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-------------------SATAKUNNAN OLLI (netti). Tiistai 7.heinäkuuta 2015 (Jouko Piho)
15. Billy Grahamin nimi vapaamuurarien nettisivuilla
Billy Grahamin nimi oli aikoinaan esillä Louisianan vapaamuuraritemppelin
nettisivuilla (http://www.la-mason.com/) osiossa ”Kuuluisia vapaamuurareita”
(http://www.la-mason.com/famous-masons/#OtherFamous Masons), mutta kun
asiaan alettiin kiinnittää enemmän huomiota, Grahamin nimi vedettiin nopeasti pois
sivuilta.
On käynyt selväksi, että Billy Grahamin vapaamuurarius halutaan pitää niin salassa
kuin mahdollista. Sen tähden asiasta ei monikaan tiedä mitään ja siitä kuultuaan ei
voi sitä uskoa.
Tähän liittyen Grahamin evankelioimisjärjestö on asiasta kysyttäessä vastannut ja
valehdellut, että Billy Graham ei ole vapaamuurari. On kuitenkin huomionarvoista,
että Billy Graham ei ole itse koskaan torjunut vapaamuurariväitteitä. Jos Graham ei
ole vapaamuurari, niin luulisi olevan aika helppoa astua julkisuuteen ja sanoa
henkilökohtaisesti, että minä en ole vapaamuurari. Billy Graham ei kuitenkaan ole
voinut antaa tällaista selventävää ja ilmaa puhdistavaa lausuntoa, koska hän ON
vapaamuurari. Graham ei ole halunnut suoraan valehdella tästä asiasta, vaan hän
on pannut valehtelijaksi ja väärän tiedon levittäjäksi oman järjestönsä.
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16. Vapaamuurariystävät
Edellä mainittujen USAn presidenttien lisäksi Billy Grahamilla on ollut alusta alkaen
ja on edelleen hyvin monia vapaamuurariystäviä.
Grahamin 95-vuotissyntymäpäivillä oli 700 kutsuvierasta, joiden joukossa olivat
esim. seuraavat vapaamuurarit: Bill Clinton, Donald J, Trump, Glenn Beck, Rick
Warren, Rupert Murdoch ja Sarah Palin, joka kuuluu naisten Eastern Star (Itäinen
tähti) –nimiseen vapaamuurarijärjestöön.
Tällainen tiivis ja läheinen yhteys ja ystävyys monien vapamuurarien kanssa on kyllä
outoa Jumalan miehelle, paitsi jos ja kun on itse vapamuurari.
17. Tuki Uudelle maailmanjärjestykselle
George Bush Sr. käytti ennen ensimmäistä Irakin sotaa v. 1991 puheessaan sanontaa
”Uusi maailmanjärjestys” (New World Order). Myöhemmin samana vuonna Billy
Graham sanoi radio-ohjelmassaan, että amerikkalaisten tulisi tukea Bushin Uutta
maailmanjärjestystä.
Minä olen kirjoittanut ja viime aikoina myös puhunut paljon Uutta
maailmanjärjestystä vastaan, koska kyseessä on antikristillinen järjestys, jossa tulee
olemaan tiukka kansalaisten valvonta, yhdenmukaisuuden vaatimus,
toisinajattelijoiden, varsinkin uskovien, vainoaminen ja tulevan
maailmandiktaattorin eli Antikristuksen palvonta, ehdoton totteleminen ja hänen
merkkinsä ottaminen.
Billy Graham ei voinut ottaa koskaan kantaa Uutta maailmanjärjestystä vastaan,
vaan päinvastoin antoi sille tukensa, koska Graham on Uutta maailmanjärjestystä
ajavien illuminaattien ja vapaamuurareitten oma mies.
18. Billy Grahamin väärät opit
Billy Graham aloitti Raamattuun uskovana evankelistana, mutta vuodesta 1949
alkaen Graham alkoi epäillä Raamatun erehtymättömyyttä. Siitä alkoi hänen
alamäkensä Jumalan silmissä, vaikka maailma alkoi puhua suurimmasta ihmisestä
sitten Jeesuksen.
Billy Graham puhui loppuun asti evankeliumia, mutta kyseessä oli muuttunut, väärä
evankeliumi. Graham puhui Jumalan rakkaudesta, mutta jätti Jumalan tuomion pois.
Graham puhui armosta, mutta jätti lain pois.
Tällainen typistetty evankeliumi sopii vapamuurareitten ja illuminaattien Uuden
maailmanjärjestyksen suunnitelmiin ja yhden maailmankirkon hankkeeseen.
Loppujen lopuksi tähän rakkauden sanomaan sisällytetään kaikki ihmiset, olivat he
uskovia tai eivät ja kaikki väärät uskonnot. Kaikki käy, kunhan vain puhutaan
rakkaudesta ja veljeydestä mantran tavoin.
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19. Ratkaisun tehneiden jälkihoito
Koska Billy Grahamin toiminta oli ekumeenista, se johti siihen, että kokouksissa
eteen tulleet ihmiset ohjattiin sellaisiin seurakuntiin, jotka eivät kyllä olleet
mitenkään parhaat mahdolliset heidän uskonelämänsä kasvun kannalta. Katoliset
ohjattiin katolisiin seurakuntiin, juutalaiset synagoogiin ja liberaalit vapaamielisiin
Raamatun arvovaltaa murentaviin seurakuntiin. Tämän takia on arvioitu, että vain 2
% Grahamin kokouksissa ratkaisun tehneistä ihmisistä pysyi uskossa.
Olisi ollut paljon parempi, jos kaikki uskoon tulleet olisi opastettu Raamatulle
uskollisiin seurakuntiin, mutta se ei ollut mahdollista Grahamin kokousten
ekumeenisen järjestäjäpohjan takia. Vuosien mittaan Billy Graham ystävystyi yhä
enemmän liberaalien ja katolisten kirkonmiesten kanssa, kun taas aidosti
herätyskristillisistä uskovista tuli hänen vihollisiaan, jotka alkoivat julkisesti varoittaa
ihmisiä Billy Grahamin eksytyksestä. Mainittakoon heistä esim. John Rice ja Bob
Jones Sr.
20. Käsitys ufoista
Billy Graham ajatteli, että ufot ovat Jumalan enkeleitä.
Tässäkin asiassa Graham eksytti ihmisiä, sillä ufot ovat Saatanasta ja niiden
ilmestymisen kautta demonit, jotka ovat pukeutuneet valkeuden enkeleiksi tai
esiintyvät muka muilta tähdiltä ja planeetoilta tulleina tähtiläisinä, ovat jo
julistaneet ja tulevat Antikristuksen ilmestymisen aikoihin kuuluttamaan koko
maailmalle väärää sanomaa, että nyt on rauha tullut maailmaan, koska Kristus on
tullut takaisin maan päälle. Kyseessä ei ole kuitenkaan Kristus vaan Antikristus, ei
odotettu Messias vaan valemessias.
21. Ihmisten kiitos ja ylistys
Kristuksen seuraajien osana on usein vaino ja pilkka, jopa marttyyrius, koska uskovat
toimivat täysin eri hengessä kuin tämän maailman ihmiset tai luopiokristityt.
Billy Graham ei ole saanut maailman taholta vainoa eikä pilkkaa, koska hän on
osittain osa sitä maailmaa. Sen sijaan Billy Graham on saanut osakseen hyvin paljon
kunnioittavia lausuntoja ja monia eri palkintoja. Billy Graham on valittu TIME-lehden
vuoden mieheksi ja suurimmaksi elossa olevaksi amerikkalaiseksi. Monissa eri
gallupeissa Billy Graham on mukana maailman ihailtuimpien ihmisten listalla.
Tulee mieleen Jeesuksen sanat, Jeesuksen, joka ei ollut aikansa vallanpitävien
suosiossa: ”Voi teitä, kun kaikki ihmiset puhuvat teistä hyvää! Samoinhan tekivät
heidän isänsä väärille profeetoille.”
22. Billy Grahamin kuoleman jälkeen
Billy Graham viettää nykyään (2015) melko hiljaista elämää, mutta hänen
vaikutuksensa ei ole ohi. Kun Billy Graham siirtyy aikanaan rajan toiselle puolelle,
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alkaa eri medioissa hänen elämänsä ja ajatustensa massiivinen muisteleminen, joka
tulee voimakkaasti vaikuttamaan ihmisiin ympäri maailmaa.
Vielä kuolemansa jälkeen Billy Grahamin eksyttävät väärän yhteyden ekumeeniset
ajatukset tulevat auttamaan antikristillisen yhden maailmanuskonnon syntymistä
rakkauden ja kaiken hyväksymisen nimissä.
Billy Graham ei ole todennäköisesti elossa ja näkemässä sitä aikaa, kun maapallolla
hallitsee 3½ vuoden ajan pahuuden inkarnaatio eli Saatanalta voimansa saava
Antikristus, joka puhuu hyviä ja kannatettavia asioita, mutta joka on paha peto,
uskovien vainoaja ja itsensä jumalaksi korottava jumalanpilkkaaja.
Pahoin pelkään, että jos Billy Graham olisi silloin elossa, hän hyväksyisi
Antikristuksen Kristukseksi ja kehottaisi muita tekemään samoin.
Miksi olen kirjoittanut tämän artikkelin?
Miksi kirjoitin tämän artikkelin?
Ensimmäinen motiivini on se, että haluan kehottaa voimakkaasti kaikkia
rukoilemaan Billy Grahamin puolesta. Myös papit, saarnaajat ja evankelistat voivat
päätyä lopulta kadotukseen, jos heillä on sydämellään tunnustamatonta vääryyttä
ja osallisuutta pimeyden tekoihin. Paavali tiesi tämän vaaran korostaessaan
kilvoittelun merkitystä korinttolaisille kirjoittamalla: ”Etten minä, joka muille
saarnaan, itse ehkä joutuisi hyljättäväksi.” On hyvä muistaa myös Jeesuksen sanat:
”Mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta
saisi sielullensa vahingon.”
Väkevä tuomari Simson lankesi kauniin naisen houkutuksiin ja menetti voimansa.
Viisas Salomo lankesi epäjumalanpalvelukseen vaimojensa viekoittelemana. Billy
Graham lankesi vallan ja kuuluisuuden kiehtovaan hurmaan.
Vangittu Simson sai lopussa voimansa ja pystyi vielä kostamaan vihollisilleen
filistealaisille. Koska Jumala näin kuuli hänen viimeisen rukouksensa ennen Simsonin
kuolemaa sortuvien kivilohkareiden alle, uskon, että Simson on taivaassa.
Salomo luopui uskosta, mutta Raamatussa on viitteitä siihen, että Salomo palasi
Jumalan yhteyteen ennen kuolemaansa. Uskon, että Salomo on taivaassa.
Rukoillaan Billy Grahamin puolesta, että hän tunnustaisi vapaamuurarisyntinsä
ennen kuolemaansa ja että Graham samalla varoittaisi julkisesti vapaamuurariuden
luciferisesta pahuudesta, ettei kukaan ihminen eivätkä varsinkaan papit ja muut
Jumalan valtakunnan työntekijät liittyisi tuohon Saatanan järjestöön, ja että ne,
jotka ovat jo vapaamuurareita, eroaisivat Paholaisen porukasta niin pian kuin
mahdollista. On parempi päästä taivaaseen kuin mennä vapaamuurariveljien kanssa
helvettiin. Jos Billy Graham tekee aidon parannuksen, uskon, että Graham pääsee
taivaaseen. Jos Billy Graham ei selvästi irtisanoudu vapaamuurariudesta, pelkään,
että taivaan portit eivät hänelle aukene.
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Toinen motiivini tämän artikkelin kirjoittamiseen on paljastaa vapaamuurariuden
saatanallinen ydinolemus kaikesta muka kristillisestä pintakuohusta huolimatta ja
varoittaa vakavasti ketään liittymästä tuohon Perkeleen organisaatioon. Kehotan
myös kaikkia vapaamuurareiksi erehtyneitä eroamaan heti tuosta kuoleman
veljeskunnasta.
Meidän on myös oltava tarkkana, etteivät vapamuurarit pääse soluttautumaan
kristillisiin kirkkoihin ja järjestöihin ja jo sisään ujuttautuneet valheveljet pitäisi
välittömästi paljastaa ja erottaa tehtävistään. Raamattu sanoo: ”Poistakaa
keskuudestanne se, joka on paha.” Tätä raamatullista ohjetta tulisi soveltaa kaikkiin,
vaikka kyse olisi kirkon ylimmästä johdosta.
On nimittäin hyvin todennäköistä, että Suomen luterilaisen kirkon arkkipiispa Kari
Mäkinen on vapaamuurari. Mäkinen ei ole Billy Grahamin tavoin vastannut asiaa
koskeviin tiedusteluihin eikä ole koskaan kieltänyt, että hän ei olisi vapaamuurari.
Eräässä tv-ohjelmassa Maarit Tastula kysyi kaksi kertaa Kari Mäkiseltä, onko tämä
vapaamuurari. Mikä tilaisuus siinä olisi ollut avoimesti sanoa, että ei ole
vapaamuurari. Mutta Kari Mäkinen vaikeni.
Yksi kysyjistä oli yli 20 vuotta vapaamuurarina ollut ja uskoontulonsa jälkeen
järjestöstä eronnut oululainen Juhana Julin, joka lähetti vapaamuurariudesta
kyselyjä kirkon ylimmälle johdolle saamatta koskaan minkäänlaista vastausta. Julin
oli huolestunut siitä, että vapaamuurareissa on mukana kymmeniä kirkonkin
työntekijöitä, pappeja ja kanttoreita.
Käytän Julinista mennyttä aikamuotoa ”oli”, koska hän kuoli kesäkuussa 2011
hämärissä olosuhteissa.
Loppusana
Tämän artikkelin kirjoittaminen on ollut hyvin vaikeaa. On ollut tuskaista kirjoittaa
yhdestä aikamme suurimmasta evankelistasta, jota olen arvostanut ja kunnioittanut
koko ikäni, että hän on samalla myös aikamme suurin eksyttäjä ja Antikristuksen
edelläkävijä.
Tätä ei tahdo millään käsittää eikä uskoa. Mutta faktoille ei mahda mitään.
Tosiasioiden takia ei kannata antaa valtaa tunteenomaiselle torjunnalle. Jopa
parhaimmat voivat erehtyä ja johdattaa muitakin harhaan.
Todisteiden valossa näyttää varmalta, että Billy Graham on vapaamuurari. Mutta
jäsenyys ei sinällään ole tässä pääasia. Vaikka Billy Graham ei olisikaan
vapaamuurari, oleellista on se, että Graham on toiminut lähes koko ikänsä
vapaamuurareiden tavoitteiden hyväksi.
Minä en ole tuominnut Billy Grahamia. Jumala on hänen tuomitsijansa. Minä olen
paljastanut Billy Grahamin vapaamuurariuden, minkä minä olen tuominnut
Paholaisen eksytykseksi, jonka kanssa uskovilla ei tulisi olla mitään tekemistä.
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Rukoillaan Billy Grahamin sielun puolesta, ettei tämä Jumalalle aluksi uskollinen
saarnaaja, jonka kautta miljoonat ovat tulleet uskoon, joutuisi itse kadotetuksi.
Jouko Piho
Lähteet:
Billy Graham exposed: https://www.youtube.com/watch?v=0EPG8H2yT20
Undeniable proof that Billy Graham is
freemason:https://www.youtube.com/watch?v=D-cD-1HhZFc
The Billy Graham Deception: http://www.despatch.cth.com.au/Misc/billy.htm
Antichrist agent Billy Graham
exposed: http://countdowntozerotime.com/…/antichrist-agent-billy-gr…/
Billy Graham, the mind-controlled
Satanist:http://www.bibliotecapleyades.net/biggestsec…/…/matrix16.htm
The Art of Deceit (Billy Graham): http://educateyourself.org/mc/illumformula5Bchap.shtml
http://ollihakala.blogspot.fi/2011/08/edesmenneen-juhani-julinin-paljastukset.html.

