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Olkoon Herra kanssamme hengessä ja totuudessa, rakkaat sydänasukkaat
Rakas perheeni, pyydän teiltä kärsivällisyyttä minua kohtaan kun tuon eteenne jotain ja on
ratkaisevan tärkeää, että muut ymmärtäisivät tämän. Ja ehkä tämä on ratkaisevan tärkeää myös
sinulle. Monta vuotta sitten löysin todistuksen naiselta, jonka uskon puhuneen totuuden ja vain
totuuden.
Aion jakaa tämän nyt kanssanne, koska on toisia, jotka käyvät tällä kanavalla ja joiden ehdottomasti
täytyy kuulla tämä ennen kuin se on liian myöhäistä heille. Siis, pyydän, että kuuntelisitte minua, kun
luen teille tämän naisen todistuksen, jonka Herra on minulle varmistanut, että se on totta. Ja pyydän
teitä rukoilemaan, pyydän, rukoilkaa niiden puolesta, joiden todella täytyy nähdä tämä video.
Mary K. Baxterin todistus. Herra on vahvistanut minulle, että hän todellakin matkusti Hänen kanssaan
helvettiin ja näki ja kuuli kaiken tämän, mitä hän kertoo. Vetoan teihin, että keskittyisitte sihen, mitä
hänellä on sanottavanaan. Tämä nainen on totta.
Luen teille hänen todistuksensa...
Kuulin valitusta ja vaikerointia kaikista niistä selleistä, kun kuljimme sellistä selliin. Me pysähdyimme
aika pian yhden sellin eteen, ja jälleen, tämän minä näin. Näin siellä naisen, joka oli väriltään
siniharmaa ja osia hänen hajoavasta lihastaan puuttui. Hänen luunsa olivat mustia. Hänellä oli jonkin
sortin vaatteen palasia, jotka olivat tulessa ja matoja ryömi sisään ja ulos hänen ruumiistaan.
Hirveä löyhkä tuli hänen vankisellistään. Repeytyneitä riepuja roikkui hänen käsivarsiltaan ja ne olivat
tulessa, mutta tuli ei näyttänyt polttavan loppuun rievun kappaleita. Katsoin kauhuissani häntä.
Herran Jumala! Kuinka kauheaa! Hänellä näytti olevan jotain käsissään. Hänen kehonsa vavahteli
kovasta nyyhkytyksestä ja vuolas katumisen itku tuli hänestä. Jeesus sanoi hänen olleen paholaisen
palvelija. Hän myi sielunsa saatanalle työskenneksälleen hänelle, ja hän teki paljon, paljon pahaa. Hän
opetti ja harjoitti noituutta monia kohtaan ja käänsi monia synnin tielle. Hän oli ennustaja, kohtalon
lukija, keskitason työntekijä saatanalle.
Hän saavutti paljon suosiota paholaisen kanssa kaikessa pahassa, mitä hän teki. Hän tiesi, kuinka
käyttää hänen pimeyden voimiaan hänen ja paholaisen hyväksi. Hän kävi saatananpalvonta menoissa.
Hän oli aikanaan voimakas työkalu paholaiselle. Hän harjoitti mustaa magiaa ja oli täynnä kuolleen
miehen luita. Katsoin tätä säälittävää sielua, nyt kadonnut ikuisuudeksi. Likaisia vaatteen kappaleita
putosi hänen käsistään ja suru valtasi sieluni.
Hän näytti pitelevän tiukasti jonkinnäköistä riepua ja kun katsoin, se oli jonkin näköinen räsynukke.
Kuoleman haju täytti paikan ja näin kuinka nainen muuttui toiseksi, ja minä huusin. Sanoin, “Herran
Jumala, Mitä tämä on?” En ole koskaan ollut okkultismissa, en ole koskaan tiennyt mitää noituudesta,
paitsi sen, mitä Pyhä Henki on kertonut minulle ja mitä opin kirkossa ja muilta ihmisiltä. Ja tämän
näkeminen oli kauheaa.
Voi, Herra. Kuinka kauheaa on kadota helvettiin!
Jeesus kertoi tästä naisesta... “Hän myi sielunsa paholaiselle saadakseen häneltä paljon pahoja
voimia.” Monien teidän, jotka kuuntelette täta nauhoitusta, täytyy kuulla ja ymmärtää – Hänellä oli
pahuuden lahjoja. Ne olivat pahuuden voimia, joita hän käytti. Jotkut ihmiset maan päällä käyttävät
okkultismia. Noituus kaupat, kädestä ennustaminen ja kaikenlaiset kultit vetävät sieluja paholaiselle.

Keskitason palvelija on voimakas työkalu saatanalle. Paholainen on heidät harhauttanut ja heitä
huijannut. Jotkut pimeyden työntekijät eivät voi
puhua saatanalle, ellei heidän keskitason palvelija puhu heidän kauttaan. He antavat ihmisuhreja
paholaiselle. He yrittävät monin keinoin estää todellisen Jeesus Kristuksen evankeljumin opetusta.
Jos maailma vain tietäisi sen syvyyden ja sen kidutuksen tason, mitä paholainen tekee ihmisten
sydämille ja sieluille, he varmasti kääntyisivät Jeesus Kristuksen puoleen.
Uudestaan, Jeesus alkoi painottaa, kuinka Hän vuodatti verensä, jotta ihmiset pelastuisivat helvetiltä
ja kuinka Hän pesisi synnit pois, jos ihmiset vain katuisivat Hänelle. Jeesus sanoi, että maan päällä on
monia, jotka myyvät sielunsa saatanalle, ajatellen, että elävät ikuisesti. Mutta he eivät elä. He
kuolevat kauhean kuoleman. Heidän pitäisi uskoa Jumalan sanaa.
Saatana tekee monia pahoja juonia yrittäessään kaataa Jumalan suunnitelman, mutta hän ei tule
onnistumaan. Saatana kärsi tappion ristikukkulalla. Jeesus otti avaimet saatanalta. Ei ole Isän tahto,
että yksikään joutuisi kadotukseen. Jeesus sanoi tämän naisen kuoleman jälkeen, hänen tuomionsa on
helvetti. Demonit toivat hänet saatanan eteen. Vihaisena hän kysyi, miksi demonit kontrolloivat
häntä. Maan päällä hän kontrolloi niitä. Hän kysyi paholaiselta valtakuntaansa, niin kuin tämä oli
luvannut hänelle. Ja saatana nauroi hänelle ja kertoi hänelle saman kuin toiselle naiselle: Että hän
vihasi häntä. Saatana kertoi naiselle, että Raamattu oli valetta. Hän kertoi niin naiselle maan päällä,
Jumala ei ole totta. Saatana nauroi nyt naiselle, kun hän itki valtakuntaansa. Saatana sanoi, “TÄMÄ on
valtakuntasi! Minä olen valtakuntasi.”
Ihmiset, ettekö näe paholaisen juonia? Ettekö näe miten paholainen harhauttaa ihmisiä seuraamaan
häntä? Hän halveksi ja nauroi naista päin naamaa. Saatana on valheiden isä. Hän puhui naiselle, “Minä
harhautin sinua käyttääkseni sinua. Käytin sinua monet vuodet. En koskaan anna sinulle
valtakuntaani.” Paholainen siirsi kätensä naiseen ja näytti siltä jos hänen naisen oma liha olisi revitty
irti hänen luistaan. Nainen huusi tuskasta samalla kun suuri musta kirja tuotiin paholaisen eteen.
Nainen huusi kauhuissaan kun tuli poltti häntä. Paholainen avasi kirjan ja juoksutti sormeaan pitkin
sivuja, kunnes hän löysi naisen nimen.
Hän sanoi, “Kyllä, sinä palvelit minua maan päällä. Sait minulle monia sieluja. Sinun rangaistuksesi ei
ole niin paha kuin muiden.” Saatanallinen nauru lähti hänestä. Saatana seisoi ja osoitti sormellaan
häntä ja samalla kova tuuli ja pahuuden voima täytti ilman. Ulvova myrsky nousi hänestä ja saatana
sanoi, “Ota valtakuntasi jos pystyt.” Nainen putosi maahan ja kun hän yritti ylös, suuri katumisen
nyyhkytys tuli naisesta samalla kun demonit alkoivat hyökätä häneen, hänen luihinsa. Ihmiset, se mikä
ennen näytti olleen lihaa, oli poissa ja vain hänen luunsa jäi jäljelle. Suuri suru täytti ilman samalla,
kun häntä vietiin hänen vankiselliinsä.
Voi, Herra, miten kauheaa on joutua kadotukseen.
Meidän pitää äänekkäästi vastustaa syntiä ja okkultismia ja rukoilla niiden ihmisten puolesta, jotka
palvovat idoleita ja buddhia. Naiselle oli kerrottu, että saatana voi estää mitä tahansa tappamasta
häntä. Saatana lupasi hänelle kunniaa ja mainetta, mutta harhautti häntä ja johdatti hänet helvettiin.
Kaikki sielut, jotka ovat osallisia noituuteen, pahoihin kultteihin, demonisiin voimiin, mustaan
magiaan, idolien palvontaan tai mihinkään saatanan palvonnan muotoon, joutuvat helvettiin jos eivät
kadu. Kadu nyt ja käänny Herran puoleen!
Olin sielultani sairas monta päivää valmistellessani tätä raporttia. Jos luet Danielin kirjasta, myös hän
tuli sairaaksi, kun Jumala alkoi paljastaa tiettyjä asioita hänelle. On pimeyden asioita, jotka ovat liian
kauheita kirjoitettavaksi. Kauheita kuoleman voimia ja mätänevän lihan hajua, helvetin tulen

leimahduksia ja syviä kuiluja ilman pohjaa. Demonisten voimien pahaa naurua kaikkialla ja kun kuolet,
ystäväni, ja jos olet syntinen, joudut oikeaan, elävään helvettiin. Demonit raahaavat kahleissa sen
sielun läpi helvetin porttien.
Ihmiset, katukaa pahuuden työtä, ennen kuin on liian myöhäistä! Sillä me kaikki tulemme jonakin
päivänä seisomaan Jumalan tuomioistuimen edessä. Tunnen, että minun on juuri nyt rukoiltava pyhän
hengen voimalla ja rukoiltava teidän puolestanne siellä. Rukoilen mahtavan nimen, Jeesuksen
nimessä, jos olet syntinen, jos
olet okkultissa, että katuisit nyt ja antaisit sydämesi Jeesus Kristukselle ja pelastuisit näistä synneistä
ja niistä asioista, jotka ovat inhottavuuksia Jumalalle. Amen
Se oli hänen todistuksensa. Youtube: Mary K Baxter testimony
Ja heille, jotka kuuntelivat, jotka todella alkavat kyseenalaistaa niitä palkkioita, mitä saatana on teille
luvannut, Minä rukoilen, että tuntisit Herran äärimmäisen rakkauden sinua kohtaan ja hylkäisit sen
tien. Kun hylkäät pahuuden, saat yliluonnollisen suojan, jos annat sydämesi Herralle – Sydämesi ja
elämäsi Herralle, Jeesukselle Kristukselle. Hän vetää sinut puoleensa suurella anteeksi annolla ja
ystävällisydellä, sillä Hän on nähnyt sydämesi ja mielesi taistelukentän, ja miten sinua on koeteltu.
Hän on myös nähnyt, mikä on johdattanut sinut saatanan palvontaan ja harjoittamaan noituutta. Ja
Hän todella ymmärtää sielusi rikkinäisyyden ja kuinka epätoivoinen olit. Miten huonosti sinua on
kohdeltu niin monien toimesta.
Hän on tullut ilmaisemaan rakkautensa sinua kohtaan. Hän on tullut kutsumaan sinut Hänen
perheeseensä, missä sinusta pidetään huoli ja suojellaan. Hän on tullut kertomaan, miten arvokas olet
Hänelle ja Hän haluaa sinut taivaaseen kanssaan ikuisiksi ajoiksi. Pyydän, pyydän, älä tuota Hänelle
enään pettymystä.
Huomisesi ei ole taattu. Käytä tämä mahdollisuus, jotta voisit erota liitostasi kuoleman kanssa.
Rukoile tämä rukous kanssani: Jeesus, olen tehnyt syntiä. Anna mnulle anteeksi, Jumala. Uskon, että
tulit pelastamaan minut ikuiselta kadotukselta näiden demonien kanssa. Uskon, että tulit lihaksi ja
kuolit ristillä puolestani ja vuodatit veresi puolestani, jotta voisin pelastua ja päästä taivaan
valtakuntaasi. Uskon, että rakastat minua ja haluat minut kanssasi sinne. Pyydän, tule ja ota haltuun
elämäni. Tule sydämeeni, annan Sinulle elämäni. Rukoilen, että veresi suojelisi minua pahoilta kun
jätän heidät. Kiellän saatanan ja kaikki hänen tyhjät lupauksensa ja kaikki hänen valheensa ja pahat
työnsä ja kaikki yhteydet, mitä minulla on ollut häneen – Kiellän ne täydellisesti. Sitoudun elämään
Sinussa, Jeesus. Herra, anna armoa minulle ja päästä minut pahasta.
Amen.

