän voimamme vähenee. 

Kun puhumme asiasta 'perilous times', me puhumme silloin ajasta, kun ihmiset tulevat fyysisesti niin 
väsyneiksi. Jos tämä puhuttelee sinua, nostakaa kätenne ylös kotonanne. Joten, ihmiset ovat 
fyysisesti niin väsyneitä ja fyysisesti niin heikkoja, joten he eivät kykene olemaan sitä, mitä he 
haluavat olla tai tekemään sitä, mitä he ovat aikaisemmin tehneet. Ja haluan sanoa jotain, mikä 
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perustuu tutkimukseeni sanoja koskien. Me luemme Matteuksen 8:28, jossa puhutaan 'demon 
possessed men' (pahojen henkien vaikutuksessa olevat ihmiset). Nuo ihmiset tulivat Jeesuksen 
luokse ja siinä sanotaan, että heissä oli tuhansia pahoja henkiä. Ja nuo ihmiset olivat erittäin 
raivoisia. Tuo sana 'exceeding fierce', King James Version, on sama sana, se on sama kreikan kielen 
sana, jota käytetään 2. Timoteukselle 3:1, joka on 'perilous' (vaarallinen). Joten nämä ajat, missä 
elämme, tämä on petollista aikaa. Ja tämä on vaikeaa aikaa. Ja tulemme kokemaan hyökkäyksiä, 
joiden tarkoituksena on vähentää voimaamme. 

Ja kun luemme 2. Timoteukselle 3:1, me voimme löytää siitä seitsemäntoista yksittäistä asiaa, joista 
Paavali sanoo, että ne ovat viimeisien aikojen asioita, joita ihmiset joutuvat kokemaan. Jos otamme 
kaikki nuo seitsemäntoista asiaa ja laitamme ihmisen sinne sisälle, me tiedämme varmasti, että tuo 
ihminen on äärimmäisen kaaoksen keskellä - ja äärimmäisen kovassa ajassa. Eräs asia, mitä Herra 
alkaa tekemään, kun helvetii on pääsemässä valloilleen. Monesti koemme asian kausittain. Toisin 
sanoen, koet hyökkäyksen ja sinun on kestettävä se. Mutta, sitten Jumala antaa sinulle tauon. Sitten 
koet uuden hyökkäyksen, mutta sen jälkeen Jumala antaa sinulle tauon. On siis olemassa aikoja 
aivan kuten Jobin kirjassa kappaleissa 1 ja 2 sanotaan, että Herra sallii jotain, mikä jatkuu kuukausia 
ja kuukausia ja kuukausia. Nyt, se on vaikea asia ymmärtää, miksi niin tapahtuu. Mutta, meidän aina 
täytyy katsoa lopputulosta ja sitä, mitä näemme tulevaisuudessa. 

Job 42:1-10, kun Job rukoili ystäviensä puolesta ja teki oikeita asioita ja he laittoivat uhrin alttarille, 
Jumala käänsi Jobin vankeusajan ja siunasi häntä kaksinkertaisesti lopulta. Verrattuna siihen, mitä 
hänellä aluksi oli. Joten, meidän katseemme tulee olla kohdistettuna siihen, mitä näemme lopussa 
eikä siihen, mitä meillä on jonkin prosessin alussa tai hyökkäyksen alkaessa tai väijytyksen alkaessa 
- mehän olemme kokeneet tällaista. Jokaisessa tilanteessa on Herralta tuleva loppu (Jaakob 1), joka 
on juuri sinua varten. Haluan antaa tämän sanan rohkaisuna juuri sinulle henkilökohtaisesti. 

Nyt, iso kysymys kuuluukin, miksi helvetti on pääsemässä valloilleen? Me tiedämme historiasta, 
että se on kausittaista puhumme sitten Ensimmäisestä Maailmansodasta tai Toisesta 
Maailmansodasta - juutalaisvainoista ja kansanmurhasta ja kaikesta siitä. Historiassa on aikakausia, 
jolloin helvetti on päässyt valloilleen. Kaikki vihollisen voimat, kaikki vihollisen vallat, kaikki 
demoniset voimat ovat keskittyneet yhdelle alueelle. Kerron esimerkin. Jos elät Ukrainassa juuri nyt 
parhaillaan, sinä kokisit asian niin, että helvetti on päässyt valloilleen tavalla, jota emme ole nähneet 
vastaavassa mittakaavassa aikaisempien sotien ja sukupolvien aikana. Tarkoitan, että puhumme 
Amerikan olevan 'tribulation' (koettelemuksessa), mutta nuo hienot ihmiset ovat valmiina kokemaan 
sen ja valmiina menettämään kotinsa, tavaransa, omaisuutensa. He kokevat kuolemaa ja murhia ja 
kaikkia kauhistuttavia asioita. Me olemme nähneet, mitä Ukrainassa tapahtuu ja olemme rukoilleet 
heidän puolestaan. Ja me tiedämme myös, että Venäjällä on paljon ihmisiä, jotka eivät halua nähdä 
tällaista tapahtuvan. Heidän äänensä on vaiennettu eivätkä he pääse uutisotsikoihin. 

Mutta, joka tapauksessa, pohjimmiltaan näemme silmiemme edessä kaaoksen. Olkoon sitten siellä 
tai muualla maailmassa. Johanneksen ilmestyksessa 12:12 sanotaan näin. Saatana tullaan eräänä 
päivänä karkottamaan taivaasta. Nyt, hänet on jo ... On olemassa kolme taivasta. Ja tämä löytyy 2. 
korinttilaisille 12:1-6. On olemassa ensimmäinen taivas, missä näemme pilvet. Se on suunnilleen 60 
mailia (90-100 km) maan pinnasta ylöspäin, joka on ilmakehän taivas. On olemassa toinen taivas 
näkemiemme pilvien yläpuolella, joka tähtien, kuun ja auringon tasolla. Se on toinen taivas. Mutta 
sitten on olemassa vielä kolmas taivas, joka on toisen taivaan ulkopuolella, josta Jesaja puhuu 
(Jesaja 14:12-14). Missä toinen taivas päättyy ja kolmas taivas alkaa on vaikeaa selittää tai 
ymmärtää, koska emme ole maailmankaikkeudessa vielä niin pitkällä. Jumala asuu kolmannessa 
taivaassa (apostolien teot 7:48-50). Jumalan enkelit ovat kolmannessa taivaassa. Kristus, meidän 
ylipappimme, on kolmannessa taivaassa. Toinen taivas on paikka, missä paholainen, vallat, voimat 
ja pimeyden hallitsijat ovat (efesolaisille 2:1-2; 6:12). Ja ihmiselle on annettu valtaansa 
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ensimmäinen taivas, missä linnut ovat (Genesis 1:26-28) ja ylipäätään eläinkunta. Joten, ihmisellä 
on valta ensimmäisessä taivaassa, paholaisella on valta toisessa taivaassa ja Jumalalla on valta 
kolmannessa taivaassa. 

Havaitkaa, että Jumalan valtaistuin on aika paljon korkeammalla kuin paholaisen valtaistuin - ja 
ihmisen valtaistuin. Sitä on hyvä miettiä. Nyt, paholainen tullaan eräänä päivänä karkottamaan 
taivaasta. Ylienkeli Mikael tekee sen (Ilm. 12:7-9). Kun saatana karkotetaan taivaasta, hän tulee 
maan päälle. Johanneksen ilmestys 12:12: "Sentähden riemuitkaa, taivaat, ja te, jotka niissä asutte! 
Voi maata ja merta, sillä perkele on astunut alas teidän luoksenne pitäen suurta vihaa, koska hän 
tietää, että hänellä on vähän aikaa!" Kun saatana on karkotettu taivaasta, näemme 42 kuukautta 
kestävän suuren ahdistuksen ajan. Silloin näemme mullistavia tapahtumia, kun yhdessä tunnissa 
tuhoutuu Babylon ja tulivuoret purkautuvat ja ihmisiä kuolee sadoin tuhansin tai tarkemmin 
miljoonittain. Ja tuo johtuu osittain siitä, että saatana on tullut alas ja hän tietää, ettei hänellä ole 
paljon aikaa. 

Ratkaiseva tekijä on kuitekin tämä: "Voi maata ja merta,..." Koska maa ja meri ovat paikkoja, joissa 
suurin osa ihmisistä elää. Ja merellä näemme tsunameja ja myrskyjä. Ja muuten, miksi myös meri on 
voivottelun aiheena, koska kyseessä ei ole ainoastaan sotakalusto (hävittäjät, sotalaivat, 
sukellusveneet). Näemme kauppalaivaston, joka kuljettaa tavaroita kaikkialla maailmassa. Ne 
tuhoutuvat. Yksi kolmasosa tuhoutuu täydellisesti, joten mitä tapahtuu maailman elintarvikeketjulle 
silloin? Saatanan viha on kasvanut, uskon niin, koska hän ymmärtää Raamattua. Hän pystyy 
lainaamaan pyhiä kirjoituksia. Hän todisti sen Matteuksen 4:1-11, Luukkaan 4:1-13 ja psalmissa 91, 
kun hän koetteli Jeesusta autiomaassa. Paholainen lainasi psalmia 91, mutta hän otti siitä vain osan. 
Koska hän ei halunnut kertoa siitä osasta, missä lohikäärme laitetaan Jeesuksen jalan alle. Ja se olisi 
ennustanut hänen oman häviönsä, joten hän ei kertonut sitä osaa. Paholainen jätti sen kertomatta. 

Ajatelkaapa tätä asiaa, kun juutalaisvainot tapahtuivat, mitä siinä tapahtui oikeastaan? Se oli 
saatanan viimeinen yritys tuhota koko juutalaisväestö. Ja Jumalalla on liitto juutalaisten kanssa 
Israelin maassa. Saatana halusi lopettaa prosessin, missä Israelista tulee kokonaisvaltainen valtio. 
Koska Jeesus Kristus ei voi koskaan tulla uudelleen, jos Israelin valtio ei ole olemassa. Tämä on 
timantin kova fakta. Ja me voimme lukea asian sekä Uudesta että Vanhasta Testamentista ja 
erityisesti Vanhasta Testamentista (Jesaja 43:5-6). Ja hän ei voi koskaan tulla uudelleen, jos 
juutalaisilla ei ole hallinnassaan Israelin maa (muuten, se ei ole sama asia kuin nykyinen Israelin 
valtio vaan isompi alue maantieteellisesti). Se on fakta. 

Nyt, minulla on ystäviä, jotka asuvat Lähi-Idässä ja he eivät ole välttämättä täydellisen tyytyväisiä 
tuon totuuden kanssa, mutta he ovat oppineet tulemaan toimeen sen kanssa. Koska, mitä ihmiset 
voivat tehdä? Aikuisten oikeasti?! Jos sinulla on joukko ihmisiä, nimeltään juutalaiset, joiden kanssa 
Jumala on yksipuolisesti tehnyt ikuisesti kestävän liiton, mitä me muut mahdamme asialle? 
Tuhoatko sinä liiton, jonka Jumala on solminut? Nyt, sinä voit rikkoa liiton. Sinä voit kapinoida 
liittoa vastaan. Ihmiset voivat tehdä niin, mutta Raamattu sanoo, psalmissa 89:34, ettei Jumala 
muuta liittoaan eikä sanoja, jotka hän on sanonut ääneen. Joten, koska, juutalaisvainot eivät saaneet 
aikaan täydellistä juutalaisväestön tuhoa, se tuhosi vain kolmanneksen heistä. Ja Sakarjan kirjassa 
13:7-9 sanotaan, että kolmasosa menee tuleen. Se tarkoittaa, että 66% pelastui. Joten, siitä 
tiedämme, että Jumala pelasti Israelin tuholta.

Kommunismi hallitsi osia maailmasta 70 vuotta ja sitten se romahti. Kommunismin romahduksen 
myötä, kirkot ja evankeliumi pääsi sisälle suljettuihin maailman osiin. Ja se on meidän toinen 
merkkimme, koska Matteus 24:14 sanoo, että Jeesuksen Kristuksen evankeliumi tullaan julistamaan 
kaikkialla maailmassa. Joten, olemme tulleet televisiosta, mustavalkoisesta televisiosta, 
väritelevisioon, kaapelikanaviin, satelliittikanaviin, internettiin. Ja tänään, pääset osalliseksi Jumalan 

4/6



10.07.2022

sanan julistuksesta oman puhelimesi kautta. He sanovat, että tulee päivä, kun istut ja katsot 
silmälasiesi kautta evankeliumin julistusta. Se on tulossa. Kaikki edellä mainittu muistuttaa 
saatanaa, että hänen aikansa on loppumassa. Johanneksen ilmestys sanoo 12:12; 11:2 ja 13:5, että, 
kun saatana karkotetaan taivaasta, hän tietää, että hänellä on vain vähän aikaa. Se on 
mielenkiintoista. Ai, miksi? No, koska jos katsomme tuota 'lyhyttä aikaa', sen kesto on 42 kuukautta. 

Joten, Jumala antaa saatanalle 42 kuukautta. Kuinka pitkään Jeesus teki kenttätyötään? Ja vastaus 
kuuluu 42 kuukautta. Joten antikristukselle annetaan saman verran aikaa, 42 kuukautta, joka on 
sama aika, minkä Jeesus Kristus käytti omassa kenttätyössään. Ja 42:n kuukauden kuluttua, Jumala 
päättää asian. Asiaan liittyy paljon muutakin, josta voisin kertoa, mutta sen kertominen 
todennäköisesti vie tämän lähetyksen sivuraiteelle. Ja aikaa ei ole paljon käytettävissä tässä 
lähetyksessä. Minä uskon, että jos saatanalla on toimintasuunnitelma, juuri parhaillaan, ja hänellä on 
sellainen. Siinä on monta osaa.

Numerolla yksi: ihmiset täytyy pitää pimeydessä. Ja tapa, jolla se tehdään on tämä: estetään ihmisiä 
kuulemasta Jeesuksen Kristuksen hyvää uutista, evankeliumia, josta Raamattu sanoo, että se on valo. 
Johanneksen evankeliumi 8:12 ja apostolien teot 26:18 puhuvat asiasta. Jeesuksen Kristuksen 
evankeliumi on valo. Ihmiskunnalle. Jeesus on maailman valo. Valo syrjäyttää pimeyden. Toinen 
asia, jonka haluan sanoa ja uskon siihen. Numerolla kaksi: saatana tekee parhaansa tappaakseen 
ihmisiä. Paholainen varastaa, tuhoaa ja tappaa. Se löytyy Johanneksen evankeliumista 10:10. 
Paholainen yrittää tappaa ihmisen fyysisesti ennen kuin hänelle on annettu mahdollisuus löytää 
Herra, Jeesus Kristus, ja tehdä täyskäännös - katumus. 

Nyt, te äidit, isät ja isoäidit, haluan, että kuulette tämän asian. Tämä on hyvin tärkeää. Jos teillä on 
lapsia tai lapsenlapsia, jotka ehdottomasti kieltäytyvät kuuntelemasta evankeliumia, minä ehdotan 
teille: etsikää jokin asia, mistä he ovat kiinnostuneita. Monet ihmiset ovat kiinnostuneita siitä, mitä 
tapahtuu kuoleman jälkeen. Mitä tapahtuu, kun kuolet?! Elämä kuoleman kokemuksen jälkeen! 
Hyvä on. Etsikää jokin asia, mitä he voivat lukea ja joka perustuu pyhiin kirjoituksiin. Etsikää DVD, 
jota he voivat katsoa. Etsikää dokumentti, jota he voivat katsoa. Minä kerron teille vielä toisen asian, 
joka on täydellisesti totta ja se on tämä. Monet ihmiset ovat erittäin kiinnostuneita profetioista. 
Meidän kenttätyömme saavuttaa enemmän ihmisiä parhaillaan, huolimatta vihollisen hyökkäyksistä, 
me koemme niitä. Minä olen kokenut tällaista 45 vuotta. Hyökkäys tuonne, hyökkäys tänne. Me 
olemme tottuneet sellaiseen. Koska se putoaa otsakkeen alle: Jeesuksen Kristuksen kehon johtaja 
näinä aikoina. 

Mutta, me näemme suurimpia tuloksia ja saavutuksia kenttätyössämme koko historiamme aikana 
parhaillaan. Tarkoitan kokonaisuudessaan ja se on itse asiassa Jumalan asia - se on hämmästyttävää. 
Mutta, minä tiedän myös jotain. Ja se on tämä: vihollinen,..., meidän kokeneemmat ja vanhemmat 
jäsenemme, jotka ovat rukousperustuksemme, suurimmassa osassa kirkoistamme, he menevät 
Herran luokse. Mutta, Jumala on kasvattamassa rukoilevan sukupolven, joka ymmärtää rukouksen 
voiman. Se tarkoittaa tätä, meidän on vastattava näihin hyökkäyksiin joita koemme, kun helvetti 
näyttää tulevan päällemme. Pari asiaa. Numerolla yksi: Mene Jumalan sanaan. Erityisesti psalmit ja 
sananlaskut. Lue niitä rukouksessa ja hengessä kasva hengessä niiden mukaisesti. Numerolla kaksi: 
opettele rukoilemaan ja rukoilemaan hengessä. Nyt, meillä on maailmanlaajuinen rukouskokous - 
joka torstai. (https://perrystone.org/globalprayer) Siellä on eri ihmisiä johtamassa tilaisuutta, koska 
en ole itse paikalla koko ajan. Ihmiset rukoilevat siellä ja sinä voit rukoilla yhden tunnin ajan 
kanssamme. Jeesus sanoi, ettekö kestäneet kanssamme edes tuntia. Te voitte tehdä sen torstaisin - 
kanssamme.

Minun isäni opetti minulle asian tärkeyden - rukoilemisen hengessä. Josta Raamattu puhuu: 
rukoileminen Pyhässä Hengessä (praying of the Holy Ghost). Tässä ajassa olevat Herran työntekijät 
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puhuvat asiasta näillä sanoilla: rukoileminen hengen rukouksen sanoilla. Koska Roomalaisille 8 
sanoo, että me emme tiedä, miten meidän tulisi rukoilla vaan Jumalan henki tulee avuksemme ja 
tekee sen kanssamme: huokauksissamme, joita ei voi sanoa ääneen (roomalaisille 8:26). Jos olet 
koskaan tuntenut olevasi raskaan taakan alla tai painostuksen alaisena, eikä sinulla ole ollut 
minkäänlaista käsitystä, mistä on kysymys ja miten rukoilla. Sinä vain huokailet siinä tilanteessa - se 
tarkoittaa että Pyhä Henkin rukoilee kanssasi ja puolestasi - ja vapautuminen tilanteesta on vain 
metrin mitan päässä edessäsi. Tilanne vastaa sitä, jos olet nähnyt ihmisen menevän hautajaisiin, 
heillä ei ole sanoja siinä tilanteessa - ilmaisemaan suruaan. 

Joten, meidän on käytettävä näitä työkaluja - ne on hengellisiä aseita. Kristus antoi ne meille. Ja 
viimeisinä aikoina eräs suurimmista asioista, joka meidän täytyy ymmärtää. Ja me näemme, että 
Johanneksen ilmestyksessä puhutaan siitä (Joh. ilm. 2&3). Me näemme saman asian Matteuksen 
evankeliumissa 24:13. Ja se on tämä: meidän on kestettävä loppuun saakka. Mitä se tarkoittaa? SE 
voi tarkoittaa, että meidän on kestettävä kunnes koettelemus päättyy. Se voi myös tarkoittaa, että 
kestämme siihen asti kunnes Herra saapuu. Se voi tarkoittaa myös sitä, että kestät siihen saakka 
kunnes jätät tämän maailman. Se tarkoittaa sitä, miten asian ymmärrät. Mutta, se kuitenkin aina 
tarkoittaa sitä, että sana 'endure' tarkoittaa sitä, että sinun on kestettävä ja kannettava painolasti. 
Kaikki kokemasi kaaos, se tarkoittaa, että sinun pystyttävä kantamaan taakka. 

Nyt, muistakaa tämä, Nehemia 8:10, Herran ilo on voimasi 'the joy of the Lord is your strength'. Ja 
neljäs asia, jonka haluan sanoa teille ja tämä on sitä, mitä minä teen. Minä soitan musiikkia. Joskus 
se ei ole musiikkia sanoituksella vaan se on vain musiikkia. SE jatkuu koko päivän. Kun minä 
opiskelen ja valmistelen viestejä, minä kuuntelen musiikkia. Se, musiikki, vapauttaa mielen, se 
vapauttaa hengen, se virksitää sinut. Ja Daavid soittia harppua. Ja jopa demoniset voimat kaikkosivat 
Saul-kuninkaasta (1.Samuel 16:14-23). Kun Daavid soitti harppua. Nämä ovat asioita, jotka ovat 
sellaisia, mitä teidän on hyvä tehdä. Nämä asiat, joista olen puhunut: kirjoittakaa ne paperille. Te 
tiedätte tämän, kuunnelkaa tämä viesti uudelleen, jos olette tallentaneet sen itsellenne. 

Ja älkää vain puhuko rukouksesta vaan tehkää sitä itse: rukoilkaa. Älkää vain puhuko paastoamisesta 
vaan paastotkaa itse. Älkää vain puhuko Jumalan ylistämisestä vaan ylistäkää Jumalaa käytännössä. 
Ja etsikää hyvä kirkko ja hyvä joukko ihmisiä, joiden kanssa voitte olla yhteydessä. Koska se tulee 
olemaan hyvin tärkeää näinä viimeisinä aikoina. Minulla on jotain, jonka haluan antaa käsiinne. 
Tämä on tärkeää. Minä en leiki asialla: tämä on tärkeää. Katsokaa viestini loppuun saakka, koska 
minulla on aina erityinen lausunto viestini loppupuolella. Jumala teitä siunatkoon.
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