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Lähde: https://www.youtube.com/watch?v=GjF0254Td-E

32:n asteen ”kristitty” vapaamuurari puhuu suunsa puhtaaksi!

Hei kaikille,

Haluan käyttää muutaman minuutin vastatakseni teille, joilta olen saanut postitse kysymyksiä liittyen 
uskooni ja luottamukseeni. Haluan, että kaikille tulee selväksi, mitä uskon ja miksi ja mikä on tämän 
youtube-kanavan tarkoitus. Ollakseni hyvin selvä uskon, että on olemassa yksi todellinen Jumala. 
Jumalan nimi on YHWH. Se on YHWH. Uskon, että Jumala ilmoitti itsensä kehollisessa muodossa ja 
tuli alas Yeshuana lunastamaan ja sovittamaan ihmiskunnan syntiinlankeemuksestaan, joka alkoi 
puutarhassa, missä Saatana petti Eevan. On olemassa jatkuva hengellinen taistelu ja sota, jota käydään 
Saatanan ja naisen siemenen välillä. Saatana vastustaa Luojaamme, Taivaallista Isäämme, jonka kuvaksi 
meidät on luotu - meidän Jumalamme. 

Minä vastustan Saatanaa kaikilla osaamillani tavoilla. Minä seuraan, ylistän, palvelen ja olen omistanut 
elämäni Luojallemme ja Jumalallemme - Yeshualle. Tämä johtuu siitä, että tiedän, että minun sisälläni 
on Pyhä Henki ja Pyhä Henki on osoittanut minulle, että minun on vastustettava sitä, mitä näen 
Vapaamuurareiden tekevän. Yksi asia, jonka haluan ihmisten ymmärtävän on motivaatio, syy sille, miksi
lähes kaikki Vapaamuurarit tulevat Vapaamuurareiksi on se, että he todella uskovat liittyvänsä 
veljeskuntaan, joka tekee hyviä tekoja symbolisten työkalujen avulla ja erilaisin allegorisin 
vapaamuurareiden toimenpiteiden avulla. Niitä toimenpiteitä käytetään miehen luonteen, karaktäärin, 
rakentamiseksi niin, että tuo mies edustaa omassa perheessään ja veljeskunnassa tukipylvästä. Hän
on vannonut valan Jumalalle, että pysyy oikeudenmukaisena ja tekee sen, mikä on oikein ja edustaa 
vapautta. Vala velvoittaa myös auttamaan, kaikin käytössäni olevin keinoin ja voimin, toista 
vapaamuuraria ongelmissa. Minun suuri ongelmani ei ole veljeskunta, joka vapaamuurareilla on. Eikä 
ongelmani ole ystävyydet veljeskunnan sisällä. Eikä ongelmani ole hienot ihmissuhteet, joita minulla on 
niiden miesten kanssa. Ongelmani on rituaalityö, joka tarkoittaa yhtä asiaa yhdellä tasolla ja kun kasvat 
ja kehityt, havaitset, että he eivät ylistä Luciferia vaan Osisrista. 

Jos olet mestari vapaamuurari, [kuten kertoja, toim. huom.], ja olet käynyt läpi skottilaisen riitin, 
ymmärrät tämän kaiken, mitä olen sanonut. Mutta jos olet edelleen juuttuneena Siniseen Looshiin [Blue 
Lodge] niin Hiram Abiffin hautauksen ja ylösnousemuksen kolmas aste ei edusta Kristusta. Hiram Abiff 
on seremonia, palvontameno, joka esittää Osiriksen kuoleman, hautauksen ja ylösnousemuksen.
Osiris, nyykyttävä hylkiö [weeping willow], joka seisoo surullisena rikkinäisen pilarin päällä takanaan 
isä aika [Father Time] pitäen kädessään akaasiapuun oksaa, ei ole sitä, mitä meille kerrotaan sinisellä 
tasolla. Vaan se on Isis, jonka takana on Horus. Osiris on Nimrodin toinen nimi. Nimrod on Vapaa-
muurariuden perustaja ja isä. Nimrod oli ensimmäinen antikristus. Nimrod halusi Jumalan paikalle.
Hän yritti tehdä sen rakentamalla Babelin tornin. Ja Jumala havaitsi, että jos Hän ei sekoittaisi heidän 
kieliään, he olisivat jopa saattaneet onnistua yrityksessään. Nimrod oli petollinen, paha kuningas. 
Ilmestyskirjan mukaan on selvää, että viimeinen antikristus on se, joka on ollut eikä ole nyt ja joka on 
tuleva - hän on ensimmäinen kuningas ja myös viimeinen kuningas. Minä uskon, että Nimrod
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saa kehollisen muodon ja tulee olemaan viimeinen antikristus. Ja minä olen kirottu, jos osallistun 
palvontamenoon, joka ylistää Nimrodia, Osirista ja antikristusta. Se on antikristus, viimeinen antikristus,
joka on Saatanan palvelija. Siinä on ongelmani! Toivon, että tämä on selvää. 

Minä todella uskoin, että kunnioitin omaa velvollisuuttani Jumalalle vapaamuurarina, kun rakastan - ja 
sanoin sen veljeskunnan jäsenille ääneen. Tämä on vakavaa. Tämä on tärkeää. Mitä Raamattu sanoo? 
Mitä saa ihminen siitä, jos hän saa koko maailman ja menettää oman sielunsa? En halua menettää 
sieluani. En halua perheenjäsenieni, veljeskunnan jäsenten enkä ympärilläni olevien ihmisten enkä
kenenkään menettävän sieluaan Saatanalle. Omalla pienellä tavallani ja pienellä tiedon määrällä, joka 
minulla on, ja kokemuksilla ja ymmärryksellä tietyistä asioista, jos pystyn kertomaan niistä julkisesti ja 
ne puhuttelevat jotain ihmistä ja saavat hänet ajattelemaan ja kalibroimaan ajatuksensa niin, että ne 
alkavat osoittamaan uudelleen Jumalaamme ja Luojamme suuntaan, niin minusta tuntuu, että olen tehnyt
pienen osani taistelussa Saatanaa vastaan - tässä sodassa. Jos et näe taistelua joka on käynnissä, olet 
sokea. Uskon, että jos katsot tätä lähetystä, sinä näet sen. Uskon, että on menossa valtava herätys 
parhaillaan ja se on tulossa hyvin selväksi. Hengellinen sodankäynti, joka on menossa, on hienovarainen 
kuin hiekkaan piirretty viiva. Toisella puolella on Saatana ja hänen seuraajansa, jotka ovat piilotelleet 
varjoissa ja toisella puolella on loput meistä. 

Minä tiedän, että tätä videota, muutamat vapaamuurareiden veljeskunnan jäsenistä, eivät ota avosylin 
vastaan. Se on teidän ongelmanne. Ymmärrän seuraukset siitä, mitä juuri sanon. Kun vannoin valan, 
ymmärrän, mikä rangaistus siitä seuraa. En usko, että paljastan mitään salaisuuksia, koska mitä olen 
puhunut, ette voi löytää opinkappaleita ja moraaliopetusta. Ette voi löytää mitään sellaista, 
jos olette vapaamuurareita. Jos olet mestari vapaamuurari etkä löydä mitään vikaa siinä, että osallistut 
pakanalliseen, salatieteeseen, muinaiseen egyptiläiseen ja babylonialaiseen palvontamenoon, jotka 
tarkoituksellisesti johtavat sinua harhaan, ja ennen kuin teet kotiläksysi ja sivistät/opiskelet asiaa, ja 
löydät sen todellisen merkityksen, mitä siinä tapahtuu, sinulla ei ole hajuakaan, mitä olet tekemässä. 
Ymmärrän, että Raamattua pidetään avoinna loosissa keskellä huonetta. Ymmärrän, että teette valan käsi
Raamatulla. Minäkin tein niin. Tämä on vakavaa. Kaikki mitä olen sanonut, olen katsonut 
velvollisuudekseni.

En pidä siitä, että minulle valehdellaan. Jos minun motiivistani, syystä tehdä tämä, on epäselvyyttä, 
minun motiivini on valaista tätä aihetta. Minä kerron totuuden sekä hyvän ja pahan. Vapaamuurareissa 
on hienoja miehiä. Olen kyllästynyt siihen, että ihmisiä demonisoidaan vain siksi, että he ovat 
vapaamuurareita ja että he ovat salaliitossa maailmaa vastaan. Se ei ole totta vaan Saatana on 
salaliitossa. Saatana johtaa hyviä miehiä harhaan. Ja tiedättekö mitä, voiko sitä tapahtua vapaa-
muurareiden joukossa? Voi, kyllä vaan! Sanotaan asiat ääneen niin kuin ne ovat! Ja se koskee myös teitä 
kristityt, kun otatte esille joulukuusen talossanne. Luuletteko, että se on kristillinen tapa? Se ei ole 
kristillistä. Se on pakanallinen ylistysmeno. Tiedättekö, mitä te siinä ylistätte? Nimrodia. Mistä luulette 
sen tulleen? Älkää ajatelko, että vain vapaamuurarit pukevat epäpuhtaalle pyhät vaatteet. Pidätkö 
pääsiäisestä? Miten on pääsiäismunien ja Ishtar-päivän kanssa? Jos olet kristitty ja katsot tätä, minä 
tiedän, että on helppo demonisoida salaiset lahkot, mutta et halua katsoa itseäsi peilistä ja sanoa ääneen, 
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että mitä minun kirkossani oikeastaan tapahtuu. Mitä nämä kaikki vapaamuurareiden symbolit tekevät 
kirkkorakennuksessamme? Mitä se esittää, kun sitä aletaan oikein tutkimaan? 

Taistelu on menossa. Se alkoi puutarhassa. Se alkoi Genesis kuudessa. Ja sitä tapahtuu tänä päivänä. 
Lopun aikoina tulee olemaan aivan kuin Nooan päivinä. Me olemme täällä, enkä tiedä, miten kauan 
tämä ajanjakso kestää. Sata vuotta vai tuhat vuotta, mutta me olemme täällä. Toivon, ettei se kestä niin 
kauan. Minä olen uskollinen Jumalalle. Kiitos.
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