Harry Potter?
Mitä Jumala siitä sanoo?
Kirjoitan tätä tärkeää sanomaa, koska olin kerran noita. Elin tähtien mukaan astrologina ja numerologina laatien
horoskooppeja ja loitsuja. Elin okkultismin salaperäisessä ja hämärässä maailmassa. Loitsujen ja magian keinoin
pystyin manaamaan "hallitsevan tuntemattoman" voimia ja lentämään yötuulilla astraalitason tuolle puolelle.
Pyhäinpäivän aatto (Halloween) oli vuoden suosikkiaikaani ja harrastin innokkaasti wiccalaista noituutta. Kaikki
tämä tapahtui 60-luvulla, kun noituus oli vasta alkamassa tulla ulos harjakomerosta.
Se oli tuota 1960-lukua ja vuosi 1966, kun nainen nimeltä J.K.Rowling syntyi. Tämä on nainen, joka on
vanginnut maailman tänä vuonna 2000 neljällä kirjalla, jotka tunnetaan "Harry Potter-sarjana." Nämä kirjat ovat
noituuteen orientoivia ja opastavia käsikirjoja viihteen muotoon kudottuna. Nämä neljä J.K.Rowling'in kirjaa
opettavat noituutta! Minä tiedän sen, koska olin kerran hyvin paljolti osa tuota maailmaa.
Noituus oli hyvin erilaista 1960-luvulla. Noitiaoli paljon vähemmän ja ala oli salaisempi. Tuon hengellisesti
vaikean vuosikymmenen lopulla minä pelastuin ihmeellisesti Jeesuksen Kristuksen ja Hänen verensä voimasta.
Minä myös vapauduin jokaisesta minussa asuneesta pahasta hengestä ja olin vapaa. Kuitenkin, kun aloin käydä
fundamentalistisissa kristillisissä seurakunnissa, minä totesin, että jopa sinne noituus oli jättänyt merkkinsä.
Pakanallisia juhlapäiviä ja noitasapatteja vietettiin "kristillisinä juhlapäivinä."
Kun aika kului, minä seurasin kun ns. "kristilliset" seurakunnat tekivät kompromisseja ja yhdistyivät. Seurasin
myös hämmästyksellä, kun itämaisten uskontojen opetukset ja New Age alkoivat kiehtoa seurakuntia. Se oli
saatanistinen peli ja minä näin sen tulevan. Illuministiset salaliittolaiset toivat esiin maailmanuskontoa kutomalla
ovelasti okkulttiset elementit salaa sen opetuksiin.
Jotta noituuden tuominen maailmaan onnistuisi ja siten saatanistinen kontrolli valmistuisi, kokonainen sukupolvi
oli saatava vaikutetuksi ja opetetuksi ajattelemaan kuten noidat, puhumaan kuin noidat, pukeutumaan kuin noidat
ja toimimaan kuin noidat. 1960-luvun okkulttiset laulut aloittivat lusiferistisen projektin kokonaisen sukupolven
mielten vangitsemiseksi. Paul Simon'in ja Art Garfunkel'in laulussa "Hiljaisuuden ääni" meille kerrottiin
siemenistä, jotka kylvettiin, kun kokonainen sukupolvi nukkui ja että "näky, joka istutettiin aivoihini, vielä
pysyy."
Nyt on vuosi 2000. Kaikki okkultismin ja noituuden perustukset ovat paikoillaan. Illuministien on toimittava
nopeasti, koska aika on loppumassa.
Se oli kommunistivallankumouksellinen Lenin, joka sanoi: "Antakaa minulle nuori sukupolvi ja minä tulen
muuttamaan koko maailman." Nyt kokonainen nuorten sukupolvi on annettu naiselle nimeltä J.K.Rowling ja
hänen neljälle kirjalleen noituudesta, jotka tunnetaan Harry Potter-sarjana.
Entisenä noitana voin puhua auktoriteetilla, kun sanon, että minä olen perehtynyt Rowling'in teoksiin ja että
Harry Potter-kirjat ovat okkultismin käsikirjoja. Lukemattomat miljoonat nuoret opetetaan ajattelemaan,
puhumaan, pukeutumaan ja toimimaan kuin noidat täyttämällä heidän päänsä näiden kirjojen sisällöllä. Lapsilla
on sellainen pakkomielle Harry Potter-kirjoihin, että he ovat jättäneet TV:n ja videopelit lukeakseen näitä
noituuden käsikirjoja.
Sarjan ensimmäisessä kirjassa nimeltä "Harry Potter and the Sorcerer’s Stone", orpo Harry Potter astuu uuteen
maailmaan, kun hänet otetaan Hogwart’in noitakouluun (Hogwart’s School of Witchcraft and Wizardry.) Tässä
okkulttisessa koulussa Harry oppii kuinka saada ja käyttää noituuden varusteita. Harry oppii myös uutta
sanastoa, kuten sellaiset sanat kuin "Azkaban", "Circe", "Draco", "Erised", "Hermes", ja "Slytherin"; jotka kaikki
ovat todellisten demonien nimiä. Ne eivät ole taruhahmoja!
Kuinka vakavaa tämä sitten on? Lukemalla tätä aineistoa, miljoonat nuoret oppivat kuinka toimia demonien
parissa. He tulevat tuntemaan niitä nimeltä. Suunnattomat joukot kristityiksi tunnustautuvia lapsia myös täyttävät
sydämensä ja mielensä näillä asioilla, samalla kun vanhemmat, jotka eivät halua tietää sitä, kääntävät katseensa
toisaalle.

Kirjojen nimien pitäisi varoittaa meitä kylliksi ja saamaan meidät tietoisiksi kuinka saatanistisia ja antikristillisiä
nämä kirjat ovat. Edellä mainitun ensimmäisen kirjan nimi, "Harry Potter and the Sorcerer’s Stone (Harry Potter
ja noidan kivi)", oli todellinen paljastus. Toinen kirja oli "Harry Potter and the Chamber of Secrets (Harry Potter
ja salaisuuksien kammio)", ja kolmannen nimi oli "Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (Harry Potter ja
Azkabanin vanki)."
On todella surullista, että tätä räikeää noituutta ovat suositelleet tunnetut ja kunnioitetut ”kristilliset” johtajat,
kuten tri.James Dobson ja Chuck Colson, jotka ovat todistaneet olevansa nykyajan Juudas Iskarioteja. Mikään ei
voisi olla selvempää, kuin että Harry Potter-kirjat ovat puhdasta noituutta ja paholaisesta. Kuitenkin ”kristilliset”
johtavat puolustavat niitä sanoen, että hyvä taikuus voittaa aina pahan taikuuden.
Tämä on vanhin salajuoni (con game), mitä koskaan on helvetistä tullut! Oikeana noitana minä kyllä tulin
tuntemaan, että ”voimalla” on kaksi puolta. Ilmeisesti sen tietävät monet ”kristilliset” johtajat. Kun oikeilla
noidilla on sapatteja ja muita noitajuhlia ja he kokoontuvat noitapiirinä, niin he tervehtivät toisiaan sanoen
”Siunattu ole” ja kun he eroavat, he sanovat ”Voima olkoon kanssasi.” Tämän ”Voiman” molemmat puolet ovat
Saatana. Se ei ole voiman hyvä puoli eikä sen paha puoli, joka voittaa, vaan se on Jeesuksen Kristuksen veri,
joka tuhoaa molemmat oletetut saatanistisen ”Voiman” puolet.
Korkean tason noidat uskovat, että on seitsemän saatanistista ruhtinasta ja että seitsemännellä, joka on määrätty
kristityille, ei ole nimeä. Noitapiirien kokouksissa häntä kutsutaankin ”nimettömäksi.” Potter-kirjoissa esiintyy
hahmo, jota kutsutaan nimellä ”Voldemort.” Ääntämisohje sanoo tästä olennosta: ”Hän, jota ei saa nimetä.”
Heinäkuun 8. päivänä keskiyöllä kirjakauppoihin kaikkialla ryntää miljoonia lapsia saadakseen viimeisen ja
sarjan neljännen kirjan nimeltä "Harry Potter and the Goblet of Fire." Nämä kirjat vietiin koteihin jokainen
mukanaan todellinen paha henki, joka seuraa jokaista kirjaa kirotakseen nuo kodit. Heinäkuun 8. päivä oli 18.
päivä (numerologiassa luku 18 katsotaan kolmeksi kuutoseksi) laskien keskikesän noitasapatista. Heinäkuun 8.
päivä oli myös 13. päivä laskettuna asiakirjan, United Religions Charter (yhdistettyjen uskontojen peruskirja),
allekirjoittamisesta San Francisco’ssa. Olemme saaneet tietää, että julkinen koulujärjestelmä suunnittelee käyttää
Harry Potter’in taikuutta luokissa tehdäkseen julkisista kouluista noituuden koulutuskeskuksia.
Mitä Jumalalla on sanottavaa Harry Potter-sarjan kaltaisista kirjoista? Luemme Raamatusta Apostolien Teoista
19. luvusta jakeet 18-20: ”Ja monet niistä, jotka olivat tulleet uskoon, menivät ja tunnustivat ja ilmoittivat
tekonsa. Ja useat niistä, jotka olivat taikuutta harjoittaneet, kantoivat kirjansa kokoon ja polttivat ne kaikkien
nähden; ja kun niiden arvo laskettiin yhteen, huomattiin sen olevan viisikymmentä tuhatta hopearahaa. Näin
Herran sana voimallisesti kasvoi ja vahvistui.”
Vanhempina me joudumme vastaamaan Jumalalle, jos sallimme lastemme lukea noitakirjoja. Jumalan Sana
toimii elämässäsi voimallisesti vain, jos sellaiset Saatanan asiat hävitetään. Tämän traktaatin puolesta on rukoiltu
ja minä toivon, että se on auttanut sinua. Jos voimme olla vielä enemmän avuksi, niin ottakaa meihin yhteyttä.
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