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Sid Rothin vieraana John Ramirez

Video: https://sidroth.org/television/tv-archives/john-ramirez-2/?
src=eappeal041820&utm_campaign=eappeal&utm_medium=email&utm_source=luminate

Pelko on valloillaan tässä, tappavan Corona-pandemian ja globaalin taloudellisen romahduksen, 
ajassa. Meidän vieraamme oli korkea-arvoinen saatanallinen pappi, joka myi sielunsa paholaiselle. 
Ja hän sanoo, että vihollisen ykkösase on pelko. Oletko sinä valmis tuhoamaan pelon ja elämään 
täydellisessä vapaudessa?

***Sid Roth on tutkinut yliluonnollisen outoa maailmaa yli 40 vuotta. Liity Sidin seuraan tähän 
jaksoon It's Supernatural***

Sid: Joka kerralla, kun puhun Johnin kanssa puhelimessa tai henkilökohtaisesti, minä ajattelen, että 
kyseessä on joku toinen henkilö. Henkilö, joka vietti 25 vuotta veriliitossa Saatanan kanssa. Sinä 
todella olet eri henkilö.

John: Kokonaan.

Sid: Tarkoitan, sinulla oli veriliitto Saatanan kanssa. Kuinka sinä katkaisit sen? 

John: Minäpä kerron sinulle. Vuonna 1999 lähdin ruumiistani ja menin suoraan helvettiin. 
Paholainen ilmestyi minulle helvetissä ja kertoi, kuinka paljon hän rakasti minua. Hän ei voinut 
antaa minun mennä. Hänen täytyi tuhota minut, koska olin hänen kuningaskunnassaan ja olin joku 
erittäin erityinen henkilö, koska osasin noituutta, astraaliprojektiota ja ihmisten ahdistelua pelon 
avulla ja tuhosin ihmisten elämää. Ja paholainen sanoi, ettei voi antaa minun mennä. Mutta 
Jeesuksen Kristuksen risti ilmestyi helvettiin. Jopa Jumalan sana sanoo: "Poika, tee vuoteesi 
helvettiin. Jumala on siellä." 

John: Ja kun menin helvettiin ja lähdin ruumiistani ja olin siellä, kun paholainen ilmestyi, niin hän 
oli erittäin vihainen tuhotakseen minut. Ja kun hän tuli ottaakseen minut kiinni, Jeesuksen 
Kristuksen risti ilmestyi väliimme. Ja kun hän otti kiinni rististä, hän putosi alas kuin taapero 
lattialle. Hänellä ei ollut voimaa. Ja minä en voinut uskoa sitä. Juoksin toiseen osaan 
tuonpuoleisessa ja hän ilmestyi toisen kerran. Kun hän tuli sinne, hän tuli ottaakseen kiinni minusta 
ja Jeesuksen Kristuksen risti ilmestyi uudelleen. Ja kun risti osui häneen, hän putosi alas kuin 
paperinpalanen. Siinä oli kyseessä Herra, Jeesus Kristus, joka oli vapauttamassa minua. Ja tulin 
takaisin kehooni ja menin helvettiin korkea-arvoisena paholaisen palvelijana, pimeyden 
kuningaskunnan kenraalina, ja tulin takaisin Jeesukseen Kristukseen uskovana.
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Sid: Sinä kerroit minulle, että numerolla yksi oleva ase paholaisen arsenaalissa, jolla hän piti 
sinuakin otteessaan ollessasi noituudessa, oli pelko.

John: Pelko. Pelko. Paholainen on hengellinen faarao. Hän vaivaa pelolla ihmisiä, jotka harjoittavat
salatieteitä (occult). Pelko ihmisissä on kauhistuttavaa pelkoa siitä, että jos epäröit tai jos 
epäonnistut tehtävässäsi, tai jos jäät pois rituaalista tai jos et ole mukana seuraavassa 
palvelustapahtumassa, joko jokin perheestäsi kuolee, sinä kuolet tai sinä joudut ikävään 
onnettomuuteen. Ja elämäni oli sellaista 25 vuotta.

Sid: Se on kauheaa elämää.

John: Kyllä, niin oli.

Sid: Havaitsitko... Olen tavallaan utelias. Havaitsitko, miten kauheaa se oli, kun olit siinä mukana?

John: Voi kyllä, ehdottomasti. Mutta sitten, toinen osa oli, jos lähden pois, minä allekirjoitan 
hautajaiseni.

Sid: Joten olit todellinen vanki. Haluan, että katsot kameraan ja puhut jollekin, joka on satanismissa
tai noituudessa ja kerro heille, että on olemassa vapaus. 

John: Haluan vain sanoa, jos olet noituudessa, new agessa, salatieteiden harjoittamisessa 
elämässäsi, he valehtelevat sinulle. Koska paholainen on valheiden isä, hän valehtelee sinulle, 
kuinka hän tulee tappamaan, varastamaan ja tuhoamaan sinut. Sinulla on mahdollisuus, yksi väylä, 
yksi ovi ulos tilanteesta. Hänen nimensä on Jeesus Kristus. Hän teki niin minulle. 1999, minut on 
vapautettu. Ja piina tuli minuun 30 päivän ajan, mutta Herra Jeesus Kristus piti minut, vapautti 
minut, päästi minut vapaaksi ja tänään minä paljastan paholaisen työt. Hänen ykkösaseensa, mikä 
on pelko.

Sid: Jos paholainen on niin voimakas, miksi hän jättää sinut rauhaan?

John: No, paholaisella on voimaa. Paholaisella on hullusti voimaa, mutta ei oikeanlaista voimaa 
uskovalle. 
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Sid: Esimerkiksi, oliko sinulla mitään syytä epäillä uskovalla olevan jotain erityistä, kun projektoit 
itseäsi heihin tai kaikkiin niihin muihin asioihin? Tai kun kirosit heitä?

John: Minun työni paholaisen palvojana siihen aikaan oli astraaliprojektoida niin paljon kuin voin. 
Jätin kehoni ja kirosin alueita, ja kirosin naapurustoja ja laitoin noituutta.

Sid: Kun sanot, astraaliprojektio, sinä jätät kehosi-

John: Jätän kehoni kokonaan ja olen sopimuksessa (contract) pahan hengen kanssa. Joten, kun 
lensin kiroten naapurustoja, laitoin noituutta naapurustoon, sinne, missä on köyhyyttä, henkiä, mitä 
tahansa. Demoninen linnake, jonka paholainen halusi minun asettavan siihen naapurustoon 
sopimuksella demoniin. Siellä oli uskovia, he tiesivät, miten rukoilla ja he ajoivat minua takaa 
naapurustossa. Ja henki ja minä emme pystyneet toteuttamaan tehtäväämme.

Sid: Nyt pelko on läpitunkeva asia ja se todella leviää monille alueille. Kerro minulle joitakin 
alueita, joilla ihmisiä isketään pelolla. He vain ajattelevat, että se on he itse. Mutta tämä pelko.

John: Paholaisella on kolme askelta piinamiseen. Piinaavalla pelolla on kolme askelta - huoli, 
paniikkikohtaukset ja sitten piinaava pelko. Joten paholainen aloittaa huolella. Huolitekijä, huolestu 
tästä, huolestu siitä. Huolestu työstäsi, huolestu huomisesta, huolestu tulevaisuudestasi, huolestu 
perheestäsi, huolestu taloudestasi, huolestu urastasi. Ja sitten se etenee paniikkikohtauksiin. Ja 
paniikkikohtauksen jälkeen, paholainen on iskenyt naulan ruumisarkkuusi, mikä on hän asettamassa
piinaavaa pelkoa sinuun, perheesi päälle. Mutta minulla on hyviä uutisia. Minä tiedän, kuinka 
taistella, purkaa, kiskoa juurineen ja tuhota pelko elämästäsi kerralla ja kokonaan. Minun täytyi 
tietää, kuinka se tehdään, koska olin yksi heistä. Minä olin yksi niistä, joka teki, sovelsi sellaisia 
hengellisiä tekniikoita ihmisten elämään 25 vuotta.

Sid: Oletko havainnut, että se on päässyt jopa kristittyihin, kun matkustat?

John: Se on hämmästyttävää, koska Jumala on antanut minulle sellaisen upean lahjan, alttarikutsun.
Kun teen alttarikutsun, kukaan ei jää istuimelleen. Jopa kolme, neljä, 500 ihmistä tulee alttarille 
saadakseen rukousta. Ja minulla oli koko Jeesus asia, minä rukoilin yhdelle ihmiselle kerrallaan. 
Joskus olen siellä kuusikin tuntia. Ja yhdeksän kymmenestä ihmisestä sanoo, "Haluan vain sanoa 
jotain. En tiedä, mutta tämä pelko on kuristanut minua lapsuudesta lähtien, minun teini-iästä lähtien,
aikuisuudesta. Pelko syö minua kuin hengellinen syöpä. Haluan päästä vapaaksi."
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Sid: Ja pääsevätkö he?

John: Ehdottomasti. Ehdottomasti, koska minä tiedän, kuinka paholaista isketään pataan.

Sid: Minä pidän tuosta. Nyt, tuolla on monia, monia ihmisiä, jotka taistelevat pelkoa vastaan ja se 
liittyy haiseviin ajatuksiin, ja demoniseen.

John: Demoniseen.

Sid: Yhdistelmään. Joten, se on syy, miksi kirjoitit uuden kirjasi ja erityisen CD:si. Pääsevätkö 
ihmiset todella vapaaksi siitä?

John: Minä lupaan sinulle. Sid-setä, ihmiset tulevat vapautumaan. Tarkoitan, minä voin luvata 
sinulle, että huominen tulee olemaan huominen. Ihmiset tulevat pääsemään vapaaksi, koska 
paholaisen palvonta mallintaa ja kiertää pimeyden kuningaskunnassa, hänen mallinsa ja kiertonsa 
on pelko. Pelon kaudet ja piina tulevat päällesi. Ne ottavat sinusta kiinni ja kietoutuvat ympärillesi 
kuin suora takki. Ja mielesi ympärille, sinun ajatuksesi, sinun kehosi, sinun sydämesi, se vain 
ympäröi sinut. Siksi ihmiset sairastuvat. Se on sitä, miksi ihmiset ottavat lääkettä. 

Sid: Sinä haluat olla heidän elämän valmentaja, olenko oikeassa?

John: Ehdottomasti. Haluan opettaa sinulle, kuinka otat pelon pois, revit sen juurineen ja elät 
täydellisessä vapaudessa. Minä uskon, että sinun on tehtävä päätös. Minä aina sanon, sinun on 
tehtävä tuo päätös. Sinun on astuttava eteenpäin. Sinun on todella sanottava: "Sinä mikä, pelko? 
Minä hylkään sinut. Minä nuhtelen sinua. Tänään on päivä, jolloin sinä poistut elämästäni kerralla 
ja kokonaan."

Sid: Voiko tauti kuten syöpä olla demoni?

John: Ehdottomasti. Me voimme kutsua sitä pimeyden kuningaskunnaksi, me kutsuisimme sitä 
heikkouden hengeksi. Se vapautetaan-

Sid: Niin moni ihminen on peloissaan, kun he saavat huonoja uutisia lääkäriltään, että heillä on 
jotain veressä, siellä on tuo möykky.
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John: He voivat nukkua. He eivät osaa levätä. He eivät voi syödä, koska kaikki pelko tekee työtään 
täydellä voimallaan tuossa henkilössä, koska oli yhdet huonot uutiset, tai yksi paha sana, tai yksi 
paha hetki. Tuo henkilö on jo halvaantunut ja pelko jo hallitsee, manipuloi heidän tarkoitustaan ja 
kohtaloaan.

Sid: Kerro minulle siitä musliminaisesta.

John: Se on hämmästyttävää, koska Jumala rakastaa kaikkia ihmisiä. Ja tämä on siinä kohdassa, 
kun olin tehnyt alttarikutsun Queensissa ja tämä rouva tulee sinne ja sanoo minulle, hän sanoi: 
"John, minä vain haluan sanoa jotain." Hän sanoi: "Minulla on kuusi kuukautta elinaikaa." Ja minä 
sanoin: "Mitä tarkoitat, että sinulla on kuusi kuukautta?" Ja hän sanoi: "Minulla on neljännen asteen
syöpä ja minä kuolen. Lääkäri sanoi, että mene kotiin ja tee rauha perheesi kanssa." Minä sanoin: 
"Mutta oletko sinä kristitty? Oletko uskova? Tunnetko sinä Jeesuksen Kristuksen Herranasi ja 
Pelastajanasi?" Hän sanoi: "Ei, olen muslimi." Hän sanoi: "Olen muslimi. Minä tulin tänne vain 
siksi, että tämä on minun viimeinen mahdollisuuteni." Ja minä sanoin: "No, minun Jeesukseni voi 
pelastaa sinut ja parantaa sinut." Ja hän sanoi: "No, anna minulle Jeesus." Minä sanoin: "Tulen 
sinne, tulen sinne heti."

John: Asetin käteni hänen päälleen. Hän hylkäsi. Hän vastaanotti Jeesuksen. Hän hylkäsi syövän. 
Hän otti Jeesuksen vastaan Herranaan ja Pelastajanaan. Asetin käteni aivan kuin pikku poika: "Hei, 
Jeesuksen nimessä, Isä, opeta hänelle, että hän voi parantua." Ja minä vain lähdin. Vuosi 
myöhemmin, tulen takaisin kirkkoon, ja olen kävelemässä kirkkoon. Tämä rouva seisoo kirkon 
edessä ja hänellä on suuri Kool-Aid -hymy. Sitten hän katsoi minuun, minä katson häneen. Sanon: 
"Okei, mikä on hänen ongelmansa?" Ja hän sanoi: "Muistatko minut?" Ja minä olen, että: "Olen 
pahoillani. En muista sinua." Koska olen ollut matkoillani. Ja hän sanoi: "Minun piti kuolla kuusi 
kuukautta sitten." Sanoin: "Voi Jumala, mitä tapahtui?" Hän sanoi: "Jeesus paransi kehoni."  

John: "Menin uudelleen lääkäreiden luokse ja sanoin: 'Lääkäri, tarkistaisitko vielä yhden kerran?'" 
Ja lääkäri teki testit vielä kerran... Lääkäri sanoi: "Kuuntele, me sanoimme sinulle, että mene kotiisi 
ja tee rauha perheesi kanssa. Älä vaivaa meitä." Nainen sanoi: "Olisitteko ystävällinen ja tekisit 
testit vielä kerran." Ja niin he tekivät. Lääkäri sanoi: "[Veri]koe on tehtävä uudelleen. Emme näe 
mitään kehossasi. Ehkä laite on mennyt rikki." Hän parani Jeesuksen nimessä.

Sid: Miksi kutsut uskovia erikoisjoukoksi tai hengellisiksi tarkka-ampujiksi?

John: Eräs asia, jonka uskon sydämessäni Jumalan antaneen meille, tämän upean... Meillä on 
voimakkaita sodankäynnin aseita. Meillä on hengellisiä tarkka-ampujia. Me voimme marssia 
paholaisen leiriin ja ampua ja tuhota ja tappaa ja asettaa ydinpommi paholaisen leiriin ja tuhota 
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kaikki demoniset alttarit, jotka on rakennettu meitä, perhettämme, rakkaitamme, talouttamme, 
tarkoitustamme, kohtaloamme, uraamme, aviomiestämme, vaimoamme, vastustamaan. Meillä on 
taivaan ampuma-aseet, jokaiseen demoniseen aktiviteettiin, jossa on meidän nimemme. Ja se on 
erikoisjoukot ja hengelliset tarkka-ampujat. Ja sinun on tehtävä tuota hengellistä sodankäynnin 
rukousta. Tiedät, miten menet sisälle ja tulet ulos. Se vastaa erikoisjoukkoja. Hyppää sisälle, tuhoa, 
tule ulos, mene kotiin. Se on voittaja.

Sid: Saatanallisena kenraalina, John oppi, että uskovilla on kaksi kaikkein voimakkainta asetta, 
jotka kirjaimellisesti asettavat satanistit pelon valtaan. Seuraavaksi.

Sid: On olemassa yksi asia, pelko, kauhistuttava pelko. Se on John, ja jos on olemassa jokin asia, 
jonka avulla ihmiset pääsevät vapaaksi pelosta. Se on John Ramirez. John, sanoit, että on olemassa 
kaksi asetta, kaksi asiaa, jotka ovat vahvempia kuin yksikään paha henki helvetissä ja joka on 
jokaisen uskovan käden ulottuvilla. Mitä ne ovat?

John: Setä, hän sanoi minulle, ei ole olemassa vahvempaa asetta, ei kestävämpää kahletta kuin 
Jeesuksen Kristuksen nimi. Se katkaisee jokaisen kahleen, jokaisen orjuuden, jokaisen -

Sid: Mitä jos et näe mitään, kun käytät Jeesuksen nimeä? Mitä näkymättömässä maailmassa on 
meneillään?

John: Näkymättömässä maailmassa, tuo nimi vavisuttaa helvetin perustuksia ja hengen maailmaa. 
Se halvaannuttaa paholaisen ja hänen [mitkä?]. Tuossa nimessä on voima voittaa jokainen sairaus, 
jokainen piinaava henki, pelko. Tuo nimi tuhosi, tuon nimen voimasta he sanovat, pahat henget 
vapisevat tuon nimen kuultuaan.

Sid: John, mikä on se toinen?

John: Jeesuksen Kristuksen veri.

Sid: Kun minä sanon: "Minä pirskotan Jeesuksen veren perheeni päälle. Minä pirskotan Jeesuksen 
veren taloni päälle. Minä pirskotan Jeesuksen veren sinne, missä olen töissä. Minä pirskotan 
Jeesuksen veren autooni." Mitä silloin tapahtuu?

John: Hengen maailmassa, kun sinä... Kun Mooses pirskotti veren ovenpieliin, kuoleman enkelin 
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on mentävä ohi. Kuoleman enkelin oli mentävä ohi. Kun pirskotat Jeesuksen veren perheeseesi, 
sukulaisiisi, rakkaisiisi. Tyttäreni asuu Brooklynissä, minä asun Manhattanilla. Minä pirskotan 
Jeesuksen veren, kun hän menee metroon, kun hän menee töihin, kun hän tulee töistä myöhään 
illalla, kun hän tekee töitä yksin, kävelee kotiin. Minä käytän Jeesuksen verta. Tarkoitan, 
paholainen, sinun on mentävä ohi. Sinä et voi koskea häneen. Hän ei kuulu sinulle. Kaikki asiat, 
joihin olen pirskottanut Jeesuksen veren, sinulla ei ole laillisia oikeuksia niihin. Sinut on tuhottu, 
sinut on riisuttu aseista, olet epäkunnossa ja sinä olet hävinnyt, koska Jeesuksen veri sanoo niin. 

John: Minulle, kysymyksessä on happi, jota hengitän. Jos et hengitä happea, sinä et elä. Joten 
meidän täytyy ymmärtää, että Jeesuksen veri liikuttaa, ravistelee, tuhoaa, aseistariisuu paholaisen 
kuningaskunnan ja kääntää sen ylösalaisin. Ja meidän on käytettävä sitä joka tapauksessa. 
Tarkoitan, se voisi olla juuri sinun kielesi. Se voisi olla sinun hengellisen sodankäynnin kielesi. 
Jeesuksen veri ja Jeesuksen nimi.

John: Kun herään aamulla, sanon: "Paholainen, minä en ole... Jeesus, kiitos, että herätit minut tänä 
ammuna. Paholainen, minä merkitsen Jeesuksen veren tähän paikkaan, joka iskee sinuun todella 
nopeasti.! Hyökkäys, ravistele häntä saappaissaan. 

Sid: Nämä asiat. Tiedätkö, mikä on niin ihmeellistä? Se, että vähäisin uskova voi tehdä samat asiat, 
jotka Jeesus teki. Ja jos todella uskot Raamattuun, silloin jopa suurempia asioita. Mutta kuinka? 
Juuri nyt kysymys kuuluu, kuinka voit elää ilman pelkoa? Kun tulemme takaisin.

Sid: John, nainen nimeltään Daisy.

John: Daisy oli perhetuttu ja hän oli osallistunut okkultismiin, Santeriaan. Santeria tarkoittaa 
pahojen henkien palvomista. Hän oli siinä mukana. Hänet kastettiin noituuteen ja rituaaleihin ja 
Santerian palvontamenoihin. Eräänä päivänä menin äitini taloon ja sanoin: "Hei Daisy, näetkö 
elämäni ja kuinka Jumala vapautti minut." Hän sanoi: "John, olen niin peloissani. Minä pelkään niin
kovasti jos lähden, he tappavat minut." Sanoin: "Hei, he eivät tappaneet minua. He eivät tee sitä 
sinulle. Hyväksy Jeesus Herranasi ja Pelastajanasi. Lupaan, ettei mitään tapahdu sinulle." Ja hän 
sanoi: "Okei, John, minä haluan Jeesuksen."

John: Jeesus, Daisy on valmis ottamaan sinut sydämeensä.

John: Ja hän hyväksyi Jeesuksen ja sitten hän kertoi rakennuksen huoltoyhtiölle: "Mene talooni ja 
heitä kaikki noituuteen liittyvät esineet menemään - roskiin." Daisy laittoi kaikki tavarat roskiin. Ja 
kaksi kuukautta myöhemmin, Daisy, hän menehtyi. Ja minä menin hautajaisiin kunnioittaakseni 
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häntä, tietäen, että hän on uskova. Joten sanoin: "Menen hautajaisiin." Ja tyrmistyksekseni, kaikki 
noidat, korkea-arvoiset paholaisen palvojat, joiden kanssa olin tekemisissä 25 vuotta, he kaikki 
olivat hautajaisissa vapauttamassa pelon henkeä. He kertoivat ihmisille: "Näettekö, hän kuoli, 
koska..." He valehtelivat. "Näettekö, hän kuoli, koska me tuhosimme hänet, ja me aiomme asettaa 
saman hengen sinuun, kuoleman sinuun, ennen aikaisen kuoleman sinuun. Ja me aiomme..." He 
vapauttivat piinaa, pelon henkiä. Ja minä kävelin hautajaisiin ja he katsoivat minuun. He sanovat: 
"Jumalani, sinä täällä? Emmekö ole tappaneet sinua vielä? Miten paljon noituutta olemme tehneet 
sinulle." "Te ette voi tappaa minua. Minä olen Jeesuksen Kristuksen veren alla."

Sid: John, kuinka elämme ilman pelkoa?

John: Tiedätkö, on ihmeellistä, heprealaiskirjeessä kappaleessa 11 puhutaan pelosta ja uskosta. 
Monet, monet upeat Jumalan naiset, monet upeat Jumalan miehet aloittivat pelossa, mutta heistä 
tuli... he voittivat sen uskon avulla. Uskon merkkipaalu on heprealaiskirje. Ja ne ihmiset olivat 
käytännöllisiä ihmisiä, tavallisia ihmisiä. Ja Jumala valitsi heidät häpäistäkseen paholaisen. Ja he 
aloittivat... Näettekö, sinä voit aloittaa pelossa, mutta sinä lopetat voittajana uskossa, ja voittajana, 
ja olet enemmän kuin valloittaja Kristus Jeesus. Minä kerron ihmisille tätä. Minä kerron ihmisille 
tätä. Me luemme kirjoituksia, me luemme sen niin nopeasti, olemme ikään kuin: "Oh, blah, blah, 
blah, blah, blah, blah, blah."

John: Sinä sanot: "Minä rakastan vaimoani." Eikö? Ja: "Rakastan tytärtäni, rakastan poikaani." Ja 
sinä olet: "Hei, rakastan sinua." Ja sinä lähdet pois. Tai: "Hei, minulla oli ikävä sinua." Ja sinä 
lähdet pois. Siinä ei ole... Se ei ole läheisyyttä. Kun luet kirjoituksia, sinulla pitäisi olla läheinen 
suhde kirjoituksiin. Sinulla pitäisi olla läheinen suhde tuohon kirjoitukseen. Joten, kun luen 
kirjoituksia, minä luen hitaasti. Minä luen kirjoituksia aivan kuin kertoisin Jumalalle: "Minä 
rakastan Sinua niin paljon, koska olet tehnyt niin paljon puolestani." Ja minä luen sitä tahtiin, että 
haluan Hänen sydämensä jättävän lyönnin väliin, koska olen velkaa Jeesuksen Kristuksen ristille. Ja
kun luen kirjoituksia sillä tavalla, pelolla ei ole paikkaa elämässäni.

Sid: Voitko johtaa meidät rukoukseen voittaaksemme pelon?

John: Ehdottomasti. Haluan jakaa kirjoituksen Deuteronomia kappale 31:8 [5.Moos.31:8]. 
Jumalalla on joitain uskomattomia lupauksia sanassaan. Jumala ei ole ihminen, joka valehtelee. 
Hänen sanansa on vahva, niin hämmästyttävää. Voit ottaa sen mukaan pankkiisi, ja uskoa. Voit 
sijoittaa sen henkeesi. Se on pankkisi, sinun henkesi. Kun saan kirjoituksen, ja se tulee minuun ja he
sanovat jotain, haluan, että toistatte perässäni, ja todella, te jotka katsotte TV:tä tänään, toistaisitteko
kirjoituksen perässäni. Eikä vain tätä kirjoitusta vaan ottakaa kiinni jokaisesta kirjoituksesta, 
jokaisesta Jumalan sanasta, jokaisesta lupauksesta, jokaisesta Jumalan lupauksesta. Tehkää siitä 
omanne. Ajattelen, että kirjoitus ei ole jotain, mikä on... Se ei ole yleistä. Se on sinulle ja hänelle. Ja
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kun tartun siihen ja sanon... Sanon Deuteronomia kappale 31:8, sanon, Herra, hän on yksi, joka 
menee edelläni. "Hän on yksi, joka menee edelläni", setä sanoi.

John: Se tarkoittaa, minun ei tarvitse huolehtia. Minun ei tarvitse pelätä ja hän sanoo, että hän on 
kanssani. Hän ei jätä minua tai hylkää minua. Se on takuu. Koska, näettekö, mitä hän kertoo 
minulle, minä en pelkää, koska Jumalan lupaukset on minua varten joka päivä. Minä en pelkää, 
enkä minä ole lannistunut. Jos sinua on piinattu, ja sinä olet kärsinyt kirouksista, ja jos mielesi on 
ollut täynnä vihollisen valheita, tämä on voittosi. Tämä on hetkesi. Tämä on jumalainen 
kohtaaminen, jossa voit pitää kiinni Jumalan sanasta. Se on ikuinen. Jumalan sanalla ei ole 
viimeistä käyttöpäivämäärää. 

Sid: Johda meidät rukoukseen.

John: Haluan sanoa. Hän sanoo niin siellä. Tämä on suosikkijakeitani. Deuteronomia 31:8 
[5.Moos.31:8]. Se sanoo: "Ja Herra itse käy sinun edelläsi, hän on sinun kanssasi, hän ei jätä sinua 
eikä hylkää sinua; älä pelkää äläkä arkaile."

Ryhmä: "Ja Herra itse käy sinun edelläsi."

John: "Hän on sinun kanssasi."

Ryhmä: "Hän on sinun kanssasi."

John: "Hän ei jätä sinua eikä hylkää sinua."

Ryhmä: "Hän ei jätä sinua eikä hylkää sinua."

John: "Älä pelkää äläkä arkaile."

Ryhmä: "Älä pelkää äläkä arkaile."

John: "Minä en pelkää."

9/12



Ryhmä: "Minä en pelkää."

John: Juuri nyt, jos katsot tätä ja kuulit kaiken mainitun, sinun pitää viimeistellä kakku ja sanoa: 
"Herra Jeesus, ole minun Herrani ja Pelastajani."

Sid: Tehdään niin juuri nyt. Ääneen. Toistakaa tämä rukous ääneen. Te siellä kotona, minä katson 
myös teitä. Ja studioyleisö, toistakaa tämä rukous ääneen. Rakas Jumala...

Ryhmä: "Rakas Jumala..."

Sid: Olen tehnyt monia virheitä.

Ryhmä: Olen tehnyt monia virheitä.

Sid: Mutta minä tiedän...

Ryhmä: Mutta minä tiedän...

Sid: Jeesuksen veri...

Ryhmä: Jeesuksen veri...

Sid: Pesee pois nuo virheet...

Ryhmä: Pesee pois nuo virheet...

Sid: Ja tästä hetkestä eteenpäin...

Ryhmä: Ja tästä hetkestä eteenpäin...

Sid: Minä olen puhdas Sinun edessäsi...
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Ryhmä: Minä olen puhdas Sinun edessäsi...

Sid: Minä pyydän sinua, Jeesus...

Ryhmä: Minä pyydän sinua, Jeesus...

Sid: Ole minun Herrani ja Pelastajani...

Ryhmä: Ole minun Herrani ja Pelastajani...

Sid: Ja elä sisälläni...

Ryhmä: Ja elä sisälläni...

Sid: Ja älä koskaan hylkää minua.

Ryhmä: Ja älä koskaan hylkää minua.

Sid: Minä rakastan sinua, Herra.

Ryhmä: Minä rakastan sinua, Herra.

Sid: Minä haluan kokemuksen kanssasi.

Ryhmä: Minä haluan kokemuksen kanssasi.

Sid: Jeesuksen nimessä.

Ryhmä: Jeesuksen nimessä.
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Sid: Aamen.

Ryhmä: Aamen.

Sid: John, haluan, että rukoilet sitä, mitä tahansa on sydämelläsi niitä miljardeja ihmisiä varten, 
jotka tarvitset vapautuksen juuri nyt.

John: Aamen. Minä vain haluan nostaa teidät rukoukseen. Minä vastustan jokaista pahaa voimaa, 
joka on hallinnut elämääsi, läpi elämäsi, ja mikä tahansa sukupolvien yli siirtyvä paha voima, tai 
mikä tahansa ovi, jonka olet avannut elämääsi tietäen tai tietämättäsi. Minä katkaisen ja tuhoan, 
puran jokaisen pahan pelon, jokaisen piinaavan pahan voiman, jokaisen tuskastuttavan pahan 
hengen, joka on piinannut mieltäsi. Minä katkaisen jokaisen pahan hengen aiheuttaman sairauden 
tai halvaannutan jokaisen pahan hengen aiheuttaman ahdistuksen, masennuksen, itsemurhan. Minä 
katkaisen jokaisen saatanallisen pahan hengen yhteyden, jokaisen saatanallisen alttarin. Minä 
katkaisen jokaisen saatanallisen tehtävän, jonka paholainen on asettanut hengen maailmassa, sinua 
vastustamaan. Minä asetan Jumalan tuomiot voimaan jokaiseen pahaan henkeen, jokaiseen 
saastaiseen henkeen, jokaiseen valtaan, jokaiseen alueita hallitsevaan pahaan henkeen, minä tuhoan 
sen Jeesuksen Kristuksen verellä. Minä pyydän Sinua juuri nyt Jeesuksen Kristuksen nimessä, minä
asetan taistelevat enkelit ympärillesi, minä asetan suojamuurin ympärillesi ja Sakarjan kappaleen 
2:5 mukaan, minä julistan Jeesuksen veren päällesi, sinuun, ja sinun kautta, ja sinä olet vapaa 
Jeesuksen nimessä. Aamen.

*** Sakarja 2:5: "Mutta minä olen oleva, sanoo Herra, tulimuuri sen ympärillä ja kunnia sen 
keskellä." ***
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