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Oletko koskaan miettinyt, kuinka Lusifer / Saatana / Paholainen aikoo tulla Korkeimman
kaltaiseksi?
Sinä sanoit sydämessäsi: 'Minä nousen taivaaseen, korkeammalle Jumalan tähtiä minä
istuimeni korotan ja istun ilmestysvuorelle, pohjimmaiseen Pohjolaan. Minä nousen pilvien
kukkuloille, teen itseni Korkeimman vertaiseksi. (Jes. 13:13-14)
Jumalan tähdet ovat täällä enkeleitä. Saatana luotiin korkeimmaksi olennoksi Jumalan
luomakunnassa. Koska Saatana ei pysty luomaan omaa luomakuntaasa, niin luulen, että hän
yrittää kehittää tätä langennutta luomakuntaa. Hän aikoo peruuttaa kirouksen, jonka Jumala asetti
luomakunnalle hänen oman petoksensa ja Aadamin synnin vuoksi. Hän aikoo hallita kaikkia tämän
luomakunnan olentoja ja sulkea pois Luojan.
Luomakunta ei kehittynyt ajan ja sattuman kautta miljardien vuosien aikana, kuten ns.
evoluutiotiede väittää. Jumala loi kaiken vain tuhansia vuosia sitten. Silti kaikki tässä saatanallisesti
johdetussa maailmanjärjestelmässä perustuu nyt evoluution valheeseen. Kieltääkö Saatana, mitä
tietää, vai onko hänellä todellakin suunnitelma tulla Korkeimman kaltaiseksi kehittämällä
luomakuntaa, joka on tullut huonommaksi?
Saatana ei ole tietämätön. Hän tietää, että siitä lähtien, kun Jumalan kirous asetettiin tähän
luomakuntaan synnin tähden, koko tämä maailmankaikkeus on kehittynyt huonommaksi. Saatana
on korkein luotu olento tässä luomakunnassa. Hänet luotiin hallitsemaan hengellistä valtakuntaa.
Aadam luotiin hallitsemaan maata ja kaikkia siinä eläviä. Aadam teki kuitenkin syntiä ja kuoli, joten
nyt Saatana asettaa maan päällä valtaan kenet haluaa. Saatana on silti lagenneen luomakunnann
hallitsija, ja hän aikoo estää Luojaa tulemasta luomakuntaansa hänen tilalle. Hän tietää, että
luomakunta on menossa tuhoa kohti, mutta uskoo voivansa muuttaa sen.

Saatana ja enkelit luotiin henkiolennoiksi. He voivat ilmestyä fyysisessä muodossa, mutta heitä ei
ole luotu jäämään fyysiseen muotoon maan päälle. Toisaalta ihmisrotu on luotu fyysisiksi
luonnollisiksi olennoiksi, että olisivat Jumalan näkyviä kuvia Hänen luomakunnassaan. Ihmiset ovat
olentoja, jotka hallitsevat fyysistä luomakuntaa, eivät enkelihenkiä. Saatana ja langenneet enkelit
vastustavat sitä. Luultavasti siksi he ryhtyivät kapinoimaan.
Saatana voi pettää ihmisiä ja vaikuttaa heihin, mutta hänestä ei koskaan voi tulla ihmisrodun jäsen.
Hän yritti saada suoran fyysisen valvonnan ihmiskuntaan saadessaan ensin muutamia
enkeleistään jättämään taivaan ja ottamaan fyysisen muodon maan päällä. He parittelivat maan
naisten kanssa tuottaakseen uuden rodun maan päälle, josta heprealaiset kirjoitukset käyttävät
sanaa Nefilim.
Nefilim-hybrideistä piti tulla keinotekoisesti kehitetty jättiläisten rotu, joka syrjäyttäisi ihmisrodun.
Muinaisten kertomusten mukaan nefilimit olivat pahoja. He jopa alkoivat sotia toisiaan vastaan.
Kaikkialla maan päällä oli väkivaltaa. Suurin osa ihmiskunnasta ja useimmista muista luoduista
korruptoituivat geneettisesti enkelien sekaantumisen vuoksi. Jumala päätti aloittaa alusta Nooan ja
hänen perheensä kanssa. Hän lähetti vedenpaisumuksen tuhoamaan kaikki ilmaa hengittävät
olennot, jotka eivät olleet suojassa Nooan arkissa.
Langenneet enkelit, jotka jättivät taivaalliset tiluksensa asuakseen ja paritellakseen ihmisten
kanssa, ovat olleet vangittuina syvyyden kuilussa odottamassa tuomiota (heidät voidaan vapauttaa
maan päälle uudelleen, kun kuilu avataan suuren ahdistuksen aikana). Heidän nefilimjälkeläistensä ruumiit tuhoutuivat, kun Jumala lähetti vedenpaisumuksen. Heidän henkensä elävät
ja vaeltelevat maan päällä etsien fyysistä ruumista asua.
Raamatussa näitä vaeltelevia henkiä kutsutaan paholaisiksi tai riivaajiksi. Raamattu tekee selväksi,
että nämä pahat henget pyrkivät valtaamaan ihmisiä ja pystyvät siihen. Ollessaan maan päällä
Jeesus käsitteli useita näistä riivaajista. Jeesus ei ollut täällä vain sepittämässä juttuja. Riivaajia
todella on maan päällä ja ne valtaavat ihmisiä, vaikka useimmat kristityt toimivat, ikäänkuin kaikki
voitaisiin selittää tieteen kautta.
Saatana tiesi, että Luoja tulisi luomakuntaansa lunastamaan sen, mikä oli kadonnut ja siksi
Saatana tappoi Perillisen. Paholainen ajatteli sydämessään, että jos hän pitäisi Luojan poissa
luomakunnastaan, hän pysyisi siinä korkeimpana.
Evoluutiota opetetaan nyt kaikkialla, vaikka kaikki väitteet perustuvat pelkästään valheisiin.
Saatanalla on ohjelma käyttäessään näitä valheita. Hallituksen ja tiedotusvälineiden äskettäiset
ilmoitukset selittämättömistä havainnoista valmistavat ihmisiä suureen petokseen, joka on tulossa

pettämään kaikki maan päällä. Yksi merkki, että olemme saapuneet lopunaikoihin, on, että UFOt ja
muukalaiset ovat saamassa uskottavuutta sekä runsaasti palstatilaa lehdistössä.
Kristittyjen ei pitäisi olla niin helposti vaikutettavissa. Raamattu kertoo meille, että on olemassa
enkelivartijaolentoja, jotka kuljeksivat maata värillisillä hevosilla ja ilmestyvät pilvinä maan päällä
oleville (ne ovat näkymättömän maailman kulkuneuvot).
Pitäisi olla ilmeistä, että edes enemmistöllä kristityiksi tunnustautuvista ei ole enää raamatullista
kristillistä maailmankatsomusta. Galluppien mukaan vain muutama prosentti “kristityistä” pitää
edelleen kiinni raamatullisesta kristillisestä maailmankuvasta. Loput vain uskovat maallisen
saatanallisen propagandan koskien mitä tahansa, mitä he eivät koskaan saaneet tietää. Näin siksi,
koska useimmat kristityt eivät tutki Raamattua. Heillä ei ole raamatullista perustusta puolustaa sitä,
mitä sanovat uskovansa.
Saatanan suurin petos tulee olemaan, kun muukalaisina esiintyvät langenneet enkelit
väittävät, että ihmiset ovat laji, jonka he auttoivat kehittymään. Toisin sanoen he väittävät, että
ihmistä ei luonut Jumala, kuten Raamattu sanoo, vaan he kehittivät ihmisrodun alemmista elämän
muodoista. Langenneet henget todellisuudessa väittävät luoneensa ihmisen, tehden itsensä
ihmisiä ylemmiksi.
Saatana jatkaa suunnitelmallaan kehittää ihmissuku kehittyneemmäksi transhumanistiseksi lajiksi,
joka syrjäyttää Jumalan luoman ihmisrodun. Hän käyttää nyt enimmäkseen epäuskoisia ihmisiä
auttamaan itseään tekemään se geenitekniikan kautta. Tämä "kehittynyt" transhumanistinen rotu
sitten muka jatkaisi itsensä parantamista manipuloimalla fyysistä luomusta ja alkaisi mitätöidä
Jumalan sille asettamaa kirousta.
Saatana voi halutessaan vallata jokaisen siihen halukkaan ihmisen. Hän tarjosi luomakuntaa
Jeesukselle, mutta Luoja ja perillinen ei ollut kiinnostunut alistumaan Paholaiselle. Vähän
myöhemmin Saatana valtasi Juudaksen, jotta ihmisrodun sukulunastajaperillinen kavallettaisiin ja
tapettaisiin. Saatana luuli voittaneensa, mutta Luoja aloitti uuden luomakunnan noustessaan
kuolleista. Hänen on ensin vedettävä ulos ne, jotka on määrätty pelastumaan langenneessa
luomakunnassa. Sitten jossakin Isän määräämässä vaiheessa Jeesus palaa fyysisesti ottamaan
haltuunsa valtakuntansa (todennäköisesti noin 2000 vuotta lähdönsä jälkeen).
Lopunajan Peto on saatanallinen riivattu mies, joka kuolee, mutta sitten jotenkin tulee yhdeksi
Saatanan kanssa ja nousee kuolleista. Jumala kutsuu häntä pedoksi, koska sen jälkeen kun mies
kuolee ja Saatana herättää hänet, hän ei ole enää ihminen. Kuinka se tarkalleen tapahtuu, ei
tiedetä, mutta luulen, että sen tapahduttua hän saattaa yrittää syrjäyttää ihmissuvun itsensä

kaltaisilla transhumanistisilla olennoilla. Siitä voi olla kyse Pedonmerkin ottamisessa ja se voi olla
syy, miksi Jumalan ihmisen sukulunastaja ei voi enää pelastaa niitä, jotka ottavat merkin.
Saatanan agenda on pitää Jumalan Poika / Luoja poissa omasta luomakunnastaan. Ensimmäinen
asia, jonka syvyydestä nouseva peto tekee, on, että tappaa kaksi Jumalan profeettaa, jotka
kertovat maailmalle totuuden pian tulevasta Jumalan valtakunnasta, jota Jeesus johtaa. Peto
menee sitten Jumalan temppeliin julistaen olevansa korkein Jumala. Sen jälkeen hän tappaa
kaikki, jotka eivät palvo häntä korkeimpana Jumalana ja ota hänen Merkkiään.
Mikään ihmisen ponnistus ei voisi voittaa tätä yliluonnollista Petoa. Vain Luojan toinen tulemus
tähän luomukuntaan voi tuhota Pedon ja hänen saatanallisen agendansa tämän fyysisen
maailman valtaamiseksi.
Kun Jeesus palaa, hän voittaa pedon ja hallitsee maan päällä tuhat vuotta. Tuon ajan Saatana on
vangittuna syvyyden kuilussa. Näin tapahtuu, että ihmiset voivat toteuttaa luonnollisen roolin, johon
heidät on luotu. Kun kaikki on palautettu ja jopa kuolema voitettu, Saatana vapautetaan vankilasta
lyhyeksi ajaksi. Sitten hän saa edelleen lihassaan olevan ihmissuvun kapinoimaan Jumalaa
vastaan, aivan kuten heidän isänsä Aadam. Tämä osoittaa, että luonnolliset ihmiset pysyvät
turmeltuvina eivätkä siksi voi periä ikuisuutta.
Raamatun viimeinen kirja kertoo meille tarinan lopun. Jumala hajottaa langenneen turmeltuneen
luomakunnan ja kaikki siinä olleet sielut tuomitaan. Saatana ja hänen enkelinsä, kaikki, joita ei
löydy elämän kirjasta, heitetään Tuliseen Järveen ikuisuudeksi. Sitten Jumala luo uuden taivaan ja
maan, jossa ei ole enää kirousta, syntiä eikä kuolemaa.
Tämän verran Saatanan julkeista uskomuksista, että hän muka voisi tulla ja tulisi Korkeimman
kaltaiseksi hallitsemalla ja kehittämällä langennutta ja kirottua luomakuntaa!

